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[Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman, jaargang 37, nummer 1, 2014]
Over Weyermans reizen naar Engeland, en over de schilder Jan
Frans van Son
Jac Fuchs1
De werken van Jacob Campo Weyerman bevatten meer dan een handvol betrouwbaar
ogende autobiografische beweringen over zijn aanwezigheid in Engeland. In 1985
namen Peter Altena, Gerardine Maréchal, Adèle Nieuweboer en Barbara Sierman in
Het verlokkend ooft al de belangrijkste verwijzingen op in een korte biografie van
Weyerman.2 Jan Bruggeman overzag in 2011 tijdens de expeditievergadering in
Hellevoetsluis het aangedragen materiaal en voegde er twee niet eerder gesignaleerde
verwijzingen naar een verblijf van Weyerman in Londen aan toe, die beide de eerste
jaren van de achttiende eeuw betreffen.
In deze bijdrage plaats ik enkele kanttekeningen bij de beweringen van Weyerman
over zijn eerste en laatste reizen naar Engeland, en dateer ik een van de twee door
Bruggeman aangedragen verwijzingen aan de hand van niet eerder gepubliceerde
biografische gegevens over de schilder Jan Frans van Son.

De Engelse jaren van Weyerman?
De auteurs van de Weyerman-biografie in Het verlokkend ooft noemen 1704 en 1718
als het eerste en het laatste jaar waarin Weyerman naar eigen zeggen in Engeland is
geweest. Daarbij moet de opmerking worden gemaakt dat Weyerman niet altijd
betrouwbaar is wanneer hij jaartallen vermeldt. Gelukkig noemt hij soms bij een
verwijzing een feit dat het mogelijk maakt dat wij er zelf een jaartal, of zelfs een
datum aan kunnen koppelen.
Het laatste jaartal dat Weyerman in verband met een verblijf in Engeland noemt
is 1718, en hij vermeldde het een paar keer toen het hem nog vrij vers in het geheugen
lag. Zo schrijft hij in 1721 in de Rotterdamsche Hermes dat hij drie jaar eerder in
Londen verbleef en in de Amsterdamsche Hermes dat hij in 1718 in Londen is
geweest.3 Een gebeurtenis die hij zelf niet dateerde, maar die in maart 1718 te plaatsen
is, is de terechtstelling van de markies de Paleotti.4 Weyerman beschrijft die heel
levendig, maar strikt genomen beweert hij niet dat hij erbij aanwezig geweest is.
Een andere verwijzing die op 1718 te dateren is, is het te gelde maken van de
collectie Simonis, waarbij Weyerman volgens eigen zeggen betrokken was.5 De
veiling van die collectie vond van 1 tot en met 20 december 1718 in Londen plaats.6
Weyerman kreeg over de verdeling van de opbrengst ruzie met zijn compagnon
Ferdinand Cortvrindt, en ik heb al eens geopperd dat de vrees voor een arrestatie na
deze affaire voor Weyerman reden was om niet meer naar Engeland terug te keren.7
Voor Weyermans eerste bezoek aan Londen kwam Ton Broos met een
scherpzinnige observatie. Hij wees erop dat Weyerman beweert in Londen te zijn
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geweest toen John Closterman werkte aan het portret van Queen Anne dat voor de
Londense Guildhall bestemd was.8 De opdracht voor dat portret,
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schrijft Broos, werd in mei 1702 verstrekt en het schilderij werd in februari 1703
opgeleverd.
Er is nog een citaat waarvan niet eerder is onderkend dat het naar 1702 verwijst.
In de Rotterdamsche Hermes vertelt Weyerman dat hij zich het ‘geval van den Hr.
Hogan Swanson, Deensch Koopman’, nog goed herinnert.9 De naam van deze ter
dood veroordeelde komt in Engelse bronnen in meerdere varianten voor. Haagen
Swendsen, zo heette hij vermoedelijk, had een rijk meisje ontvoerd en gedwongen
met hem te trouwen. Hij werd daarvoor veroordeeld en op 9 december 1702 ter dood
gebracht.10 Weyerman beweert niet dat hij erbij is geweest, maar de commotie over
dit geval zal Weyerman vermoedelijk in Engeland, en niet in de Republiek
waargenomen hebben.
Bruggeman wees, zoals hiervoor vermeld, op twee niet eerder gesignaleerde
vermeldingen van Weyermans aanwezigheid in Londen in de beginjaren van de
achttiende eeuw. De eerste vond hij in de Redenvoering over het geheugen. Weyerman
schrijft daar dat hij in 1703 in Londen de hoogbejaarde ‘Caesar Rid**’ leerde kennen.11
Omdat nog niet duidelijk is wie deze persoon was, moeten we het hier doen met de
datering die Weyerman bijna veertig jaar later op papier zette.
De tweede vermelding trof Bruggeman aan in de biografie van de schilder ‘N. van
Zon’ in de Konst-schilders.12 Deze passage bevat geen jaartal. Horace Walpole geeft
in zijn Anecdotes of painting in England vergelijkbare gegevens bij de naam ‘Francis
Vanson or Vanzoon’, en tot op heden zijn schildersbiografen het erover eens dat
deze biografische gegevens bij de Antwerpse schilder Jan Frans van Son horen.13
Bruggeman wist dat enkele biografen de dood van Van Son in de jaren 1700-1704
plaatsten, maar kon dat niet rijmen met een groot bloemstilleven in het Palais des
Beaux-Arts te Lille waarop de naam ‘Jan van Son’ en het jaartal 1705 te lezen zijn.14
De tekst bij Weyerman luidt:

N. Van zon
Is een geboren Nederlander, doch wiens geboorteplaats wy den Leezer
niet konnen zeggen, maar wel dat hy in Engelant zyn meeste jaaren heeft
zien verzwinden, en ook aldaar is gestorven. Hy was een braaf
Bloemschilder, die een schoon penceel voerde, zo wel in het verbeelden
van fruyten, als van bloemen. [...]15
Hy was pas gestorven toen wy te Londen kwamen, en ik, zegt den Schryver
van deeze Boekdeelen, heb meest alle zyne overgebleeve onvolmaakte
Bloemstukken opgeschildert, waar toe ik my bediende van zyne
geschilderde schetsen, onder welke bloemstukken 'er vier waaren, hoog
tussen de acht a negen voeten, dewelke hy zeer rykelyk had geordonneert,
geciert met goude lakensche en damaste gordynen, en verheerlykt met
goude en met zilvere vaazen.
De voornaamste oorzaak van zyn dood was het verlies van een meysje
zyn dochter, over welk verlies hy zich niet kon noch begeerde te troosten,
en dat duurde tot dat hy die zelve dood tot troost in den arm nam, die hem
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by zyn geliefde dochter bragt ter welke plaats wy hem zullen laaten
berusten, tot dat het ons beurt wort hem aldaar te gaan vinden.16
Het aardige van Weyermans biografie van deze schilder is, dat zij heel persoonlijke
informatie bevat, en dat Weyerman zijn informatie niet bij Houbraken gehaald kan
hebben: Houbraken vermeldt alleen Joris van Son, de vader van Jan Frans.
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Portret van Baynbrigg Buckeridge (1667/8-1733) door Michael Dahl. Buckeridge was de auteur van
de eerste volwaardige verzameling van Engelse schildersbiografieën. (Londen, National Portrait
Gallery)

Biografische gegevens over Jan Frans van Son
Er zijn, naast Weyerman, nog twee achttiende-eeuwse bronnen die uit de eerste hand
over Van Son berichten. De eerste is George Vertue (1684-1756), een in Londen
werkzame graveur. Hij vulde van 1713 tot aan zijn dood in 1756 stapels notitieboeken
met kunsthistorische aantekeningen. Deze aantekeningenboeken werden weliswaar
pas in de jaren van 1932 tot 1955 gepubliceerd, maar de aantekeningen vormden
eerder al de basis voor de Anecdotes van Horace Walpole, die de boeken na Vertues
dood verworven had.17 De tweede bron is een in 1706 verschenen publicatie. Aan de
Engelse vertaling van de Abregé de la vie des peintres van Roger de Piles werd An
essay towards an English-school, with the lives and characters of above 100 painters
toegevoegd.18 Bij latere Engelse drukken van The art of painting and the lives of the
painters ontbreekt deze uitbreiding. In oudere literatuur wordt het Essay toegeschreven
aan Richard Graham, maar tegenwoordig wordt het unaniem op naam gezet van
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Bloemstilleven toegeschreven aan Jan Frans van Son. (Lille, Palais des Beaux Arts, 112 × 90 cm; ©
Agence photographique de la RMN-Grand Palais)

Baynbrigg Buckeridge (1667/8-1733). Dit Essay bevat een korte levensbeschrijving
van ‘Francis VAN-ZOON’. Walpole gebruikte naast Vertues aantekeningen ook de
inhoud van het Essay voor zijn Anecdotes. Hij bezat overigens ook, net als Vertue,
een exemplaar van de eerste drie delen van de Konst-schilders.
In 1883 publiceerde Van den Branden een diepgaande studie over Antwerpse
schilders.19 Hij raadpleegde eerder uitgegeven biografische werken, maar deed ook
uitgebreid onderzoek in de Antwerpse archieven. Recentere auteurs ontlenen hun
gegevens aan Weyerman, Walpole, Van den Branden en eventueel Buckeridge en
Vertue, of een combinatie van deze bronnen, voor zover deze voorhanden waren.
Voor archivalia over Jan Frans van Son en zijn ouders moeten we dus bij Van den
Branden zijn. Hij bericht dat Jan Frans van Son een zoon is van de schilder Joris van
Son en diens vrouw Cornelia van Heulem.20 Jan Frans werd op 16 augustus 1658
geboren, maar Joris en Cornelia, die op 22 oktober 1656 getrouwd waren, hadden
op 3 augustus 1656 ook al een dochter Maria Catharina laten
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Jan Frans van Son, stilleven (56,3 × 49,4 cm.). Een van twee schilderijen in kavel 41 bij Christie's
(Londen), veiling 11-12-2002. (Foto RKD, Den Haag)

dopen - vermoedelijk is dat waarom Van den Branden Cornelia als ‘volksmeisje’
kwalificeert. Op 5 oktober 1660 volgde nog de doop van hun dochter Maria Theresia.
Joris van Son liet op 8 mei 1667 zijn testament opmaken en overleed anderhalve
maand later: hij werd op 25 juni 1667 begraven.21
Van den Branden vermoedt dat Jan Frans in de leer is geweest bij Jan Pauwel
Gillemans I, die peter was bij de doop van Maria Catharina. Een andere schilder was
volgens hem peter geweest bij de doop van Maria Theresia: de zeeschilder Jan Peeters.
Ten slotte stelt Van den Branden dat Van Son jong naar Engeland is vertrokken, daar
is getrouwd en er rond 1718 is overleden.

Onzorgvuldigheden en misvattingen rond Jan Frans van Son
Een sterfdatum van Jan Frans van Son is niet bekend, en daarmee komen we bij de
misverstanden en onjuiste beweringen over Van Son. Van den Branden is
vermoedelijk op ‘rond 1718’ uitgekomen door de biografie in de Konst-schilders te
combineren met vermeldingen van Weyerman over zijn verblijf in Engeland in
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1718. Paul Taylor, die het lemma over Van Son in de Oxford Dictionary of National
Biography schreef, vond hem niet in de begraafboeken van St. James's Piccadilly,
maar lijkt bij zijn zoektocht uitgegaan te zijn van een sterfdatum na 1704, want hij
vermeldt het schilderij uit 1705 in Lille expliciet.22 Andere auteurs geven de jaartallen
1700 (Walpole), tussen 1704 en 1719 (Van der Willigen en Meijer), 1709 of 1750
(Rooses), rond 1710, maar mogelijk in 1700 (Fiorillo), vóór 1718 (Greindl) en
omstreeks 1718 (De Mirimonde en Hairs).23
Ook op andere punten is de literatuur over Van Son niet heel betrouwbaar. Een
anonieme auteur vermeldt in 1777 als zijn geboortejaar 1661, en laat niet alleen het
overlijden van een dochtertje, maar ook dat van zijn echtgenote kort aan de dood
van Van Son voorafgaan.24 Nagler voegt daar nog de dood van een tweede echtgenote
bij.25 Verder neemt hij aan dat Jan van Son zich ook Frans van Everbroeck genoemd
heeft. Hij baseert dat op een met die naam gesigneerd schilderij dat enige stilistische
overeenkomsten zou vertonen met het schilderij in Lille. Maar Frans van Everbroeck
heeft echt bestaan en is ooit leerling van Joris van Son geweest.26 Greindl vermeldt
een dertigtal werken van Jan Frans op een veiling ‘Straeten’, maar dat moet de veiling
van Robert Streater jr. geweest zijn, waarover later meer.27 In een veilingcatalogus
van Christie's in Londen uit 2002 kreeg Jan Frans van Son per ongeluk de jaartallen
van Joris van Son mee.28 De nagetekende signatuur die George Vertue in zijn
aantekeningen opnam, lijkt er eerder een van Joris van Son dan een van Jan Frans
van Son te zijn.29
Het is handig om geboorte- en sterfdatum van een schilder te weten, maar gegevens
over leven en werken zijn nog veel interessanter. Zulke gegevens lijken er in de
dagboeken van Constantijn Huygens de jongere te vinden te zijn: in de dagboeken
komt een Londense kunsthandelaar/schilder Sonnius voor, en Hora Siccama, wiens
register op de dagboeken in 1915 postuum verscheen, opperde dat deze mogelijk
dezelfde was als ‘de door Walpole [...] vermelde Frans van Son of van Zon, geboren
in 1661, overleden te Londen in 1700’.30 Die veronderstelling, die recent nog door
Rudolf Dekker overgenomen werd, is helaas onjuist.31 Huygens latiniseerde in zijn
dagboek achternamen niet, en het project The art world in Britain 1660-1735 geeft
een overtuigender identificatie: deze Sonnius is hoogstwaarschijnlijk identiek met
de Londense kunstkoper en veilinghouder Frederick Sonnius, die in 1721 overleed.32

Huwelijk, gezin en overlijden van Jan Frans van Son
George Vertue vermeldt in zijn notities Van Son meermalen, als Vanzoon en als
Vanson. Hij noemt enkele opdrachtgevers, van wie de Earl of Radnor de belangrijkste
was. Ook vermeldt hij het dertigtal schilderijen van Van Son op de veiling van
‘serjeant Streeters’ [= Streater] junior.33 Naast enkele andere aardige details geeft hij
ook twee adressen en het sterfjaar van Van Son: ‘Vanson. flower painter of Antwerp
- came Young into England - dyd about 50 years of age - lived in Long Acre’ en
‘Vanson. flower painter dyd. in St. Albans Street 1700’.34
Ook Buckeridge, in 1706, noemt in zijn Essay een overlijdensjaar. Dit is zijn
volledige tekst over Van Son:
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Francis van-zoon,
Was an eminent Dutch Painter of Fruit, Flowers, and Plants. He was bred
up at Antwerp under his Father Old Vanzoon, a Painter in the same way.
Having married
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a Niece of Serjeant Streater's, she brought him into the Business of several
Persons of Quality, which first ocasion'd his being known. He painted
loose and free, yet kept close to Nature, and all his Pictures seem drawn
by the Life. He began some large Pieces, wherein he propos'd to draw all
the Physical Plants in the Apothecary's Garden in Chelsea, but which Work
proving tedious, he desisted from it, having greater Encouragement other
ways. He died here in London about four years ago, and lies buried at St.
James's.35
Sander Karst wees er recent op dat Weyerman in deel 4 van de Konst-schilders
gegevens aan het Essay van Buckeridge ontleend heeft.36 Terecht: wie bijvoorbeeld
onder de indruk is van de gedetailleerde beschrijving van werk van Francis le Piper
in Londense kroegen zal er heel wat minder zeker van zijn dat Weyerman dit werk
zelf gezien heeft als hij er het lemma over Mr Francis le Piper in het Essay naast
houdt.37 Maar bij de biografie van Jan Frans van Son, die niet in deel 4 maar in deel
3 van de Konst-schilders staat, lijkt er geen sprake te zijn van gebruik van het Essay:
bij Weyerman ontbreken de geboorteplaats, de nicht van Streater, het sterfjaar en de
locatie van het graf, terwijl hij wel het detail van een kort tevoren overleden dochter
geeft.

Archivalia over Jan Frans van Son
Ik heb, in alle gevallen in de boeken van de kathedraal van Antwerpen, aangetroffen:
het huwelijk van Joris van Son op 22 oktober 1656, de doop van Joannes Franciscus
van Son op 16 augustus 1658 (maar geen aanwijzing dat hij ook op die dag geboren
zou zijn), en de doop van het jongste kind op 5 oktober 1660. Ik meen de doopnamen
van het jongste kind te moeten lezen als Magdalena Teresa.38 Merkwaardigerwijze
heb ik de doop in 1656 van het voorechtelijke kind, Maria Catharina, niet gevonden.
Voor ik de Londense archivalia vermeld, is een uitleg over Engelse dagtekeningen
op zijn plaats. Op het vasteland van Europa was men vrijwel uniform van de Juliaanse
op de Gregoriaanse kalender overgegaan; in Engeland bleef men echter tot 1752 aan
de Juliaanse datering vasthouden. Dat betekent dat men tot 28 februari 1700 in
Engeland 10, en daarna 11 dagen op de Gregoriaanse datum achter lag. Daarnaast
was er in Engeland een traditie om het nieuwe jaar op 25 maart in te laten gaan. De
daaraan voorafgaande dagen in januari, februari en maart werden met het
voorafgaande jaartal, of met twee jaartallen aangeduid: ‘January, 17, 1700/01’ staat
dan voor 17 januari (Engelse datering) in het jaar 1701, maar viel samen met 28
januari 1701 op het vasteland. In het vervolg geef ik de in Engeland gevonden data
zoals ik deze dáár gevonden heb, in ‘Old Style’, dus.
Drie eigentijdse getuigen zijn te veel om tegen te spreken, en op aanwijzingen van
Baynbrigg Buckeridge, Jacob Campo Weyerman en George Vertue heb ik een reeks
Londense doop-, trouw- en begraafboeken bekeken.39 Het leverde één volwassen
man op met een achternaam die op Van Son, Vanson of Vanzoon leek. Zijn huwelijk
vond plaats op 6 mei 1684: op die dag trouwden in St. Mary-le-Bone ffrancis Vanson
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en Elizabeth Harler. Het echtpaar kreeg minstens vijf kinderen: op 25 maart 1685
Elizabeth, die vier dagen later werd gedoopt; op 18 oktober 1686 Francis (gedoopt
op 24 oktober); op 17 oktober 1688 Bridget (gedoopt op 25 oktober); op 9 april 1691
Jermin (gedoopt op 12 april) en op 12 december 1693 John (gedoopt op 18
december).40
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Van boven naar beneden:

• signatuur op het stilleven in Lille (zie p. 4);
• op het bij Christie's geveilde stilleven (p. 5);
• en op het bloemstuk van Weyerman in het Noord-Brabants Museum, Den Bosch
(langdurig bruikleen van Rijksmuseum, Amsterdam).
De meeste van deze kinderen was geen lang leven gegund: Elizabeth werd begraven
op 12 maart 1686/7, Francis evenals Jermyn op 29 augustus 1691, en Bridget op 8
december 1700.41 Jan Frans van Son stierf vrij kort na het overlijden van Bridget: in
de begraafboeken van St. James's Piccadilly staat op 17 januari 1700/1 de begrafenis
van Francis Vansson aangetekend.42 Opgemerkt moet worden dat er één Vanson
tevoorschijn kwam die ik niet met Jan Frans van Son in verband heb kunnen brengen:
op 3 september 1686 werd er een kind begraven met de naam Abraham Vanson,
waarvan ik de doop niet teruggevonden heb.43
Dat Elizabeth Harler inderdaad een nicht van de schilder Robert Streater was,
zoals Buckeridge beweert, is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op te
maken uit het testament van Streater.44 Verder heb ik het gezin niet kunnen vinden
in de ‘rate books’ van St. James's Piccadilly.

Het schilderij in Lille
George Vertue en Baynbrigg Buckeridge hadden dus beiden gelijk met hun datering
van het overlijden van Francis Vanzoon en de verwijzing naar St. James's Piccadilly,
maar ook het bijzondere detail dat Weyerman als enige geeft, namelijk het overlijden
van Jan Frans van Son kort na de dood van een dochtertje, blijkt op waarheid te
berusten. Het bezoek aan Londen dat Weyerman in de biografie van ‘N. van Zon’
beschrijft, moet in 1701 of 1702 geplaatst worden en is dan, zoals Bruggeman al
veronderstelde, een verwijzing naar zijn eerste verblijf in Engeland. Er blijft echter
één ongerijmdheid over: het schilderij in Lille.
Een schriftelijk verzoek om het schilderij te mogen bekijken stuitte op een
vastberaden beheerder: het schilderij bevindt zich in een depot en belangstellenden
worden daar onder geen beding toegelaten. Jan Bruggeman en ik hebben daarop
contact gezocht met Sam Segal, specialist op het gebied van bloemstillevens, en wij
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hebben hem begin 2012 over dit schilderij mogen spreken. De heer Segal wilde
uiteraard op basis van een foto - en de foto die wij destijds hadden was geen goede
- geen stellig oordeel uitspreken, maar hij had het schilderij in 1974 gezien en had
daar nog aantekeningen van. Destijds had hij genoteerd
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dat het cijfer 5 van het jaartal 1705 stevig was aangedikt. Later had hij aan zijn
aantekeningen toegevoegd dat het werk niet in het oeuvre van Jan Frans van Son
leek te passen. Die mening was hij ten tijde van ons bezoek nog steeds toegedaan.
Hij zag overigens ook geen aanleiding om Weyerman met dit werk in verband te
brengen.
In 2002 werd in Londen een kavel met twee schilderijen geveild die door Jan Frans
van Son gesigneerd zijn.45 Deze schilderijen zijn veel kleiner dan het schilderij in
Lille, maar dat verschil in afmetingen kan niet verklaren dat de signaturen op de
schilderijen weinig gelijkenis vertonen met de signatuur op het schilderij in Lille.
Het jaartal 1705 op het schilderij in Lille maakt, nu vast is komen te staan dat Jan
Frans van Son begin 1701 overleden is, de signatuur suspect. De toewijzing van het
doek aan Jan Frans van Son op grond van die ‘signatuur’ is niet langer houdbaar en
een goed onderzoek naar het auteurschap van dit werk is gewenst. Jammer is wel,
dat het er momenteel ook niet op lijkt dat het werk aan de oeuvrecatalogus van Jacob
Campo Weyerman kan worden toegevoegd.

Eindnoten:
1 Met grote dank aan Jan Bruggeman, die mij toestond meerdere van zijn vondsten te gebruiken
en veel verbeteringen aandroeg op een eerdere versie van de tekst van dit artikel.
2 Peter Altena, Gerardine Maréchal, Adèle Nieuweboer en Barbara Sierman, ‘Jacob Campo
Weyerman. Overzicht van leven en werken’, in: Peter Altena, Willem Hendrikx e.a. (red.), Het
verlokkend ooft (Amsterdam 1985), p. 16-34.
3 Jacob Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes (Rotterdam [1722]), p. 203 (6 maart
1721), en Jacob Campo Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes (Amsterdam 1722), deel 1,
p. 39 (28 oktober 1721).
4 Jacob Campo Weyerman, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en
konst-schilderessen, 4 delen (Den Haag 1729/1769), deel 2, p. 238. De titel van dit werk wordt
verder afgekort tot Konst-schilders.
5 Weyerman, Konst-schilders, deel 4, p. 460-466.
6 Anoniem, A collection of curious prints and drawings, by the best masters in Europe, Raphael,
Marc Antonio, Parmegiano, and others. Being the collection of myn heer Simonis [...] brought
over by Mr. Ferdinand Cortvrindt. To be sold by auction [...] on monday the first day of
December, 1718. [...] William Wilson, manager (z.p. z.j.). In de Daily Courant werd vanaf 25
november voor de kijkdagen geadverteerd, en verscheen van maandag 1 tot en met zaterdag 20
december dagelijks een advertentie die inhield dat er op de betreffende dag een deel van de
collectie geveild zou worden.
7 Observatie tijdens de Grondvergadering van 2008. Weyerman schrijft de naam Cortvrindt als
Kortvrient, maar ik prefereer de schrijfwijze zoals die op de veilingcatalogus en in een Brusselse
notarisakte voorkomt.
8 Ton Broos, Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob Campo
Weyerman (1677-1747) (Amsterdam/Atlanta 1990), p. 17-18. Broos verwijst naar Weyerman,
Konst-schilders, deel 3, p. 90, maar dat moet p. 190 zijn.
9 Weyerman, Rotterdamsche Hermes, p. 165 (30 januari 1721).
10 Anoniem, The whole life, actions and conversation of Mr. Haagen Swendsen, the Danish
merchant (Londen 1702). In de meeste pamfletten wordt deze man Haagen Swendsen genoemd,
maar ook de naam Hagon [sic!] Swanson komt voor.
11 Jacob Campo Weyerman, De redenvoering over het geheugen (Den Haag [1742]), p. 13.
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12 Weyerman, Konst-schilders, deel 3, p. 282-283.
13 Horace Walpole, Anecdotes of painting in England (Strawberry-Hill 1762-1763), deel 3, p.
11-12.
14 A. Brejon de Lavergnée en A. Scottez-De Wambrechies, Musée des Beaux-Arts de Lille.
Catalogue sommaire illustré des peintures I: Écoles étrangères (Parijs 1999), p. 106,
inventarisnummer P 73. De afmetingen van dit doek worden gegeven als 112 × 90 cm.
15 Het hier weggelaten deel van het citaat luidt: ‘Daar by was hy alzo bekwaam tot het schilderen
en ordonneeren zo wel van groote als van kleyne Konsttafereelen, en weergaloos in het maalen
van groote kruyden. De Bloemen die hy na het leeven schilderde zyn zo schoon behandelt, zo
bevalliglyk gekoloreert, en zo fix getekent, dat'er weynige Bloemschilders worden gevonden
die hem dat konnen nadoen, wy reppen niet eens van verbeteren. Maar wy hebben niemant
gekent die vrolyker gekoloreerde Persikken, Appelen, en druyven schilderde als dien konstryken
van Zon, en de Noortwyker fruytschepen hebben ons dikmaals aan dien braaven man doen
gedenken, die zo natuurlyk den blos en de waassem op die smaakelyke fruyten wist te maalen,
datze niets behoefden toe te geeven aan het leeven’.
16 Weyerman, Konst-schilders, deel 3, p. 282-283.
17 De Vertue note books zijn gepubliceerd als Eighteenth Volume of the Walpole Society 1929-1930,
resp. Twentieth [...] 1931-1932, Twenty-second [...] 1933-1934, Twenty-fourth [...] 1935-1936,
Twenty-sixth [...] 1937-1938, Twenty-ninth [...] 1940-1942 en Thirtieth [...] 1951-1952 (Oxford,
1932 resp. 1934, 1936, 1938, 1947 en 1955). Ik refereer verder aan de eerste vijf delen met hun
ondertitels Vertue note books I t/m Vertue note books V. Het Twenty-ninth volume [...] 1940-1942
bevat een index op de eerste vijf uitgaven, maar geen transcripties. Een beschrijving van de
note books en een plan voor publicatie is te vinden in: Lionel Cust en Arthur M. Hind, ‘George
Vertue's note-books and manuscripts relating to the history of art in England’, in: Third volume
of the Walpole Society 1914 (Oxford 1914).
18 Roger de Piles, The art of painting, and the lives of the painters [...] To which is added, an essay
towards an English-school, with the lives and characters of above 100 painters. (Londen 1706).
De bladzijden van het Essay zijn doorgenummerd (398-480). Naar het Essay verwijs ik verder
als: Buckeridge, Essay.
19 F. Jos. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool (Antwerpen 1883).
20 Van den Branden, Antwerpsche schilderschool, p. 1120-1121.
21 Voor Van Sons testament zie Stadsarchief Antwerpen (Felixarchief), N#4350 (Notariaat, notaris
F. van Oudenhoven, 1666-1667), katern mei 1667, f. 5 en f. 22. In dit wederzijds testament van
‘Joris van Son, constschilder, en Cornelia van Heule, sijne wettige huisvrou’ staan de kinderen
niet bij naam genoemd, maar hun erfdeel en hun toekomst in geval van minderjarigheid worden
in algemene termen geregeld. Joris lag ziek te bed, zijn vrouw was gezond. Zij ondertekenden
beiden, Cornelia met ‘Cornelia van Heulem’; het is dan ook redelijk dat Van den Branden in
zijn Antwerpsche schilderschool haar met deze achternaam vermeldt.
22 Paul Taylor, ‘Son, Jan Frans van’, in: Oxford dictionary of national biography, deel 51, p. 629
(Oxford 2004).
23 Walpole, Anecdotes, deel 3, p. 12. Adriaan van der Willigen en Fred G. Meijer, A dictionary
of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725 (Leiden 2003), p. 186. Max
Rooses, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool (Antwerpen 1879), p. 653. J.D. Fiorillo,
Geschichte der Mahlerey in Großbritannien (Göttingen 1808), p. 415-416. Edith Greindl, Les
peintres flamands de nature morte au XVIIe siècle (Sterrebeek 1983), p. 133 en 134. A.P. de
Mirimonde, ‘Joris et Jan van Son dans les musées de province’, in: La Revue des Arts 10 (1960),
no. 1, p. 7-18. Marie-Louise Hairs, Les peintres flamands de fleurs au XVIIe siècle (Brussel
1985), deel I, p. 406-407; een oeuvrecatalogus is opgenomen in deel II op p. 49.
24 Anoniem, Nieuwen almanach der konst-schilders, vernissers, vergulders en marmelaers (Gent
1777), deel 2, p. 293.
25 Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon (München 1835-?), deel 17, p. 64.
26 Zie bijvoorbeeld Greindl, Les peintres flamands, p. 134, of Hairs, Les peintres flamands, deel
1, p. 402-403; tevens Van den Branden, Antwerpsche schilderschool, p. 1120 (als Frans van
Evenbroeck).
27 Greindl, Les peintres flamands, p. 134.
28 Christie's (Londen), Old master paintings 11-12-2002 (Londen 2002), kavel 41.
29 Vertue note books V, p. 13. De afbeelding van de handtekening is een uitstekende weergave
van de illustratie in het manuscript, Londen, British Library, Add. Ms. 23073. De achternaam
is niet in vloeiend schrift geschreven, maar de letters lijken op blokletters, vergelijkbaar met
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de signatuur die is gereproduceerd in: James A. Welu, The collector's cabinet (Worcester, MA,
1983), p. 118. Vertue vermeldt bij de twee op deze manier gesigneerde schilderijen: ‘these were
in his early manner - more labour'd - not so free nor broad as afterwards’.
J.H. Hora Siccama, ‘Aantekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch
Genootschap uitgegeven register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon’, in: Werken
uitgegeven door het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht), derde serie nr. 35
(Amsterdam 1915), p. 655.
Rudolf Dekker, ‘Hoe Constantijn Huygens jr. 128 tekeningen van Leonardo da Vinci kocht.
Een kunstkenner aan het hof van Willem III te Londen’, in: Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman 36 (2013), p. 50-60, aldaar p. 52.
http://artworld.york.ac.uk/home.jsp.
Vertue note books II, p. 90. Over vader en zoon Robert Streater en de schilderijen op de in 1711
gehouden veiling: Tancred Borenius, ‘Editorial: Robert Streater’, in: The Burlington Magazine
84 (1944), p. 3-12. Borenius beschouwde Richard Graham nog als de auteur van het Essay.
Vertue note books II, p. 90; Vertue note books V, p. 74.
Buckeridge, Essay, p. 473-474.
Sander Karst, ‘Off to a new Cockaigne: Dutch migrant artists in London, 1660-1715’, in:
Simiolus 37 (2013-2014), nr. 1, p. 25-60, aldaar noot 81 op p. 39-40.
Weyerman, Konst-schilders, p. 187-200; Buckeridge, Essay, p. 453-457.
Ik heb alleen fotokopieën van trouw-, doop- en begraafboeken gezien. Bij beide dopen en bij
het huwelijk is de naam van de moeder c.q. echtgenote geschreven als ‘Cornelia van Heulen’.
Enkele recentere auteurs geven haar naam als Cornelia van Heulens. Zie bijvoorbeeld De
Mirimonde, ‘Joris et Jan van Son’, p. 7. Een bevestiging van de naam van de dochters is te
vinden in een akte in het Stadsarchief Antwerpen, N#914 (Notariaat, notaris A. de Pieters jr.
1688-1689), van 17 augustus 1688. Volgens deze inventarisatie van de nagelaten boedel van
Magdalena van Huijmen waren ‘Maria Catharina en Magdalena Teresia van Son Joriskinderen’
mede-erfgenamen. Maria Catharina heeft de akte mede-ondertekend, haar zus niet. Ik vond
deze akte dankzij: Erik Duverger, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (Brussel
1984-2009), dl. 11, p. 508, waar nr. 3865 een kort uittreksel van deze akte geeft.
Het lag voor de hand om te kijken naar St. Martin-in-the-Fields, de parochie waaronder Long
Acre viel, en St. James's Piccadilly, waartoe St. Alban's Street gerekend werd. Ik heb deze en
andere doop- en begraafboeken op microfilm geraadpleegd in de Westminster City Archives
in Londen. Daarnaast heb ik voor een reeks parochies de uitgaven van de Harleyan Society
geraadpleegd.
Omwille van de leesbaarheid citeer ik de gevonden teksten niet letterlijk. De doop van Elizabeth
is (onder 1684/5 March) genoteerd als ‘29 Eliza: Vanson of Francis and Elizab: b 25’, en de
andere dopen zijn op een vergelijkbare manier opgetekend. Alleen John, het jongste kind, werd
in St. James's Piccadilly gedoopt, de andere dopen vonden plaats in St. Martin-in-the-Fields.
Bij geen van de Londense dopen, huwelijken en begrafenissen werd aantekening van aanwezigen
gehouden - zelfs de priester wordt niet genoemd.
Bridget werd in St. James's Piccadilly begraven, de eerdere uitvaarten vonden plaats in St.
Martin-in-the-Fields; bij een begrafenis werd alleen dag en naam genoteerd, gevolgd door een
C (Child), M (Man) of W (Woman). Bij Bridget staat een W, maar dat is voor een ouder kind
niet uitzonderlijk, bij de overige kinderen staat een C.
De eerste s in de naam Vansson is een ‘long s’, de tweede s zou ook als een mislukte o gelezen
kunnen worden. Achter de naam staat, zoals te verwachten, een M. De begrafenissen van Bridget
Vanson in december 1700 en van Francis Vanson in januari 1700/1 zijn ook te vinden in de
‘churchwarden's accounts’ van 1700 (Westminster City Archives, St. James's Piccadilly Parish
Records 494/73).
Deze doop is in de doopboeken van St. Martin-in-the-Fields opgetekend.
Het testament van Robert Streater de oude, opgemaakt op 28 maart 1679, is te vinden in de
National Archives (Kew, National Archives PROB11/359/599). In het testament laat hij bezittingen
na aan zijn zoons Robert, Charles en Thomas, aan zijn echtgenote Ruth en aan twee verwanten.
Een van die twee is zijn ‘kinswoman’ Elizabeth Harler, die een bedrag van tien pond toebedeeld
kreeg. De achternaam van Ruth lijkt óók Harler geweest te zijn, want het is aannemelijk dat de
Robert Streeter en Ruth Harler die op 11 december 1648 in de Londense parochie St. Benet
Paul's Wharf met elkaar trouwden identiek zijn met Robert Streater en zijn vrouw Ruth. De
vrouw van Jan Frans van Son was dus hoogstwaarschijnlijk een dochter van een broer van de
vrouw van Robert Streater de oude.
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45 Christie's (Londen), Old master paintings 11-12-2002 (Londen 2002), kavel 41. De maten van
beide schilderijen zijn 56,3 × 49,4 cm.
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Opkomst en ondergang van een poehaantje: dominee Pieter Poeraet
Ton Jongenelen
Pieter Poeraet behoorde niet tot Jacob Campo Weyermans vriendenkring. De opdracht
van Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur uit 1733 loog er niet om:
Pietje Poehaans eerste gedacht, als hy ontwaakt op zyn rustbanks nest, is
bestendiglyk gericht op de praktyk van een profytelyk bedrog; zyn
bezigheyt by den dag bestaat enkelt in dit punt, om dat bedrog werkstellig
te maaken; en zyn avondvermaak is, om de zotten, die hy heeft verschalkt
by de zon, uyt te lagchen in zyn vuyst by de maan.1
Weyermans hartgrondige afkeer laat zich verklaren: Poeraet was jarenlang betrokken
bij een gezaghebbend recensietijdschrift en in die hoedanigheid keurde hij de literatuur
met normen en waarden die Weyerman volstrekt belachelijk vond. Tegelijkertijd is
het merkwaardig dat Weyerman de oude vete nog eens oprakelde, want Poeraet deed
er inmiddels niet meer toe: de classis had hem als predikant van Nederhorst den Berg
uit het ambt gezet en ook zijn recensiewerk was al lang verleden tijd. In feite was
Weyerman vooralsnog de laatste die hem de moeite van het vermelden waard vond.
Zo werd hij in een biografisch woordenboek uit het begin van de negentiende eeuw
in een minimaal aantal woorden afgedaan als een nogal onsympathieke, antipapistische
rijmelaar.2 Enkel en alleen vanwege zijn rol in het oeuvre van Weyerman kwam hij
enkele decennia geleden weer even in beeld in twee artikelen van André Hanou en
Peter Altena.3 Daarna is er nooit meer onderzoek gedaan en dat is best wel jammer,
want Poeraet was inderdaad onverdraagzaam en literair onbeduidend, maar dat maakt
hem beslist niet minder interessant. Het is mijn bedoeling om dominee Pieter Poeraet
na al die jaren weer eens voor het voetlicht te brengen, eerst als predikant, en
vervolgens als recensent.

Poeraet als predikant
De eerste dertig jaar zijn overzichtelijk. Poeraet werd eind 1683 of begin 1684 in
Amsterdam geboren, ging naar de Latijnse School, studeerde theologie aan de
universiteit van Leiden en werd in 1711 beroepen in Nederhorst den Berg.4 Daarna
wordt het beeld vertroebeld door gruwelijk veel geharrewar, want met Poeraet was
het altijd wat. Zo viel zijn beroeping niet in goede aarde bij de ambachtsheer. Die
zocht de confrontatie en eiste dat de kerkeraad een illegaal bouwsel zou laten afbreken.
Een diaken die een knecht van Godardt van Tuyll van Serooskerken vroeg naar het
hoe en waarom van deze eis, maar ook en passant wilde weten waarom hij zelf niet
meer op het kasteel mocht komen werken, kreeg te horen dat de heer boos was op
degenen die ds. Poeraet hadden beroepen.5 Op de achtergrond speelde vermoedelijk
de vraag of ook katholieken
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in het dorpsbestuur mochten participeren.6 Dat was een heikele kwestie. In 1714
bepaalden de Staten van Utrecht dat katholieken geen ambten mochten vervullen.7
Dat verbod zal wel te maken hebben gehad met het simpele feit dat de Staten op dat
moment een aantal ambachtsheerlijkheden (maar niet Nederhorst den Berg) in de
verkoop hadden - het was natuurlijk niet de bedoeling dat eventuele katholieke kopers
het plaatselijke bestuur naar hun hand zouden gaan zetten - maar prompt kwam de
kerkeraad van Nederhorst den Berg met een bezwaarschrift tegen de al jaren in functie
zijnde dorpssecretaris Jan Graskaas. De Staten zegden toe de zaak te gaan onderzoeken
en vooralsnog werd er niets meer van gehoord. Poeraet en zijn kerkeraad bleven
echter aandringen op een strikte toepassing van de wet.8 In september 1721 leek de
overwinning in zicht, want de Staten van Utrecht besloten om Graskaas af te zetten,
maar nadat die had laten weten dat hij, hoewel katholiek opgevoed, inmiddels
gereformeerde kerken bezocht om daar in de gronden van die godsdienst te worden
onderwezen, werd het besluit weer ingetrokken.9 Uiteindelijk trokken de klagers aan
het langste eind: op 23 augustus 1726 bepaalden de Staten dat Graskaas moest worden
vervangen - hetgeen ditmaal daadwerkelijk gebeurde.10 Overigens was dit wellicht
een loos gebaar, want de dorpssecretaris overleed enkele weken later en het is niet
ondenkbaar dat hij op het moment van zijn ontslag reeds ernstig ziek was. Hoe het
ook zij, Poeraet had zich in deze affaire laten kennen als een scherpslijper par
excellence.11
Het bleef niet bij dit ene akkefietje. Zo speelde er vanaf 1723 ook een conflict met
ds. Petrus Cotius uit Eemnes-Binnen. Het ging over de vraag wie gerechtigd was de
classis te vertegenwoordigen op de synode. Poeraet, die vaak optrad als scriba en
niet te beroerd was om voor de classis ook nog andere administratieve klusjes op te
knappen, kreeg door die werkzaamheden het recht om de classis te vertegenwoordigen
op de synode, maar Cotius klaagde dat Poeraet voorkroop.12
De classis koos de zijde van Poeraet en veroordeelde Cotius tot de kosten van de
aanklacht.13
Zelfs in de eigen gemeente rommelde het. In maart 1725 werd er geklaagd over
het beheer van de diaconie. Twee lidmaten, Kornelis Bruinen en Pieter Gerritz
Bongenaar, verzochten de classis om Poeraet te verbieden nog langer het avondmaal
te bedienen. In juni 1725 rapporteerde Poeraet dat alles ‘naar wederzijds genoegen’
was opgelost.14 De armenzorg bleef echter een teer punt. Toen de kerkeraad op 28
oktober 1728 besloot een akte van indemniteit (vrijwaring) af te geven voor een
echtpaar dat naar Ankeveen was vertrokken, tekende de dominee protest aan.15 En
een jaar later kwamen de kerkeraad en de schepenbank tot een overeenkomst: de
kerkeraad verplichtte zich tot het onderhouden van alle gereformeerden, zonder enig
onderscheid tussen de lidmaten en de nietlidmaten. Het gerecht zou voortaan geen
attestaties meer afgeven zonder consent van de kerkeraad en vice versa. Ook zouden
zij ‘vigileren op alle manieren tegen het inkomen der armen van buijten’.16 Tenslotte
was er nog een ruzietje met de diaken Pieter van Gunst, over wie het gerucht ging
dat hij een buitenechtelijke verhouding had. Van Gunst voelde zich onvoldoende
gesteund door de predikant en wendde zich tot de classis - waarna de zaak werd
bijgelegd.17
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Poeraet overleefde al deze conflicten met gemak. In maart 1729 ging het echter
opeens mis. De classis ontdekte dat Poeraet het kasgeld (92 gulden) verduisterd had.
Poeraet schreef ijlings een wissel uit en daarmee leken alle problemen
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Hendrik Spilman (naar een tekening van Jan de Beyer), De kapel van Koelhorst na de storm van 1747.
(Het Utrechts Archief, beeldcollectie nr. 200610)

uit de wereld - totdat in juni aan het licht kwam dat de Staten van Utrecht de jaarlijkse
vergoeding voor de bediening van de kapel van Koelhorst niet zoals gebruikelijk aan
de penningmeester hadden uitbetaald, maar aan Poeraet, die zich daarbij had
voorgedaan als de gemachtigde van de penningmeester.18
Koelhorst was een buurtschap ten noorden van Amersfoort met een middeleeuwse
kapel die in 1655 als hervormde kerk in gebruik genomen was. Aanvankelijk werd
de dienst waargenomen door de predikanten van Amersfoort, maar vanaf 1716
verzorgden de predikanten van de classis bij toerbeurt een dienst.19 Er viel eigenlijk
geen eer aan te behalen. De classis klaagde dat de predikanten 's winters urenlang in
barre omstandigheden onderweg waren om dan wegens het ontbreken van toehoorders
weer onverrichterzake heen te gaan.20 Voor deze ontberingen ontving de classis van
de Staten van Utrecht jaarlijks honderd gulden. Nu moesten de betrokken predikanten
maar zien of de Staten bereid waren het bedrag opnieuw uit te keren. De classis nam
de diefstal dan ook hoog op en besloot Poeraet te schorsen. De dienst zou worden
waargenomen en daarbij moest Poeraet als berouwvolle zondaar onder de preekstoel
zitten.21
Het betekende gezichtsverlies, maar de situatie was nog niet dramatisch. Op 2
november werd besloten de censuur op te heffen, maar Poeraet moest de komende
zondag nog eenmaal onder de preekstoel zitten en de zondag daarna mocht hij
weliswaar weer zelf de kansel bestijgen, maar dan wel om in een boetpredikatie spijt
te betuigen en de hem opgelegde censuur te rechtvaardigen. Om er zeker van te zijn
dat hij zich niet aan zijn verplichtingen zou onttrekken, moest de kerkeraad hiervan
verslag uitbrengen.22
Dat gewenste verslag bleef uit. Maanden later bleek dat de kerkeraad alle leden
verboden had in deze zaak iets te rapporteren en toen jan Barentsen Blom dit toch
deed, werd hij door de kerkeraad gecensureerd.23 Bloms klacht bracht
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de classis tot de conclusie dat men zich bijna in de luren had laten leggen door een
onboetvaardige predikant die zich met allerlei slinkse manipulaties trachtte te
onttrekken aan de opgelegde tuchtmaatregelen. De classis legde Poeraet een nieuwe
boetpredikatie op. Uit de opgegeven tekst, Spreuken 29:1: ‘Een man die dikwyls
bestraft zynde zynen necke verhardt zal schielyk verbrooken worden zoo dat 'er geen
genezen aan zy’, bleek dat het geduld ten einde was. Bovendien kwamen ze het nu
zelf controleren: de boetpredikatie moest worden gehouden op 5 november 1730, 's
ochtends om negen uur, en de afgevaardigden van de classis zouden de predikatie
afhoren.24 De afgevaardigden wachtten echter tevergeefs: Poeraet liet hen mededelen
dat de kerkeraad hem verboden had de opgelegde boetpredikatie uit te spreken.25 Dit
was de druppel die de emmer deed overlopen. Een dag later besloten de gedeputeerden
van synode en classis de predikant en kerkeraad van Nederhorst uit hun functie te
ontzetten.26
Na het ontslag van Poeraet eisten de classis en de nieuwe kerkeraad de administratie
op. Poeraet, die inmiddels verhuisd was naar Utrecht, had een gezin te onderhouden
en bedong een akte van indemniteit voor zijn vrouw en kinderen - zonder dat, zou
hij niets overhandigen. De classis ging akkoord en het kwam tot een uitruil, maar er
bleek van alles te ontbreken.27 Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw: de
kerkeraadsprotocollen, het lidmatenboek, het doopboek en het trouwboek waren niet
meer bijgehouden sinds respectievelijk 1713, 1715, 1716 en 1717. De classis
concludeerde dat Poeraet misbruik had gemaakt van het goed vertrouwen - bij de
jaarlijkse visitatie was het niet de gewoonte om de administratie daadwerkelijk te
inspecteren - en wijzigde de regels: voortaan moesten alle papieren op tafel.28 En
Poeraets opvolger probeerde zo goed en zo kwaad als het ging de schade te herstellen.
Hij verzocht alle getrouwde stellen om zich opnieuw te melden.29 Ook bleek de koster
de namen van de dopelingen te hebben genoteerd en zo konden het doop- en
trouwboek worden gereconstrueerd.30
Dit alles deed Poeraets reputatie geen goed. In Utrecht werd zijn echtgenote
Cornelia Breda zonder verdere problemen aangenomen als lidmaat, maar Poeraet
zelf bleef persona non grata.31 Om die reden kreeg hij van zijn oude classis geen
toestemming voor de publicatie van een nogal onschuldig bijbelcommentaar, dat
overigens twee jaar later alsnog verscheen, maar dan met een Amsterdamse
approbatie.32 Vermoedelijk verdiende hij de kost met correctiewerk voor de
boekverkopers.33 Ook had hij naar het schijnt goede connecties in universitaire kringen,
want in 1736, bij het honderdjarig bestaan van de universiteit, werd hij uitgenodigd
om een gedicht te leveren.34 Bovendien woonde hij op stand, namelijk in de Korte
Nieuwstraat, vlak bij het Domplein.35 Toch is het met hem uiteindelijk bergafwaarts
gegaan: na de dood van zijn echtgenote in april 1740 verhuisde hij naar Amsterdam,
de stad waar zijn zoon Gerard apotheker was.36 Daar overleed hij in 1747 op het
Schooneweespad - een obscuur steegje in de Jordaan.37

Poeraet en Jan van Hoogstraten
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Plaats en datum van Poeraets overlijden zijn een nieuwtje, maar verder is het
bovenstaande grotendeels opgewarmde oude kost, want in 1988 heeft André Hanou
Poeraets ondergang als predikant al eens beschreven. Over zijn optreden als recensent
valt meer te ontdekken. Tot nog toe was slechts een minutieus
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klein deel van het verhaal bekend: in 1715 besloot

de Amsterdamse boekverkoper Gerard onder de Linden tot de uitgave van een vervolg
op de ooit zo succesvolle Boekzaal van Europe van Pieter Rabus.38 In juli 1715
verscheen de eerste aflevering van de Maendelyke Uittreksels of de Boekzael der
Geleerde Werelt. De Boekzael committeerde zich aan de opvattingen van David van
Hoogstraten, de conrector van de Amsterdamse Latijnse school. Dat hield in dat de
Nederlandse taal moest worden gebonden aan strenge logische regels. Daarmee
volgde David van Hoogstraten het Franse model - waar met een ordenende centrale
overheid de regelgeving wat makkelijker was - maar hij ontleende die voorschriften
aan de eigen nationale traditie: de spelling van het Nederlands moest worden geënt
op het taalgebruik van Vondel. Dat was niet onomstreden. Zo had Van Hoogstraten
een bijzondere belangstelling voor de geslachten van de zelfstandige naamwoorden.
Voor hem was Vondel de maatstaf, maar dat compliceerde vertalingen uit het Frans:
wat te doen als een begrip in het Frans mannelijk, maar in het Nederlands van Vondel
vrouwelijk was, of omgekeerd? Moest men kiezen voor hem of voor haar? De vertaler
die aansloot bij het Franse voorbeeld kon de beeldspraak van het Franse origineel
adequaat weergeven, maar bij een onverkorte toepassing van dit beginsel zouden
Vondel en de eigen canon potsierlijk gaan klinken. Het verschil in inzicht leidde tot
de bekende pamflettenstrijd met een aantal literatoren die net als Van Hoogstraten
streefden naar codificatie van het Nederlands, maar daarbij aansluiting zochten bij
de Franse taal.
Deze zogenaamde poëtenoorlog vormt echter maar een deel van het verhaal. David
van Hoogstraten kwam ook in conflict met literatoren die wars waren van codificatie.
Een van hen was zijn broer Jan van Hoogstraten. Die vond dat een goede kunstenaar
zich niet door voorschriften mocht laten inperken - niet in zijn kunst en ook niet in
zijn leven. Daarin verschilde hij van David die nu juist wel van de strenge regels was
en die zijn zoon François onterfde wegens diens huwelijk met ‘een vrouw van lichte
zeden’.39 In 1715 kwam het tot een confrontatie. Nadat Jan in zijn Afzetzel van de
republyk of vrye staat van Venetie beweerd had dat David in zijn literaire werk niet
vies was van plagiaat reageerde de Boekzael met een vernietigende recensie.40
Vervolgens maakte Jan in een bundel Spreeuwdichten de Boekzael belachelijk.
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Tegelijkertijd bracht hij zijn eigen standpunt onder woorden. Naar zijn mening leidden
dwingend voorgeschreven regels tot de dood in de pot:
Rembrandt heeft geschildert, zoo als hy het goed oordeelde, en la Res, zo
als 't hem het behaaglykste dagt. Vondel, die boven alle Digteren in
Heerlykheit uitgesteken heeft, kost egter Hooft, Huigens nog Oudaan
bewegen, om in zyn spoor te gaan. Waar komt het van doen? Elk volgt
een styl en wyze van schryven die hem eigen is41
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Vanzelfsprekend ging Jan van Hoogstraten op zoek naar de schrijver van de gewraakte
recensie. Zijn speurtocht laat zich aflezen aan de vervolgen op de Spreeuwdichten,
want al spoedig kon de belangstellende lezer in zijn exemplaar katernen laten bijnaaien
met gedichten tégen Van Hoogstraten - die prompt zelf ook weer aanvullingen
publiceerde.42 Eerst zag hij zijn broer als de kwade genius, maar Gerard onder de
Linden liet weten dat die verdenking ongegrond was.43 Bovendien maakte de
onbekende tegenstander domme fouten - zo verweet hij Jan van Hoogstraten dat die
het zelfstandig naamwoord nijd het vrouwelijk geslacht gaf, hoewel nijd toch echt
mannelijk was. Van Hoogstraten antwoordde dat bij Vondel en Hooft de nijd vaak
vrouwelijk gebruikt werd en moet zich hebben gerealiseerd dat hij niet tegen zijn
broer polemiseerde, of zoals hij het in een nieuw spreeuwdicht uitdrukte: de
kindervorst had een aapje op het letterkoord gestuurd, maar het aapje viel.44 De vraag
was of dat onhandige aapje kon worden ontmaskerd. In een volgend spreeuwdicht
sprak Van Hoogstraten het vermoeden uit dat Gerard onder de Linden iemand had
ingehuurd: ‘Een volmaakt Pedant, Huurling, naar ons berigt wordt, van magere G...
heeft den tand in het Afzetsel van Venetie gezet’.45 En enkele gedichten later klonk
de vreugdekreet:
Het is 't Poehaantje, dat zoo vermeten
(By Wezop aan den Berg gezeten)
Den grond gelegt heeft van deez felle Pennetwist!46
In de Spreeuwdichten kreeg deze ontdekking geen direct vervolg omdat Jan van
Hoogstraten inmiddels de handen vol had aan de katernen die tégen hem verschenen.
De maker daarvan werd ontmaskerd als Arnold Nachtegael Clemens, waarna Van
Hoogstraten en zijn secondanten met hem afrekenden in het

De kerk van Nederhorst den Berg.
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achtste en negende katern.47 Poeraet moest het stellen met twee losse pamfletten,
maar die waren wel van tegenstanders van formaat, namelijk van Pieter Langendijk
en van Jan van Hoogstraten.48 Pieter Langendijk schreef de Klagte over dominé
Poehaen, of Samenspraek tusschen Kees Plattert, en Jaep Rechtuit met het
daaropvolgende Schuitpraetje tusschen Jaep Rechtuit, Melis de Rederyker, en een
liefhebber der poëzy. In de Klagte maken de Nederhorstse boeren Kees en Jaep zich
druk over hun ‘domené’. Die heeft het druk met van alles en nog wat, maar zijn
pastorale werkzaamheden schieten er bij in. Kees en Jaep besluiten voortaan maar
uit de kerk te blijven - van zo'n schijnheilige dominee valt toch niets te leren.49 In het
Schuitpraetje bemerken Jaep en Melis dat een medepassagier de Boekzael leest. Jaep
reageert: ‘Melis, dat is dat boekje dat ongze Domené Poehaen, begryp je wel, alle
maenden laat drukken’. De opvarenden raken met elkaar in gesprek en delen hun
verachting voor Poeraet en zijn blad. Zo leest de liefhebber de Boekzael alleen maar
voor het kerknieuws en niet voor de recensies en Melis heeft slechte herinneringen
aan een ontmoeting met Poeraet waarbij die het alleen maar over de spelling had,
alsof de hemelse zaligheid er van afhangt of men ae of aa schrijft. Bij aankomst in
Nederhorst neemt Jaep zich dan ook voor om eens bij dominee langs te gaan om hem
dat ‘boekzaalkrabbelen’ te ontraden. Jan van Hoogstraten schreef het eveneens uit
twee afzonderlijke stukken bestaande, quasi in Antwerpen verschenen Wesepse elixir.
In het eerste stuk, Poehaantje krygblazer. Bergzang, wierp hij Poeraet plagerig de
handschoen toe - kies voor de strijd, dan ben je een echte vent. In het tweede stuk,
de Bergpigmeense minnegril. Samenspraak, maakte hij Poeraet duidelijk wat hem
in dat geval te wachten stond: hij liet een Berger en zijn van oorsprong Vlaamse
buren roddelen over de schrijver van het ‘boekzoolke’ en diens mislukte avances
jegens een voor hem veel te dure dame.50 Het was een malicieuze poging tot
karaktermoord en Poeraet besloot dan ook, wijselijk, niet op de uitdaging in te gaan.

Poeraet en Weyerman
Enkele jaren later kreeg Poeraet er nog een derde geduchte tegenstander bij, want in
januari 1721 voegde ook de Rotterdamsche Hermes alias Jacob Campo Weyerman
zich bij de critici. Weyerman gaf zijn mening over goed schrijverschap: ‘Het grootste
talent van een Schryver bestaat hierin, om vele zaken in weinige woorden uit te
drukken’. De recensies van de Boekzael, vol aanmerkingen op de spelling en
betweterige wetenschappelijke aanvullingen, stelden hem dan ook ernstig teleur.
Goede schrijvers verdienden beter dan detailkritiek en ‘wormsteekige reflectien’.51
Om de aanval te pareren liet de Boekzael zich lovend uit over de kritiek van
Weyerman op Jan van Hoogstraten, maar Weyerman liet zich niet paaien.52 Hij bleef
nog maandenlang mopperen.53
Poeraet werd er niet vrolijk van. In het voorwoord van zijn gedichten uit 1722
deed hij zijn beklag over al die onterechte kritiek.54 Kennelijk besloot hij om dan
maar open kaart te spelen, want in januari 1723 opende de Boekzael met een door
Poeraet ondertekende opdracht aan David van Hoogstraten, gevolgd door een
mededeling van de uitgever dat het blad voortaan niet meer anoniem zou zijn. Gerard
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onder de Linden voegde daar veiligheidshalve nog aan toe dat Poeraet niet
verantwoordelijk kon worden gesteld voor de gehele inhoud, al was het maar omdat
het voor hem onmogelijk was alle kopij te lezen.55 De nobele
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geste werd echter niet beloond. Integendeel: Weyerman werd persoonlijker in zijn
kritiek en vergeleek ‘die melaatsche Opdragt’ met verschaalde thee, geschifte melk,
wrange morellen en onrijpe ‘bergkappers’.56 Poeraet legde deemoedig het hoofd in
de schoot. Hij besloot voortaan weer onzichtbaar te blijven en signeerde voor het
laatst in juni 1723.
Daarna werd het stil. Weliswaar bevatte de Amsterdamsche Hermes in september
1723 nog een mopperige terzijde over ‘de opdragten van St Peter Driemaal Oolyk’.57
En het stak natuurlijk dat de Boekzael ruimschoots aandacht besteedde aan de meest
ellendige prullen, maar de Historie des Pausdoms van het miskende genie Jacob
Campo Weyerman over het hoofd zag.58 Maar alles leek zowat vergeten en vergeven
toen het in 1733 ineens tot een nieuwe uitbarsting kwam. Weyerman had een
weekblad, Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur. Daarin kondigde hij eerst tweemaal
aan dat het volgende nummer over de koppelkunde zou gaan, om vervolgens die
belofte niet na te komen en tenslotte de lezer te wijzen op een uitvoeriger vertoog
over dit thema dat reeds onder de pers zou zijn - maar waarvan nooit een spoor is
teruggevonden.59 Het kan zijn dat Poeraets snelle reactie de uitgave doorkruiste.
Poeraet vermoedde waarschijnlijk dat Weyerman aanmerkingen wilde publiceren
op een jeugdwerk van hem waarin hij een lijst van door Vondel geïntroduceerde
nieuwe woordverbindingen (koppelwoorden) had gepubliceerd.60 Bovendien stond
Poeraet nu eenmaal bekend om zijn voorliefde voor woordvondsten, terwijl Weyerman
daar wars van was. Hoe het ook zij, Poeraet legde op dat moment net de laatste hand
aan een bundel gedichten en besloot daar iets aan toe te voegen. In een epiloog richtte
hij zich tot ‘de Kluizenaar, dien myne Koppelkunde al in het oog geloopen heeft’ en
die hij meteen maar trakteerde op een spotdicht in koppelwoorden.61 Dit kwam het
humeur van de kluizenaar niet ten goede. Hij kondigde ogenblikkelijk een betoog
tegen Poeraet aan.62 Een week later kwam hij deze belofte wél na: Weyerman
beschuldigde zijn tegenstander van onuitstaanbare pedanterie en beroemde zich erop
dat hij ‘den moddersloot van zyn ondiep begrip’ meermaals had gepeild, waarbij hij
op de bodem alleen maar gal, waan en opgeblazenheid had aangetroffen.63
Vervolgens was Poeraet weer aan zet. Hij besloot het spotdicht verder uit te werken.
Dat resulteerde in de niet alleen qua titel onnavolgbare
Jakocampoprativirigalliciniophonia. Het is een hilarische aaneenschakeling van
beledigende koppelwoorden, zoals snoffelgier, drekroerzwijn, paddenviller,
scheldvuurspuwer, grootspraekreus. Het rijmt natuurlijk, dus zielenneep en
armenzweep, schobbejak en bullebak, Godtverzaek en deugdenlaek, boevenspil en
Gomoriste likkenbil. En we leren ook nog iets over de fysionomie van Weyerman,
die in weinig vleiende bewoordingen omschreven wordt als ‘krombuilige druypneus’,
‘rottandvleeschhebbende’ en ‘stinkoxel’.64
Zoals altijd had Weyerman het laatste woord. In De zeldzaame
leevens-byzonderheden van Laurens Arminius uit 1738 verweet hij Poeraet diens
broodschrijverij. Poeraet had zich opgeworpen tot ‘een Kermis-Konstkooper in
Dichtkundige Schilderyen’ wiens ‘harssens tot kurk waaren verdroogt door het
onmaatig misbruyk van overgehaalde Moutwynen’.65 Ook omschreef hij Poeraet als
‘een Neurenburger Kraamer’ in gelegenheidsgedichten en andere ‘Snuysteryen van
den Parnas, waar van hy zyn Kalanten kan gerieven in een ogenblik’.66
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De ‘verlooren boekzaal schryver’
Zoals reeds vermeld was het nogal verrassend dat het na tien jaar van betrekkelijke
rust opnieuw tot een confrontatie kwam, want niet alleen was Poeraet als predikant
ontslagen, hij recenseerde ook niet meer. Weyerman grapte in Den Kluyzenaar over
‘het ontboekt boekvertrek van den doodelyken Pieter Poehaen’.67 Hij was niet de
eerste die zinspeelde op een verbroken relatie met de Boekzael. In de titel van het
Wezeper straetpraetje, over den verlooren Boekzaal schryver of theologischen
armendief, onder den predikstoel aan den Berg klinkt zelfs iets van spot door. Dit
pamflet, naar eigen zeggen een vervolg op het Elixir uit 1717 en dus ongetwijfeld
van de hand van Jan van Hoogstraten, is een dialoog tussen Jan en Bouwe die naar
Nederhorst den Berg zijn gegaan om de dominee (die als armendief eigenlijk zou
moeten worden opgehangen) onder de preekstoel te zien zitten. Dat betekent dat het
Wezeper straetpraetje dateert uit de periode augustus-november 1729, toen Poeraet
op gezag van de classis zich 's zondags moest laten vervangen.68
De honende teksten van Weyerman en Van Hoogstraten roepen een reeks van
vragen op. De eerste is welke taken er schuil gingen onder dat weidse begrip
‘boekzaalschrijver’. In 1723, bij de korte poging tot transparantie, was Poeraet
onmiskenbaar de hoofdredacteur. Was hij dat al eerder? Over de samenstelling van
de redactie in de eerste jaren is weinig met zekerheid te zeggen.69 Een Franstalig
tijdschrift noemde in 1716 David van Hoogstraten, Ludolf Smids en Jakob
Schoolhouder, maar dat zou weleens de weergave van een gerucht kunnen zijn.70
Toch zijn deze namen altijd blijven rondzingen.
Een recenter dwaalspoor gaat terug op een publicatie van E.F. Kossmann uit 1915.71
Volgens Kossmann was de Amsterdamse apotheker Abraham Bógaert de
hoofdredacteur van de Boekzael en stonden Poeraet en Schoolhouder hem bij.
Kossmann heeft dit uit de Klagte, maar de schrijver daarvan nam aan dat Poeraet de
hoofdredacteur was en verweet hem dat hij in het belasteren van eerlijke mensen
samenspande met Onder de Linden, Bógaert en Schoolhouder. Een fragmentje
zekerheid wordt geboden door Poeraet zelf: een berijmde recensie in april 1716 was
naar eigen zeggen van zijn hand.72 Het doet iets vermoeden: het kan zijn dat hij al
vanaf het eerste begin meer was dan alleen maar een recensent, want wie durft er
een berijmde recensie in te leveren? Dat vermoeden wordt versterkt door de opmerking
van Poeraet zelf dat in 1716 zijn goede vriend Isaac le Long opdracht kreeg om een
register te maken op de jaargangen van 1692 tot 1708, dat wil zeggen op de jaargangen
van Rabus en zijn directe navolgers.73 Het is niet ondenkbaar dat Poeraet de nieuwe
Boekzael redigeerde en dat Le Long, die op dat moment in Nederhorst woonde en
kort daarna naar Amsterdam verhuisde, hem daarbij assisteerde en tegelijkertijd de
voorlopers ontsloot. De satire van Pieter Langendijk over de dominee die zijn taken
verwaarloosde en het feit dat hij ook inderdaad vijftien jaar lang de administratie
niet bijhield passen dan opeens in het plaatje: Poeraet had geen pastorale roeping en
wijdde zich zodra het kon aan hogere zaken c.q. zijn extra inkomen. Toch vormen
al deze indicaties nog steeds geen hard bewijs.
De tweede vraag, wanneer er een einde kwam aan het hoofdredacteurschap, laat
zich wél met honderd procent zekerheid beantwoorden: nadat in november 1724
Poeraets literaire beschermheer David van Hoogstraten was overleden, verloor hij

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

drie jaar later, in november 1727, ook zijn uitgever Gerard onder de Linden. De
Boekzael werd voortgezet door diens weduwe, Adriana van Daaken-
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burg, daarin gesteund door de knecht Adriaan Wor, die in oktober 1728 haar tweede
echtgenoot werd.74 Van Daakenburg en Wor besloten de Boekzael te vernieuwen. Zij
zochten een nieuwe hoofdredacteur en vonden die in de persoon van Pieter le Clercq.
Zijn aantreden kan worden gedateerd in mei 1728. Toen plaatste de Boekzael een
uittreksel van F.A. Paradis de Moncrif, Les chats. Dat was atypisch. De nieuwe
redacteur gaf meteen zijn identiteit prijs: in een voetnoot werd verwezen naar P. LE
CLERCQ - in hoofdletters.75
Het belang van deze exacte datering is dat zij een oorzakelijk verband doet
vermoeden tussen Poeraets ontslag als recensent en zijn ontslag als dominee: in mei
1728 volgde Pieter le Clercq hem op als hoofdredacteur van de Boekzael. Niet veel
later, op 20 november 1728, incasseerde Poeraet de honderd gulden van Koelhorst
die hem fataal zouden worden. Kennelijk leidde het verlies van zijn literaire inkomsten
tot een acute geldnood. Ook geeft de datering aanwijzingen omtrent het hoe en
waarom van het ontslag. Weyerman vond ‘den doodelyken Pieter Poehaen’ terecht
dodelijk saai - na lezing van ettelijke delen van de Boekzael kan ik dat alleen maar
beamen. De aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur markeerde een duidelijke
trendbreuk, want Le Clercq had een reputatie opgebouwd als vertaler van Franse en
Engelse boeken en tijdschriften voor een breed publiek.76 De Boekzael gaf voortaan
minder wetenschap en meer literatuur en Boileau verving Vondel als de maatstaf
aan wie alles moest worden afgemeten. Het fleurde het blad op en het moet de uitgever
ook zijn bevallen, want Le Clercq zou nog vele jaren hoofdredacteur blijven. In ieder
geval was hij dat nog in 1735. In dat jaar eiste de Amsterdamse kerkeraad tekst en
uitleg over een drietal recensies. Desgevraagd verklaarde Adriaan Wor dat de
gewraakte stukken waren aangeleverd door Pieter le Clercq.77

De theologische armendief en dronken dominee
Een derde vraag is of alle boosaardige insinuaties op waarheid berustten. Zo werd
Poeraet door Van Hoogstraten uitgekreten voor theologische armendief. Net zoals
bij diens verhaal over Poeraets mislukte poging om een chique dame te verleiden
met gedichten in plaats van met geld lijkt hier sprake van een boosaardige inventie,
want in werkelijkheid stal Poeraet niet van de armen, maar van de predikanten en
dat is natuurlijk veel minder erg. Of zit er misschien toch een grond van waarheid
in die aantijging? Hanou karakteriseerde Poeraet als een dorpsnapoleon die zichzelf
onmogelijk maakte. Dat mag dan zo zijn, maar de dorpsnapoleon stond niet alleen.
Hij had in 1730 de steun van een vierkoppige kerkeraad - twee ouderlingen en twee
diakenen. De ouderling Gijsbert Dirksz Janmaat overleed in april 1735. Zijn collega
Jacob Janse Oukoop verzoende zich in maart 1736 met de classis.78 Voor de twee
diakenen werd het een zaak van lange adem: pas in juli 1742 bogen Pieter van Gunst
en Pieter Gerritz Bongenaar het hoofd.79 Bovendien kunnen zij moeilijk worden
gekarakteriseerd als fanate medestanders van Poeraet, want met beiden had Poeraet
in het verleden ruzie gehad.
Bij gebrek aan bronnenmateriaal zijn die dorpsruzies nogal ondoorgrondelijk,
maar Hanou signaleerde al dat in veel van die ruzies het geld van de kerk een
belangrijke rol speelde. Soms betrof het de inkomsten. Zo mengden Poeraet en zijn
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kerkeraad de zaak Clara Willems in de discussie. Clara Willems, een lidmaat van de
kerk van Nederhorst was in 1730 overgegaan naar de kerk van Kortenhoef.
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Vermoedelijk was zij vrijgevig, want de kerkeraad van Nederhorst protesteerde, maar
de classis wees de bezwaren van de hand.80 Poeraet zag hierin de perfecte
afleidingsmanoeuvre om de eigen aanhang te mobiliseren.81 Meestal betrof het echter
de uitgaven van de kerk, met name de armenzorg. Poeraet koos op dit punt voor de
strenge, wettische benadering. Hij wilde alleen de in het dorp geboren en getogen
armen ondersteunen en het kerkelijk vermogen beleggen in obligaties in plaats van
het meteen uit te geven. In die zin was het voor Jan van Hoogstraten, en in diens
voetspoor ook voor Jacob Campo Weyerman, niet onlogisch om hem af te schilderen
als een ‘theologische armendief’. Poeraet stond symbool voor de publieke kerk op
zijn smalst - een kerk van schriftgeleerden met weinig sociaal gevoel.
Van Hoogstraten en Weyerman hadden nog wat meer pijlen op hun boog. Zo zou
de armendief aan de drank zijn. Helaas laat het vermeende alcoholisme van Poeraet
zich niet documenteren met bijvoorbeeld getuigenverklaringen over dominee die 's
ochtends in comateuze toestand in de goot is aangetroffen. Hetzelfde geldt voor een
andere aantijging: in 1726 sneerde Weyerman dat Poeraet zijn schulden niet betaalde.82
Het kan zijn dat Poeraet op te grote voet leefde, maar ik heb nergens enig bewijs
gevonden voor een koetsje met dure paarden, boze schuldeisers of wat dan ook. Met
andere woorden: er blijft nog iets te raden over en documenten die enig licht werpen
op de scheidslijn tussen waarheid en fictie bij de critici van Poeraet zouden een mooie
aanleiding zijn voor een vervolgartikel - al is het over dertig jaar.
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‘Veynzen en ontveynzen’ voor gevorderden
De leugenkunsten van Jacob Campo Weyerman en Johan Hendrik
baron van Syberg*
Peter Altena
Diederik Stapel is een bedrieger van deze tijd. De Tilburgse hoogleraar sociale
psychologie heeft zich, zo bleek uit nader onderzoek, schuldig gemaakt aan
wetenschapsfraude: onderzoeksgegevens verzonnen, zijn promovendi onder druk
gezet om de door hem verzamelde data te gebruiken en daarbij voor zichzelf een
indrukwekkende lijst van publicaties en wapenfeiten aangelegd.
Op het bedrog van Stapel volgde de ontmaskering en de analyse. In die analyse
komt naar voren dat de praktijk van het wetenschappelijk bedrijf Stapel als het ware
prikkelde tot bedrog. De publicatiefabriek, waarin de academische wereld is hervormd,
zendt zogenaamde perverse prikkels uit aan haar werknemers.1
De breed uitgemeten ontmaskering laat zien hoezeer de wetenschap in de ban is
van zuiverheid. Daarbij is een zekere obsessie met bedrog, charlatanerie, leugens en
plagiaat onmiskenbaar.2 De eigen waarheidsliefde laat zich immers het beste
demonstreren door een verwijzing naar het gebrek daaraan bij collega's.3 De
ontmaskering is een onderdeel van de zoektocht naar de waarheid.
De perverse prikkels van het liegen en de obsessie met het bedrog zijn ook te
onderscheiden in en om de roman De leevens byzonderheden van Johan Hendrik,
baron van Syberg, die de avontuurlijke en suspecte Jacob Campo Weyerman in maart
1733 in Utrecht publiceerde. De tekst werd in 1984 opnieuw uitgegeven, uitgebreid
ingeleid en overvloedig geannoteerd.4 Bij die heruitgave was ik destijds betrokken
en de roman heeft me sindsdien niet losgelaten: in 1985 en 2004 schreef ik andermaal
over de roman.5 In 2010 verscheen onder de titel Syberg. De Zoetermeerse alchemist
een bundel met contemporaine teksten en tekstfragmenten over de oplichter,
voorafgegaan door artikelen van Rietje van Vliet en Frank van Lamoen.6 Ook in
Worm en donder, de kersverse literatuurgeschiedenis van de achttiende eeuw, is er
aandacht voor de roman. Leemans en Johannes karakteriseren de tekst als een ‘als
ontmaskering gepresenteerde levensbeschrijving’, die zelf weer vol zit met verhalen
waarvan het waarheidsgehalte op zijn minst twijfelachtig is.7
Hier wil ik het liegen en bedriegen van Syberg, de hoofdpersoon van de roman,
bespreken en analyseren, maar ook dat van Weyerman, de biograaf. Wat waren de
perverse prikkels van hún leugenachtigheid? Verliep de zoektocht naar de waarheid
langs de lijnen van de ontmaskering?

Een nepbaron en zijn biograaf
In 1733, op de dag van verschijnen van de Leevens byzonderheden, beschikte zowel
Syberg als Weyerman over een voorgeschiedenis. Met zijn uitdagende satirische
tijdschriften had Weyerman in het decennium 1720-1730 het medialandschap bepaald.
In januari 1731 echter moest de 53-jarige satiricus een veilig heenkomen zoeken in
de vrijstad Vianen. De schulden, naar eigen zeggen gevolg van ‘misfor-
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tuyn en geledene schade’, waren zo hoog opgelopen dat afbetaling fictie werd.
Ontegenzeggelijk verminderde deze afgang zijn morele krediet. Uit alle macht
probeerde hij zich vanuit de marge te revancheren, een bestaan te schrijven.
In het najaar van 1731 verbleef de 35-jarige Maagdenburgse burgemeesterszoon
Johann Heinrich von Syberg in Den Haag. Ook hij had een turbulent leven achter de
rug. De ingrijpendste gebeurtenis in zijn leven was het duel, dat hij in 1714 even
buiten Halle uitvocht. Hij bekocht dat met het verlies van zijn rechterhand. Sindsdien
zwierf hij door de Duitse landen en zag hij heel wat tuchthuizen en gevangenissen
van binnen. Hij hield zich in leven met fraude en alchemistische beloften. Niet ten
onrechte schreef Weyerman dat de wanhoop dan ‘gemeenlyk den Monnik of Soldaat’
maakte, maar dat de armoede ‘veeltyds’ de ‘Chimist’ maakt.8 Wat hij niet schreef,
was dat de armoede ook schrijvers schiep.
In De leevens byzonderheden ontmoetten beide lange mannen elkaar op 8 november
1731 in de Haagse bovenwoning, in de Papestraat, hoek Oude Molstraat, waar Syberg
domicilie hield. Beide mannen, de nepbaron en zijn biograaf, voerden buiten het
boek een strijd om het dagelijks bestaan. Daarbij zochten zij het riskante contact met
de openbaarheid. Naar alle waarschijnlijkheid geloofden beiden dat publiciteit kansen
op een feestelijker bestaan bood.
In De leevens byzonderheden leest Weyerman, daags voor zijn eerste ontmoeting,
een in het Latijn gesteld en gedrukt ‘Advertissement’: ‘Schets van de geheele
Hermetische Konst’.9 Daarin presenteerde Syberg zich als kampioen van het
hermetisme. Aan het slot van zijn ‘Schets’ daagde hij alle reguliere medici en chemici
uit. Ook in 1734, in zijn tijd in Memmingen, legde Syberg zich op papier vast.
Jacob Campo Weyerman was vanaf 1720 onafgebroken, in weekbladen en in
andere gedrukte vormen aan het woord geweest. In 1731 nog tekende hij voor het
weekblad Den Laplandschen Tovertrommel, waarvan nummer 10, de laatstbewaarde
aflevering, de datum van maandag 3 september droeg. Twee maanden voor de
ontmoeting met Syberg.
Weyerman en Syberg traden beiden zelf in wat ze schreven prominent naar voren.
Zeker bij Weyerman neemt die zelfpresentatie soms maniakale vormen aan.
En dan was zelfpresentatie in geschrifte nog maar een deel van het verhaal: beiden
streefden ook zichtbaarheid na. Het portret dat Cornelis Troost van Weyerman maakte,
vormde een opmaat voor de naar dat portret gemaakte gravure. Die gravure vond
vervolgens breed verspreiding. In zijn werk geeft Weyerman nog net niet het precieze
adres van zijn woningen prijs, maar de omschrijvingen en verwijzingen laten weinig
te raden over. Lezers konden hem vinden en zien, zij vonden en zagen hem ook.
Voor Syberg gold iets soortgelijks: op zijn reizen nam hij een portret van zichzelf
mee: ‘een leevensgroot konterfytsel’.10 Waar hij verbleef, liet hij luidruchtig van zich
horen, hij strooide met geld en zorgde ervoor dat in openbare gelegenheden mensen
met lof over hem spraken.
Publiciteit en zichtbaarheid stonden in dienst van zelfhandhaving, maar hielden
tegelijkertijd ook een groot risico in. Bekendheid provoceerde tot roddel en
antecedentenonderzoek. Opgerakelde geschiedenissen konden tot reputatieverlies
leiden en daarmee de zelfhandhaving compliceren.
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Een duel
In De leevens byzonderheden neemt de ontmoeting van beide, op publiciteit en brood
beluste mannen het karakter aan van een duel. De roman beschrijft de gesprekken
die Weyerman en Syberg in Den Haag, Utrecht en Zoetermeer voerden. De eerste
ontmoeting beschrijft Weyerman nog in termen van vredesonderhandelingen, maar
allengs raken de gesprekken op stoom: Weyerman wil de baron ‘een handvol
korrektie’ geven, maar houdt het voorlopig bij een geseling ‘door de spitsroe van
myn tong’.11 Na enkele dagen en een doorwaakte nacht daagt Syberg Weyerman uit
voor een duel op het Scheveningse strand: ‘Fluks kom hier met de pistoolen.’12 De
volgende dag blijkt dat alles vergeten. Ook later in de roman hangt de dreiging van
een duel enkele keren in de lucht.
In dat vooral verbale duel tussen Weyerman en Syberg lijken de rollen comfortabel
verdeeld: de Duitser de man die ontmaskerd wordt, de schrijver de man die
ontmaskert. De man die ontmaskert kan het zich daarbij veroorloven om ‘low profile’
te blijven en het lamplicht te richten op de bedrieger, maar in de ontmaskering krijgt
de ontmaskeraar desondanks een zekere herkenbaarheid mee.
De rollen worden in De leevens byzonderheden eigentijds geëtiketteerd: Syberg
is de Duitser die in het gezelschap wordt geplaatst van vooral uit Duitse landen
afkomstige ‘baronneerende Goud- en Zilvergieters’, die uiteindelijk als ‘een groene
zwarm Sprinkhaanen’ neerstorten ‘op Hollands graazige beemden en malsche
klaverweyen’. Dat impliceert dat Weyerman dan wel de vaderlandslievende
insectenverdelger zal zijn. Van dergelijke ook destijds vertrouwde anti-Duitse
schema's wordt in de roman betrekkelijk spaarzaam gebruik gemaakt.13
Het lukt Weyerman niet goed om in de roman slechts als schaduwbeeld zichtbaar
te zijn. Hij geeft zich uit als ‘een nieuwsgierig man, die altoos graagde om ongemeene
mannen te zien’, voorzien van de nationale kleur en ‘Bataafsche vrypostigheyt’.14
Dominanter is een andere rolverdeling: Syberg als goddeloze en Weyerman als
oppassend en bijbelvast christen.15 In het eerste gesprek verklaart Weyerman dat hij
‘ontrent sesmaal alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments had doorleezen’.16
Syberg houdt er volgens hem een ‘godlooze leevenswyze’ op na,17 vloekt doorlopend
en beroemt zich op gesprekken met de duivel. Tot overmaat van ramp zijn er de
alchemistische beloften van levensverlenging. Dergelijke beloften zijn niet alleen
vals, ze zijn bovendien, ja eigenlijk vóór alles in strijd met de Heilige Schrift. Als
een nijvere catechisant beweert Weyerman: ‘Den Mensch kan de grenspaal des
leevens, hem gestelt by God, niet overtreeden’.18 Elders wijst hij, naar eigen zeggen,
Syberg meer dan eens op de onverenigbaarheid van de alchemistische lessen met die
van de Heilige Schrift.19

Het spel van leugen en bedrog
Interessant - en leerzaam voor de tegenwoordige leerlingen van de school van de
ontmaskering - zijn voorts de spelregels van het liegen en bedriegen. Het eerste
kenmerk is theatraliteit: meer dan eens betrapt Weyerman Syberg op een toneeltoon,
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het is uit het hoofd geleerd en dus onecht.20 Tweede kenmerk is onbeschaamdheid:
Syberg was ‘zo onbeschaamt als een Stadsvroedwyf op het kandeelfeest van een
kamerkat’ en zelfs de bitterste verwijten brengen hem niet van zijn stuk.21 Het lijkt
hem niet te raken. Derde kenmerk: zorgvuldige regie van privé-openbaar. Hij
arrangeerde een-tweetjes, waarin hij openhartig was
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en daarbij aandrong op discretie, terwijl hij in het openbaar de gebraden haan uithing.
Vierde kenmerk: de fabricage van een netwerk van referenten, mannen van gezag
en getuigen van genezingen. De beste getuigen en autoriteiten waren overigens dood.
Vijfde kenmerk: het gebruik van oneven getallen, zoals Weyerman verklaart: ‘niets
liegt beter dan een makelaar en een oneven getal’.22 43 klinkt kennelijk
geloofwaardiger dan 42.
De schematische verdeling van boef en detective wordt in de roman gerelativeerd.
Meer dan eens - in het bijzonder in voetnoten - laat Weyerman uitkomen dat hij in
de gesprekken met Syberg niet alleen tegen sprak, maar ook mee bewoog: hij liet
zich lijmen en overtuigen. Syberg beloofde de schrijver naar diens eigen zeggen ‘een
Ton gouds’ ‘tegens primo January’ en ‘een paar millioen’.23 Wat later nodigde hij
Weyerman uit om over te steken naar Londen, om daar met diens geneesmiddelen
fortuin te maken. Hij zou Weyerman daartoe van ‘wisselbrieven’ voorzien, ‘om
aldaar een gants adelyk leven te voeren’.24
In de roman komt Weyerman terug op dat laatste aanbod, wat op zijn minst ruimte
laat voor de verdenking dat hij de alchemist geloofde. Ongetwijfeld vergrootten de
benarde omstandigheden waarin hij in Vianen verkeerde, zijn wil om Syberg te
geloven. De schrijver lijkt ook in de Leevens byzonderheden waarachtig onder de
indruk van sommige wonderbaarlijke genezingen. Die woorden dragen zelfkritiek
in zich en ze worden vervolgd in beschouwende passages. Weyerman erkent in een
retorische vraag dat de menselijke rede grenzen kent: ‘wie vermeet zich van te konnen
heerschen over zyn bevatting?’ Dat onvermogen maakt de mens kwetsbaar, nu eens
lichtgelovig en dan weer nodeloos wantrouwend, maar wel steeds vatbaar voor
‘valsche profeeten’ en ‘kettery’.25 Met dergelijke inzichten wapent de schrijver zich
tegen zelffelicitatie en maakt de satire een begin met het snijden in eigen vlees.

De lessen van de vos
Terug naar het liegen in de roman. Het thema van de leugen komt het scherpst aan
de orde in de beschrijving van de rozenkruisers. Syberg wekt de indruk zelf een
rozenkruiser te zijn, een uitverkorene, en hij lijmt ‘boezem vrient’ Weyerman met
de belofte van uitverkiezing. Op termijn zou Weyerman ook rozenkruiser kunnen
worden. In het lesprogramma komt een prominente plaats toe aan twee woorden, die
naar verluidt de hoofdstelling van de rozenkruisers uitmaken: ‘Veynzen en
Ontveynzen’, in een noot ‘Simulare & Dissimulare’.26 Dat wil zeggen: je anders
voordoen dan je bent en je ware aard maskeren. Bij het ‘Veynzen’ wordt een
zogenaamde ‘res absens’ getoond, dus iets wat niet bestaat wordt voorgewend, terwijl
bij het ‘Ontveynzen’ iets wat wel echt bestaat, een ‘res praesens’, verhuld of
verzwegen wordt. Met de onthulling van dit principe belijdt Syberg een leugenaar
te zijn en heeft de detective zijn ultieme bekentenis. De verdenking rustte al zwaar
op Syberg, in het bijzonder diens acteerprestaties wezen in de richting van een praktijk
van ‘dissimulare’.
De begrippen ‘Veynzen en Ontveynzen’ konden bogen op een lange en rijke
geschiedenis. Zij worden al door Sallustius gebruikt ter typering van het infame
karakter van Lucius Catilina (in het vijfde hoofdstuk van De Catilinae coniuratione).
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Vooral in de zestiende en zeventiende eeuw werd er veel en divers gedacht over het
‘dissimulare’, over de rol die het speelt in de politiek, aan het hof en in het dagelijks
leven. In het achttiende hoofdstuk van Machiavelli's Il Principe
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gaat het bijvoorbeeld om de vraag ‘in hoeverre personen die macht uitoefenen hun
woord moeten houden’ en daarbij wordt de gelijkenis met een vos gebruikt: wie het
best de vos kan spelen, bereikt het meest. Het mondt uit in een advies aan de vorst:
‘Maar men moet de kunst verstaan om de natuur van de vos goed te bemantelen en
men dient flink te kunnen veinzen en ontveinzen’.27
Die denkbeelden, waarvan de ontwikkeling nauwkeurig te volgen is in het boek
van Jon R. Snyder, Dissimulation and the culture of secrecy in early modern Europe,
blijven zeker in de eerste helft van de achttiende eeuw onverminderd van belang.28
In een van zijn Maandelyksche 't Zamenspraaken brengt Weyerman Mathew Prior
en Ripperda met elkaar in postuum gesprek. Prior verdedigt daarbij de leer van
Machiavelli en besluit met: ‘Het voornaamste Hoofdtalent eens Hovelings is de
Geveynstheit, dat is de rechtsche Voorgeeving en een linksche Uitvoering’.29
Halverwege de achttiende eeuw komen het ‘Veynzen en Ontveynzen’ onder vuur te
liggen: in de Encyclopédie wijdt Formey een lemma aan ‘Dissimulation’ en hij
confronteert op polemische wijze het eenzaam egoïsme van de ‘dissimulé’ met ‘le
bonheur de la société’.30 Het maatschappelijk geluk vergt oprechtheid, het ‘Veynzen
en Ontveynzen’ verdwijnt langzamerhand uit de handboekjes voor goed leven.
Op het eerste gezicht lijkt Weyerman met de beschuldiging van ‘Veynzen en
Ontveynzen’ kritisch te staan tegenover dit vossenspel. Wat hij in Maandelyksche 't
Zamenspraaken in de mond legt van Matthew Prior lijkt al evenmin bedoeld als
reclame voor deze levenshouding van de hoveling. Maar ... hoort het niet bij het spel
van ‘Veynzen en Ontveynzen’ om de ander de indruk van grote eerlijkheid te geven
en een kwalijke praktijk met mooie praatjes te bedekken? Kritiek op het ‘Veynzen
en Ontveynzen’ kan een onderdeel zijn van het ‘Veynzen en Ontveynzen’ zelf.
Treffend is de scène waarin Syberg hem wisselbrieven en een onbezorgd leven
belooft:
Om dien nar de kap vol te meeten, hield ik my quansuys als of dat voorstel
myn wonderlyk beviel; en dewyl ik wist, dat den hoofdartykel eens
Goudmakers bestont in het Veynzen en Ontveynzen, veynsde ik geheelyk
in myn schik te zyn over de aanbieding van dat onverwacht geluk.31
‘Quansuys, veynsde ik’. Syberg veinst en ontveinst, Weyerman ook. Beide mannen
bekennen schuld aan het veinzen en ontveinzen, maar die eerlijkheid pleit niet vrij.
Die bevinding sluit aan bij de in zijn satire prominent geplaatste, cursief gedrukte
sententie: ‘De Mensch is een leugenachtig en ligtgeloovig dier’.32 Zo zit dat: de mens
is lichtgelovig en geneigd ‘tot de leugen’. Dé mens! De baron en zijn biograaf!

Waarheidsliefde als dekmantel
In het levensverhaal van Weyerman zelf, zoals dat bij zijn leven en nadien bekend
werd en zoals dat door hem slechts in vertekening werd verhaald, zijn heel wat
voorbeelden van leugens en bedrog te vinden. De meeste leugens wist hij
onweersproken, maar toen hij in 1738 gearresteerd werd en er een proces tegen hem
werd aangespannen, kwam heel wat chantage en ingehuurde laster aan het licht. Ook
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onlangs nog werd er door scherpzinnig lezen in Den Laplandschen Tovertrommel
een gerichte poging tot chantage aangewezen.33
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In 2002 ontdekte ik in Memmingen de brief die Weyerman op 25 november 1732
aan Syberg schreef. Die verbleef op dat moment aan het Pruisisch hof. Weyerman
herinnerde in zijn brief aan de belofte van ‘Cent mille florins’ en ‘la somme de mille
pistoles’.34 Ook de andere, door Weyerman in zijn boek gememoreerde beloften
komen in de brief aan de orde. In de brief erkent Weyerman dat hij zijn uitgaven al
had aangepast aan de gunstige vooruitzichten en hij vraagt de baron om alsnog met
geld over de brug te komen. Als de baron verzaakt, zal hij zich met zijn pen
genoegdoening verschaffen, door in een boek de sukkels te noemen die het slachtoffer
waren van Syberg en alle streken te beschrijven, ‘que vous avés joués sur le theatre
de notre Republique’. Chantage dus. Uit de uiteindelijke publicatie van De leevens
byzonderheden mag voorzichtig worden afgeleid dat Syberg geen krimp gaf.
Weyerman beschouwde zijn schrijven als zijn middel van bestaan, enigszins
vergelijkbaar met de alchemie en de hermetische geneeskunde van Syberg. Even
gloorde er dankzij de belofte van Syberg voor hem hoop op een ‘Karrierewechsel’.
Hoewel hij in zijn roman veinst dat niet serieus te hebben genomen, laat zijn brief
van november 1732 weinig ruimte voor een dergelijke visie.
Hij zou moeten blijven schrijven en schrijven was evenzeer liegen: als Weyerman
over andere schrijvers spreekt, is er steevast de luidruchtige verdenking van leugens:
zo bevatten Mandeville's en Pinto's ‘reysbeschryvingen’ leugens, elders diskwalificeert
hij een praatje van Syberg als een ‘Roman’ en vergelijkt hij ‘de nietwaardige
diamantsprookjes van een Hermetisch Baron’ met de ‘droomvertellingen van een
mangraage Kindermeyd’ en ‘de getrouwheyds beloften van een jonge snol’.35 Vertellen
is dus bijna altijd liegen: ‘Veynzen en Ontveynzen’.
Elders heb ik uiteengezet hoe zeer Weyerman zich in zijn roman (en ook
daarbuiten) bevlijtigt om juist de authenticiteit van het verhaal en zijn persoonlijke
waarheidsliefde te beklemtonen, maar dat is nodig omdat er op voorhand twijfel is.
Het paradoxale van een dergelijke verdediging van de roman, zoals hier De leevens
byzonderheden, is dat ze in zekere zin de aanval in het leven roept. De bestrijding
van twijfel vergroot de twijfel. Wie zich verontschuldigt, beschuldigt zich.
Vertellen is behalve liegen soms ook bedriegen: Weyermans brief aan Syberg laat
er geen misverstand over bestaan dat de schrijver niet alleen hoopte op lezers, maar
ook een beroep deed op een alternatieve geldstroom. Het zou me overigens niets
verbazen als Weyerman behalve aan Syberg ook aan diens slachtoffers brieven
schreef waarin hij zinspeelde op de mogelijkheid om schande af te kopen. Het proces,
dat in 1738 tegen Weyerman werd aangespannen, laat zien dat hij soms ook gebruik
maakte van handlangers.
Op de leugens van Syberg in de roman reageert het personage Weyerman niet
alleen veinzend en zwijgend, soms onderneemt hij pogingen tot weerlegging, veel
vaker lacht hij de leugenaar uit - ‘Ik begon hartiglyk te lagchen’ - en beschimpt hij
hem.36 Het gelach wekt dan vervolgens de woede van de baron, misschien ook een
aanwijzing van zijn ongelijk.

Een brief van Weyerman
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Interessant is tot slot de vraag hoe gereageerd werd op De leevens byzonderheden,
dat wonderlijke product van waarheid en leugen, wijsheid en chantage, licht en
duisternis, ‘Veynzen en Ontveynzen’.
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Op diverse wijzen. De anonieme lezer van het in Leiden bewaarde exemplaar schreef
in de kantlijn wie wie was. Blijkbaar daagden de bewoordingen, waarin de slachtoffers
omschreven werden, lezers uit tot speurwerk. Het ligt voor de hand te denken dat
meer lezers het boek als een schandaalroman lazen.
Weyerman zelf gaf vervolgen op de roman. In De Maagdenburgsche alchimist en
in tijdschriften zette hij de hekeling van de baron voort en nam hij in het voorbijgaan
enkele slachtoffers mee.37 Hij monopoliseerde Syberg en molk het verhaal uit. Voor
hem was de operatie-Syberg kennelijk zo profijtelijk dat voortzetting voor de hand
lag.
Pieter Poeraet, dominee te Nederhorst den Berg en sinds enige tijd een ander
favoriet mikpunt van Weyerman, publiceerde in 1733 een uitgebreid hekeldicht,
waarin hij een schandaalkroniek van Weyermans leven en werken ontwierp. Daarin
noemde hij Weyerman: ‘Goutchymist in Syburgs tas,/ Listiger, dan Syburg was’.
Dat liet weinig te raden over: hij ontmaskerde Weyerman als handlanger en bedrieger.
De mooiste reactie kwam uit Memmingen.38 Na de reeks van teleurstellingen in
Berlijn en aan de Poolse grens, arriveerde Syberg in februari 1734 in de rijksstad.
Aanvankelijk drongen de negatieve berichten die Syberg begeleid hadden niet door
tot Memmingen, maar tegen het einde van het jaar verspreidden de negatieve
geruchten zich, vooral over zijn avonturen in de Republiek. In het begin van 1735
wisten de lokale autoriteiten een exemplaar van de Leevens byzonderheden te
bemachtigen, waarvan zij het grootste deel lieten vertalen. De vertaler veroorloofde
zich enige bronnenkritiek: hij beweerde de schrijver Weyerman niet te kennen uit
de geleerdentijdschriften van zijn tijd, het moest wel een ‘volkommen Original’ zijn,
meende hij.
Syberg, die wist dat het werk van Weyerman als processtuk in het geding werd
gebracht, vroeg zijn oude vrienden uit de Republiek om hulp. Blijkbaar zat hij behalve
in het gevang ook danig in de penarie. In afwachting van assistentie overlegde hij
eind april 1735 vast een viertal notariële akten waarin Nederlanders verklaarden
geweldig geholpen te zijn door de medicamenten van de baron. Begin mei arriveerde
Henrick graaf van Moens, wiens naam in het Leidse exemplaar nog genoteerd was
als bedrogene, in persoon in Memmingen en hij opende de aanval op Weyerman.
Weyerman, zo beweerde hij, was een satiricus en woonde in Vianen, de plaats waar
mannen zonder geld en moraal woonden, hij gold als ‘ein Vagabond und ausgehauster
unwürdiger Mensch’. De onttakeling van Weyerman, failliet in alle opzichten, werd
voltooid door de overhandiging van de eerder genoemde brief die hij op 25 november
1732 vanuit Amsterdam had geschreven. Hoewel Syberg de brief van Weyerman
graag weer in zijn bezit had gekregen - het bleek een effectief wapen -, bleef de brief
in Memmingen en vertrok Syberg half november in de richting van Augsburg, als
vrij man.
In 1738, het jaar dat het bedrog, de chantage en de beledigingen Weyerman een
levenslange opsluiting bezorgden, werd er in Memmingen gefluisterd dat Syberg
overleden was. In Madrid of wie weet Portugal. Een jaar later ontvingen de autoriteiten
van Memmingen bericht dat het gerucht van Sybergs dood op niets berustte.
De ene bedrieger zat achter de tralies, de ander leek in rook opgegaan. Einde van
het sprookje van het ‘Veynzen en Ontveynzen’, van het wederzijds bedrog

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

35
van de baron en zijn biograaf. De bedriegers waren ontmaskerd, op het oog won
tijdelijk de waarheid het van de leugen.

Eindnoten:
* Uitgewerkte tekst van een bijdrage aan het congres van de Werkgroep Achttiende Eeuw met
als thema ‘The art of lying/De kunst van het liegen’, op 18 januari 2014.
1 Ruud Abma, De publicatiefabriek. Over de betekenis van de affaire-Stapel (Nijmegen 2013).
2 Met een zekere gretigheid wordt gezocht naar overtreders. In het geheugen ligt nog de
beschuldiging van de Nijmeegse hoogleraar aan het adres van Elsbeth Etty. Zeer onlangs werd
het publieke debat verrijkt met de term ‘autoplagiaat’, ook wel ‘zelfplagiaat’. Volgens
KNAW-president Clevers gaat het hier om een ‘contradictio in terminis’. De discussie over
plagiaat laat zien dat - in weerwil van de postmoderne mores en de digitale onttakeling van het
auteursrecht - hier een open zenuw ligt.
3 In interviews ontkende Stapel niet dat hij bedrog had gepleegd, maar enkele keren verwees hij
ook naar de wielrenner Lance Armstrong, die naar zijn idee een veel groter bedrieger was. In
het patroon past ook het maniakaal ‘bekennen’ van fraude. In 2012 publiceerde Stapel Ontsporing
en daarin bekende hij zijn zonden: de opgebiechte waarheid vroeg om begrip en vergeving en
nieuwe kansen.
4 Jacob Campo Weyerman, De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg.
Ed. werkgroep Amsterdamse neerlandici o.l.v. A. Hanou & H. Stouten. 2 dln. (Deventer 1984).
Verwijzingen naar de tekst van Weyerman gelden deel 1a van deze editie.
5 Peter Altena, ‘Literatuur als mogelijk bedrog. Over De Leevens byzonderheden van Johan
Hendrik, Baron van Syberg (1733) van Jacob Campo Weyerman’, in: Peter Altena, Herman
Diederiks en Sjoerd Faber (red.), Feit en fictie in misdaadliteratuur (± 1650- ± 1850) (Amsterdam
1985), p. 5-23; Peter Altena, ‘“Ma plume m'en fera raison”. Vervolg op de levensbijzonderheden
van Jacob Campo Weyerman en Johan Hendrik, baron van Syberg’, in: Mededelingen van de
Stichting Jacob Campo Weyerman 27 (2004), p. 1-12.
6 Rietje van Vliet en Frank van Lamoen (red.), Syberg. De Zoetermeerse alchemist (Zoeterwoude
2010).
7 Inger Leemans en Gert-Jan Johannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1700-1800: de Republiek (Amsterdam 2013), p. 365.
8 Weyerman, Syberg, 1a, p. 10.
9 Weyerman, Syberg, 1a, p. 14-19.
10 Weyerman, Syberg, 1a, p. 28.
11 Weyerman, Syberg, 1a, p. 29.
12 Weyerman, Syberg, 1a, p. 85.
13 Misschien speelt hierbij een rol dat de vader van Weyerman van Duitse komaf was.
14 Weyerman, Syberg 1a, p. 23 en 27.
15 Pikant is in dit verband dat juist Weyerman meer dan eens van onrechtzinnigheid (en
goddeloosheid) is beschuldigd. Misschien staat deze beeldvorming niet slechts in dienst van
de beschadiging van Syberg, maar ook in die van de rehabilitatie van Weyerman.
16 Weyerman, Syberg, 1a, p. 24.
17 Weyerman, Syberg, 1a, p. 148.
18 Weyerman, Syberg, 1a, p. 5.
19 Weyerman, Syberg, 1a, p. 45.
20 Weyerman, Syberg, 1a, p. 22 en 25.
21 Weyerman, Syberg, 1a, p. 29.
22 Weyerman, Syberg, 1a, p. 32.
23 Weyerman, Syberg, 1a, p. 134.
24 Weyerman, Syberg, 1a, p. 150.
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Zie daarover: Altena, ‘“Ma plume”’
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Over privileges, schouwburgregenten, uitgevers, vignetten, verstopte
herdrukken en de STCN
Marja Geesink1
Tijdens het samenstellen van het overzicht van alle opvoeringen van de Min in 't
Lazarus-huys van W.G. van Focquenbroch,2 die voornamelijk in de achttiende eeuw
plaatsvonden, verbaasde ik mij over het feit dat het aantal drukken van het stuk enorm
achterbleef bij het aantal opvoeringen. In 1732 werd het stuk gedrukt bij David
Ruarus (II) en pas in 1783 verscheen er weer een druk bij J. Helders en A. Mars. De
STCN vermeldt wel vier verschillende exemplaren in 1732. Ook van andere
toneelstukken uit die periode zouden op basis van het aantal opvoeringen meer
herdrukken moeten bestaan.3 Op het eerste gezicht is dat echter niet het geval. Bij
het doornemen van de door Ruarus uitgegeven titels in de STCN sprongen nog meer
titels in het oog met op één jaartal meerdere vermeldingen.4 Ook bij Ruarus'
voorganger, de erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, en vooral bij zijn opvolger, Izaak
Duim, komt dit regelmatig voor. Wat bij vergelijking van de verschillende exemplaren
opvalt is het feit dat ze stuk voor stuk voorzien zijn van een ander titelvignet. Nadere
beschouwing leverde vervolgens ook onderlinge verschillen in het zetsel op. Uitgaande
van deze constatering heb ik een groot deel van de uitgaven van Ruarus en Duim
bekeken op deze aspecten. Het bleek dat de uitgave van de Min beslist geen
uitzondering was. Alles wees erop dat er wel degelijk herdrukken moesten zijn, en
dat het mogelijk zou moeten zijn om ze te dateren.

Privileges, schouwburgregenten en uitgevers
Toneelteksten waren commercieel interessante boeken. In Amsterdam zorgde de
Schouwburg voor een constante aanvoer van nieuwe spelen in relatie tot de
opvoeringen. Al sinds de periode van de voorloper van de Schouwburg, de
Nederduytsche Academie, werden bepaalde uitgevers uitgezocht die de teksten
mochten uitgeven. De bescherming tegen roofdrukken zou door het kunstgenootschap
Nil Volentibus Arduum vanaf 15 maart 1677 en door de regenten van de Schouwburg
vanaf 29 september 1684 geregeld worden door middel van privileges (octrooien)
die aangevraagd waren bij de Staten van Holland en West-Friesland. Deze werden
telkens voor een periode van vijftien jaar toegekend. Toen in 1729 de regenten
besloten alle opgevoerde toneeluitgaven bij één uitgever (David Ruarus II) onder te
brengen, zou de voorraad boeken met het privilege van Nil door Ysbrand Vincent,
het enige oorspronkelijke lid van het genootschap dat nog in leven was, verkocht
worden aan de nieuwe uitgever.
De regenten van de Schouwburg bezaten dus vanaf 29 september 1684 het privilege
van de gespeelde en alle nog te spelen toneelstukken. Zij gunden dit recht op hun
beurt aan de erfgenamen van Jacob Lescailje, die daarvoor 150 gulden per jaar
moesten betalen.5 Na verloop van tijd ontstonden er conflicten met de uitgever, toen
de erfgenamen van Jacob Lescailje, en Dirk Rank. In de
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lijst van toneelstukken bij de bibliotheek van de universiteit van Leiden, waar de
publicaties met privilege gedeponeerd moesten worden, ontbreken de titels uit de
jaren 1724 tot 1729 die Rank had moeten leveren.6 Ook maakten de
schouwburgregenten ruzie met de uitgever over een aantal stukken dat volgens Rank
niet, maar volgens hen wel onder het privilege viel. Als gevolg van zijn gedrag gingen
de regenten zich in 1729 intensief bezighouden met het eigendom van de privileges
op hun toneelstukken. De strijd werd door Rank verloren.7 In 1731 volgde het conflict
met de dichter Sybrand Feitama (1694-1758) die zijn stukken zelf wilde uitgeven.8
Ook Feitama verloor en zijn stukken zouden pas in de jaren vijftig weer worden
opgevoerd en bij de schouwburgdrukker verschijnen.9
De regenten namen Dirk Rank het privilege af en verleenden het vervolgens aan
David Ruarus. Het is met name Balthazar Huydecoper geweest, die zich bezighield
met deze conflicten.10 Dankzij zijn aantekeningen en de door hem bewaarde
documenten is de hele gang van zaken te reconstrueren.11
Vanaf augustus 1729 was David Ruarus (1694/5-1733) de officiële uitgever van
de Schouwburg.12 Hij was sinds 29 juni 1716 lid van het boekverkopersgilde en stond
ingeschreven als boekverkoper en binder.13 Zijn winkel bevond zich aan de Vijzelstraat
tussen de Herengracht en het Singel. Voordat hij de toneelstukken van de Schouwburg
ging uitgeven, was zijn naam verschenen op een paar uitgaven, die hij voor het
grootste gedeelte gezamenlijk met andere uitgevers op de markt had gebracht,
waaronder in 1726 vijf delen van Alle de rym-oeffeningen van Jeremias de Decker.
De STCN beschrijft in totaal elf titels van Ruarus tussen 1717 en 1729. Hier kunnen
we nog vier titels aan toevoegen, die Ruarus zelf meedeelt: J. van Dinteren, De
gelukte vrouwelist, of De bedroge minnaar, Cornelis Boon, Amintas naar Tasso,
Jacob Zeeuws, Otho en een stuk genaamd Herstelde vrijheid.14 Geen van deze
toneelstukken werd op de Schouwburg opgevoerd. Op de titelpagina's van de boeken
die hij voor de Schouwburg uitgaf, liet hij zijn adres achterwege.15
Er is weinig over Ruarus bekend, behalve één curieuze vermelding in het blijspel
De weergadeloze bedrieger ontmaskerd, of De valsche boekhandelaar in zyn aard
en weezen ontdekt (ca. 1726) van Gijsbert Tijssens. Hierin wordt Jacob Lindenberg,
alias Schrokhart Slingerpoot, de bedriegende boekhandelaar, door boekhandelaar
Hendrik (Wetstein) met hem vergeleken.16 Hendrik voegt hem toe:
Of slagt je [= lijk je op] de vyzelstraats man wat, ik meen de Ruard achter
't hek, Die zyn kaaken nooit opent daar de menschen by zyn, Dan ben je
waardig dat een Poëet je ook eens met zyn pen komt straffen.17
Kennelijk had een dichter zijn ongenoegen over malversaties van Ruarus geuit.
De regenten van de Schouwburg hadden in hem in ieder geval een uitgever
gevonden die kennelijk onmiddellijk aan het werk kon en de tijd had om achter de
exemplaren aan te gaan die nog bij de erfgenamen van Jacob Lescailje en Dirk Rank
lagen. Ruarus had zijn handen vol aan het inventariseren van deze en de bij andere
drukkers gekochte toneelstukken. In september begon hij zelf met het uitgeven van
de schouwburgstukken. Van september tot en met december 1729 waren dat er
vijftien. In januari 1733 werd voor het laatst een stuk door Ruarus uitgegeven. In
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totaal zou hij 48 verschillende toneelstukken uitgeven, waarvan er één niet in de
STCN staat, namelijk L. Paludanus (Lambertus van
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den Broek), De vryer kamenier, en de knecht minnemoer, of De gelukte liefdeslist
(Ruarus 1730).18 Na zijn overlijden in 1733 werd Izaak Duim, die vanaf het begin
als drukker voor Ruarus had gewerkt, zijn opvolger.
Izaak Duim (1696-1782) werd op 15 december 1718 ingeschreven in het gilde als
boekdrukker.19 Vanaf 1727 was hij bij de Schouwburg in dienst als toneelspeler. Hij
zou tot op hoge leeftijd blijven acteren.20 Op hun vergadering van vrijdag 22 juli
1729 besloten de schouwburgregenten tot een flinke verhoging van zijn acteurssalaris
en deelden ze hem tegelijk mee dat met Ruarus was afgesproken dat deze alle op de
Schouwburg op te voeren stukken mocht drukken.21
Met Ruarus was een contract gesloten, waarin diens rechten en plichten waren
vastgelegd.22 Voor zijn opvolger Duim zullen dezelfde regels hebben gegolden. Het
privilege kostte ‘een recognitie’ van 150 gulden (ca. € 1355) per jaar, die hij moest
afdragen aan de godshuizen. Verder was hij verplicht om van alle drukken en
herdrukken twee exemplaren aan iedere regent en aan beide directeuren van de
Schouwburg, één exemplaar op groot schrijfpapier aan de Leidse bibliotheek en 25
exemplaren, ook op groot schrijfpapier, aan de dichter te schenken. In totaal kwam
het neer op veertig exemplaren die hij gratis moest uitdelen. Dit kwam ongeveer neer
op in totaal tien gulden (ca. € 105) voor een treur- of blijspel of zes gulden (ca. € 64)
voor een klucht. Voor de exemplaren die bij de voorstelling werden verkocht, zou
hij vijf stuivers (ca. € 2,70) ontvangen voor een stuk in vijf bedrijven en drie stuivers
(ca. € 1,60) voor een klucht (altijd in één bedrijf). Verder mocht Ruarus, net als de
erfgenamen Lescailje/Rank voor hem, pennen, inkt, papier, boeken, enzovoort leveren
en zijn boeken door een door de regenten goedgekeurd persoon in de Schouwburg
laten verkopen. Ook mocht hij de aanplakbiljetten voor de voorstellingen drukken.
In de Boeken van ontfang en uytgift,23 waarin de boekhouding van de Schouwburg
werd gevoerd, komen gemiddeld drie keer per jaar betalingen voor aan Ruarus, en
later ook aan zijn opvolger Duim, van in totaal ten minste tweehonderd gulden (ca.
€ 2162). Deze betalingen betreffen de in de Schouwburg verkochte boeken.

Vignetten
Van het begin af aan werden er vignetten op de titelpagina's gebruikt, die de relatie
van een toneelstuk met de Nederduytsche Academie, een rederijkerskamer of de
Schouwburg aangaven. Toen in 1632 de fusie tot stand kwam tussen de Academie
en de rederijkerskamer In Liefd’ Bloeyende werden hun vignetten binnen een
cartouche samengesmolten tot een bijenkorf met het motto ‘yver’ (Academie) en het
wapen van Amsterdam (In Liefd’ Bloeyende). De elementen bijenkorf en wapen van
Amsterdam zouden ongeveer twee eeuwen de vignetten van de schouwburgdrukken
blijven sieren.
Op de titelpagina's van de eerste schouwburgdrukker, Cornelis Houthaeck, stonden
verschillende afbeeldingen, varianten van de bijenkorf met ‘In liefd’ bloeiende’ en
‘Door Yver in liefde bloejende’ of een scène uit het betreffende stuk. Jacob Lescailje
zette vrijwel altijd zijn drukkersmerk ‘Persevanter’ op de titelpagina en sporadisch
een toneelscène of de bijenkorf met ‘Yver. In liefd’ bloejende’. De erven Lescailje,
de eerste uitgever die met het schouwburgprivilege werkte, en Dirk Rank deden
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hetzelfde. Maar kennelijk was het de regenten een doorn in het oog dat er geen vignet
werd gebruikt waarin de relatie met de Schouwburg tot uiting kwam, want vanaf de
allereerste uitgave van Ruarus
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prijkte een schouwburgvignet op de titelpagina, en hiervan zou, met uitzondering
van genootschapsvignetten, tot 1780 niet meer worden afgeweken. Het eerste vignet
was vervaardigd door de graveur Pieter Tanjé (1706-1761). Dit was gebaseerd op
een vignet dat de erven Lescailje/Rank onder andere in 1721 hadden gebruikt in G.
Wetsteins Het gelukkig ongeval, en op twee varianten van dit vignet die afgedrukt
zijn in het treurspel Idomenéus in 1723 en Feitama's De triomfeerende poëzy en
schilderkunst uit 1724. Deze vignetten gingen vergezeld van de tekst ‘Yver in liefde
bloejende’, of alleen ‘Yver’. Rond de bijenkorf stonden de muzen, erboven Apollo
en Pegasus.
In Tanjé's vignet werd de tekst ‘Yver in liefde bloejende’ vervangen door een
tweeregelig versje van Joost van den Vondel, dat hij voor de Schouwburg van 1637
had gemaakt en dat op het voorscherm van het toneel van de Schouwburg had gestaan:
‘De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,/ Om de Oude stok te voen, en de
Ouderloze Weezen’. Ook stonden hier voor het eerst de figuren van de weeskinderen
en de oude man, de symbolen voor de godshuizen die in de door de Schouwburg
gemaakte winst deelden, links en rechts van de bijenkorf afgebeeld. Zij vervingen
de negen muzen. Het wapen van Amsterdam, Apollo met Pegasus en de tempel van
de muzen boven de bijenkorf werden overgenomen.

Vignetten en verstopte herdrukken
Vanaf het moment dat het privilege aan de schouwburgdrukken werd toegekend,
zijn in de STCN reeksen te traceren van twee of meer titels met elk hetzelfde jaar van
uitgave. Van deze exemplaren verschillen de vingerafdrukken. Dit is bijvoorbeeld
het geval met De stiefmoer (1684) van Thomas Asselyn. Hiervan zijn er in ieder
geval vier verschillende drukken met op de titelpagina een vignet met bijenkorf en
wapen van Amsterdam, waaronder de tekst ‘Yver. In liefd’ bloejende’ en met het
drukkersvignet ‘Persevanter’ van Lescailje. Het privilege is gedateerd op 16 november
1684, de première was op 23 november 1684 en het stuk zou vervolgens bijna ieder
jaar worden opgevoerd. Bij de overdracht van de exemplaren door Dirk Rank ontving
David Ruarus er 1021, wat ongeveer een volledige oplage was van een populair stuk.
Bij Ruarus en Duim werd het stuk niet meer uitgegeven. De drie exemplaren die te
vinden zijn in de Universiteitsbibliotheek van Gent en gedigitaliseerd door Google24
zijn alle drie verschillende drukken, met andere vignetten op de titelpagina. Het ziet
er naar uit dat Duim jaren na de eerste verschijningsdatum ook de door de erven
Lescailje/Rank uitgegeven titels met hun titelgegevens uitgaf, bijvoorbeeld A. Heems,
Antipater, of De dood van Alexander en Aristobulus (1723), dat twee opvoeringen
kende in 1724 (première: 6 maart) en daarna weer in 1742, 1743, 1745, 1746, 1750,
1751, 1753 en 1769. Bij de overdracht van de drukken in 1729 aan Ruarus waren er
nog 811 exemplaren van op voorraad.
Vanaf ca. 1740 begint Duim met het incidenteel uitgeven van herdrukken, zowel
van Ruarus’ uitgaven als van die van hemzelf, waarin steeds het eerdere jaar van
uitgave op de titelpagina prijkt. Van 1759 tot 1779 worden veel meer van dit soort
herdrukken geproduceerd. Om ze van echte herdrukken te onderscheiden noem ik
dit soort herdrukken hierna verstopte herdrukken.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

Bij de exemplaren die twee of meer vermeldingen op hetzelfde jaartal in de STCN
hebben gekregen is één opvallend feit: de vignetten verschillen onderling. De datering
van de verstopte herdrukken kan men aan de hand van de verschil-
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lende vignetten vaststellen, soms preciezer, soms onder voorbehoud. Ook aan de
hand van de spelling van treurspel of trevrspel is al te zien dat er sprake is van een
andere druk.
Aanvankelijk worden de eerdere drukken zoveel mogelijk exact nagevolgd. Er
zijn hier en daar kleine verschillen in spelling die verraden dat er toch sprake is van
nieuw zetsel of op zijn minst van gecorrigeerd zetsel. Het privilege staat ook altijd
op de datum van het voorbeeld. Hoe verder de verstopte herdruk af staat van de
oorspronkelijke druk, hoe meer de spelling en vaak ook de opmaak gaan verschillen.
De datering van de vignetten kan worden achterhaald met behulp van een combinatie
van verschillende factoren. Op grond van de premières en de heropvoeringen van
een toneelstuk kan men bij benadering een jaar van uitgave vaststellen, alsmede de
plaats die het vignet inneemt binnen het vignettype, waarvan het een kopie was.25
Aangezien de uitgever verplicht was een exemplaar bij de Bibliotheek van de Leidse
universiteit te deponeren op groot schrijfpapier, waarmee deze exemplaren zich
duidelijk onderscheiden van de gewone uitgaven, weet men wanneer men een eerste
druk in handen heeft. Dit gold contractueel ook voor de herdrukken, zeker wanneer
de oorspronkelijke druk onder een eerder toegekend privilege viel. Helaas is in
vervlogen tijden niet altijd zo zorgvuldig met het bezit omgesprongen, waardoor de
Universiteitsbibliotheek jammer genoeg geen volledige collectie meer heeft.26 Dankzij
de Lijst van tooneelstukken verschenen tusschen de jaren 1683 en 1776 krachtens
het privilegie op de Bibliotheek ontvangen kan echter vastgesteld worden welke titels
wel en niet gedeponeerd werden.27
Als er een handtekening van een schouwburgregent bij de vergunning van het
privilege aan de uitgever staat, kan een datum post quem worden vastgesteld. Er zijn
handtekeningen van Cornelis Jacob van der Lijn, regent van 1759 tot 1781 en G. de
Visscher en Arnoldus van Ryneveld, beiden regent vanaf 1779 tot ca. 1801.
Normaal gesproken werd een privilege aangevraagd voor één publicatie. In het
geval van de schouwburgdrukken betrof het een onbenoemd aantal toneelteksten.
Wellicht was het aantal titels, dat verschijnen mocht in de vijftien jaar dat het
schouwburgprivilege geldig was, gelimiteerd. Als dat zo is, dan zouden, om de
rekening van de Staten van Holland en West-Friesland voor het verleende privilege
zo laag mogelijk te houden, de herdrukken verstopt zijn achter de eerste druk. Omdat
de activiteiten van Ruarus geruisloos werden overgenomen door Duim, verschenen
tot ver in de jaren zeventig nog verstopte herdrukken op Ruarus' naam.
Vóór 1745 gedrukte toneelstukken kregen regelmatig een echte herdruk. Vaak
werden deze herdrukken op hun beurt gevolgd door verstopte herdrukken. Dat was
het geval met de speciale schouwburguitgave (1729) van de Gysbrecht, die in 1745
werd herdrukt en vervolgens zeven op 1745 gedateerde verstopte herdrukken kende.
In de Lijst van tooneelstukken ontbreken echter ook vrijwel alle door Izaak Duim
gedrukte echte herdrukken. In de Copye van de privilegie, die in elk boek staat
afgedrukt, is de bepaling opgenomen dat herdrukken binnen de geldigheid (15 jaar)
van het privilege alleen gedeponeerd moesten worden indien er iets aan de tekst was
gewijzigd. Wanneer er echter een nieuw privilege van 15 jaar was ingegaan dienden
de herdrukken wel weer te worden gedeponeerd. Duim gaf vooral echte herdrukken
uit van stukken van nog levende schrijvers: Joannes Nomsz (1738-1803), Frans van
Steenwijk (ca. 1715-1788), H.J. Roullaud

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

42
(1729-1790; zijn Adéla uit 1762 werd echter na 1779 herdrukt op het jaartal 1762),
Lucas Pater (1707-1781) en Antoni Hartsen (1719-1784).
Vanaf 1759 werden de privileges, ook de geantedateerde, regelmatig ondertekend
door C.J. van der Lijn, die schouwburgregent was namens het Weeshuis. De verstopte
herdrukken werden dus met medeweten van de regenten geproduceerd.
Duim rommelde nog meer dan alleen maar met herdrukken. Zo voegde hij
bijvoorbeeld aan de standaardtekst van het privilege dat in 1728 was toegekend een
op 1751 gedateerde alinea toe, met de toestemming van de regenten, bij het stuk De
zomer, of Het feest van Ceres (1751), een divertissement van B. le Roy. In 1742 was
het schouwburgprivilege echter alweer verlengd.28 Ook dit stuk werd niet gedeponeerd.
Het is dus ook bij eerste drukken uitkijken geblazen met Duim.

De STCN
Het is evident dat de STCN nog lang niet compleet is. Zonder de gedigitaliseerde titels
van de Universiteitsbibliotheek van Gent en de titels in de Bibliothèque Nationale
de France zou een behoorlijk aantal verstopte herdrukken niet gevonden zijn.
Ook de beschrijvingen schieten tekort bij een onderzoek naar verstopte herdrukken.
Zo is het jammer dat niet bij alle beschrijvingen in de STCN een illustratie van de
titelpagina is opgenomen, aangezien die onderscheidend zijn. Helaas blijkt ook de
vingerafdruk niet zaligmakend te zijn. Er zijn verschillende herdrukken die dezelfde
vingerafdruk hebben, zoals bijvoorbeeld bij Willem van der Hoeven, Arlequin,
tovenaar en barbier (Ruarus 1730, UBA OK 63-9108: vignettype 1 (1762) en UBA OK
80-919: vignettype 4, vage kringel (ca. 1767)). Hierdoor kan men dus afgaande op
de STCN niet met zekerheid vaststellen of er sprake is van een herdruk.
Ook gezien het belang van de privileges, overigens niet alleen voor de identificatie
van de verstopte herdrukken, is het wenselijk dat deze in de beschrijving worden
vermeld.29

Tenslotte: de uitgave van de Min in 't Lazarus-huys in 1732
Uitgangspunt van dit artikel was uit te vinden waarom er maar één druk verscheen
van Focquenbrochs Min in 't Lazarus-huys, dat toch herhaaldelijk op het podium van
de Schouwburg gebracht was.
De Min werd in augustus 1725 vijf achtereenvolgende speeldagen ten tonele
gebracht. Dergelijke reeksen werden vrijwel uitsluitend gespeeld wanneer het een
bewezen kaskraker of een succesvolle première betrof. In dit geval, met hoge recettes
van tussen de 390 en 585 gulden, lijkt het op een premièrereeks. De laatste opvoering
was in 1683 geweest. Het ziet er dus naar uit dat de regenten in 1725 niet wisten dat
dit stuk al eerder op de Schouwburg was gespeeld. Huydecoper had de overzichten
van de stukken, gespeeld vanaf 1617 tot en met zijn eigen tijd, die hij op basis van
de papieren in het Weeshuis zou samenstellen, toen nog niet gemaakt.30 Het is wellicht
geen toeval dat de Min vanaf 1684 niet meer werd opgevoerd: het kopijrecht was
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immers niet in handen van de Schouwburg.31 Dit recht was van Jacob Vinckel, die
de eerste druk in 1674 uitgaf,32 kennelijk overgegaan op de boekhandelsdynastie De
Groot. Dit kan de reden zijn dat het
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stuk niet vlak vóór de opvoeringen in 1725 werd gedrukt, zoals gebruikelijk was bij
de opvoeringen, maar dat dit pas in 1732 gebeurde.
Nu was Focquenbroch voor de schouwburgregenten geen onbekende. Vanaf 1663
was bijna jaarlijks zijn klucht De verwarde jalouzy op de Schouwburg opgevoerd.
Dit stuk was altijd bij de Lescailjes gedrukt en had dan ook het privilege.
Vanaf 1687 werd de Min uitgegeven door Gysbert de Groot, die ook al het overige
werk van Focquenbroch uitgaf. Het eerste deel van Alle de werken, met daarin ook
de Min, verscheen in 1723 bij de erven weduwe Gysbert de Groot, niet lang dus voor
de reprise van het stuk op het toneel van de Schouwburg.33 Mogelijk kwam de Min
door deze uitgave onder de aandacht van de schouwburgregenten. Pas zeven jaar na
deze opvoeringen werd de Min met het privilege van de Schouwburg, gedateerd op
1 september 1732, bij David Ruarus gedrukt. Wellicht is er enig gesteggel geweest
tussen de erven van de weduwe van Gysbert de Groot, die het recht van kopij van
de Min hadden, en de regenten, en hebben de erven de rechten van de Min
overgedragen of verkocht aan de Schouwburg. Merkwaardig is dat de Min, samen
met Balthazar Huydecopers Arzases, ook uit 1732, niet op de lijst van de Leidse
bibliotheek voorkomt, en dus niet krachtens het privilege aldaar gedeponeerd is. In
beide uitgaven werd het privilege wel opgenomen.
De druk van 1732 was de laatste druk, tot er in 1783 weer een druk verscheen bij
J. Helders en A. Mars. De STCN vermeldt vier verschillende drukken in 1732, waaruit
blijkt dat de Min wel degelijk ten minste drie herdrukken heeft gehad. Op basis van
de inventarisatie van de vignetten (zie Bijlage 1), gerelateerd aan de opvoeringen,
komen we op de volgende dateringen, met de nummers van de bibliografie van de
werken van Focquenbroch (BF)34 eraan toegevoegd:

TYPE 2
Vignet J. Punt del. et fecit 1732, BF 43. Dit is de oorspronkelijke druk. De titelgegevens van de hierna
volgende verstopte herdrukken zijn identiek. Zie Bijlage 1, type 2, voor een afbeelding van het vignet.
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TYPE 3
Vignet J. Punt. inv. et fecit z.j. (ca. 1741/2), BF 44

TYPE 4
Vignet N.v. Frankendaal fec., z.j. (lange kringel, ca. 1762), BF 42
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TYPE 1
(na 1775) BF 41

TYPE 1
Gespiegeld (1777). Petersburgs exemplaar (Rossijskaja Natsional'naja Biblioteka St. Petersburg,
signatuur 6.10.2.192), niet bij Helwig.35

Bijlage 1
De vignetten 1729-1779
Van meer dan 140 titels maakte Izaak Duim tussen 1740 en 1779 één tot zeven
verstopte herdrukken. In deze bijlage vindt men een overzicht van de gebruikte
vignetten, die kunnen dienen tot de identificatie van de drukken. Er zijn twaalf typen
vignetten te onderscheiden, die werden gebruikt voor de schouwburgdrukken.
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TYPE 1 (1729-1780) heeft drie gaten in de bijenkorf en Apollo en Pegasus op de Parnassus boven de

bijenkorf, oude man en weeskinderen, een jongen en een meisje, links en rechts van de bijenkorf.
Eronder staat het tweeregelig versje van Vondel.
Tanjé heeft hier vier vignetten van gemaakt, in 1729, twee in 1730, en in 1731, waarvan de laatste
gespiegeld is. In 1747 graveerde Andries van Buysen (1708-1755) een nieuw exemplaar. Tussen 1768
en 1775 tekende Harmanus Henke
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(1753-1828) drie vignetten, waarvan alleen de tweede gedateerd is, op 1771. Henke was naast graveur
en tekenaar ook ontvanger bij de Schouwburg. En tenslotte maakte tekenaar, graveur, schrijver en
toneelauteur Jan Fokke (1745-1812) tussen 1775 en 1780 weer twee nieuwe vignetten van dit type.
Voorts zijn er nog acht niet gesigneerde en ongedateerde vignetten van dit type, die vervaardigd
werden tussen ca. 1760 en ca. 1779. De vignetten komen zowel overeenkomstig de eerste versie van
Tanjé, als gespiegeld voor. Er zijn in totaal negentien varianten van dit type te onderscheiden.

2 (1732-na 1759) heeft dezelfde elementen, maar hier staat Pegasus recht boven de bijenkorf
in plaats van Apollo, die op de plaats van Pegasus is gezet. Tevens staan hier de muzen naast de
bijenkorf, boven de weeskinderen. Boven de oude man staat de muzentempel.
De eerste variant is door schouwburgkastelein, graveur en toneelspeler Jan Punt (1711-1779) in 1732
gemaakt en heeft twee vazen links en rechts, staande op de cartouche. In 1732 maakte Punt ook de
variant zonder de vazen (type 2a). In 1750 werd de variant met de vazen door Andries van Buysen
gespiegeld gegraveerd. Van de tweede variant, zonder de vazen, werd na 1759 nog een gespiegeld
exemplaar gemaakt. In totaal vijf varianten.
TYPE

TYPE 3 (1733-ca. 1754) heeft één gat in de bijenkorf. Pegasus en Apollo zijn verhuisd naar de zijkant

van de bijenkorf, met aan de andere kant de muzen. Onder Apollo staan twee zwanen. De oude man
en de weeskinderen staan links en rechts in medaillons.
Jan Punt heeft in 1733 deze variant gemaakt, vervolgens één in 1736 en nog één ca. 1741/42. Ca.
1754 is hiervan een gespiegeld exemplaar gemaakt, zonder naam van de vervaardiger. In totaal zijn
van dit type vier varianten.
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4 (1742-ca. 1774) is overeenkomstig type 3, maar Pegasus is weggelaten.
Jan Punt ontwierp deze versie in 1742 en vervolgens een ongedateerde (ca. 1765), die zeker tot 1779
in gebruik bleef. Hierna vervaardigde Nicolaas van Frankendaal (1720-1791) in 1758, 1759, 1760,
1762 en tussen ca. 1758 en 1764 nog vijf ongedateerde varianten. Rond 1759 maakte Thomas Jan
Walter (werkzaam ca. 1755-1790, overleden in 1790, tekenaar, graveur) een nieuw exemplaar.36 Ook
zijn tussen ca. 1759 en ca. 1764 nog twee ongesigneerde en ongedateerde vignetten van dit type
gemaakt. Van dit type zijn er vijftien varianten.
TYPE

5 (1737-1756) is een geheel ander vignet dan de voorgaande, aan elkaar verwante typen. De
versregels van Vondel ontbreken.
Simon Fokke (1712-1784) ontwierp en maakte in 1737 een variant op type 1. Boven de bijenkorf
staan Apollo en Pegasus, links en rechts van de bijenkorf staan de oude man en de weeskinderen.
Hiernaast staan Melpomene en Thalia. Links en rechts van het wapen van Amsterdam liggen
opengeslagen boeken. Onder de bijenkorf staan eveneens boeken. Op drie daarvan zijn de namen van
Vondel, Langendijk en Focquenbroch te lezen. Naar dit vignet is in 1756 een anoniem, ongedateerd
exemplaar vervaardigd. Van Vondel noch Focquenbroch is een stuk met dit vignet verschenen. Wel
van Langendijk, wiens Julius Cezar, en Kato (Duim 1738) met het anonieme vignet is verschenen.
Dit type kent twee varianten.
TYPE

TYPE 6 (1738-1745) met nu, op de plaats bovenin, waar gewoonlijk het wapen van Amsterdam prijkt,

een schild met het woord ‘YVER’. Het schild wordt geflankeerd door Heraclitus en Democritus. Binnen
het cartouche staan van rechts naar links Apollo, muzen en een putto. Links de oude man en de
weeskinderen. Links en rechts zitten Melpomene en Thalia en onderaan staat de bijenkorf met
toneelattributen. Ook hier ontbreken Vondels versregels.
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Dit vignet werd in 1738 eveneens door Simon Fokke ontworpen. In 1745 verscheen hiervan een
anoniem, ongedateerd vignet. Twee varianten.

TYPE 7 (1738-ca. 1757) heeft weer het wapen van Amsterdam bovenin het cartouche. Links en rechts

staan boven op het cartouche de bustes van Melpomene en Thalia. Binnen het cartouche zijn (links)
twee zwanen, Erato zit met lier naast een stapel boeken en een opengeslagen liedboek. Aan de andere
kant staan de oude man en de weeskinderen met een bijenkorf. Boven de zwanen is Pegasus afgebeeld,
boven de figuren een trompetter. Op de voorgrond is een putto met zwaard en toneelattributen te zien.
Geen versregels. Zeven varianten.
Door Simon Fokke ontworpen vignet. Ca. 1740 verscheen een ongedateerd en anoniem vignet,
vervolgens ook één ca. 1741, dan twee gespiegelde exemplaren ca. 1753 en ca. 1755, gevolgd door
nog twee vignetten, die te dateren zijn op ca. 1756 en ca. 1757.

8 (1745) is een anoniem en ongedateerd vignet. De voorstelling is ten opzichte van type 7
gespiegeld en Erato is vervangen door de bijenkorf centraal binnen het cartouche. Geen variant bekend.
TYPE

(1761-1767) is weer een nieuw vignet. Centraal staat de bijenkorf waarboven het wapen van
Amsterdam hangt, Pegasus en Apollo met lier rechts erboven. Links de oude man, nu in gezelschap
van een oude vrouw, en rechts de weeskinderen. Onderaan is het versje van Vondel teruggekeerd.
Ontworpen door Reinier Vinkeles (1741-1817). In 1767 tekende P. Langendyk een nieuw exemplaar
met dezelfde voorstelling. Twee varianten.
TYPE 9
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10 heeft een putto in het midden met zijn arm op een zuil, een speer in de hand en zijn voet op
een andere putto. Achter hem een piramide. Links van de zuil een stapel boeken: twee staande boeken
met op de ene rug ‘Aantekeningen’ en op de andere ‘Willem de Eerste’. Op de grond ligt ‘Bajazet’.
Op de stapel liggen ‘Mohammed’, ‘Soliman’, ‘Athalia’, ‘Warwik’, ‘Amelia’ en ‘De Cid’. Daaronder
een aantal boeken zonder titel op de rug. Schuin er tegenaan staat een boek ‘Mengelwerk’. Tegen de
zuil staat een lier, waarachter een opengeslagen exemplaar van ‘Titus’. Op de grond liggen
toneelattributen. De versregels van Vondel ontbreken.
Dit type werd voor J. Nomsz ontworpen door Reinier Vinkeles. Een variant erop werd ontworpen
door Vinkeles en uitgevoerd door Cornelis Bogerts (1745-1817). Met deze vignetten liet Nomsz. zijn
boeken ook uitgeven door David Klippink en in eigen beheer. Zijn stukken werden overigens niet
uitsluitend met dit vignet uitgegeven. Twee varianten.
TYPE

11 (1774-na 1780) toont links een zuil met een lauwerkrans erop, in het midden twee muzen
en rechts de bijenkorf. Op de grond een trompet en een bedrukt blad.
Weer een ontwerp door Reinier Vinkeles. Ca. 1777 werd dit vignet opnieuw getekend. Een ongedateerd
vignet van dit type was vanaf 1779 in gebruik bij de opvolger van Izaak Duim, Jan Helders. Twee
varianten.
TYPE

TYPE 12 (ca. 1775) heeft centraal Erato met een opengeslagen liedboek in de hand en toneelattributen

naast haar. Aan haar voeten een putto met lier. Links Apollo en nog verder links Pegasus. In de lucht
twee putti, waarvan er één op een trompet blaast en de ander een lauwerkrans vasthoudt.
Ontwerp van Simon Fokke. Geen variant.
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Genootschapsvignetten en zinspreuken
Naast deze vignetten zijn er ook nog genootschapsvignetten. Ook onder deze vignetten
komen verstopte herdrukken voor. Er werden tegelijkertijd stukken uitgegeven met
zowel het schouwburgvignet als met het genootschapsvignet.37 In de periode van
Izaak Duim (1733-1780) werden voor de volgende genootschappen en/of zinspreuken
van auteurs speciale vignetten gebruikt:
Ars usu juvanda (L. van den Broek). Gebruikt in 1740.
Constantia et Labore. Gebruikt tussen 1739 en 1765.
Latet quoque utilitas (Pieter Bernagie). Er waren twee verschillende typen
met verschillende varianten, die werden gebruikt 1684-1747.
Melioribus non Pluribus. Vignet door Simon Fokke 1740. Gebruikt tot 1754.
Nil Volentibus Arduum. 33 varianten. Gebruikt 1669-1789.38
Oefening Beschaaft de Kunsten. Vignet door Simon Fokke. Drie varianten.
Gebruikt 1756-1770. Verder bestaat er een anonieme, ongedateerde variant van
dit type die gebruikt werd in 1769-1770. Door sommige leden van het
genootschap is dit vignet meegenomen naar andere uitgevers.
Proficit et recreat (P.J. Kasteleijn). Vanaf 1779.

Bijlage 2
Overzicht van de verstopte herdrukken die Izaak Duim maakte met de
titelpagina van David Ruarus
Van de 48 schouwburgdrukken van Ruarus werden er twintig door Duim herdrukt
op naam van Ruarus. Tien titels kregen een echte herdruk op naam van Duim.

1729
R. Bontius, Beleg en ontzet der stad Leiden. Ruarus 1729.
erven Jacob Lescailje en Dirk Rank 1729, 1295 exemplaren overgedragen aan
Ruarus en van de Beschryving der sieraaden van het tooneel [...] in het Beleg
en ontzet van Leiden werden 877 exemplaren overgedragen.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1729
Type 1. Vignet A. v. Buysen fecit 1747
W. van der Hoeven, De schrandere tooneelspeelder. Blyspel. De derde druk.
Ruarus 1729.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1729. (UB Gent sign. 6112)
Type 1 gespiegeld (1770)
[P.A. de Huybert], De verstrooide van gedachten. Blyspel. Ruarus 1729.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1729
vignet Constantia et Labore (na 1739)
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A.B. Leeuw, Het huuwelyk van niet. Den laatsten druk. Ruarus 1729.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1729
Type 1. Vignet naar J.F. f. z.j., na 1775 (UBL 1095 G 58 heeft onder het privilege
een handtekening van Van der Lijn)
J. van den Vondel, Gysbrecht van Aemstel. Treurspel. Nu voor de eerste reize
van woord tot woord gedrukt, gelijk het op den Amsterdamschen Schouwburg
gespeeld wordt. Ruarus 1729.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1729
In ex. KB, sign. 182 O 30 (te vinden op Delpher) wordt achter in het boek het
privilege verstrekt op 10 december 1745 aan Duim. Hoewel er getracht is het
zetsel sprekend te laten lijken op de druk Ruarus 1729, zijn er kleine verschillen
in interpunctie, spelling of katernsignatuur te constateren. Opmerkelijk is wel
dat de titelpagina en het voorwerk volledig identiek zijn aan de druk Ruarus
1729. De herdrukken gingen uit van de druk Duim 1745. Er waren in totaal
zeven drukken van 1745.

1730
J. Elias, Jonker Windbuyl, of De driedubbele minnaer; klvchtspel. Ruarus
1730.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730
Type 4. Vignet N.v. Frankendaal fec., z.j. (jaartal vaag, ca. 1764)
J. Elias, De schipbreuk, of De lykstaetsie van Krispyn; klvchtspel. Ruarus
1730
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730
Type 4. Vignet T.J. Walter, z.j. [ca. 1759]
In exemplaar http://goo.gl/JXz0GD met vignet T.J. Walter staat de handtekening
van G. de Visscher (regent vanaf 1779). Er was een opvoering op 21 oktober
1779.
J. Elias, Het verliefde huysgezin. Klvchtspel. Ruarus 1730.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730
Type 4. Vignet N.v. Frankendaal fec., z.j. (jaartal vaag, ca. 1764)
W.G. van Focquenbroch, De verwarde jalouzy. Ruarus 1730.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730
Type 4 (ca. 1764)
W. van der Hoeven, Arlequin, tovenaar en barbier. Kluchtspel. Ruarus 1730.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730
Type 1 (1762)
Type 4 vage kringel (ca. 1767)
De laatste twee drukken hebben dezelfde fingerprint in de STCN.
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P. Langendijk, De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje. Blyspél. Ruarus
1730.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730
Type 4. Vignet T.J. Walter, z.j. [ca. 1759]
Type 4 vage kringel (ca. 1767)
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K. Lescailje, Herodes en Mariamne; trev/urspel. Ruarus 1730.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730 (trevrspel)
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730 vaag (treurspel)
Type 7 (ca. 1741)
Type 3 gespiegeld (ca. 1754)
De listige vryster, óf De verschalkte voogd. Blyspél. (Nil Volentibus Arduum).
Ruarus 1730. Het privilege heeft geen datum.
Vignet Nil Volentibus Arduum, gravure 14
Vignet Nil Volentibus Arduum, gravure 1738
J. Pluimer, De verlooren schildwacht. Ruarus 1730.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730
Type 4. Vignet T.J. Walter, z.j. [ca. 1759]
F. Rijk, Andromeda. Ruarus 1730. Privilege van 1 november 1730.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730 vaag

1731
J.B. van Fornenbergh, Duifje en Snaphaan. Kluchtspel. Ruarus 1731.
Deze titel heeft één vermelding in de STCN, maar wel vier verschillende
vingerafdrukken.
Type 1 gespiegeld. Vignet P. Tanjé fecit 1731
Type 4 (ca. 1764)
Type 4 vage kringel (ca. 1767)
Type 1 gespiegeld (1770)
P. de la Croix (Yver in liefde bloejende), De gewaande advocaat. Kluchtspel.
Ruarus 1731.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730
Type 4 (ca. 1764)
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W. van der Hoeven, De dood van Sultan Selim, Turkschen keizer. Treurspel.
Ruarus 1731.
Type 1. Vignet P. Tanjé fecit 1730 vaag
Type 3 gespiegeld (ca. 1754). Ondertekend door schouwburgregent A. van
Ryneveld (regent vanaf 1779). Zie illustratie op vorige pagina.

1732
Th. Asselijn, Jan Klaasz, of Gewaande dienstmaagd. Blyspel. Ruarus 1732.
Geen privilege.
De eerste druk bij Ruarus niet gevonden.
Type 4. Vignet T.J. Walter, z.j. [ca. 1759] (UBL 1092 G7 heeft onder de
Vertooners de handtekening van Van der Lijn, regent vanaf 1759).
P. de la Croix, De vermakelyke rouw. Kluchtspél. Ruarus 1732.
Type 1 gespiegeld. Vignet P. Tanjé fecit 1731
Type 4 (ca. 1764)
W.G. van Focquenbroch, Min in 't Lazarus-huys. Blyspel. Ruarus 1732. Zie
hiervoor.

Eindnoten:
1 Met dank aan Rietje van Vliet voor haar commentaar op een eerdere versie.
2 Marja Geesink en Anna de Haas, ‘De opvoeringen van de Min in't lazarus-huys, 1683-1821:
een overzicht’, in: Fumus, Mededelingen van de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch
9 (2011), p. 50-86.
3 Anna de Haas constateerde ook al de afwezigheid van herdrukken, die hadden kunnen wijzen
op heropvoeringen van de betreffende toneelstukken; Anna S. de Haas, Het repertoire van de
Amsterdamse Schouwburg 1700-1772 (Maastricht 2001), p. 3-5.
4 Dat één titel meer vermeldingen in de STCN krijgt, gebeurt op basis van de vingerafdruk, die er
toe dient de editie van een exemplaar vast te stellen (zie de uitleg op de website van de STCN:
http://goo.gl/xrpp6M).
5 Stadsarchief Amsterdam (SAA) toegang 367.A (Archief van het Burgerweeshuis: oud archief,
Exploitatie van de Schouwburg), inv. nr. 438 (Ontfang 1728), p. 28, mei: ‘van Dirk Rank voor
twee jaeren wegens de privilegie 300’.
6 Universiteitsbibliotheek Leiden, Archief Universiteitsbibliotheek, 1595-1977 (2007) Universiteit
Leiden, inv. nr. G 1 A, Lijst van tooneelstukken verschenen tusschen de jaren 1683 en 1776
krachtens het Privilegie op de Bibliotheek ontvangen.
7 Zie E.M. Grabowski, ‘“Op de goede beterschap van ons sieke privilegie”. Over Amsterdamse
schouwburgregenten en censuur’, in: Jaarboek voor de Nederlandse Boekgeschiedenis 2 (1995),
p. 35-55.
8 Zie hiervoor de aantekeningen van Huydecoper uit 1731 in: Balthazar Huydecoper, ‘Journaal
van het gepasseerde tusschen de Regenten van den Schouwburg; raakende de Fransche
comedianten, Ao. 1727 en Memorie van het gepasseerde tusschen de Regenten van den
Schouwburg en den dichter Sybrand Feytema, wegens het recht onzer privilegie. Met inleiding
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en aanteekeningen door Henri A. Ett’, in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 43
(1949) p. 51-68.
Werden er aanvankelijk nog wel stukken opgevoerd die bij een andere uitgever waren verschenen,
juist vanaf deze periode zouden geen stukken meer worden opgevoerd die elders waren
uitgegeven.
Taalkundige en toneeldichter Balthazar Huydecoper (1695-1778) was afkomstig uit een
vermogend regentengeslacht. In 1723 was hij namens het Weeshuis aangesteld als
schouwburgregent. Hij zou in mei 1732 officieel bedanken, nadat hij zich al een lange tijd niet
meer actief met de Schouwburg had bezig gehouden, moe van de conflicten met enige
mederegenten. In 1732 werd hij benoemd tot baljuw en dijkgraaf van Texel.
Het Utrechts Archief (HUA), archief no. 67 (Familiearchief Huydecoper), nr. 354 (Stukken
betreffende de verkoop van het alleenrecht op het drukken van de in de Schouwburg opgevoerde
drukken). Hierin zijn de documenten te vinden betreffende de ruzie met Dirk Rank, toen hem
het privilege op de Schouwburgdrukken ontnomen werd. Ook zijn er de overzichten te vinden
van de door Dirk Rank overgedragen exemplaren, met opgave van het aantal exemplaren per
boek. Er is tevens een overzicht van de boeken, die van Nil Volentibus Arduum en van Albertus
Magnus waren gekocht.
De geboortedatum is gebaseerd op het gegeven dat hij op 1 mei 1716, bij zijn ondertrouw in
Amsterdam, zei 22 jaar te zijn (SAA, Doop-, trouw- en begraafboeken, Trouwen 552, p. 308).
Hij woonde toen al in de Vijzelstraat. Dat hij begin 1733 is overleden, blijkt uit de betaling op
11 mei 1733 aan de ‘David Ruarus Erve’ (SAA, archief nr. 367.A, inv. nr. 438, p. 130).
I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, deel V-1: De boekhandel van de
Republiek 1572-1795 (Amsterdam 1978), p. 348.
HUA, archief nr. 67 (Familiearchief Huydecoper), nr. 354. Achter een door Ruarus opgemaakte
lijst van het restant van de door Dirk Rank gedrukte toneelstukken, die Rank na veel geruzie
eindelijk op 5 januari had overgedragen, en een overzicht van de door hem opgekochte drukken,
die door Albert Magnus waren gedrukt, gaf Ruarus de door hemzelf gedrukte stukken op. Naast
het wel door de STCN beschreven stuk De dood van Sinoriks, koning van Galatië van Frans Rijk
(1729) waren dat vier herdrukken van reeds door ander uitgevers gedrukte boeken, namelijk
Willem Barents in Amsterdam en Reinier Boitet te Delft, een van de distributeurs van Weyermans
tijdschriften.
Wanneer Izaak Duim in 1733 als uitgever gaat optreden, zet deze zijn adres wel weer op de
titelpagina.
Van Eeghen heeft de personages in dit toneelstuk geïdentificeerd in: I.H. van Eeghen, ‘Gijsbert
Tijssens’ toneelstukken en het bedrog in de achttiende-eeuwse boekhandel’, in: Ondernemende
geschiedenis. 22 Opstellen geschreven bij het afscheid van mr. H. van Riel als voorzitter van
de Vereniging Het Nederlandsch-Economisch Archief ('s-Gravenhage 1977), p. 115-116. De
schurkenstreken van Jacobus Lindenberg (Schrokhart Slingerbeen, met wie Ruarus wordt
vergeleken) beschrijft zij op p. 113-114.
Gijsbert Tijssens, De weergadelooze bedrieger ontmaskerd, of De valsche boekhandelaar in
zijn aard en weezen ontdekt. Blyspel. Gedrukt in de stad Arglistigheid, op den hoek van 't
Winzuchtsteegje, tegenover de Hooiberg van Dievery, daar Bedroch in den Gevel en Valschheid
in 't Uithangbord staat [1726], p. 49.
Er bevinden zich twee exemplaren van deze druk in de Universiteitsbibliotheek (UB) Gent, sign.
bl 4970:1 en 7682:4. In 1733 verscheen een herdruk bij Izaak Duim. Naast de in de STCN en
Picarta vermelde drukken heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van de door Google
gedigitaliseerde exemplaren. Daarnaast zijn de catalogi van de ub Gent, de Bibliothèque Nationale
de France en het Stadsarchief Dordrecht, waar de collectie van het genootschap Diversa Sed
Una veel titels opleverde, geraadpleegd.
In 1740 was hij met ongeveer 1500 gulden (ca. € 13.550) aan inkomsten ingedeeld in
belastinggroep 6, wat betekende dat hij 25 gulden per jaar moest betalen aan het gilde. Er waren
24 belastinggroepen, van 600 tot 22.000 gulden aan inkomsten: J. van Goinga-van Driel, ‘Alom
te bekomen’. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1780 (Amsterdam
1999), p. 321.
Voor meer bijzonderheden over Izaak Duim: Ben Albach, Jan Punt en Marten Corver.
Nederlandsch tooneelleven in de 18e eeuw (Amsterdam 1946), passim.
HUA, archief 67 (Familiearchief Huydecoper), inv. nr. 178 (Fragmenten van
dagboekaantekeningen, 1729, 1734).
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HUA,

archief no. 67 (Familiearchief Huydecoper), inv. nr. 354 (Conditien waar op de Heeren
Regenten van het Wees- en Oudemannenhuis het Recht der Privilegie tot het drukken en
verkoopen der Tooneelstukken, vergund hebben aan David Ruarus voor vijf Jaaren die aanvang
neemen met ultimo 1729).
SAA, archief nr. 367.A, inv. nr. 438-440 (Boeken van ontfang en uytgift 1721-1754).
http://goo.gl/oPddMZ.
Zie voor de verschillende vignettypen Bijlage 1.
P.G. Hoftijzer, ‘Nederlandse boekverkopersprivileges in de achttiende eeuw: kanttekeningen
bij een inventarisatie’, in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 22 (1990), p. 170.
Archief Universiteitsbibliotheek, inv. nr. G 1 A, Lijst van tooneelstukken.
De standaardtekst van het privilege, ondertekend door functionarissen van het Hof van Holland
en West-Friesland, werd gedateerd op de datum van de toekenning. Er werd verlengd in 1728,
1742, 1757 en 1772. Hieronder kwam dan de alinea, waarin het privilege door de
schouwburgregenten werd verleend aan de uitgever. Deze alinea werd gedateerd op de datum
waarop zij het privilege verstrekten.
Zie ook P.G. Hoftijzer, ‘Nederlandse boekverkopersprivileges in de zeventiende en achttiende
eeuw’, in: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1 (1993), p. 159-180.
Dit valt op te maken uit dagboekaantekeningen die Huydecoper maakte op 12 juli 1729 over
zijn bezoek met Pieter Vlaming aan het Weeshuis, waar hij Vlaming enige papieren liet zien.
Vlaming (1686-1734) was destijds bezig met de geschiedenis van Amsterdam. Huydecoper
nam die dag ten behoeve van zijn eigen werkzaamheden aan de geschiedenis van de Schouwburg
het dossier van de Brabantse Kamer mee. Hij was dus in die periode bezig alle stukken af te
schrijven (HUA, archief no. 67 (Familiearchief Huydecoper), inv. nr. 178).
Slechts bij uitzondering werd een stuk dat niet het privilege van de Schouwburg had opgevoerd,
zoals Achmet (1709) van Droste. Dit stuk beleefde in mei 1711 slechts twee opvoeringen op de
Schouwburg, maar werd wel opgevoerd op de Haagse schouwburg, waarvoor het ook werd
geschreven (De Haas, Het repertoire, p. 183).
Focquenbrochs vaste uitgever, Johannes van den Bergh, was in 1671 gestopt met uitgeven. Hij
was zeer waarschijnlijk in het bezit van de handschriften van Focquenbroch. In april 1674 zat
hij in acute geldnood (zie Bauke Hekman, ‘Een drukker aan de drank: de neergang van Johannes
van den Bergh, drukker-boekverkoper te Amsterdam’, in: Fumus, Mededelingen van de Stichting
Willem Godschalck van Focquenbroch 11 (2013), p. 22). Van den Bergh heeft het manuscript
van het nog niet gepubliceerde, want onaffe, blijspel daarom wellicht verkocht aan Vinckel.
Jan Helwig, Een analytische bibliografie van het werk van Willem Godschalck van
Focquenbroch, BF 37, http://goo.gl/Ov45TD.
Helwig, Een analytische bibliografie, nr. 41-44.
Met dank aan Olga Frolova (Rossijskaja Natsional'naja Biblioteka).
Dit vignet is moeilijk te dateren. Heropvoeringen van de stukken met dit vignet kunnen wijzen
zowel op een datering 1759 als op een datering 1779 of zelfs nog iets later. J. Elias' De
schipbreuk, of De lykstaetsie van Krispyn (Ruarus 1730) heeft onder het privilege de
handtekening van G. de Visscher (regent vanaf 1779) en een opvoering op 21 oktober 1779.
Twee andere stukken hebben de handtekening van C.J. van der Lijn, die in 1759 regent werd
namens het Weeshuis, namelijk Thomas Asselijns Jan Klaasz, of Gewaande dienstmaagd
(Ruarus 1732, UB Leiden 1092 G 7, zonder privilege) en De stiefvaar (Duim 1755, UB Gent acc
6038). Van der Lijn was in 1779 nog steeds regent. Alle titels met dit vignet worden tussen ca.
1759 en 1762 heropgevoerd. Ook vanaf 1779 werden de meeste van deze stukken weer
opgevoerd.
In deze gevallen kan het zetsel ook identiek zijn en hebben we te maken met een dubbele
titelpagina.
Nummering overeenkomstig B.P.M. Dongelmans, Nil Volentibus Arduum: documenten en
bronnen. Een uitgave van Balthazar Huydecopers aantekeningen uit de originele notulen van
het genootschap (Utrecht 1982), p. 399 en 401.
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A la mode
Het onderste goed
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg
‘Het hemd is nader dan de rok’, zo luidt het spreekwoord. Letterlijk zaten er tussen
het hemd en de rok verscheidene lagen kleding. In de vorige aflevering van ‘A la
mode’ zijn de vestvormen besproken: vesten van mooie stof, vaak met - uit zuinigheid
- een achterkant van eenvoudiger materiaal. Onder zijn vest droeg de
achttiende-eeuwse man, naar gelang het jaargetijde, zijn stand en welstand,
verschillende soorten ondergoed, ook wel ‘lijnwaadgoed’ genoemd (‘lijn’: lijnzaad,
‘wade’: kleding). Ik beperk mij hier tot twee lagen: het wit-linnen onderhemd en een
aangesloten wit-linnen borstrok.

Het onderhemd
Dit hemd droeg de man op de huid. Hij trok het over zijn hoofd aan. Omdat een
onderhemd niet geacht werd zichtbaar te zijn, is het doorgaans gemaakt van ‘slecht’
(gewoon) linnen. Aan de hals had het een smal boordje, middenvoor een split. Het
boordje en de randen van de split waren getooid met borduursel en een strookje goed
wasbare kant. In kruissteek of stiksteek zijn de initialen van de eigenaar, de
trouwdatum of het jaartal aangebracht. Voorts werd het serienummer vermeld, van
1 t/m 12, 24 of meer, want hemden had men in groten getale. Ze hoorden bij de uitzet
die de toekomstige bruid met haar moeder en/of zusters zelf vervaardigde. Voor
twaalf hemden gebruikte zij zestig el stof van tachtig centimeter breed (één el is
zeventig centimeter). Voor het verstellen en voor nieuwe hemden had ze nog een rol
linnen in de kast liggen. Natuurlijk konden de hemden ook op bestelling geleverd
worden door een linnennaaister: dan kostten ze ongeveer f 6,50 per stuk. Deze
vrouwen waren daarin gespecialiseerd en aan gilderegels gebonden. Rond 1740 kostte
linnen zes tot acht stuivers per el.
Er zijn veel onderhemden bewaard gebleven. In Museum Betje Wolff, de pastorie
van dominee Wolff in Midden-Beemster, heeft men een grote stapel, voorzien van
het jaartal 1715. Ze zijn in goede staat, hoewel er exemplaren gerepareerd zijn.
Zo'n hemd was vrij wijd en voor mannen recht, had splitten aan de zijkant en reikte
tot boven de knie. Bij het aantrekken van de broek werden de slippen van het hemd
tussen de benen doorgeslagen. Het is wat propperig, zeker van achteren, dus maakte
men er ruimte voor in de achterkant van de broek. Onderbroeken werden nog niet
algemeen gedragen.
De lange mouwen waren ingezet en hadden aan de polsen een manchet met een
eenvoudig bandje of kantje. Aan de hals werd het hemd gesloten met een lint, een
bandje of fraaie keelknopen. In de tweede helft van de achttiende eeuw raakten deze
gouden of zilveren keelknopen in de stad uit de mode, maar werden kenmerkend
voor de plattelandsdracht.
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Wit linnen jasje
Over het hemd kon men een getailleerd wit linnen jasje als borstrok dragen. Dat dit
gebruikelijk is geweest in verschillende lagen van de bevolking bewijst de
aanwezigheid van dergelijke jasjes in de streekmusea én in de inventaris van het
Rijksmuseum. Hier bevindt zich onder nr. NM 1195 een jasje uit 1702, afkomstig uit
de Koninklijk Huiscollectie, dat zeer waarschijnlijk heeft toebehoord aan stadhouder
Willem III. Toen hij aan zijn rechterschouder geblesseerd raakte, knipte men de
buitenste naad van de rechtermouw open en voorzag die van striklintjes.
De jasjes hadden een kort schootje vanaf de taillenaad, met ingezette driehoekige
lapjes (spietjes genaamd). De rugzijde had drie figuurnaden, waardoor een elegant
silhouet ontstond. Aan de voorzijde zat een sluiting met meer dan twintig kleine
linnen knoopjes en knoopsgaatjes. De knoopjes hadden een ‘ziel’

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

van hout en waren bespannen met ragfijn linnen draad. De mouwen waren lang en
in een bocht, met de elleboog mee, geknipt en gestikt. Aan de polsen sloten de
manchetten eveneens met knoopjes.
De jasjes werden in de stad als ondergoed gedragen, doch op het platteland ook
als bovengoed, onder een kort wollen jasje. Niet iedereen kon zich een bovenhemd
of een vest veroorloven. Bij vissers en boeren speelden bij het werk ook praktische
overwegingen mee. Dat is ook het geval met gekleurde borst- of hemdrokken,
waarover meer in de volgende aflevering.
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‘Een stinkende ruiker’: Adriaan Koerbaghs Bloemhof van allerlei
lieflijkheid sonder verdriet (1668)*
Cis van Heertum
In de eerste helft van de achttiende eeuw is de naam van de vrijdenker en
volksverlichter Adriaan Koerbagh (1633-1669) vrijwel altijd synoniem met ‘atheïst’.
Ook Weyerman verwijst herhaaldelijk naar Koerbagh in deze zin, zonder verdere
uitweiding, zoals in de Rotterdamsche en Amsterdamsche Hermes.1 Koerbagh wordt
in zulke gevallen aangeduid als de auteur van de goddeloze Bloemhof, maar toch had
hij al een eerder, oncontroversieel, werk op zijn naam staan. Als gepromoveerd arts
en jurist bracht hij in 1664 een juridisch lexicon uit, het Nieuw woorden-boek der
regten, waarin hij bastaardwoorden in het Nederlands vertaalde en uitlegde. Zijn
puristisch streven daarbij was om gerechtelijke ambtenaren zoals pleitbezorgers en
notarissen die het Latijn niet machtig waren de betekenis uit te leggen van woorden
die ze in de uitoefening van hun ambt tegenkwamen en hun goede Nederlandse
equivalenten te bieden. Ook in Bloemhof, onder het lemma ‘Corpus juris’, keert hij
zich tegen het academisch onderwijs in de lingua franca van die tijd, het Latijn:
Om die nog te ondersoeken, moeten wy duytsen een andere taal, als onse
moeders taal, ô groote slaafsheyd! leeren met groote kosten, en grooter
moeyte en arbeyd [...] Dat zijn wy, die sulke vrye luyden zijn, gelijk wy
self seggen, die ons verbinden aan een ander volks taal en wetten: ô
dwaasheyd! (p. 202)
In het voorwoord aan de lezer in Nieuw woorden-boek der regten meldt Koerbagh
overigens dat veel gerechtsdienaren Latijnse termen bezigen zonder die zelf helemaal
te begrijpen, dus er kwam ook wel wat spot bij kijken. Hij vergelijkt ze met ‘den
Indiaanschen klapvogel, die zonder verstant de woorden der menschen na-bootst’
(*4r). Het lexicon is duidelijk bedoeld als hulpmiddel in de rechtspraktijk2 en qua
inhoud een neutraal werk. Dat kan, zoals gevoeglijk bekend is, bepaald niet gezegd
worden van Koerbaghs Bloemhof, dat vier jaar later uitkomt, in januari of februari
1668, maar in ieder geval vóór 23 februari van dat jaar, omdat de vergadering van
de Amsterdamse kerkeraad er dan melding van maakt:
Nademael dat dese Vergaderinge is bekent geworden, dat Mr. Adriaen
Koerbach seecker Boeck geintituleert een Bloemhoff van allerleij
lieffelijkheijt sonder verdriet heeft in het licht gegeven, in welcke
verscheijde Godtslasterlijcke stellingen tegen Godt, tegen onsen
salichmaker Jesus Christus den soone Godts en het Goddelijcke en
onfeijlbare woort des heeren werden gevonden, is geresolveert dat door
Gedeputeerde de voornaemste staeltjes uijt het selfde Boeck sullen werden
getrocken, en die aen hare Grootachtbaerheden en den praesident van
schepenen geremonstreert,
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met versoeck dat sulck een lastermont en penne door haer autoriteijt
mochten werden ingetoomt.3
‘Wozu der Lärm’ van de kant van de predikanten? Volgen nu enkele godslasterlijke
krentjes uit de pap. Over een van de meest centrale christelijke dogma's, dat van de
Triniteit, noteert Adriaan Koerbagh:
De Godsgeleerden gebruyken dit woord inde Godsgeleertheyd, en seggen
datter dry persoonen, selfstandigheden, zijn in't Goddelijk wesen: daar het
gantsche geheel al maar een selfstandigheyd uyt maakt. Dog het selve is
seer ongerijmt en ook buyten de schrift [...] gelijk een ieder, die maar een
redelijk oordeel, bevrijd van vooroordeel heeft, ligtelijk merken kan. (p.
632)
Over de Verlosser, Jezus Christus, merkt Koerbagh op dat de naam in het Hebreeuws
een normale naam is, ‘Jehoschuan’ [sic], en dat die weliswaar ‘behouder’ betekent
maar:
... dat hy onse behouder soude zijn, om dat hy ons met sijn bloedvergieten
heeft verlost van alle onse sonden, en daar door voor de selven
volkomentlijk heeft voldaan en betaalt, sijn stellingen buyten de schrift,
en ook tegen de waarheyd. (p. 663-664)
Deze verzoeningsleer werd zoals bekend door de Socinianen verworpen. Als uitsmijter
meldt Koerbagh nog bij dit lemma: ‘Wie eygentlijk de vader van dese Behouder is
geweest, en weet men niet’ (p. 663).
Toch was het doel van ook dit lexicon een uitleg van vreemde woorden te bieden
op allerlei terreinen, zoals al op de enigszins programmatische titelpagina wordt
aangekondigd, want Bloemhof biedt de lezer:

Een ligt schijnende in duistere plaatsen. (Museum Meermanno, Den Haag: VII D 2)
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een vertaaling en uytlegging van al de Hebreusche, Grieksche, Latijnse,
Franse, en andere vreemde bastaart-woorden en wijsen van spreeken, die
('t welck te beklaagen is) soo inde Godsgeleertheyd, regtsgeleertheyd,
geneeskonst, als in andere konsten en weetenschappen, en ook in het
dagelijks gebruyk van spreeken, inde Nederduytse taal gebruykt worden.
Helaas lijkt bijna niemand het lexicon op die manier te hebben gebruikt.4 Vanwege
de trammelant naar aanleiding van de aanstootgevende lemmata op het gebied van
de theologie in Bloemhof nam Koerbagh de benen naar de vrijplaats Culemborg waar
hij leefde onder de aangenomen naam van Pieter Wilte. Maar hij hield zich daar niet
stil, want tijdens zijn onderduik probeerde hij met hulp van zijn broer Johannes en
hun beider vriend Abraham van Berckel, de vertaler van Hobbes' Leviathan, in
Utrecht Een ligt schijnende in duistere plaatsen te laten drukken. Over Een ligt heeft
Michiel Wielema droogjes opgemerkt dat het boek een nogal lange productietijd
heeft gekend, namelijk meer dan drie eeuwen.5 De drukker van Een ligt besloot na
katern K de kopij over te dragen aan de autoriteiten (mogelijkerwijs indachtig het
plakkaat van 1653 dat Sociniaanse en andere ketterse boeken ten strengste verbood
en het produceren en verspreiden ervan zwaar bestrafte. Zeker is dat de drukker van
Bloemhof, Herman Aeltsz, in juni 1668 een forse geldboete van 630 gulden kreeg
opgelegd voor het drukken van dit werk).
De lemmata in Bloemhof die door de kerkeraad als godslasterlijk werden beschouwd
zijn als het ware een voorproefje van wat Een ligt biedt: dit laatste werk is een
doorlopend betoog voor het invoeren van een redelijke godsdienst en voor het
verlichten van het volk door het ervan te doordringen dat ze door de predikantenkaste
bij voorkeur dom en bijgelovig worden gehouden. Van Een ligt zijn nog twee
exemplaren overgebleven: beide bevatten de gedrukte tekst tot en met katern K en
een afschrift van de rest van de kopij - mogelijk werden deze exemplaren vervaardigd
om als bewijsstukken ten behoeve van het proces te dienen. Ze bevinden zich in
Museum Meermanno - een derde exemplaar, in Berlijn, dat blijkbaar alleen de
gedrukte tekst bevatte, staat nu te boek als ‘Kriegsverlust’.
Het verhaal van Koerbaghs arrestatie, berechting en uiteindelijke veroordeling in
de zomer van 1668 is genoegzaam bekend. Hij stierf in september 1669 na iets meer
dan twaalf maanden van zijn tienjarige gevangenisstraf te hebben uitgezeten. Bloemhof
en de auteur hebben dan al furore gemaakt: in het jaar van Koerbaghs dood maakt
een Duitse ‘rasender Reporter’ uit Jena onder de naam Johannes Praetorius (de
gelatiniseerde naam van Hans Schultze) melding van de gebeurtenissen in een
aflevering van zijn Zodiacus Mercurialis:
Es ist nun auch etwas anders von neuen Erfindungen aufzuführen. Als
hatte in Febr. in Holland ein böser Jurist oder Atheist, Namens Adrian
Koerbach, ein Dictionarium ausgehen lassen, welches unterm namen
Lust-Hof [in de marge: Ein Atheist] mit denen ärgsten Beschimpfungen
der heiligen Schrift erfüllet ist; solch Buch aber ist zum Feuer condemnirt,
der Autor drüber auch flüchtig, sein Bruder und Drücker aber ins Gefängnis
geworffen, und allen Buchhändlern bey höchster Straffe verboten worden,
[i.m. Ein böss Dictionarium] solch läster Buch nicht zu verkauffen. Drauff
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vernahm man, dass der Gotteslästerliche Mensch ein Medicus seyn wollen,
der der
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Jugend den abscheulichen Atheismum einflössen wollen: Dafür war er zu
Amsterdam ausgeforschet, an seinen Gütern hart gestrafft, und auf 10.
Jahr lang ins Raspoder Zuchthaus condemniret werden. VIrIMprVDens
& errans CogItat stVLta.6
Niet alles klopt van wat onze verslaggever beweert, maar de vroege aandacht in het
buurland is opmerkelijk.
De aantekeningen die schepen Hans Bontemantel bijhield van het verhoor van
Adriaan Koerbagh en de deliberaties over hoe Bloemhof moest worden aangepakt Een ligt was al effectief onderdrukt - geven aan dat het boek niet verbrand werd. Dit
gebeurde wel eens met verderfelijke boeken om een voorbeeld aan de goegemeente
te stellen, en het is ook in de legendevorming rond Bloemhof als vaststaand gegeven
opgenomen. In het geval van Bloemhof was het duidelijk de bedoeling dat het boek
liefst zo stilletjes mogelijk uit de publieke belangstelling zou verdwijnen - de schout
had ook al de in Koerbaghs woonhuis nog aanwezige exemplaren geconfisqueerd.

Een ligt schijnende in duistere plaatsen. (Museum Meermanno, Den Haag: VII D 1)
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Bloemhof is daarom ook altijd door antiquaren en ook door trotse eigenaren als ‘zeer
zeldzaam’ aangemerkt. In de achttiende eeuw verwezen verzamelaars graag naar een
werk als Johannes Vogts Catalogus historico-criticus librorum rariorum (1738), dat
Bloemhof kwalificeerde als een ‘liber summus rarus et pessimus blasphemus
atheisticus’. Dat wekt natuurlijk de nieuwsgierigheid: wat is het overlevingspercentage
van een werk waarvan een deel van de oplage vrijwel direct in beslag is genomen?
Het is niet bekend wat de oplage is geweest van Bloemhof, dat volgens het
impressum op kosten van Adriaen Koerbagh zelf is gedrukt.7 Maar als we uitgaan
van een gemiddelde oplage van 500 tot 700 exemplaren, dan is de ‘survival rate’ van
Bloemhof aanzienlijk: tot nu toe heb ik rond de 70 exemplaren kunnen traceren, in
binnen- en buitenland. Ongeveer de helft ervan bevindt zich in Nederland, in openbare
maar ook in particuliere collecties; de andere helft in Europa, de VS en Israël, en
van die buitenlandse exemplaren bevinden zich er weer meer dan tien in Duitsland,
waar ook die vroege belangstelling voor Koerbagh is gedocumenteerd. Eveneens in
het oosterbuurland werden aan-
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stootgevende lemmata uit Bloemhof al in 1714 in de Unschuldige Nachrichten van
de lutheraan Valentin Ernst Löscher in vertaling aangeboden - die waren hem
aangeleverd door de verzamelaar Zacharias Conrad von Uffenbach, die zelf uiteraard
ook een exemplaar in zijn bezit had. In diens catalogus is Bloemhof opgenomen onder
de rubriek atheïstische boeken. Het lexicon was in de eerste helft van de achttiende
eeuw dus duidelijk een geliefd verzamelobject voor verzamelaars van ‘libri prohibiti’,
en dat zal een deel van de opmerkelijk hoge overleving verklaren. Toch heb ik ook
drie vroege eigenaren van Bloemhof kunnen noteren, uit 1669, 1670 en 1673, die
dus onbekommerd hun naam in dit door de orthodoxie zo verketterde boek hebben
gezet.
Ten slotte: digitalisering is een groot goed, maar autopsie van fysieke exemplaren
is natuurlijk onontbeerlijk bij het samenstellen van een census. Een deel van de
receptiegeschiedenis van een omstreden werk als dit krijgt meer reliëf door het
bekijken van alle overgeleverde exemplaren, die in dit geval veelal annotaties en ook
indices van aanstootgevende lemmata bevatten. Het oordeel over Adriaan Koerbagh
en zijn werk is zoals te verwachten valt in de regel niet positief: ‘Siedt het
uijtbraecksel der Helle in de volgende woorden’, staat er boven de index in het
exemplaar uit de Athenaeumbibliotheek in Deventer te lezen, en ook: ‘Hoe stinct
dien ruijker uyt desche Bloemhof’. Tot slot geeft de annotator van dit exemplaar nog
een biografische trap na: ‘Obijt monstrum hoc atheismi in Ergasterio marium
Amstelodami. Sepultum 15 octob[ris] 1669 in novam Templo’ - dit atheïstisch monster
stierf in het Rasphuis en werd op 15 oktober begraven in de Nieuwe Kerk. Deze
aantekening zal uit de tweede helft van de achttiende eeuw stammen,8 en Koerbagh
is dan nog steeds de verderfelijke atheïst. Pas in 1821 schrijft bibliograaf en
bibliothecaris Friedrich Adolf Ebert - weer een Duitse auteur - in zijn als exemplarisch
te boek staande Allgemeines biographisches Lexicon: ‘Dem Vf. bekam sein
übertriebner Purismus schlecht. Die Hochmögenden setzten ihn auf lebenslang ins
Zuchthaus u. confiscirten sein Buch. Heut zu Tage ist man toleranter’.
Ik eindig graag met een oproep aan de lezer: weet u van een exemplaar van Nieuw
woorden-boek der regten, Bloemhof of - wer weiss - Een ligt? Meldt het mij, alles
wordt onder dankzegging opgenomen in de census van werken van Koerbagh die ik
voorbereid.

Eindnoten:
* Tekst van een observatie gehouden tijdens de grondvergadering van de Stichting Jacob Campo
Weyerman op 11 januari 2014.
1 Elly Groenenboom-Draai, De Rotterdamsche Woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-'21)
van Jacob Campo Weyerman: cultuur-historische verkenningen in een achttiende-eeuwse
periodiek (Amsterdam 1994), p. 309-311.
2 De bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag bezit een exemplaar van dit woordenboek
(signatuur 163 I 22) met annotaties van een contemporaine - helaas anonieme - eigenaar die
het lexicon duidelijk op die manier heeft doorgewerkt. Hij noteert bv. bij het lemma ‘Mandatum
in casu spoliationis’ op p. 159: ‘Siet Mandatum recuperandae possessionis in casu spoliationis
p. 162’.
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3 Stadsarchief Amsterdam, toegang 376, inv. nr. 11, p. 372. Deze en andere archivalia komen
uitgebreid aan bod in het biografische overzichtswerk dat Frank Mertens met mijn medewerking
voorbereidt over Adriaan en Johannes Koerbagh, en gepland is om te verschijnen in 2015 met
een census van de overgeleverde exemplaren van Nieuw woorden-boek der regten, Bloemhof
en Een ligt schijnende in duystere plaatsen.
4 Ik ben slechts één geval tegengekomen van een vroege eigenaar die zich alleen maar om de
juridische lemmata bekommerde; pas in de negentiende eeuw wordt Bloemhof als lexicografisch
hulpmiddel getaxeerd, maar dan nog heet het: ‘Dit Boek moet gebruikt worden om de woorden,
en niet om de goddelooze ingevoegde spreekwijzen’.
5 Adriaan Koerbagh, A light shining in dark places, to illuminate the main questions of theology
and religion. Vert. Michiel Wielema (Leiden 2011), p. 9. Wielema heeft een moderne hertaling
van Een ligt bezorgd die door Uitgeverij Vantilt is uitgegeven. In 2013 publiceerde dezelfde
uitgeverij Bart Leeuwenburghs biografie Het noodlot van een ketter. Adriaan Koerbagh
(1633-1669).
6 Johannes Praetorius, Zodiacus Mercurialis (Jena, Johannes Nisius 1669), p. 21. Het chronogram
(1668) is ontleend aan Wijsheid van Jezus Sirach 16:23 (‘De straf voor de zondaar’): ‘Dat zijn
de gedachten van een kortzichtig man; een domoor, een dwaallicht denkt zulke onzin’.
7 Er bestaan twee titelpagina's van Bloemhof, een met een fictieve naam (‘Goedaart Onderwijs’)
en een met de naam van de auteur (het merendeel van de overgeleverde exemplaren). Ik
onderscheid ze in de census als Bamberger 4 en 5, naar de referenties in Fritz Bambergers
collectie Spinozistische literatuur, Spinoza and anti-Spinoza literature: the printed literature
of Spinozism, 1665-1832, ed. Laurel S. Wolfson en David J. Gilner (Cincinnati 2003). Zie ook
de blog van Steven de Joode,
http://stevendejoode.wordpress.com/2011/06/13/lieflijkheyd-sonder-verdriet, die op
bibliografische gronden aantoont dat de ‘anonieme’ titelpagina de oorspronkelijke titelpagina
is, en de ‘Amsterdamse’ de cancellans.
8 Signatuur 46 E 54. De - anonieme - annotator verwijst naar de veilingcatalogus van dominee
Henricus Gockinga (1710-1772), die ook een exemplaar van Bloemhof bezat.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

64

‘Een nieuwe geur en smaak’
Mensenredder Cornelius van Engelen aan tafel bij Vreede
Peter Altena
De Verlichting legde zich toe op de bestudering van de mens. Die mens moest
daarenboven verstandiger en gelukkiger worden. Tussen droom en daad staan echter
wetten in de weg en stroomt in Nederland water. Dat water was gevaarlijk, zo wist
de doopsgezinde Leidse dominee Cornelius van Engelen (1726-1793).1 Aan het
fameuze blad De Denker droeg hij vanaf 1763 met enige regelmaat bij, maar echt
op stoom raakte hij in De Philosooph, dat vanaf 1766 wekelijks verscheen. Van zijn
verleden als medewerker van De Denker maakte hij geen geheim: ‘Ik ben DENKER
geweest, ik ben PHILOSOOPH geworden’.2
In nummer 86 van De Philosooph, het nummer van 24 augustus 1767, schreef
Van Engelen over de ‘beste wyze om Verdronkene Menschen te behouden’. In die
aflevering, die hij signeerde als P., verwerkte hij de aanbevelingen die de Franse
mensenvriend Isnard jaren voordien had gedaan en waarvoor de Academie van
Besançon hem in 1759 had onderscheiden.3 Het betoog van Van Engelen sorteerde
vrijwel meteen effect. In hetzelfde jaar werd in Amsterdam de Maatschappij tot
Redding van Drenkelingen opgericht.4 De tekst van Van Engelen werd in 1768,
overigens zonder vermelding van de naam van de auteur, vertaald in het Duits.5
Van Engelen was vanaf de oprichting een van de directeuren van de Maatschappij,
maar al in 1769 verwierf hij de titel van ‘honorair Directeur’, een aanwijzing dat hij
zich uit de vuurlinie van het genootschappelijk werk had teruggetrokken. Vanwege
zijn ‘zwakke ligchaamsgesteldheid’ had hij daartoe moeten besluiten, maar zijn goede
raad bleef meer dan welkom.6
Van Engelen bleef zich bemoeien met het reilen en zeilen van de Maatschappij,
zoals blijkt uit enkele zinnen in het zesde stukje van de Historie en Gedenkschriften
van de Maatschappy tot Redding van Drenkelingen:
Wat de giften betreft, hieromtrent is aan onze verwachting minder voldaan.
In al dien tyd is ons niet meer dan één geschenk van tien gouden dukaaten,
door den Heere C. van Engelen, Honorair Directeur onzer Maatschappy,
op verzoek van ons onbekende menschenvrienden te Leiden, ter hand
gesteld. Ondertusschen zouden eenige edelmoedige geschenken ons niet
weinig te gemoeten komen in het draagen der nadeelen, uit een
vermindering der Interessen van ons Lyfrentenfonds voortspruitende.7
Vermoedelijk verscheen dit zesde stukje pas in 1777, want als door een wesp gestoken
reageerde Van Engelen... op 24 april 1777. Van die dag dateert de bijzondere brief
die hij schreef aan de directie van de Maatschappij en in het archief van die
Maatschappij bewaard is gebleven.8
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[24 april 1777]
WelEdele Heeren!
Hier nevens vierendertig dukaaten ten dienste onzer Maatschappij; Het kan, denk ik,
grootelyks zijne nuttigheid hebben U te melden, hoe ik daar aan koome, en 't is met
die bedoeling dat ik het u zal melden.
zodra het zesde [beetje doorheen geklad, PA] stukje van de Historie en
Gedenkschriften onzer Maatschappij mij in handen kwam, doorliep ik de gevallen
van geredde drenkelingen met die aandoeningen, welke het gezigt van zo veele
ongelukkigen, door eene welbestierde menschenliefde den dood ontwrongen, in den
boezem van elken menschenvriend natuurlijk moet verwekken. Maar hoe groot was
mijne verwondering en spijt, toen ik, van deze aandoeningen gloeiende, het voorberigt,
't welk ik in 't eerst had overgeslaagen onder 't oog kreeg, en op bl. 190 ontdekte, in
welk een langen tijd UEDn geen geschenk ontvangen hadt, ‘schoon eenige
edelmoedige giften niet weinig zouden helpen in het draagen der nadeelen uit de
vermindering van Interessen van ons Lyfrenten-fonds voortspruitende’.
Ik had my met dit voorwerk, zo wel als de verhaalen zelve der gelukte gevallen,
des voormiddags bezig gehouden, toen ik des middags by goede vrienden ging eeten.
Met het hoofd en hart vol van de voordeelen en belangen eener maatschappij, in
welker opregting ik de eeuwige goedheid dank deel te hebben, verzogt ik de
aanweezenden, onmiddelyk na het gebed, een oogenblik attentie, verhaalde hen
eenige byzonderheden van de laatst geredde drinkelingen en gestikten, las hen de
straksgemelde plaats uit het voorwerk van dit
[p. 2:]
stukje voor, en gaf hen in bedenken, of de toekomstige zegeningen van hen, die
wy door onze gemaklyke liefdadigheid zouden helpen behouden, niet eene
aangenaame saus over de voorgestelde geregten verstrekken zouden? Of
edelmoedigheid, die, naarmaate zij ons hart voor onze medemenschen opent, onze
borst vrijer doet ademen en onze vogten vaardiger vloeijen, niet eene goede
voorbereiding voor onze vriendelyke maaltyd zoude zyn? En of wy ons allen niet
beter vermaaken zouden indien wij vooraf iets toebragten om de rampen van 't
ongelukkig menschdom te helpen weeren? Ik wist dat alle de aanweezenden Menschen
waren, in den zedelijken zin van 't woord; ik wist dat zij tot die waardige schaare
van Christenen behoorden, die hun geloof in liefde tragten te doen werkzaam zijn;
‘zie daar het weinige, vervolgde ik, twee dukaaten op tafel werpende, wat my, na de
aanmerkelyke verliezen, welken gy weet dat ik van verscheiden kanten geleeden
heb, de voorzigtigheid vergunt te doen’. Myne Huisvrouw voegde 'er straks een
dukaat bij; ‘Het verdubbeld toezigt van eene vrouw op haar huishouden, zeide zy,
wint haast een Liefdegift over’. Myn dogter verzogt van haare kleine Epargnes ook
een dukaat te mogen toebrengen, en ik behoef u niet te zeggen, Mynheeren, met hoe
veel vreugde ik in dat verzoek bewilligde ...... Dog de partydige liefde voor myne
echtgenoote en kind rukt mij voort, en doet mij 't verhaal vervroegen van 't geen
laater gebeurde.
Nauwelyks waren myne dukaaten op tafel of de Heeren Pieter Vreede en Paulus
Markon, gaven elk op 't eigen oogenblik hunne toezegging voor zes dukaaten; De
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braave zoon van den eerstgenoemden voortreffelyken vader, de Heer Pieter Vreede
Junr voegde 'er onmiddelyk vier, en de waardige dogter van den laatstgemelden
achtenswaardigen Heer Mejuffrouw Susanna Markon, twee andere by. Het vervolg
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van dit gezelschap was zo als ik het verwagtede; Eene gulle vrolijkheid teekende zig
op aller wezens; Elk
[p. 3:]
zegende de opperste goedheid in zijn hart, dat hij iets voor anderen hadt kunnen
en willen doen, en de voorgestelde spijzen kreegen een nieuwe geur en smaak.
Ik verhaalde deze kleinigheid dien eigen avond aan Mevrouw van Arp, (dezelfde
Dame van welke ik de vorige gift voor de maatschappij ontvangen had) Ik zag straks
de oogen van de braave vrouw verlevendigen, ik zag haar menschlievend hart in ons
genoegen deelen, ik zag haar yveren om zig dat genoegen regtstreeks te verschaffen;
‘voeg 'er tien dukaaten voor mij bij;’ was terstond haar vriendelyke last: Een
gelyksoortig uitwerkzel hadt des anderen daags myn verhaal op de meewaarige ziel
van Mevrouw Haus; zy verzogt mij een paar dukaaten aan te neemen voor eene
Maatschappij, zeide zij, ‘die gelyk zy de goedkeuring van 't menschdom heeft
weggedraagen, en een groot gedeelte van Europa ten voorbeelde van menschenliefde
verstrekt, door ijder Nederlander in 't byzonder met erkentenis moet beschouwd en
begunstigd worden.’
'T is met oogmerk om dit te bevorderen, Mynheeren, dat ik van mijne edelmoedige
vrienden de vrijheid verzogt en verworven heb, om deze kleine Collecte met hunne
naamen te melden, tevens met vryheid voor UEDn om van myn brief zulk een gebruik
te maaken als gij lieden tot dezelfde einden, die wy bedoelen, zult dienstig achten.
Daar heerscht onder onze welwillende vaderlanders een denkbeeld ten opzichte
van onze Maatschappij, dat men dezelve niet dan met zeer aanmerkelijke sommen
dienen kan, een denkbeeld 't welk ik vrees dat door eene verkeerde schaamte van
kleinere te geeven ondersteund wordt; geen gemaklyker middel om de eene en andere
dier hinderpaalen te ontgaan, dan de weg dien ik heb ingeslaagen, dat namelyk eenige
goede vrienden hunne geschenken gulhartig bij een werpen, en gezamelyk
overmaaken. Het is hier de zaak niet bystand te gaan verzoeken: wilde ik, wilde elk
onzer dat doen dan konden wij allen veel meer verzamelen; Dog terwijl ik het met
UEn volstrektelyk blyf afkeuren, Mynheeren, eigenlyke verzoeken te doen voor eene
Maatschappij, die elk Nederlander, niet slegts eene gelyke verpligting, maar zelfs
een gelyk belang, heeft te ondersteunen, zo zal egter ook
[p. 4:]
elk Christen, elk mensch, zo zult gy in't byzonder, MynHeeren, my gereedelyk
toestaan, dat het in zyn eigen aart loffelyk is, om de onwankelbaare belydenis der
hoope vasthoudende op elkanderen acht te neemen tot opscherping der liefde en der
goede werken. Die opscherping der liefde en goede werken was de bedoeling van
myne aanspraak en is de bedoeling van myn schrijven; Dit is de grond, waarop ik
over myne valsche schaamte zegepraal, en waarop mijne vrienden hunne zedigheid
het geweld aandoen om hunne persoonen en giften te laaten noemen: waar het de
nuttigheid van 't Algemeen betreft, moeten byzondere bedenkingen wijken.
-------------------------------zie daar reeds een blyk, Mynheeren, dat myne hoop, wegens de uitwerking van
mijn schrijven, niet harsenschimmig is! Ik was met dezen brief tot hier toe gevorderd,
toen ik het bezoek ontving van twee waardige mannen, welken ik de eer heb onder
mijne vrienden te tellen. Mannen die zig beiden in de geleerde wereld met roem
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hebben doen kennen en waarvan de een dien roem door eene loffelyke bestiering der
Gemeene belangen en de ander door eene bekende Patriottische Menschenliefde
grootelyks vermeerderd heeft. Mannen die beiden behoorden genoemd te worden,
maar die mij dat verboden hebben: Ik viel met hen van zelve op 't onderwerp van
mijn brief die op tafel lag, ik las dien zelfs aan hen, als aan gemeenzaame vrienden,
voor, en hield nauwelijks op, of een hunner gaf mij voor de maatschappij een gouden
Ryder, en de ander vyf halve gouden rijders, met aandoeningen van vermaak en
menschenliefde in hun hart, die in hunne oogen tintelden en de waarde hunner giften
nog oneindig verhoogden; 'T vermeerderde inzonderheid myne voldoening, toen
myne vrienden daar byvoegden, reeds lang bedoeld te hebben
[p. 5]
te hebben [sic] der Maatschappij eenig geschenk te laaten toekoomen en dus met
dubbeld vermaak de gemaklyke gelegenheid aan te vatten, die zig van zelve aan hun
verlangen aanboodt. - Ik voeg deze drie en een halve Ryder by de vierendertig
dukaaten.
De Vader der Barmhartigheid zy gedankt! Ik beveel onze loffelyke Maatschappy
en uwe geeerde Persoonen en familiën in zyne bescherming, en blyf steeds met
dezelfde eerbiedige gevoelens
Wel Edele Heeren
UWEDW Dienaar
C: van Engelen
Leijden 24
April 1777.
De dominee verloochent zich in deze bijzondere brief niet. Omwille van de
bescheidenheid laat hij zijn eigen naam weg uit wat hij citeert uit de Historie en
Gedenkschriften, maar opmerkelijker nog is de brief zelf. Van Engelen laat zich
kennen als een gevoelig lezer, aangedaan door de geringe financiële respons op het
goede werk van het mensenredden. Die gevoeligheid zet hij onder Leidse
doopsgezinde vrienden om in een preek, waarin hij voor goedgeefsheid beloning in
het verschiet ziet: de maaltijd zal beter smaken, de ademhaling zal vlotter verlopen
en de lichaamsvochten zullen ‘vaardiger vloeijen’. Goedgeefsheid lijkt hier de weg
te effenen naar persoonlijke genade.
Later blijkt dat niet alleen de preek, maar ook het verslag van de gebeurtenissen
in huize Vreede aanzet tot goedgeefsheid. Ongetwijfeld hoopte Van Engelen dat
publicatie van zijn brief een vergelijkbaar effect zou sorteren.
Nog om een andere reden is de brief van belang: de brief biedt een inkijk in het
Leidse doopsgezinde milieu, waartoe behalve Van Engelen ook de familie Vreede
behoorde. Pieter Vreede, in de brief nog junior, was op het moment van het bezoek
van Van Engelen 26 jaar oud en sedert anderhalf jaar weduwnaar. Susanna Markon
was de zus van Pieters gestorven vrouw Geertruij Aletta, in 1779 zou Pieter met
Susanna hertrouwen. In april 1777 waren de verhoudingen tussen de doopsgezinde
familie Vreede en de remonstrantse Markon, maar ook die in het bijzonder tussen
Pieter junior en Susanna Markon uitermate vriendschappelijk.
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Van Engelen en Pieter Vreede junior, hoezeer zij ook van een verschillende generatie
waren, kenden elkaar uit het letterkundig genootschappelijk leven. Beiden waren
bijvoorbeeld actief in de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zij waren daarbij
door familiebanden verbonden, via de Markons. Van Engelen was oom van de
gezusters Markon en dus op familiebezoek. In zijn in 1994 uitgegeven autobiografie
huldigt Vreede de ‘emeritus menoniet predikant Van Engelen, een uiterst
philosophische kop, boven elk vooroordeel verheven’ en ‘tot aan zijn dood mijn
mentor’.9
De reactie van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen moet Van Engelen
enigszins teleurgesteld hebben. In het zevende stukje van de Historie en
Gedenkschriften, dat als jaartal 1778 draagt, wordt Van Engelen weliswaar bedankt
voor het door hem bijeengebrachte bedrag van f 227:10 en hem wordt gevraagd om
de ‘Leidsche menschenvrienden’, die verantwoordelijk waren voor dat geld, te
danken.10 Van het bevlogen en zo overtuigend proza van Cornelius van Engelen werd
door de Maatschappij geen gebruik gemaakt. Wel bewaarde men de brief, die nu bijna tweeënhalve eeuw later - de openbaarheid bereikt.

Eindnoten:
1 Over Cornelius van Engelen: N.C.H. Wijngaards (ed.), Bloemlezing uit het werk van Cornelius
van Engelen (Zutphen z.j.). Voorts: Simon Vuyk, Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten
in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1780) (Amsterdam 2000), p. 75-76.
2 De Philosooph. Eerste deel (Amsterdam, P. Meijer en Wed. van Tongerlo 1766), nr. 1 (6 jan.
1766), p. 2.
3 De betreffende aflevering is opgenomen in de bloemlezing van Wijngaards (zie noot 1), p.
40-48.
4 H.M. Brokken en W. Frijhoff (red.), Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij
tot Redding van Drenkelingen 1767-1992 (Den Haag 1992).
5 M.J. van Lieburg signaleerde die vertaling in zijn bijdrage aan Brokken en Frijhoff, Idealen, p.
76.
6 Historie en Gedenkschriften van de Maatschappy tot Redding van Drenkelingen, tweede stukje
(1769), p. 151.
7 Historie en Gedenkschriften, zesde stukje (1776), p. 190.
8 Stadsarchief Amsterdam, toegang 697 (Arch. Maatschappij Redding Drenkelingen), inv. nr. 43
(ingekomen stukken).
9 Pieter Vreede, Mijn levensloop. Ed. M.W. van Boven, A.M. Fafianie en G.J.W. Steijns
(Hilversum 1994), p. 37. Van Engelens dochter Cato, die voor de drenkelingen haar beursje
leegde, zou trouwen met C. van Marle, de compagnon van Pieter Vreede junior. De editie van
Mijn levensloop bevat een verhelderende Vreede-genealogie.
10 Historie en Gedenkschriften, zevende stukje (1778), p. 332.
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Recensies
William N. Goetzmann, Catherine Labio, K. Geert Rouwenhorst en
Timothy G. Young (red.), The great mirror of folly. Finance, culture and
the crash of 1720. New Haven, Yale University Press 2013. 360 p., ill. Prijs:
€ 50.
Eigenlijk bestond de beurscrisis van 1720 uit drie zeepbellen die achtereenvolgens
uiteenspatten in Parijs, Londen en Amsterdam. De overspannen winstverwachtingen
gingen in rook op en lieten een spoor van verwoesting achter. Een enkeling stapte
tijdig uit en streek een mooie winst op, maar zoals bij elk piramidespel waren er aan
het einde van de rit voornamelijk verliezers. Als bijverschijnsel van de speculatieve
apocalyps verscheen in 1720 een opmerkelijk boek, Het groote tafereel der dwaasheid.
Op zijn beurt genereerde dat bijna drie eeuwen later een uitvoerig commentaar,
getiteld The great mirror of folly. ‘Mirror’ is geen correcte vertaling van ‘tafereel’,
maar deze titel schijnt gangbaar te zijn in de Angelsaksische wereld. De bundel komt
voort uit een interdisciplinair project bij de Yale School of Management en bevat
bijdragen van zowel Amerikaanse als Nederlandse onderzoekers.

Het systeem van Law
Dit boek over een boek veroorzaakt een eigenaardig optisch effect: je kijkt als het
ware in de Mirror naar het Tafereel. De historische context van de zeepbellen wordt
gereconstrueerd in vijf economisch-historische opstellen, waaronder een bijdrage
van Oscar Gelderblom en Joost Jonker over de windhandel in de Republiek. De
Amerikaanse historici benadrukken in koor dat aan de dwaasheid van 1720 een zekere
rationaliteit ten grondslag lag. Na de Vrede van Utrecht in 1713 dreigden de
mogendheden die hadden deelgenomen aan de Spaanse Successie-oorlog te bezwijken
aan hun exorbitant gestegen staatsschulden. Dat gold voor Frankrijk, maar evenzeer
voor Groot-Brittannië en de Republiek, waar in 1715 met politiek kunst- en vliegwerk
een staatsbankroet werd voorkomen.
Tussen de rampzalige overheidsfinanciën en de koortsachtige aandelengekte bestaat
een verband: de ratio van de toenmalige zeepbellen was gelegen in hun vermogen
de staatsschulden te doen verdampen. Bij deze financiële variant van de Verlichting
parasiteert de rede op de dwaasheid en de verblinding door de hebzucht. Die symbiose
lijkt tevens de drijvende kracht van het kapitalisme in het algemeen. Waarbij de rede,
om Hume te parafraseren, per definitie de slaaf is van de passie.
John Law wordt in het Tafereel opgevoerd als een satanische zwendelaar en een
financiële alchemist bij wie Bernard Madoff afsteekt als een kleine jongen.
Daarentegen beschouwen de Amerikaanse historici in de Mirror hem als een verlichte
econoom die het beste voorhad met de mensheid. Laws financiële hervormingen in
Frankrijk zouden getuigen van een vooruitziende blik. Geld hoefde in de ogen van
deze monetaire baanbreker zijn waarde niet langer te ontlenen aan het goud of zilver
waarvan het was gemaakt. Je kon immers net zo goed een bankbiljet gebruiken
waarvan de waarde werd gegarandeerd door het grondbezit van de staat of door de
staat tout court.
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‘Arlequyn Actionist’. Deze prent uit Het groote tafereel der dwaasheid was aanvankelijk gebruikt
voor de uitgave van Pieter Langendijks gelijknamige klucht uit 1720. Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

Naast een staatsbank die papiergeld in omloop bracht stichtte Law een
handelsonderneming die bekend stond als de Compagnie du Mississippi. De koersen
van deze door de overheid gesteunde firma stegen tot astronomische hoogte. Houders
van staatsobligaties konden hun waardepapieren converteren in aandelen in dit
veelbelovende bedrijf. Velen maakten van die aantrekkelijke mogelijkheid gebruik,
wat de koersen natuurlijk nog verder opdreef. De elegante wisseltruc deed een groot
deel van de Franse staatsschuld verdwijnen. Om ook het restant in het niets op te
lossen wilde Law de staatsbank en de Compagnie laten fuseren. Dankzij die
versmelting zou de waarde van het papiergeld van de staat voortaan gekoppeld zijn
aan de aandelen van deze private onderneming.
Toen Law in het voorjaar van 1720 deze bekroning van zijn ‘systeem’ wilde
doorvoeren, had zijn monetaire ratio het allang afgelegd tegen de dwaasheid. De
financiële tovenaar kon de krachten die hij had ontketend niet meer in de hand houden.
Tot dusverre waren de koersen steeds hoger opgejaagd dankzij de gekte van het
winstbeluste publiek, maar de vervolmaking van Laws systeem veroorzaakte het
demasqué van de dwaasheid. De zeepbel spatte uiteen. De koersen van de Compagnie
du Mississippi kelderden, de Franse investeerders
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verloren hun vertrouwen en op 17 juli 1720 werd Laws bank in de rue Quincampoix
bestormd. Zeventien mensen kwamen in de rellen om het leven. Na afloop dwarrelden
slechts waardeloze waardepapieren over het plaveisel.

South Sea Bubble
Ook in Groot-Brittannië probeerde men de kolossale staatsschuld weg te werken
door middel van omzetting in aandelen, en ook hier bediende de financiële rede zich
van de collectieve verdwazing. Het vehikel van de Britse regering was de South Sea
Company, die investeerders gouden bergen beloofde in exotische gebieden. De
stijgende koersen van deze onderneming werkten aanstekelijk en binnen de kortste
keren ontstonden tientallen firma's die eveneens gouden bergen beloofden, in
overzeese contreien dan wel dichter bij huis.
In Londen werd de speculatieve hausse aangezwengeld door een nieuw
beleggingsinstrument, namelijk de verzekering. De verbetering van het
assurantiewezen was een rationele innovatie, maar werkte de speculatie in de hand:
investeerders konden de illusie koesteren dat ze waren ingedekt tegen verlies en
durfden dientengevolge grotere risico's te nemen. De aandelengekte dreef de koersen
in Londen op tot waanzinnige hoogte en dankzij het succes van de South Sea Company
kon de staatsschuld aanzienlijk worden teruggebracht. De Britse zeepbel werd
doorgeprikt in september 1720, een paar maanden na de Franse. En daarna volgde
het gebruikelijke geween en tandengeknars van de gedupeerden.

Zeepbellen in de Zuiderzee
In Nederland kwam de windhandel later op gang dan in Frankrijk of Engeland en
bovendien had hij hier te lande een ander karakter. Pas in het voorjaar en de zomer
van 1720 was sprake van besmetting met de speculatieve geest, overgewaaid vanuit
Engeland. In het kielzog van de South Sea Company stegen de koersen van de immer
kwakkelende West-Indische Compagnie in juli en augustus tot ongekende hoogte.
Opmerkelijk genoeg werd in de Republiek geen poging ondernomen om de
staatsschuld te delgen door conversie van staatsobligaties in aandelen. Intussen was
in Frankrijk al gebleken dat die wisseltruc niet werkte. Bovendien was in Amsterdam
de financiële expertise groter dan in Londen of Parijs, wat de animo voor zulke
handige oplossingen navenant kleiner maakte.
Ook in Nederland werd de speculatiezucht aangezwengeld door het nieuwe
wondermiddel van de assurantie. Afgezien van de koersstijging van de WIC resulteerde
de windhandel in de oprichting van zo'n veertig maatschappijen die lokaal waren
georganiseerd. De beleggingskoorts verspreidde zich over het land en manifesteerde
zich in plaatselijke zeepbellen. In tegenstelling tot Frankrijk en Engeland ontbrak
een landelijke katalysator, want ondanks de gestegen koersen was de WIC niet het
trekpaard van de windhandel. Overal in den lande werden vroede vaderen en gezeten
burgers aangestoken door het speculatieve virus. In collectieve begeestering riepen
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ze firma's in het leven die zowel het heil van de ingezetenen als hun eigen
portemonnee ten goede moesten komen. Zij boden met hun projecten tegen elkaar
op.
In Middelburg, Harlingen, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Monnikendam en vele
andere steden ontstonden in de zomer van 1720 maatschappijen waarop
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burgers, boeren en buitenlui konden intekenen. De meeste ondernemingen richtten
zich op de buitenlandse handel en/of de plaatselijke nijverheid, vaak met een
verzekeringsconstructie die investeerders over de streep moest helpen. Een mooi
voorbeeld van zo'n speculatieve onderneming was het plan voor een kanaal tussen
de stad Utrecht en de Zuiderzee. De aanleg daarvan moest van Utrecht een
internationale zeehaven maken die Amsterdam voorbijstreefde. Succes was verzekerd.
Een vergelijkbaar plan voorzag in de aanleg van een kostbare havenmond in
Enkhuizen, die de stad toegankelijk moest maken voor grotere zeeschepen. Ook hier
was de bedoeling om Amsterdam de loef af te steken. De Zuiderzee fungeerde in
deze bubbelige context als een Zuidzee die wat dichter bij huis lag.
De meeste van deze speculatieve ondernemingen zijn niet verder gekomen dan
een prospectus met verleidelijke vooruitzichten. De ‘actiekoorts’ duurde in de
Republiek te kort om de schoonklinkende projecten tot volle rijping te laten komen.
Al in september 1720 kwam de klad in de koersen, synchroon met de ontnuchtering
aan gene zijde van de Noordzee. Het tijdige einde van de windhandel beperkte tevens
de verliezen. Eén ‘Maatschappij van Assurantie’, namelijk die van Rotterdam, wist
de kladderadatsch zelfs te overleven. Deze stond naderhand bekend als de
Maatschappij Stad Rotterdam en wist haar bestaan te rekken tot het jaar 2000, toen
zij werd overgenomen door Fortis. Ten gevolge van het meest recente tafereel der
dwaasheid bestaat die laatste onderneming trouwens niet meer.

Iconografie van de windhandel
Hoewel de schade in de Republiek geringer was dan in Frankrijk of Engeland,
ontstond hier de meest uitgesproken en tot de verbeelding sprekende reactie op de
zeepbellen: Het groote tafereel der dwaasheid. Of was deze lof der zotheid - de geest
van Erasmus waart rond in de prenten - juist te danken aan de geringere repercussies?
Satire veronderstelt gevoeligheden die kunnen worden geprikkeld, maar gedijt niet
in een poel van ellende. Het leed moet enige ruimte laten voor humor. Een andere
en meer praktische ontstaansgrond is gelegen in de superieure typografische
infrastructuur van Amsterdam, die het mogelijk maakte zo'n pronkboek te produceren.
Je kunt de veronderstelling wagen dat het Tafereel zelf een uiting is van de
speculatieve geest die het persifleert. Het plan kwam op tijdens de nadagen van de
windhandel en de eerste editie verscheen in december 1720. Een vennootschap van
Amsterdamse boekhandelaren besloot tot een speculatie die de speculatie op de hak
nam - en deze satirische nabrander van de beleggingsgekte pakte wonderbaarlijk
goed uit. Het succes van het boek heeft trouwens ook het beeld vertekend van de
historische gebeurtenissen waaruit het voortkwam. Doordat deze iconografische
zeepbel door latere generaties werd beschouwd als een historische bron, leek de
speculatie veel erger te hebben toegeslagen dan zij in werkelijkheid deed.
Zoals gezegd kwam de eerste editie van het Tafereel uit in december 1720 en
dankzij het verkoopsucces dijde het boek geleidelijk uit. In 1721 verscheen een
tweede, in 1723 een derde editie. Niet alleen de edities verschillen, ook de
samenstelling van de afzonderlijke exemplaren per editie kan verschillen. Zestig jaar
na dato, in 1780, zag een vierde druk het licht die geen band meer had met
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‘De Kermis-kraam, van de Actie-knaapen, Schaft vreugde, en droefheid, onder 't Kaapen’. Het
verklarende gedicht onder de prent is van Gijsbert Tijssens. Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

de actualiteit en die in haar samenstelling nogal afweek van die uit de jaren twintig.
Nog weer twee eeuwen later, in 1980, werd een facsimile uitgebracht dat zich
voordeed als een herdruk van de vroege edities, maar in feite die van 1780
reproduceerde. Voor de complexe ontstaansgeschiedenis van de verschillende edities
van het Tafereel verwijs ik naar de gedegen bijdrage van Kuniko Forrer in de Mirror.
De namen van de deelnemende boek- en prenthandelaren worden niet vermeld op
de titelpagina, maar laten zich op grond van de inhoud deels achterhalen. Joachim
Ottens, Bernard Picart en Gerard van Keulen waren bij het project
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betrokken, evenals de tamelijk onbekende Wilhelmus Koninck. Het Tafereel is
opgebouwd als een komedie die in haar onderdelen de opkomst, bloei en ondergang
van de windhandel laat zien. Zulks niet alleen ter vermaak, maar ook ter lering - de
lezer wordt geacht de lessen van de gekte ter harte te nemen, opdat zulke excessen
zich in de toekomst niet meer voor zullen doen. Die vermaning heeft uiteraard weinig
uitgehaald.
Ook anderszins heeft het Tafereel een theatrale connotatie. Alle edities bevatten
aan het begin een prent met het aan Vondel ontleende motto ‘De waereld is een speel
tooneel, elk speeld zyn rol en krygt zyn deel’. Tot de gangbare inhoud van de
verschillende edities behoren bovendien acht toneelstukken over de windhandel - de
actualiteit vertaalde zich ook in een theatrale bubbel (zie hierover de bijdrage van
Inger Leemans in de Mirror). Pieter Langendijk, Gijsbert Tijssens en andere
toneelschrijvers produceerden in 1720 een stroom van windhandelstukken, die
kennelijk veel succes hadden. Waarschijnlijk was Tijssens een van de initiatiefnemers
van het Tafereel.

Hergebruik van prenten
De kluchten worden in het boek voorafgegaan door een reeks prospectussen van
speculatieve firma's en gevolgd door een reeks satirische gedichten. Andere tekstuele
componenten zijn een ‘uitlegging’ van een emblematisch kaartenspel en een viertal
brieven over de actiehandel van ene A.Z., die eerder waren verschenen in de
Europische Mercurius. Ondanks een aanzienlijke hoeveelheid tekst dient het Tafereel
zich vooral aan als een indrukwekkend prentenboek in folio. Met zo'n zeventig
prenten op groot formaat kun je het omschrijven als een salontafelboek avant la lettre.
Of als een stripverhaal over de aandelengekte van dat jaar, met in de hoofdrol de
gebochelde Bombario. Hij biedt zijn bochel aan als schrijftafel voor de begerige
klanten die gauw een contract willen tekenen. Op bepaalde prenten krijgt de
personificatie van de aandelenhandelaar trouwens onaangenaam antisemitische
trekjes.
Alle afbeeldingen die deel uitmaken van een ‘ideaal’ Tafereel zijn achterin de
Mirror afgedrukt, maar het origineel is natuurlijk te prefereren boven de reproductie.
Sommige prenten in de verzameling verschenen in de loop van 1720 als reactie op
de actualiteit, zoals Bernard Picarts ‘Ter eeuwiger gedagtenisse der dwaasheid van
het XX. jaar der XVIII. eeuw’. Andere waren ouder en werden met aanpassingen
hergebruikt voor de windhandel. Koperplaten uit de zeventiende eeuw, overgegaan
van boekhandelaar op boekhandelaar, kregen een nieuw leven in de verbeelding van
de aandelengekte. Het herleiden van de prenten op voorgangers is een fascinerende
puzzel, waarvoor ik verwijs naar de uitstekende bijdrage van Thea Vignau-Wilberg
in de Mirror.
Om een paar voorbeelden van hergebruik te noemen: de ‘Stryd tuszen de smullende
bubbel heeren, en de aanstaande armoede’ blijkt tussen 1612 en 1617 te zijn
vervaardigd door de graveur Schelte Adam Bolswert als ‘Het gevecht tussen carneval
en vasten’. Een andere bekende prent in het Tafereel toont mensen die geopereerd
worden aan een steen in hun hoofd (‘By veele zit de kei in 't hooft, om dat men in
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de wind gelooft’). De gravure stamt uit de eerste helft van de zeventiende eeuw en
is op haar beurt te herleiden op een prent van Pieter Bruegel de Oude. De karikaturen
van dwergen in het Tafereel zijn afkomstig uit De waereld is vol gekken-nesten, de
klynste narren zyn de beste. Dat prentenboek
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was in 1716 uitgegeven door Wilhelmus Koninck, die een werkzaam aandeel had in
de totstandkoming van het Tafereel.
Voor de aardigheid citeer ik nog een paar beeldende titels van prenten. ‘De
windkoopers met wind betaald, of de laaste zal blyven hangen’ - daar lijkt sprake te
zijn van ervaringskennis. Mooi in zijn wijdlopigheid is ‘De rottege blaasbalg, en de
geest van Erasmus zwervende uit zyn geboorte-stad naar de drie ongeactioneerde
vrijsteden van Holland’. Vrijsteden als Vianen en Culemborg komen herhaaldelijk
voor in de iconografie van de windhandel, omdat failliete actionisten zich daar aan
hun schuldeisers konden onttrekken. Uiteraard ontbreekt de wisselvallige fortuin
niet: ‘Des waerelds doen en doolen, is maar een mallemoolen’. En de onvermijdelijke
moraal van het verhaal: ‘Des kladpapieren waerelds vuur in as verkeerd’.
Hopelijk heeft de lezer een idee gekregen van het Tafereel zowel als de Mirror. Een
recensie van het laatste boek neemt als vanzelf de vorm aan van een beschouwing
over het eerste. Mijn beschrijving van het Tafereel is grotendeels ontleend aan de
Mirror, al laat het onderhavige bestek niet toe om alle artikelen te specificeren. De
Mirror vormt in zijn geheel een geslaagde introductie op het Tafereel. Bovendien is
deze Amerikaans-Nederlandse coproductie aantrekkelijk vormgegeven. Dit boek
over een mooi boek mag ook zelf gezien worden.
Naast de bijdragen van economisch-historische aard zijn acht literair-historische
bijdragen ondergebracht in de afdeling ‘Text, image, culture’. Sommige auteurs van
Amerikaanse herkomst hebben enigszins de neiging open deuren in te trappen of
hermeneutische overkill te bedrijven. Zo is het wat overdreven het Tafereel op te
vatten als een geheugentheater in de traditie van de ars memoriae. De concepten die
Frances Yates beschrijft in haar Art of memory zijn ontleend aan de vijftiende eeuw
en kunnen niet onverkort worden toegepast op de achttiende.
Verder moet de lezer een zekere overlap tussen de artikelen voor lief nemen, die
bij een zwaardere redactie vermeden had kunnen worden. Ten slotte is het jammer
dat in de bijlage met de gereproduceerde prenten her en der op de ruimte is beknibbeld.
Sommige prenten waren beter tot hun recht gekomen als ze over twee pagina's waren
afgedrukt, zeker op de royale bladspiegel van de Mirror.
SYTZE VAN DER VEEN

Geert Medema, Achter de façade van de Hollandse stad. Het stedelijk
bouwbedrijf in de achttiende eeuw. Nijmegen, Vantilt 2011. 400 p., ill. (kleur
en z/w). Prijs: € 29,95.
Het woord ‘façade’ suggereert een uiterlijk dat er beter en fraaier uitziet dan wat
erachter schuilgaat. In dit geval gaat het om de (stede) bouwkundige façade en niet
zozeer om wat daar bouwkundig achter schuilgaat, maar om de mensen,
werkzaamheden, organisaties, politieke motieven en pretenties, administratie en
bestuurlijke besluitvorming achter de totstandkoming van het stadsuiterlijk. Stedelijke
bouwpolitiek in de achttiende
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eeuw dus, hier toegespitst op publieke bouwwerken. Het gaat daarbij om de bouw,
vernieuwing, restauratie en het onderhoud van veel meer dan stadhuizen:
‘poortgebouwen, stadswallen, waaggebouwen, beurzen, vleeshallen, vishallen,
boterhallen, militiegebouwen, arsenalen, geschutgieterijen, weeshuizen, ziekenhuizen
en armhuizen’ (p. 13), maar ook aanleg en onderhoud van straten, waterwegen en
beplanting stonden minstens zo prominent op de agenda's van de stadsbesturen.
Wat er in de achttiende eeuw allemaal kwam kijken bij deze zorg voor de kwaliteit,
de economie en het aanzien van een stad, daarover gaat deze prachtige studie. Om
daar achter te komen, heeft Medema onderzoek gedaan in Amsterdam, Delft, Haarlem,
Rotterdam, Schiedam, Leiden en Gouda. Andere steden - als Utrecht en Zwolle komen echter ook ter sprake. Alles is minutieus uitgeplozen. Hoe ging de aanstelling
van een ‘fabriek’ (stadsbouwmeester) in z'n werk? Wat voor deskundigen kwamen
voor die gespecialiseerde ambtelijke functie in aanmerking? Wat voor lieden
behoorden tot zijn ambtelijk apparaat, de ‘fabricage’? Hoe was zo'n stedelijk
bouwbedrijf georganiseerd? Hoe kwam een ontwerp tot stand? Wie namen de
beslissingen of beoordeelden bouwontwerpen of voorstellen tot vernieuwing en
dergelijke? Hoe zat het met de opleiding tot bouw-vakman (timmerman, metselaar,
ontwerper, toezichthouder)? Hoe werd een en ander financieel geregeld? Deze en
vele andere vragen probeert Medema te beantwoorden, al laten de archieven hem
soms in de steek. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks sollicitatiebrieven voor de hogere
functies in het publieke bouwwezen bewaard gebleven.
In de door Medema gevonden antwoorden duiken regelmatig zéér herkenbare
elementen op: de houtleverancier die slechte spullen levert, de aannemer die maar
wat aanrommelt, gebrek aan bouwkundige kennis bij verantwoordelijke
stadsbestuurders, gemopper over rekeningen en betalingen, beknibbelen op kosten,
overschreden begrotingen, ruzies, gekrenkte ijdelheden, gefnuikte ambities. Of neem
het onderzoek naar de financiën van twee Haarlemse kinderhuizen die wilden fuseren
in één gebouw en dat een tot dan toe ‘verborgen’ financiële situatie ‘voor het oog
blood stelde’, die ‘allerakeligst en deerniswaardig’ was (p. 305). Net als nu, hoefden
ook toen dergelijke zaken de uiteindelijke realisatie van een project niet in de weg
te staan. Wat niet wil zeggen dat het boek niet ook wemelt van nimmer of slechts
deels uitgevoerde plannen en projecten.
De studie beslaat de hele achttiende eeuw, waardoor ook (socio-)economische
ontwikkelingen en hun effecten op het stedelijk bouwbedrijf zichtbaar worden. Ook
in dat opzicht beleeft de lezer zo nu en dan een déjà vu. De onderzochte steden hadden
aanvankelijk ieder hun eigen bouwbedrijf, maar in de loop van de eeuw werden de
meeste geconfronteerd met stijgende kosten en dalende inkomsten. In 1772 werd in
Delft een commissie ingesteld om het stedelijk bouwbedrijf door te lichten, maar in
feite om naar bezuinigingsmogelijkheden te zoeken. De analyse was niet voor de
poes: opzieners werden beschuldigd van ‘ijverloosheid’ en ‘baatzuchtige oogluijking’,
werklieden van ‘traagheid’ en leveranciers van ‘winzugt’ (p. 77). Sommige steden
gingen over tot het uitbesteden van projecten aan zelfstandige uitvoerders in de hoop
dat dat kostenbesparend zou zijn. De argumenten van toen waren dezelfde als die
van nu: je bent van allerlei vaste lasten (lonen vooral) op je stadsbegroting af. En
toen, net als nu, ging die vlieger niet altijd op.
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Interessant is het hoofdstuk over de opleiding van de verschillende betrokken
vaklieden (even afgezien van de uitvoerende timmerlieden en metselaars). Het
ontwerpen van een bouwwerk, het bouwen ervan en het toezicht op die bouw vereisten
allerlei soorten kennis, zoals ‘de basisbeginselen van de architectuur en bouwkunde
- de wis- en natuurkunde’ (p. 123). In de loop van de eeuw won beheersing van de
tekenkunst aan belang: ontwerpen voor gevels, plattegronden, trappenhuizen e.d.
moesten nauwkeurig op papier gezet worden. Een en ander diende vergezeld te gaan
van een begroting van de kosten. De ambachtelijke opleiding binnen de timmermansen metselaarsgilden voorzag echter niet in die kundes. ‘Opmerkelijk genoeg’, schrijft
Medema, ‘hadden de bestaande gilden geen vooraanstaande rol bij (de verbetering
van) kwaliteit van dit theoretisch onderwijs. Zij waren eerder traditioneel ingesteld
en gericht op de bescherming van de economische belangen van de gildeleden’ (p.
124). Gilden waren de leerschool voor metselaars en timmerlieden, maar de benodigde
extra kennis en vaardigheden moest men verwerven in familiebedrijf, privéonderwijs
en zelfstudie. Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw kwam er een instelling
die praktisch en theoretisch geschoolde mensen voor het (water) bouwbedrijf leverde:
de Fundatie van Renswoude, die weesjongens opleidde en ze ook ‘stageplekken’
bezorgde om praktijkervaring op te doen. De overheden lieten het in dit opzicht
echter al die tijd afweten (en dat tot in de negentiende eeuw). Wel namen sommige
steden hun kandidaten een soort examen af.
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het onderscheid tussen bouwkunst
en bouwkunde steeds scherper. De studie van bouwkunst werd vooral beoefend in
genootschappen en door liefhebbers. De verworven kennis - van bouworden, geldende
(vooral Franse) bouwesthetica, kort samengevat als: goede smaak - kreeg een steeds
grotere invloed op de bouwkunde. Anders gezegd: er werden steeds vaker
bouwkunstige eisen gesteld aan een bouwwerk.
Tot de verantwoordelijkheden van een stadsbestuur behoorde ook de zorg voor
de openbare ruimte. Het onderhoud van straten, kades en waterwegen was dan ook
een belangrijke, zo niet de voornaamste taak van de ‘fabricage’, het stedelijk
bouwbedrijf. Als een stadsbestuur niet in staat was deze infrastructuur op orde te
houden, aldus Medema, ‘ging dit ten koste van de legitimatie van hun macht’ (p.
183). De bestuurlijke zorg voor de kwaliteit en de veiligheid van de openbare ruimte
strekte zich uit tot particuliere bouwwerken: een eigenaar kreeg een aanschrijving
als zijn huis bouwvallig bleek en voor verbouwingen moest hij toestemming vragen.
Op de plaatsing van stookplaatsen, kachels en schoorstenen werd in principe streng
controle uitgeoefend, evenals uiteraard op brandgevaarlijke werkinrichtingen. Curieus
detail is dat al vroeg in de eeuw luifels aan huizen verboden werden, vanwege hun
‘groote disformiteid en ontciering’ (Leiden), ‘tot beeter parade van de huijsen’
(Rotterdam), ‘tot meerder cieraedt van deze stad’ (Delft), tot beter ‘aansien’ van de
huizen en ‘verbreeding en liberder gesigt van de straten’ (Schiedam) (p. 184-186).
Alleen in winkelgebieden kon men soms een ontheffing krijgen van dit duidelijk
esthetisch geïnspireerde verbod.
Op het gebied van waterwegen waren stadsbesturen overigens niet autonoom.
Voor vele ingrepen hadden ze goedkeuring nodig van bovenlokale
waterstaatsorganisaties. De bouw van een sluis bijvoorbeeld kon immers gevolgen
hebben voor omliggende plaatsen of voor andere plaatsen aan dezelfde rivier.
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Interlokaal en interinstitutioneel gesteggel en tegenstrijdige adviezen en opvattingen
- over bijvoorbeeld sluizenbouw, maatregelen tegen dichtslibben en verzanden - zijn
enkele van de door Medema fraai uitgewerkte onderwerpen. Zo verkoos Amsterdam
voor de bestrijding van de ‘verlanding’ van het IJ het plan van Pybo Steenstra,
Amsterdams ‘lector in de wiskunde en examinator in de stuurmanskunst’, boven dat
van Christiaan Brünings, ‘Inspecteur Generaal van 's Lands Rivieren en Waterwerken’.
Gepikeerd schreef Brünings later dat Amsterdam zijn ‘protectie’ van een man ‘die
zich (in de toorn des hemels) tot waterbouwkundige opgeworpen heeft’, zou bezuren:
‘Liever wenschte ik dat hij het preken in zin gekregen hadde [...] in de
waterbouwkunde is de heterodoxie meestal verderflijk’ (p. 216).
Dat het (ver)bouwen, of zelfs maar het plan daartoe, van overheidsgebouwen een
proces van lange adem kon zijn dat soms ook nog eens nergens op uitliep, laat de
casus van het Rotterdamse stadhuis zien. De plannen voor zo'n nieuw stadhuis uit
1762/63 strandden in de toenmalige commissie (p. 249-256) en de plannen uit 1780/82
bereikten nimmer de vroedschap, die daarover een beslissing had moeten nemen (p.
256-260). Uiteindelijk werd in 1790 het oude stadhuis wat opgekalefaterd. Beraamde
kosten en/of meningsverschillen (tussen beslissingsbevoegden, tussen bouwers,
tussen technisch adviseurs) lagen veelal ten grondslag aan een dergelijke gang van
zaken, of beter: het gebrek aan enige gang.
Een andere belangrijke taak van stadsbesturen was de zorg voor armen, wezen,
zieken en andere behoeftigen. Op dit punt had de Republiek al sinds de zeventiende
eeuw een internationale naam op te houden. Ook de zogenoemde ‘werkhuizen’
hoorden in dit programma van sociale zorg dat idealiter mede ten dienste stond van
de handhaving van de sociale rust én de instandhouding van een reservoir van
(ongeschoolde) arbeiders. Het uiterlijk van een gebouw diende in overeenstemming
te zijn met hetzij de status van zijn (particuliere) bewoner hetzij zijn (publieke)
functie. Wat dat laatste betreft, bepleitte de inspecteur van de Delftse ‘fabricage’ een
‘eenvoudig’ aanzien, met alleen ‘die vercierselen, welke naar den aard van het werk
daarbij hooren en noodig zijn om het gebouw of werk te caracteriseeren’ (p. 228).
Een stadhuis diende zich dus qua ‘vercierselen’ te onderscheiden van bijvoorbeeld
een armenhuis. Kennelijk konden stadsbesturen soms de verleiding niet weerstaan
om zich óók in het aanzien van instellingen voor sociale zorg te manifesteren. Een
bezoekende Fransman kwalificeerde het Nieuwe Werkhuis in Amsterdam, met zijn
‘appartements spacieux, très bien meublés et décorés de beaux tableaux’, als ‘eerder
te behoren bij een vorstelijk paleis dan bij een instelling voor armen en bedelaars’
(p. 320). En de Zweed Bengt Ferrner vond het Amsterdamse Oudeliedenhuis meer
weg hebben van ‘een stadhouderlijk onderkomen’ (p. 311). Overdaad riep sowieso
vaak (Hollandse) kritiek op. Zo deed een ontwerp voor de Delftse poort (Rotterdam)
volgens een criticus denken aan het uithangbord ‘van een galanteriewinkel’ (p. 235).
Het is, eerlijk gezegd, niet goed mogelijk in het korte bestek van een recensie recht
te doen aan de rijkdom van Medema's boek. Aan de orde komen bijvoorbeeld ook
de aanleg van parken (Gouda) en het planten van bomen langs straten, grachten en
kades en de daarvoor aangestelde stadsgardeniers en boomsnoeiers, de (ver)bouw
van logementen in Den Haag ten gerieve van de afgevaardigden van
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de steden naar de Staten, de beursgebouwen (Rotterdam, Schiedam), de Amsterdamse
schouwburgen, de stedelijke voorzieningen voor opslag van water en graan, een ruzie
over het gebruikte cement bij de aanleg van waterbakken (Amsterdam), de rol van
ingenieurs van de genie, opvattingen over wat burgerarchitectuur is en over
stedebouwkundige ‘enscenering’, de instructies voor stadsbouwmeesters, de instelling
van (hoe herkenbaar!) talloze commissies en nog veel meer. Allemaal hoogst
interessante onderwerpen die ik uit ruimtelijke overwegingen moet laten zitten. Het
enige wat ik kan adviseren is: lezen!
ANNA DE HAAS

Ivo Nieuwenhuis, Onder het mom van satire. Laster, spot en ironie in
Nederland, 1780-1800. Hilversum, Verloren 2014. 282 p., ill. Prijs: € 29.
In het kader van een breed opgezet onderzoeksproject naar de betekenis en reikwijdte
van de satire promoveerde Ivo Nieuwenhuis op de satire in Nederland aan het einde
van de achttiende eeuw. Vanzelfsprekend moest hij zich beperken en de keuze viel
op twee casussen, te weten de schimpende woordenwisseling tussen de orangist
Henrik Sterck en de patriot Nicolaas Hoefnagel die in 1782-1783 ieder hun eigen
Lanterne Magique schreven en het wat meer afstandelijke blad De Lantaarn uit
1792-1801 van Pieter van Woensel.
Die keuze is niet vanzelfsprekend. Nieuwenhuis presenteert de twee Lanternes en
De Lantaarn als voorbeelden uit een welomschreven genre, dat van de geschreven
toverlantaarns en rarekieken. Daarvan zijn er in anderhalve eeuw (ruwweg van 1700
tot 1850) tientallen verschenen - Nieuwenhuis heeft er een mooi overzicht van
gemaakt - en de Lanterne Magique en de Nouveaux Lanterne Magique van Sterck
en Hoefnagel passen naadloos in die bibliografie, maar Van Woensels Lantaarn
eigenlijk niet, want dat was meer een almanak met een lantaarn op de titelpagina.
Bovendien zijn die twee casussen niet alleen qua vorm, maar ook qua inhoud nogal
verschillend. Hoefnagel en Sterck kozen onomwonden partij voor een van de twee
grote politieke machtsblokken, scholden elkaar de huid vol en pleegden onbekommerd
karaktermoord op politieke opponenten. Daarmee plaatsten zij zich in de traditie van
de Gulden legendes en andere kwaadaardige biografieën. Bij Van Woensel ontbreekt
zowel het stellige partijstandpunt als het grof verbaal geweld. Hij koos voor de milde
ironie en trad daarmee in het voetspoor van al die pamflettisten die schreven onder
het motto ridendo dicere verum - al lachende de waarheid zeggen.
De keuze voor twee nogal ongelijksoortige bronnen heeft een nadeel: Hoefnagel
en Sterck komen er bekaaid van af, want Nieuwenhuis heeft een duidelijke voorkeur
voor de satire van Van Woensel. Die voldoet aan het bij Nieuwenhuis geliefkoosde
beeld van satire als per definitie ambivalent. En omdat Van Woensel aanzienlijk
beter schreef en zijn Lantaarn eigenhandig illustreerde (plaatjes zijn altijd een pré)
vormt hij ook een dankbaarder onderzoeksobject. Het gevolg van dit alles is dat
Pieter van Woensel voortdurend dreigt de andere twee onder te sneeuwen.
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Dit gebrek aan evenwicht roept de vraag op waarom Nieuwenhuis zijn onderzoek
niet heeft toegespitst op zijn stiekeme held Van Woensel. Het antwoord laat zich
raden. In Onder het mom van satire wemelt het van de slimme apologe-
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tische teksten. Zo is het boek uitdrukkelijk géén case study en de vraagstelling is
natuurlijk probleemgestuurd en vooral niet objectgestuurd. Nieuwenhuis laat ons
ook delen in de overwegingen die hebben geleid tot zijn keuze voor de gedrukte
toverlantaarns als onderzoeksobject. Die zijn namelijk intermediaal (hij gebruikt ook
de term transmediaal) want het gedrukte medium (het pamflet) reflecteert een ander
medium (de kermisvertoning).
Een en ander doet vermoeden dat de dissertatie sterk beïnvloed is door de gewenste
samenhang met het onderzoeksproject The power of satire en in het verlengde daarvan
door de desiderata van de moderne communicatiewetenschap. Het probleem met die
remediatie (ik citeer een volgende term) is echter dat er in feite geen wisselwerking
was tussen toverlantaarns op papier en echte toverlantaarns. Er is mij in ieder geval
niets bekend van politieke satire of wat voor satire dan ook in de uitvoeringspraktijk
van de ambulante kermisattractie. En al was er wel degelijk interactie tussen het ene
medium en het andere, dan nog vind ik persoonlijk de vraag naar de interactie tussen
het beeld en het verbeelde interessanter dan zo'n spiegelpaleis van elkaar
weerkaatsende media. Erger nog, al die remediatie laat mij als historisch
geïnteresseerde lezer toch wel een beetje teleurgesteld achter. Nieuwenhuis ziet de
satiricus als een gespleten persoonlijkheid, als criticus en als clown. De clown brengt
satire als pretentieloos amusement, de criticus hoopt met zijn grappen de wereld te
verbeteren. Of de clown zijn doel bereikt, is meestal vrij duidelijk - wie geen
lachsalvo's scoort kan beter een ander baantje zoeken. Het succes van de criticus is
moeilijker te meten. Ook Nieuwenhuis worstelt daarmee. Hij belooft een antwoord
op de vraag wat (maatschappijkritische) satire vermag, maar komt die belofte niet
na. Met betrekking tot Hoefnagel schrijft hij het op het conto van de publieke opinie
dat Hoefnagels tegenstander Rijklof Michael van Goens zijn politieke carrière moest
beëindigen. Nu zal die publieke verontwaardiging ongetwijfeld een rol hebben
gespeeld. Toch is het de vraag of die 304 Utrechtse burgers die de petitie tot
verwijdering van Van Goens uit het stedelijk bestuur ondertekenden, dit deden na
lezing van Hoefnagels paskwillen. Zij vonden het (terecht) onjuist dat hij als
privépersoon een pseudokoper had ingehuurd om vervolgens als schepen een vonnis
te vellen over de door zijn toedoen aangeklaagde patriotse boekverkoper. Het was
dus niet zijn bezoedelde imago, maar zijn achterbakse handelen dat Van Goens de
das omdeed.
Ook bij Van Woensel komt de maatschappelijke impact van de satire ondanks de
aanzetten daartoe niet uit de verf. Dat is jammer, want een toespitsing op Van Woensel
had wellicht geleid tot een gedetailleerd en daarmee diepgaand onderzoek naar de
interactie tussen satire, maatschappelijk debat en (uiteindelijk) beleidskeuzes. De
Lantaarn biedt daarvoor voldoende mogelijkheden: Van Woensel begon zijn blad
tijdens de restauratie, ging onverdroten voort tijdens de Bataafse Revolutie en
beëindigde de reeks pas toen de nieuwe restrictieve wetgeving op anonieme
geschriften hem de pas afsneed. Van Woensel schreef dus tegen de achtergrond van
een heftig kolkende en voortdurend van richting veranderende samenleving. Daarbij
moeten we zijn pose als ietwat wereldvreemde schrijver niet al te serieus nemen.
Ongetwijfeld lagen zijn politieke opvattingen wat dieper onder de oppervlakte dan
die van Nicolaas Hoefnagel en Henrik Sterck, maar Van Woensel had een interessant
en verre van apolitiek netwerk om zich heen, met bijvoorbeeld admiraal Jan Hendrik
van Kinsbergen,
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de held van de Doggersbank die in 1795 door het Bataafse gezag ontslagen werd, en
Rutger Jan Schimmelpenninck, de latere pensionaris. En zijn blad verscheen niet bij
een of andere obscure boekverkoper in een achterafsteeg, maar bij Isaac van Cleef
- de prestigieuze uitgever van het Dagverhaal der handelingen van de Nationaale
Vergadering. Typerend is ook de vete met de radicale dominee, politicus en publicist
Bernardus Bosch. Die beschouwde Van Woensel echt niet voor niets als een
contrarevolutionair van het zuiverste water. Kortom: het onderzoek van Nieuwenhuis
had van mij ‘dichter op de huid’ gemogen, met net iets meer historische context.
Het aardige is overigens dat ik mijn bezwaren tegen Nieuwenhuis ontleen aan
Nieuwenhuis zelf. Het is namelijk niet zo dat hij overal stilzwijgend aan voorbijgaat
- dat doet hij nu juist niet. Het paste niet in het bestek, zullen we maar zeggen. Ik
hoop dan ook dat Nieuwenhuis hier nog eens op terugkomt. Want hoewel ik graag
mopper over de gemiste kansen (wat is er eigenlijk fout aan een goede case study?),
is het al met al toch gewoonweg een mooi boek geworden en dat niet alleen vanwege
de prachtige illustraties. In weerwil van al die verplichte volzinnen over medialiteiten
is Onder het mom van satire jaloersmakend leesbaar. Nieuwenhuis schrijft soepel
en laat zijn bronnen mooi doorklinken. De smeuïgste citaten, vol hoeren en snoeren
en bovendien in dat vermakelijke koeterwaals van de rondreizende kermisexploitant,
ontleent hij aan Hoefnagel en Sterck - die twee handige broodschrijvers die zonder
al te veel scrupules de schoorsteen lieten roken. Laat ik dus maar in stijl eindigen:
A tsa! Liefebbere, kyke maar ute, daar zie je de desertaasie. O so mooy! O so curieus!
O so fraay! Um mot acheter.
TON JONGENELEN

Marie-Charlotte Le Bailly, Een Haagse affaire. De verloren eer van Sophia
van Noortwijck (1673-1710). Amsterdam, Balans 2013. 232 p., ill. Prijs: €
19,95.
Deze uitgave verscheen in het kader van de tentoonstelling ‘Het geheugenpaleis.
Met je hoofd in de archieven’, die najaar 2013 werd geopend bij de heropening van
het Nationaal Archief na de verbouwing. De tentoonstelling loopt tot 29 juni 2014.
Gedurende die tijd publiceert het Nationaal Archief, in samenwerking met uitgeverij
Balans, een reeks boeken gebaseerd op bijzondere archiefdossiers. Het wil hiermee
bekendheid geven aan zijn rijke bezit en aandacht vragen voor de wonderbaarlijke
verhalen die in het archief verborgen liggen.
Le Bailly, rechtshistorica en auteur van de procesgids Hof van Holland, Zeeland
en West-Friesland (zie Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman van
2008, nr. 2), opent de reeks met een boek over de in 1700 geruchtmakende strafzaak
tegen Sophia van der Maa. In die zaak speelt haar dochter Sophia van Noortwijck
een belangrijke rol. Het strafdossier, dat berust in het archief van het Hof van Holland,
was niet geheel onbekend. J. van Lennep schreef op basis daarvan een ‘ware
geschiedenis’ (De moeder en de magistraat, 1856) en E. van Biema wijdde een lang
artikel aan de affaire (‘De geschiedenis van Sofia van Noortwijck’, in Die Haghe
van 1912). Meer recentelijk kregen moeder en dochter
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ieder een lemma in het Digitaal Vrouwenlexicon (door resp. Carin Gaemers en Donald
Haks).
Le Bailly boorde een in deze affaire nieuwe bron aan: de aantekeningen van
raadsheer Adriaan Pieter de Hinojosa, die bewaard worden in de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag. (De vier kloeke banden met zijn aantekeningen betreffen
vele rechtszaken.) Hinojosa was in de zaak-Van Noortwijck voorzitter van de
onderzoekscommissie en als zodanig ook raadsheer-rapporteur. Hij heeft van deze
zaak aantekeningen gemaakt en stukken gekopieerd en dit dossier bovendien
aangevuld met 42 handgeschreven liedjes en gedichten over de affaire die op straat
werden verkocht of naar hem werden opgestuurd.
De kern van de kwestie was een bepaling in het testament van dochter Sophia's
grootouders van moeders kant. Daarin was bepaald dat Sophia van Noortwijck bij
haar huwelijk 80.000 gulden (in obligaties) zou krijgen, mits zij trouwde met iemand
die de goedkeuring van haar moeder kon wegdragen en die geen Engelsman of Duitser
was. Zolang zij ongetrouwd was of als zij met de verkeerde trouwde, zou moeder
Sophia het vruchtgebruik van het enorme geldbedrag genieten. Deze clausule zou
de sleutel geweest zijn tot haar gedrag jegens haar dochter.
Sophia's vader, IJsbrant van Noortwijck, stierf in 1679 als een rijk man. Moeder
en dochter, die nu zonder man en vader in de Haagse binnenstad woonden, konden
er een duur leven op nahouden. Tot hun ongenoegen bleven zij een beetje buiten de
incrowd, want zij behoorden tot de nieuwe rijken van hun dagen. Maar dat niet alleen.
Dochter Sophia had zich laten verleiden door ene Wigbold van der Does en beviel,
ongehuwd, van een zoon, Jan Wigbold. Van der Does weigerde zijn trouwbelofte na
te komen. Vervolgens kreeg Sophia, daartoe aangemoedigd door haar moeder aanvankelijk zou ze er niets voor gevoeld hebben -, een verhouding met Salomon
Pereira, zoon van een gefortuneerde Portugees-joodse bankier. Het paar raakte
smoorverliefd op elkaar. De al getrouwde Salomon deed zijn best om via legale
wegen met Sophia te kunnen trouwen. In feite was dat onmogelijk, omdat huwelijken
tussen christenen en joden in de Republiek waren verboden. Er was echter een uitweg:
als Salomon christen zou worden, kon zijn vrouw hem een ‘scheidbrief’1 sturen omdat
hij een ander geloof aanhing. Hun huwelijk werd dan als het ware van ‘nul en van
gene waarde’ verklaard. Salomon bleef echter treuzelen om tot deze actie over te
gaan. Ondertussen liet hij wel op kosten van zijn vader een huis inrichten en raakte
Sophia, nog steeds ongehuwd, in verwachting. Ditmaal beviel zij van een dochter.
Inmiddels kon Sophia zich al bijna niet meer op straat vertonen; het roddelcircuit
draaide op volle toeren en op straat werden weinig vleiende liedjes over haar
gezongen. Moeder en dochter kwamen in financiële problemen en moesten door
allerlei dubieuze praktijken hun liquide middelen aanvullen. Daarbij overtrad moeder
Sophia meerdere malen de wet en dat kwam haar duur te staan. Ze werd vastgezet
in de Gevangenpoort, op beschuldiging dat ze haar dochter had aangezet tot hoererij
en valsheid in geschrifte had gepleegd. Na een lang proces, waarbij zij eerst alles
ontkende en vervolgens in de hoop op strafvermindering toch ging praten, werd zij
veroordeeld tot levenslange opsluiting in een tuchthuis en een boete van 60.000
gulden. Dochter Sophia kwam er, vanwege haar jeugdige leeftijd, beter van af: zij
kreeg alleen een boete
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van 10.000 gulden. En Salomon, die door zijn vader al in een verbeterhuis was gezet
omdat hij niet van diens bezit kon afblijven, kreeg uiteindelijk ook een relatief milde
straf: een boete van 15.000 gulden en drie jaar opsluiting in het verbeterhuis.
Al is, volgens Le Bailly, de rechtszaak naar de toenmalige normen correct gevoerd,
er blijven vragen. In hoeverre hebben religieuze, politieke en/of sociale vooroordelen
jegens de verdachten een rol gespeeld in de veroordeling (p. 136)? Heeft de slechte
reputatie van moeder en dochter, die niet in de laatste plaats in de hand werd gewerkt
door de liedjes en paskwillen over hen, een rol gespeeld in de onbuigzaamheid van
het Hof in zijn oordeel en veroordeling? Ook werpt het corrupte optreden van
advocaat-fiscaal Andries Hofland en griffier Simon Rosenboom tegenover vooral
Sophia jr. een schaduw over de rechtsgang. Weliswaar werden beide heren hierom
uit hun ambt gezet, maar dat was pas lang na de rechtszaak.
Een enkel woord over Andries Hofland. Deze had Sophia jr. feitelijk gedwongen
tot een huwelijk met zijn zoon: als ze niet toestemde, dreigde hij, zou haar moeder
publiekelijk gegeseld worden (dat was hoogstwaarschijnlijk een nergens op gestoeld
dreigement). Ongetwijfeld had Hofland sr. een oogje op Sophia's fortuin. Hoe dan
ook, het huwelijk werd gesloten, maar Hofland jr. stierf kort daarna. Het is jammer
dat Le Bailly het tweede huwelijk van Hofland sr. gemist heeft: in 1709 trouwde hij
een welgestelde, kinderloze weduwe, Geertruijt van Halmael (zie haar lemma op
www.vrouwenlexicon.nl). Geld speelt een rol, zoveel staat vast.
Le Bailly heeft geprobeerd de hele kwestie in een vlotte stijl te beschrijven, maar
is daarin niet echt geslaagd. Ze heeft het verhaal te veel ingedikt, waardoor het
onoverzichtelijk is geworden. Er figureren zoveel personen in, getuigen, juristen,
personeel enzovoort, dat de lezer de draad kwijtraakt. De gerechtelijke dossiers - en
eventueel andere bronnen - moeten toch informatie genoeg verschaffen om iedereen
van iets meer achtergrond te voorzien. Voorts is het jammer dat er geen redactie over
het boek is gegaan om de stopwoordjes (‘wel’ en dergelijke) eruit te halen. Een
bibliografie ontbreekt helaas, zodat de lezer de volledige titel van een gebruikt boek
of artikel ergens uit de noten moet vissen.
DINI HELMERS

Rick Honings en Peter van Zonneveld, De gefnuikte arend. Het leven van
Willem Bilderdijk (1756-1731). Amsterdam, Prometheus-Bert Bakker
2013. 656 p., ill. Prijs: € 49,95.
We hebben er lang op moeten wachten, maar eind 2013 was het dan zover. De nieuwe
biografie van Willem Bilderdijk van Peter van Zonneveld en Rick Honings mocht
het daglicht aanschouwen. We kunnen ons de vraag stellen of een nieuwe biografie
van Bilderdijk wel nodig is. Daar hebben de beide auteurs zich in het artikel ‘Het
klapwieken van de gefnuikte arend’ in Biografie Bulletin (najaar 2010) al rekenschap
van gegeven.
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Naar Angelsaksisch voorbeeld hebben zij een levensverhaal met een rode draad
willen vertellen en niet een feitenrelaas van het leven van hun hoofdpersoon. Op
voorhand constateer ik dat zij daarin zijn geslaagd. Van Zonneveld en Honings zijn
zo dicht op de huid van Bilderdijk gekomen dat ik hem tijdens het lezen van deze
biografie bijna hoorde declameren, maar nog vaker hoorde zuchten en steunen. De
auteurs hebben dat weten te bewerkstelligen door niet zuinig te zijn met het citeren
van lange stukken uit de gedichten van Bilderdijk. Hij schreef meer dan 300.000
versregels die meesttijds biografische elementen bevatten. Door de in meeslepende
woorden, zinnen en soms zelfs in klanken gecomponeerde gedichten voelen we de
zwaarte van het leven die Bilderdijk altijd op zijn schouders voelde drukken. De
auteurs hebben niet geschroomd om uitentreuren de verzuchtingen van Bilderdijk te
herhalen, maar aarzelen ook niet om waar mogelijk zijn situatie te relativeren en
gegevens aan te dragen dat het allemaal niet zo'n tranendal was als Bilderdijk ons
wil doen geloven. Door het verhaal weven zij historische gebeurtenissen en
letterkundige ontwikkelingen (met name die van de negentiende eeuw) zonder die
uitvoerig uit de doeken te doen. Het lezen van dit boek is daardoor aangenaam
gebleven ondanks het overdreven gezeur van Bilderdijk over de ellendigheid van
zijn leven.
Dat leven is genoegzaam bekend. Bilderdijk werd in Amsterdam geboren (1756),
had een akelige jeugd door een etterende wond aan zijn linkervoet, studeerde rechten
in Leiden en vestigde zich als advocaat in Den Haag. Hoewel hij een drukke praktijk
had, werd hij er naar eigen zeggen niet rijk van. We kunnen daar vraagtekens bij
zetten want Bilderdijk heeft altijd geldgebrek. Als we zijn inkomsten vergelijken
met anderen in zijn tijd, dan zat hij er vaak warmpjes bij. In 1785 trouwde hij met
Catharina Rebecca Woesthoven. Al snel liep dit huwelijk op een mislukking uit.
Daaraan kon Bilderdijk ontsnappen, omdat hij in 1795 werd verbannen. Hij had
geweigerd de loyaliteitsverklaring aan de nieuwe machthebbers te tekenen. Volgens
hem moest een advocaat te allen tijde onafhankelijk van een regering staan. Als
ongewenst persoon zwierf Bilderdijk door Noord-Nederland, Duitsland en kwam
uiteindelijk in Engeland terecht. Daar ontmoette hij de vrouw waar hij zijn verdere
leven mee zou delen: Katharina Wilhelmina Schweickhardt. Met haar vestigde hij
zich in de Duitse stad Brunswijk. In 1809 kwam hij terug naar Nederland, waar hij
hoopte als hoogleraar te worden aangesteld. Hij kon in de volgende jaren zijn draai
nergens vinden en zwierf rusteloos van Den Haag naar Katwijk, van Leiden naar
Amsterdam en weer terug naar Leiden en stierf tenslotte in 1831 in Haarlem.
In deze periode riep Bilderdijk grote controverses op. Met Matthijs Siegenbeek
kreeg hij een hooglopend conflict over de nieuwe spelling, waarbij hij persoonlijke
aanvallen niet schuwde. Volgens Bilderdijk was er een direct verband tussen het
zedelijk-godsdienstig verval en de verbastering van de Nederlandse taal. Hij moest
niets hebben van de Verlichtingsidealen. De rede en de filosofie verwoestten naar
zijn idee de godsdienst en de ware weg om tot waarheid en kennis te komen.
Democratiseringsideeën verafschuwde hij omdat die de gelijkheid van mensen
bepleitten en dat was tegen Gods wil. Hij was voor een krachtig eenhoofdig gezag.
Een vorst moest in zijn ogen bijna als een tiran heersen. Dat werd nu juist in zijn tijd
verfoeid.
Door deze opvattingen komt Bilderdijk steeds vaker in conflict met zijn tijdgenoten
en kreeg daardoor zijn felbegeerde professoraat niet. Men vond hem een
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ongeleid projectiel met de verkeerde politieke opvattingen en een foute kijk op de
geschiedenis. Toch zorgden mannen als Jeronimo de Vries, Johan Valckenaer en
Meinard Tydeman, met wie Bilderdijk een intense briefwisseling onderhield, voor
baantjes en zelfs voor geld als hij weer eens helemaal aan de grond zat. Hij was een
tijd bibliothecaris en leraar Nederlands van Lodewijk Napoleon en schreef voor deze
koning vele historische en wetenschappelijk rapporten. Toen deze banen verdwenen
door de wijziging van de macht in de jaren 1810-1813 was Bilderdijk een tijdje
auditeur-militair. Daarna zat er niets anders op dan met privé-onderwijs de kost te
verdienen. In die jaren verzamelde hij jonge mannen om zich heen die hem de rest
van zijn leven en nog lang daarna zouden blijven steunen en verdedigen. Vele van
zijn oude vrienden had hij met zijn conservatieve opvattingen en onmogelijk gedrag
al tegen zich in het harnas gejaagd. De beroemdste onder de jonge volgelingen was
Isaac Da Costa, die al het dichtwerk van Bilderdijk zou uitgeven en de eerste biografie
van hem zou samenstellen.
Van Zonneveld en Honings hebben er voor gekozen om te proberen de persoon
Bilderdijk te doorgronden. Waarom kan men van hem zeggen dat hij de kenmerken
had van een homo universalis, zo iemand als Goethe, maar toch niet tot volle wasdom
kon komen? Waarom sloeg Bilderdijk zijn vleugels te weinig uit en kwamen zijn
talenten niet tot hun recht? Waarom kunnen wij hem betitelen als een gefnuikte
arend? De biografen zoeken het antwoord in de gebeurtenissen in zijn jeugd. De voet
die niet genas, een vader die streng en autoritair was en het feit dat Bilderdijk zich
nergens thuis voelde. Als een rode draad door zijn leven loopt het onoplosbare conflict
dat hij steeds met zijn tijd en de wereld had. De geschiedenis van zijn werkelijk
ellendig gezinsleven met zijn tweede levensgezellin waar de dood voortdurend in
rondwaart moet daarbij niet vergeten worden. Deze nieuwe biografie is een goede
aanvulling op de studie van Joris van Eijnatten, Hoger sferen (1998), waarin de
ideeënwereld van Bilderdijk centraal staat. Met het levensverhaal is er nu een afgerond
beeld van Bilderdijk geconstrueerd.
Heb ik dan helemaal niets gemist? Zeker wel. Tussen de regels door lezen we hoe
Bilderdijk als vader was. Daar komen we door zijn brieven (gedrag) en zijn gedichten
(emoties en idealen) veel van te weten. Voor een onderwerp waar we niet zo heel
veel bronnen voor hebben is deze informatie van groot belang. Het is jammer dat de
biografen deze kant van Bilderdijk zo weinig hebben uitgediept. Of moeten wij er
blij mee zijn? Zo is er toch nog een stukje onontgonnen Bilderdijk overgebleven.
DINI HELMERS

Eindnoten:
1 De joodse manier om te scheiden. Zie Dini Helmers, Gescheurde bedden (Hilversum 2012), p.
105. Dat een vrouw een scheidbrief zou kunnen overhandigen is nieuw voor mij.
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Signaleringen
Helen M. Metzelaar (ed.), ‘Verwondering over mijn gezang’. Jan Alensoons
muzikale ontmoetingen op zijn reis naar Italië, 1723-1724. Amsterdam,
Panchaud 2013. 165 p., ill. Prijs: € 15 (te bestellen via www.panchaud.nl).
Er zijn tientallen verslagen bewaard van Nederlanders die een grand tour hebben
gemaakt, maar belangstelling voor muziek hadden de reizigers zelden. Het reisverslag
van de Leidse advocaat en regent Jan Alensoon (1683-1769) is een uitzondering.
Zijn aantekeningen uit de jaren 1723-1724 geven een levendig beeld van de
muziekcultuur in Italië en Frankrijk, en bieden inzicht in de culturele relaties tussen
Noord- en Zuid-Europa. Dergelijke bronnen zijn zeldzaam en de uitgave van een
muziekhistorische selectie uit zijn reisverslag is dan ook toe te juichen.
Het is een alleraardigst boekje, te meer omdat Alensoon vlot en beeldend schreef.
Hoewel herhaaldelijk geplaagd door buikloop en dysenterie had hij in Italië de tijd
van z'n leven. Na enkele maanden in Turijn reisde hij via Milaan, Parma, Verona en
Venetië door naar Napels, en deed vervolgens Rome, Florence en Genua aan. De
introducties die hij als Leids regentenzoon ter beschikking had verschaften hem
toegang tot een elite van geleerden, kunstenaars, musici, componisten en welgestelde
muziekliefhebbers. De dagen werden gevuld met bezoeken aan oudheidkundige
bezienswaardigheden, muziekuitvoeringen en sociaal verkeer met kunstzinnige
geestverwanten.
Alensoon was een begaafd klavecinist en zanger. Als geschoold dilettant kon hij
zich in Italië zonder problemen meten met prominente beroepsmusici en liefhebbers.
Hij oogstte bewondering voor zijn enorm stembereik van drie octaven, dat hem in
staat stelde zowel sopraanals baspartijen te zingen. Zijn succesnummer was een
cantate van Carlo Luigi Pietragrua (ca. 1665-1726), waarin hij zonder haperen zowel
de hoge als de lage stem vertolkte. Honderden malen werd hem gevraagd dit
acrobatenstukje ten gehore te brengen. Zelfs Pietragrua was onder de indruk, al wekte
het volgens de karikaturist Pier Leone Ghezzi (1674-1755) ook wel de lachlust op.
Uit het reisverslag rijst het beeld op van een geleerde, ruimdenkende man, die als
protestant geen enkel probleem had met de katholieke cultuur in het zuiden. Hij
genoot van een middagje musiceren met een stel kloosterzusters en was verrukt over
roomse kerkmuziek. Alensoon was gefascineerd door de Italiaanse architectuur,
beeldhouw- en schilderkunst. In de nu gepubliceerde selectie - ongeveer een kwart
van het totale manuscript - ligt de nadruk op muziek, maar het merendeel van het
journaal is gevuld met beschrijvingen van kunstuitingen in talloze kerken, kloosters,
bibliotheken, paleizen en tempelruïnes. Als hobby legde Alensoon zich toe op het
kopiëren en analyseren van Oud-Romeinse en renaissancistische graf- en
tombe-inscripties.
Alensoon bleef zijn leven lang vrijgezel. Hij onderhield hartelijke betrekkingen
met dames die zongen, maar op het fysieke vlak had vooral het mannelijk naakt zijn
warme belangstelling. In Italië kon hij zijn hart ophalen aan klassieke beelden met
een ‘groote schoone mannelijkheid’ zoals een ‘slapende hermafroditus van marmer’
en de fallische voorstellingen van de groente- en fruitschilder Giovanni da Udine
(1487-1564). In een passage die niet in het boek is opgenomen beschrijft hij een vier
voet hoge fallus uit de Oudheid, voorgesteld als ‘een sittende
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Karikatuur van Alensoon in 1724 door Pier Leone Ghezzi. Het Italiaanse onderschrift luidt in vertaling:
‘De Hollandse mijnheer d'Alenson, die de wereld rondreist om musici en zangers te ontmoeten en te
beluisteren om de zangmethodes goed te leren, heeft zelf een gespleten stem die de mensen aan het
lachen maakt. Hij kan zowel bas als falset zingen’. (Biblioteca Apostolica Vaticana, Rome)

leeuw, zijnde het bovenste gedeelte als een mannelijkheid. Het is van wit marmer,
en word om de eerbaarheids wille met een leeuw van bordpapier bedekt’.
Een volledige uitgave van Alensoons Dag-register - desnoods via het internet zou de moeite waard zijn, ook al bevat het veel dat ook in andere reisverslagen te
vinden is. De huidige uitgave is vooral voor musicologen een goudmijn. De gegevens
over musici en muziekleven bieden cruciale aanvullingen op de bestaande literatuur.
Zo onthult Alensoon dat Albinoni's opera Antigono door Giovanni Porta werd
voltooid, omdat de componist ‘dood-krank’ was. In Milaan was hij te gast in de
kleedkamer van de beroemde alt Vittoria Tessi en sloot hij vriendschap met de
castraatzanger Carlo Scalzi, die in 1733 naar Londen vertrok om in dienst van Händel
furore te maken.
Alensoons reisverhaal kan een aanzet vormen voor nieuw onderzoek naar de
relatief onbekende achttiende-eeuwse zangcultuur in de Noordelijke Nederlanden.
Het is duidelijk dat de uitvoeringsen onderwijspraktijk in de schaduw van de Leidse
universiteit internationaal gezien op hoog niveau stond. Het zou de moeite waard
zijn het sociale milieu in kaart te brengen waarin deze musici tot bloei kwamen, met
inbegrip van de verhouding tussen geschoolde dilettanten en beroepsmusici.
Helaas schiet de inleiding bij Alensoons Dag-register in dit opzicht enigszins
tekort. De editor stelt dat biografisch onderzoek slechts een glimp oplevert van
Alensoon en zijn familie, maar er is echt wel meer te vinden. Onduidelijk blijft wat
Alensoon deed tussen zijn promotie in 1707 en de Europese reis in 1723-'24, terwijl
Maarten Prak in zijn studie over het Leidse patriciaat vermeldt dat hij advocaat was.
Ook Alensoons positie binnen dat patriciaat kan beter worden gespecificeerd. In
1720 werd hij in navolging van zijn vader regent van een Leids gasthuis, maar
daarmee bezette hij in de lokale bestuurlijke elite een van de laagste posities. Het
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feit dat zijn jongere broer Abraham het tot burgemeester bracht stond niet los van
diens huwelijk met de burgemeestersdochter Cornelia van Alphen. Toen Jan Alensoon
in 1729 ontvanger van de extra-ordinaris verponding werd, dankte hij de benoeming
waarschijnlijk aan Abraham. Het was dit ambt dat hem, bij gebrek aan een omvangrijk
vermogen, in staat stelde een groot deel van zijn leven te besteden aan zijn passie
voor muziek.
JOHN BESSELING
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Manon van der Heijden, Misdadige vrouwen. Criminaliteit en rechtspraak
in Holland 1600-1800. Amsterdam, Prometheus-Bert Bakker 2014. 276
p. Prijs: € 24,95.
Dit is niet het ultieme boek over vrouwen in de vroegmoderne criminaliteit, maar
een soort overzicht van ‘de stand van zaken in het onderzoek naar
vrouwencriminaliteit tot nu toe’ (p. 224). De voor dit boek gebruikte onderzoeken
betreffen verschillende perioden en verschillende steden (het platteland is nog
nagenoeg onbekend terrein), zoals Haarlem (1675-1811), Leiden (1678-1794),
Rotterdam (1700-1811), Dordrecht (1749-1800). Schattingen over het aandeel van
vrouwen in de toenmalige misdaad lopen uiteen van 35 tot meer dan 50 procent, al
kan dat afhangen van het soort misdaad. Voor kindermoord bijvoorbeeld kwamen
uitsluitend vrouwen voor het gerecht. Vergeleken met onze eigen tijd, waarin tien
tot twintig procent van de criminaliteit voor rekening van de vrouwlijke sekse komt,
zijn de vroegmoderne percentages erg hoog. Een verklaring voor dat verschil wil en
kan de auteur vooralsnog niet geven, maar wie weet wat er uit haar verdere onderzoek
zal komen.
In hoofdstuk 1 passeert het tot nu toe verrichte onderzoek de revue, terwijl
hoofdstuk 2 een overzicht biedt van de juridische gang van zaken, van wat strafbare
handelingen waren en vooral van die waaraan ook vrouwen deel hadden. De
daaropvolgende hoofdstukken zijn naar misdaad ingedeeld: kindermoord (hoofdstuk
3), vermogensdelicten zoals diefstal en heling (4), geweldpleging (5), overspel (6),
deelname aan opstandjes (7) en incest (8).
Helaas wordt een en ander nogal rommelig meegedeeld, zodat soms moeilijk uit
te maken is, wát er eigenlijk wordt meegedeeld. Zo stuit de lezer regelmatig op
tegenstrijdigheden of wat daar wel erg op lijkt. Op p. 221 wordt bijvoorbeeld gezegd
dat ‘migrantenvrouwen’ - dat wil zeggen: vrouwen van buiten de stad of zelfs de
Republiek - ‘zonder twijfel de meest kwetsbare positie’ hadden, omdat ze (financiële)
steun van familie en een sociaal netwerk ontbeerden. Echter, al op de volgende pagina
valt te lezen dat er ‘geen aanwijzingen zijn dat zij relatief vaker werden vervolgd en
veroordeeld’. Ze rooiden het blijkbaar best of tenminste niet slechter dan autochtone
vrouwen. Waren ze nu wel of niet kwetsbaarder?
De lezer krijgt met meer vragen te worstelen. Op p. 18 staat dat ‘tussen 1600 en
1604 [...] slechts 21,5 procent van de vrouwelijke delinquenten in Haarlem een
vermogensdelict’ pleegde en dat dat ‘tussen 1800 en 1804 was [...] gestegen tot 70
procent en in de periode 1800-1804 zelfs tot 83 procent’. Tot mijn opperste verbazing
kwam ik woordelijk deze zelfde zinsnede weer tegen op p. 106, maar tot welk
percentage die vrouwelijke deelname in vermogensdelicten nu eigenlijk steeg in
1800-1804 bleef een raadsel. Een dergelijke slordigheid maakt wantrouwig jegens
de rest van de genoemde jaartallen en percentages - vooral omdat die veelal
ongeordend door de tekst heen dansen.
Misdadige vrouwen is het best te beschouwen als een waarschijnlijk wat te snel
uitgevoerde vingeroefening in afwachting van de werkelijke resultaten van het
Vici-project dat Van der Heijden onder zich heeft: onderzoek naar de rol van vrouwen
in de vroegmoderne criminaliteit. Beslist een interessant onderwerp dat hopelijk
beter tot z'n recht zal komen in de uiteindelijke resultaten.
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Tanja Simons, Ongekend 18e-eeuws Nederlands. Taalvariatie in persoonlijke
brieven. Utrecht, LOT 2013. Prijs: € 21. Te bestellen via
www.brievenalsbuit.nl of te downloaden via
www.lotpublications.nl/publish/articles/004767/bookpart.pdf.
Al enige malen heb ik aandacht besteed aan de uitgaven die zijn voortgekomen uit
de archieven van Kew (The National Archives, Engeland) waar brieven van
Nederlanders liggen die buit zijn gemaakt tijdens kaapvaart. Het zijn brieven van
mensen uit verschillende lagen van de samenleving van allerlei leeftijden, mannen
en vrouwen. Naast een bron van informatie over een verscheidenheid aan
onderwerpen, zijn zij van eminent belang voor taalkundig onderzoek. Niet eerder is
er de mogelijkheid geweest om het taalgebruik van mensen uit de zeventiende en
achttiende eeuw zo breed te kunnen onderzoeken. Thuisblijvers en opvarenden waren
min of meer gedwongen om te schrijven ook al was dat een grote opgave. Schrijven
was immers de enige mogelijkheid om contact te onderhouden met thuis of met
degene die lang op reis was.
Dit proefschrift onderzoekt het taalgebruik van achttiende-eeuwers, om precies te
zijn van de periode 1776-1784. Het onderzoek richt zich op de informele, alledaagse
omgangstaal. In de hoofdstukken vier tot en met negen worden de aanspreekvorm,
de tweeledige negatie en de aanverwante onderwerpen reflexiviteit en reciprociteit,
het weglaten van de doffe-e en de slot-n, het je-suffix en het ie-suffix en tot slot het
gebruik van naamvallen onder de loep genomen en van veel voorbeelden uit de
onderzochte brieven voorzien. Steeds zijn de variabelen gender, klasse,
opleidingsniveau, leeftijd en soms ook regio meegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat
het boek niet alleen vol staat met citaten maar ook met lijsten, diagrammen en tabellen,
hetgeen ik zeer kan waarderen omdat de materie voor mij (niet-Neerlandicus)
begrijpelijker wordt en ook te gebruiken voor eigen onderzoek. Deze hoofdstukken
worden voorafgegaan door een inleiding op de epistolaire cultuur (briefschrijfcultuur
en brievenboekjes), de samenstelling van het brievencorps en het versturen en
ontvangen van brieven. Tevens wordt er aandacht besteed aan enige theoretische
achtergrond. Onderhavige studie zal vooral voor de Neerlandici onder ons een bron
van informatie zijn.
DINI HELMERS

Laure Gauthier, L'Opéra à Hambourg (1648-1728). Naissance d'un genre,
essor d'une ville. Parijs, Presses de l'Université Paris-Sorbonne 2010. 472
p., ill. Prijs: € 26.
In de Duitse landen kwam in 1678 in Hamburg het eerste vaste privétheater tot stand,
dat wil zeggen: het eerste theater dat een onderneming was van burgers in plaats van
vorsten. Het was wat we nu een muziektheater zouden noemen en heette dan ook
Gänsemarkt-Oper, naar zijn adres. Deze Hamburgse opera groeide uit tot de plek
waar vele vroege Duitstalige opera's hun première beleefden. Niettemin was het
bestaan van het theater moeizaam en uiteindelijk ging het in 1738 failliet. Twintig
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jaar later werd het afgebroken. Het is 1767 wanneer Hamburg weer een theater krijgt
en Ephraïm Lessing, benoemd als dramaturg, aan zijn befaamde Hamburgische
Dramaturgie begint.
Gedetailleerd en uitvoerig behandelt de auteur opkomst en neergang van het
openbare Hamburgse muziekleven. Vooral gaat het over de economische en sociale
omstandigheden, waarin dit muziekleven tot bloei kon komen. Het eerste hoofdstuk
behandelt de voorge-
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schiedenis, de overgang van kerkmuziek naar wereldlijke muziek, die natuurlijk een
voorwaarde was voor de stichting van een stadstheater. De volgende hoofdstukken
behandelen het wel en wee van het stedelijke muziekhuis, tijdens muzikale en
burgertwisten. Ook de tijdschriften die zich bemoeiden met programmering en
kwaliteit van het gebodene komen uitgebreid aan de orde. Het is, kort gezegd, een
geschiedenis die het theater, zijn repertoire en zijn leiders plaatst in de context van
stedelijke en landelijke ontwikkelingen, van esthetische en ethische discussies tot
politieke, bestuurlijke en economische haken en ogen.
Overigens, voor wie het Frans niet voldoende machtig is: over het reilen en zeilen
van de Gänsemarkt-Oper is ook het een en ander te vinden in het proefschrift van
Kornee van der Haven, Achter de schermen van het stadstoneel (2007), dat een
vergelijking behelst van de Amsterdamse Schouwburg en het Hamburgse theater.
Maar wie echt precies van de Hamburgse hoed en rand wil weten, zal aan de grondige
studie van Laure Gauthier moeten geloven.
ANNA DE HAAS

Ugo Baldini en Leen Spruit, Catholic church and modern science.
Documents from the Roman archives of the Holy Office and the Index. Dl.
1: Sixteenth-century documents. Rome, Libreria editrice Vaticana 2009
(Fontes archivi sancti officii romani). 3380 p. Prijs: € 160.
Historisch onderzoek naar kerkelijke censuur richtte zich tot voor kort op individuele
gevallen als Giordano Bruno en Galileo Galilei. Zolang de archieven van de Inquisitie
en de Index gesloten bleven werden deze beroemde processen als representatief
gezien. Nu deze zijn opengesteld wordt een meer genuanceerde kijk mogelijk op de
doctrinaire en juridische aspecten van het kerkelijk oordeel inzake wetenschap en
natuurfilosofie. Onderzoek naar de houding van de kerk ten aanzien van moderne
wetenschap werd lang bepaald door vooroordelen: dat van katholieke auteurs had in
de regel een ronduit apologetisch karakter, terwijl de ongelovigen de kerk verweten
de ontwikkeling van de wetenschap moedwillig tegen te houden. Beide partijen
hadden een monolithisch beeld van het functioneren van de Romeinse Congregaties.
Met de ontsluiting van de archieven wordt de langzame maar significante ontwikkeling
duidelijk in de mentaliteit van de Congregatie-functionarissen, en bijgevolg de
veranderingen in de kerkelijke censuur. Dit eerste deel in vier banden beslaat de
beginperiode van de Congregatio Romanae tot aan het eind van de zestiende eeuw.
Volgende delen zijn in voorbereiding, ze lopen tot 1808. Daarna lijfde Napoleon de
Kerkelijke Staat in bij Frankrijk.
Het werk wordt uitgegeven door het Vaticaan en is zeer schappelijk geprijsd.
FRANK VAN LAMOEN
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Paul Claes, Zwarte zon. Code van de hermetische poëzie. Nijmegen, Vantilt
2013. 264 p. Prijs: € 17,50.
Vijf en twintig jaar geleden was ik bang dat er plotseling een prachtig boek over
Willem van Swaanenburg zou verschijnen waarvan ik niet de auteur was. Die angst
is allengs weggeëbd, maar het boek moet er wel komen. Het doet me veel genoegen
dat een gedicht van Swaanenburg een plaats heeft gekregen in een selectie van twaalf
werken van notoir duistere dichters. ‘Aurora's kimmen ontslooten door de gebeden
van een morgen-digter’, uit Parnas, of de zanggodinnen van een schilder (1724),
wordt voorafgegaan door poëzie van Horatius

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

91
en Góngora en gevolgd door gedichten van De Nerval, Mallarmé, Rimbaud, Rilke,
Van de Woestijne, Stevens, Breton, Cummings en Claus. De voorlaatste bundel met
een gedicht van Swaanenburg was getiteld Bar & boos. De slechtste gedichten in de
Nederlandse taal gekozen en toegelicht door Wim Zaal (2001), waarin overigens
mild werd geoordeeld over de dichter. In 1994 had Tonnus Oosterhoff al een lans
voor hem gebroken in Raster nr. 68. Dit bracht met zich mee dat Willem een
bescheiden plaats kreeg toebedeeld in de licentiaatsverhandeling van Justine Boutens
over de poëtica van Oosterhoff (Universiteit Gent 2006-2007). In de nieuwste
geschiedenis van de Nederlandse literatuur, Worm en donder (2013), kreeg
Swaanenburg bijna drie pagina's, de kwalificatie ‘wartaal’ uit de oude handboeken
werd vervangen door stream of consciousness en écriture automatique. Het gaat
goed met Willem. Voor de interpretatie van diens obscure gedichten biedt Paul Claes
uitstekend gereedschap in Zwarte zon. Het uitgangspunt van zijn studie is ‘dat het
hermetisme een code is die in principe ontcijferd kan worden’ (p. 35). Ik ben het
daar van harte mee eens. Er is, naar mijn idee, geen wezenlijk verschil met andere
poëzie. De retorische middelen zijn dezelfde maar krijgen een ander accent. ‘De
belangrijkste tropen zijn de metafoor, het symbool, de metonymie, de synecdoche,
de antonomasia en de perifrase. In classicistische poëzie dienen deze stijlfiguren
vooral als ornament, in maniëristische poëzie vergroten ze het hermetisme’ (p. 75).
Een stijlfout kan een surplus worden: Swaanenburg wordt steeds moderner.
Paul Claes onderscheidt twee soorten duistere dichters: de bevlogen dichter en de
geleerde dichter. Swaanenburg hoort zonder twijfel tot de eerste soort, niet in de
laatste plaats door zijn drang naar mystieke beleving. ‘Hij wordt geïnspireerd door
de Muze, de godheid, de roes of het onbewuste. Wat hem drijft en bezielt, beheerst
en begrijpt hij zelf niet’ (p. 10). Swaanenburg ten voeten uit. De geleerde dichter
(poeta doctus) is een hyperbewuste maker. Het onderscheid tussen beide vormen van
hermetisme is uiteindelijk maar schijnbaar, volgens Claes, want ‘zelfs gewijde wartaal
is terug te voeren op vrij simpele retorische operaties’ (p. 11). Ik neem dat graag van
hem aan, maar ik vermoed dat beide duistere dichters een andere logica hanteren
met een verschillend besef van consistentie. De beleving van de visionair lijkt moeilijk
te rijmen met de constructie van een geleerde, maar aan de andere kant is letterlijk
alles mogelijk voor een dichter die ‘concordia discors’ als motto hanteert.
Zwarte zon is een helder boek over duistere poëzie, ik beveel het graag aan. Het
gaat over veel meer dan Swaanenburg die ik er voor dit tijdschrift heb uitgelicht.
Graag attendeer ik Paul Claes op het bestaan daarvan, want er is in de loop van de
jaren meer over Swaanenburg gepubliceerd dan hij weet van heeft gezien de wat
karige literatuuropgave in zijn boek.
FRANK VAN LAMOEN
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Verschenen
Samenstelling: Dini Helmers
NB Omdat nummer 2 van de Mededelingen 2014 een themanummer zal worden,
zonder de gebruikelijke rubrieken, zijn in deze lijst, bij wijze van uitzondering, ook
titels opgenomen die bij het opstellen ervan nog niet verschenen waren. Het is daarom
mogelijk dat van sommige voor 2014 vermelde boeken de gegevens niet precies
overeenkomen met die van het werkelijke boek.

Boeken
T. Verwaijen, Joods Gouda. Uitgave in eigen beheer, 2012. 287 p., ill. Te bestellen
via: tom@verwaijen.nl.
Elsina Groenenboom-Draai, Oog om oog. De karaktermoord van Jan van Hoogstraten
op de Dordtse coccejaanse predikant-theoloog Salomon van Til. Zoeterwoude, Uitg.
Astraea 2013. 494 p., ill. Prijs: € 24,50 (excl. verzendkosten). Te bestellen via:
www.uitgeverijastraea.nl. [Bevat tevens de volledige, geannoteerde tekst van Van
Hoogstratens satirische gedichten tegen Van Til, De coccejaanse Venus en De bruiloft
in Salomons tempel.]
Han Jordaan, Slavernij en vrijheid op Curaçao. De dynamiek van een
achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt. Zwolle, Walburg Pers 2013. 320 p.
Prijs: € 39,50.
Martin Hendriksma, Lutine, de spannendste Nederlandse goudjacht ooit. Breda, De
Geus 2013. 317 p., ill. Prijs: € 22,95. [De auteur ging op zoek naar een mysterieus
verdwenen matroos van de Lutine, een Engels, met goud en zilver volgeladen schip
dat in 1799 strandde op Terschelling.]
Clé Lesger, Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke structuur en winkelbedrijf
in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000. Hilversum, Verloren 2013. 472 p.,
ill. Prijs: € 40.
Edwin van Meerkerk, De gebroeders Van Hogendorp: botsende idealen in de
kraamkamer van het Koninkrijk. Amsterdam, Atlas Contact 2013. 316 p., ill. Prijs:
€ 29,50. [Over Gijsbert Karel (1762-1834) en Dirk van Hogendorp (1761-1822)].
Steffie van den Oord, Vonk. Een noodlottige liefde. Amsterdam, Atlas Contact 2013.
256 p. Prijs: € 19,95. [Roman over overspel en moord in het Nijmegen van 1713,
gebaseerd op een ware geschiedenis uit de gerechtelijke procesdossiers.]
Franc Schuerewegen (inl.), Chateaubriand et les choses; textes réunis et présentés.
Amsterdam, Rodopi 2013. 172 p. Prijs: € 37.
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Jeroen Blaak (ed.), David Beck. Mijn voornaamste daden en ontmoetingen. Hilversum,
Verloren 2014 (Egodocument 31). 256 p. Prijs: € 25.
Anna de Haas, Theatrale zelfmoord. De eigenhandige dood in het Nederlandse toneel
1670-1780. Hilversum, Verloren 2014. 224 p., ill. Prijs: € 22.
Gijs van der Ham, Dof goud. Nederland en Ghana, 1593-1872. Nijmegen, Vantilt
2014. 224 p., ill. Prijs: € 24,50.
Helmers en France. Dagboek, brieven en gedichten. Ed. Marinus van Hattum.
Amstelveen, EON Pers 2014. 120 p. Prijs: € 15 [Uitgebreide heruitgave van een
stencil onder dezelfde titel uit 1987.]
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Annemieke Houben (ed.), Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw. Nijmegen, Vantilt
2014. 288 p., ill. Prijs: € 22,50.
Menno Jonker, Erlend de Groot en Caroline de Hart (red.), Van velerlei pluimage.
Nijmegen, Vantilt 2014. 288 p., ill. Prijs: € 29,50.
Michel Ketelaars, Compagniesdochters. Vrouwen en de VOC (1602-1795). Amsterdam,
Balans 2014. 256 p. Prijs: € 19,95.
Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen. Hertaald door Michiel
Wielema. Nijmegen, Vantilt 2014. 320 p. Prijs: € 19,95.
Inger Leemans en Gert-Jan Johannes, Worm en donder. Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur 1700-1800. Amsterdam, Bert Bakker 2014. 816 p., ill. Prijs:
€ 65.
Rob Melchers, De Beaufort. Een aanzienlijke familie in Republiek en Koninkrijk
(1613-1873). Hilversum, Verloren 2014. 352 p. Prijs: € 35.
Bram van Oostveldt, Tranen om het alledaagse. Diderot en het verlangen naar
natuurlijkheid in het Brusselse theaterleven in de achttiende eeuw. Hilversum,
Verloren 2014. 300 p. Prijs: € 30.
Ruud Paesie, ‘Een nouveau riche in het Ancien Régime. De levenswandel van
Johannes Sebastiaan van Naamen (1731-1812)’, in: R.H.M. van Immerseel (red.),
Verhalen van Scherpenzeel. 108 p., ill. Amersfoort, Stichting in Arcadië 2013. Prijs:
€ 28 (incl. porto). Te bestellen via www.landgoedscherpenzeel.nl.
Matthias van Rossum, Werkers van de wereld. Globalisering, werk en interculturele
verhoudingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC,
1600-1800. Hilversum, Verloren 2014. 608 p. Prijs: € 49.
Anton van de Sande, Prins Frederik der Nederlanden (1797-1881). Nijmegen, Vantilt
2014. 384 p., ill. Prijs: € 29,95.
Gerrit Schutte (ed.), Seer teer beminde Heer Vader en Vrouw Moeder! Brieven van
de Groninger familie Fockens in de Oost, 1748-1783. Hilversum, Verloren 2014
(Egodocument 30). 448 p. Prijs: € 39.
Enit Karafili Steiner (ed.), Called to civil existence. Mary Wollstonecraft's A
vindication of the rights of woman. Amsterdam, Rodopi 2014. 238 p. Prijs: € 55.

Uit het buitenland
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Andrew Cayton, Love in the time of revolution. Transatlantic literary radicalism
and historical change, 1793-1818. Chapel Hill, University of North Carolina Press
2013. 352 p., ill. Prijs: $ 45. [Over de uitwerking van Memoirs of the author of A
vindication of the rights of woman (1798) door William Godwin en van de door zijn
vrouw Mary Wollstonecraft geschreven Vindication (1792) zelf.]

Uit de periodieken
Bert Sliggers e.a., Cornelis van Noorde (1731-1795), een veelzijdige Haarlemse
kunstenaar = NHA Nieuws, nr. 15 (2011). 44 p., ill. [Uitgave van het Noord-Hollands
Archief, Haarlem, en aldaar verkijgbaar voor het miniprijsje van € 1.]
Maarten Hell en Wilma Gijsbers, ‘Geborgen of gezonken, gered of verdronken.
Papieren getuigen van scheepsrampen rond Texel (1575-1795)’, in: Tijdschrift voor
Zeegeschiedenis 31 (2012) nr. 1, p. 42-59. [Ook te vinden op internet.]
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Fumus. Mededelingen van de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 11
(2013)
Met bijdragen van Frans Wetzels en Peter Altena over de receptie van
Focquenbroch door achttiende-eeuwers als Pieter Langendijk en Johann Grabner.
Tijdschrift voor Geschiedenis 126 (2013) nr. 4
Met bijdragen van: Edwina Hagen en Inger Leemans, ‘Een “vuurige aandoening
van het hart”. Drift en geestdrift in het Nederlands theater en de Nationale
Vergadering, 1780-1800’, en: Karel Vanhaesebrouck, ‘Lichamelijkheid en emoties
op het vroegmoderne podium. De martelaar als theatraal effect’.
Jan Paul Hinrichs, ‘Luttele regels en eeuwen verwarring. Arnold Houbraken en Jacob
van Ruisdael’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 31 (2013) nr. 2, p. 60-65.
Frida van Til, ‘“Archimedes in kundigheid, Ulisses in beleit, Achilles in dapperheit”.
Het Album Amicorum van Klaas Willem Kiers (c. 1722-1759), ingenieur-modellist
van stadhouder Willem IV’, in: Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en
Universiteitsgeschiedenis 6 (2013) nr. 2, p. 61-78.
Timothy de Paepe, ‘“Een heerlijk Toneel”. De Amsterdamse Schouwburg
(1637-1774): een zoektocht naar het ideale theater’, in: Maandblad Amstelodamum
101 (2014), p. 3-17.
Durkje van der Wal, ‘“Soo vol van menschen gepropt”. De razendsnelle opkomst
van koffiehuizen in de Gouden Eeuw’, in: Ons Amsterdam 66 (2014) nr 1, p. 14-17.

Muziek (cd)
Kroegbarok. Liederen en dansen uit het Amsterdamse uitgaansleven anno 1700.
Uitgevoerd door het Speelhuys. Prijs: € 12, incl. porto. Besteladres: jos@joskoning.nl.
[Laat u verleiden door vrolijke liedjes als ‘Laten wy nu eens gaan zwieren’, ‘Alde
moye meysjes’ en ‘Stronte-gedans’.]
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[Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman, jaargang 37, nummer 2, 2014]
Woord vooraf
Dit themanummer is voortgekomen uit een initiatief van André Hanou en Rietje van
Vliet. Door het overlijden van Hanou is de uitvoering van dit plan echter vertraagd
en hebben de auteurs van de bijdragen enig geduld moeten oefenen. Nu is het dan
zo ver en het resultaat mag er zijn. We danken alle auteurs voor hun medewerking
bij de realisatie van deze bijzondere aflevering van de Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman. De eindredactie daarvan lag in handen van Rietje van Vliet
en Anna de Haas, met medewerking van Peter Altena die tevens de inleiding schreef.
Op de website van de Stichting Jacob Campo Weyerman (www.weyerman.nl) kunt
u enige aanvullingen vinden waarvoor in dit themanummer geen ruimte meer was.
De belangrijkste daarvan is een nieuwe, maar nog altijd voorlopige lijst van satirische
tijdschriften uit de (lange) achttiende eeuw, indertijd samengesteld door André Hanou.
Er is nog veel te onderzoeken!
Het legaat van W.R.D. (Pim) van Oostrum aan de Stichting Jacob Campo Weyerman
en een subsidie van de Paul Hazard Stichting (Nijmegen) maakten de uitgave van
dit dubbeldikke nummer van de Mededelingen mogelijk.
DE REDACTIE VAN DE MEDEDELINGEN
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Satirische tijdschriften: inleiding
Peter Altena
Bij het minste vermoeden van satire veren mensen op, in de verwachting geamuseerd
of gekwetst te worden. Satire, vandaag vooral bewegend beeld, belooft gevaarlijk
leven, satire op papier gevaarlijk lezen. Het aantal gedaanten dat satire kan aannemen,
lijkt oneindig. Een nauwkeurige bepaling van wat satire is, is kansloos, definitief
onderzoek naar de ware aard van de satire onmogelijk. Als je beet denkt te hebben,
ontglipt het genre je.

Een korte levensverwachting
In februari 2012 bracht het weekblad Vrij Nederland een satirespecial uit. Eén van
de kenmerken van het landschap van de satire kwam al op het omslag tot uitdrukking,
in een foto van een als Geert Wilders geschminkte Tofik Dibi: satire als geestig
bedoelde imitatie. Dat er van imitatie (en niet van authenticiteit) sprake was, was
evident: dit was Wilders niet echt. Wat de foto in satirische zin onderscheidt van een
nodeloze verkleedpartij is dat de man die zich als Wilders voordoet, een politieke
tegenstander was. Dibi, links, moslim en Groenlinks,

Tofik Dibi vermomd als Geert Wilders op het omslag van het satirenummer van Vrij Nederland van
25 februari 2012 (foto Maarten Kools, grime en pruiken Head Affairs).
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vertrouwde Vrij Nederland toe dat de travestie onbekende kanten van Wilders naar
voren bracht. Er huisde een Marokkaan in de PVV-politicus.
Die veronderstelde Marokkaanse inborst stond haaks op Wilders' politieke
standpunten, die daarmee ‘ad hominem’ werden bespot. De herkenbare intentie tot
spot is een tweede kenmerk van satire. Satire deelt geen complimenten uit, maar
hekelt en maakt belachelijk door de gelijkenis te compliceren of te combineren met
vertekening. Bij uitstek in spotprent en stereotypering (‘het typetje’) gaan imitatie
en overdrijving van onderscheidende kenmerken hand in hand. Oud-premier Lubbers
zag er in karikatuur altijd zeer ongeschoren (en dus louche) uit, terwijl Mark Rutte
in getekende of nagespeelde vorm steevast kinderlijk en blij (en dus onvolwassen)
oogt.
Onbedoeld maakt die foto van een als Wilders ogende Dibi, enkele jaren later,
nog een derde eigenschap van satire duidelijk. Steeds meer mensen herkennen in de
imitatie-Wilders Tofik Dibi niet meer. Tofik wie? Wat na een paar jaar van de satire
overblijft, is een foto van een man die we niet kennen die vaagjes op Wilders lijkt.
Wat eens grappig was, is dat daardoor later niet of nauwelijks meer.
Satire is niet alleen tijdgebonden, maar in veel ruimer zin gebonden aan haar
referentiekader. Wie de krant niet leest en geen televisie kijkt, zal veel ontgaan in
de hedendaagse satire. Bij een matig publiek geheugen verliest de satire context en
daarmee scherpte en betekenis.
Satire is dus een spel van welbegrepen imitatie en vertekening, gespeeld door en
voor insiders en bedoeld om een gemeenschappelijke bekende te bespotten.
Satire verbindt mensen die het met elkaar eens zijn en maakt de anderen het leven
zuur: lachen en uitgelachen worden. Het aantal gelijkgestemden moet voldoende
zijn, maar ook weer niet een hele natie omvatten. De spot van cabaretier Wim Kan
schoot allengs zijn doel voorbij, toen de in de zaal verzamelde gehekelde
hoogwaardigheidsbekleders om strijd verklaarden enorm genoten te hebben van de
satire. De satiricus is dus een koorddanser: te veel instemming is even dodelijk als
te weinig. Zeker is echter dat de verbondenheid van de gelijkgestemden met de tijd
wijkt evenals het zuur van de gehekelden en gekwetsten. We kunnen ons haast niet
meer voorstellen dat autoriteiten en ouders boos werden op een levensbeschrijving
van een gorilla, die gelijkenis vertoonde met de koning, of op een gebed gericht tot
de televisie. Zoals nu kinderen niet zien wat hun ouders zo grappig vonden aan Koot
en Bie. Wat komt in de plaats voor de lach en de schaamte? Bijna niets, ja wat
verbazing over de effecten van intussen verschaalde humor. Zo verdwijnt satire na
de eerste voorstelling langzamerhand van het toneel.
In het geheugen van degenen die lachten en degenen die zich gekwetst voelden,
blijft de satire nog even bewaard. Ouderen halen graag de satire uit hun jeugd aan:
dat was lachen, dat overschreed de grenzen van het fatsoen! En die of die werd toen
toch mooi voor schut gezet! Zo is satire verbonden met de generaties die het publiek
vormden van de satire. Die satire verbindt niet alleen mensen van een bepaalde
generatie, maar karakteriseert die generatie ook.
De satiren van weleer, in dit geval van de achttiende eeuw, zijn dus zelden nog
om te lachen. Dat betekent echter niet dat ze waardeloos zijn geworden. Hun
informatiewaarde schuilt in hun context. Ze brengen bijvoorbeeld scherp in beeld
wat er destijds op het spel stond, waarover zo heftig van mening verschild werd dat
de tegenstander uitgeschakeld of buiten gevecht gesteld moest wor-
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den. De satiren van toen laten zien wat eigenlijk niet mocht, maar toch - onder
bepaalde omstandigheden en ternauwernood - kon. En soms is het, bij nadere
beschouwing, desondanks bijzonder geestig.

Verschijningsvormen
Om te beginnen moet er onderscheid gemaakt worden tussen visuele en verbale
satire, tussen spotprent en hekelschrift. In de achttiende-eeuwse Republiek zijn
spotprenten voornamelijk te vinden in pamfletten, in eenmalige geschriften dus. Het
eerste tijdschrift met spotprenten was waarschijnlijk De Lantaarn (1792-1801) van
Pieter van Woensel. In de hier, in dit themanummer verzamelde artikelen spelen
spotprenten verder alleen een rol in enkele pamflettistische aanvallen op de satirische
tijdschriften zelf, zoals op Het Saturdags Kroegpraatje (1786-1787) van Jan Verveer.
Dit brengt ons op een ander onderscheid, namelijk dat tussen de eenmalige satire
en de satiren met vervolgen. Het pamflet, een bij uitstek efemere vorm, biedt de
satiricus volop gelegenheid om onder dekmantel van anonimiteit in alle scherpte te
reageren op actualiteiten. Op de man te spelen ook. Met de lezer wordt een kortstondig
gelegenheidspact gesloten. Dat ligt anders met de satiricus die een tijdschrift start.
Die zal een langduriger verbond met zijn lezers moeten aangaan. Dat verbond houdt
alleen maar afleveringen lang stand als er tussen schrijver en lezers een globale
overeenstemming bestaat over wat mag en kan. De schrijver kan zich geen strijd met
zijn lezers veroorloven. Of zoals De Denker in 1763 vaststelde: ‘Een periodicq papier
is eigenlyk niet geschikt om 'er een Twistschrift van te maaken’. De schrijver van
satirische tijdschriften zal zich daarom meer dan eens bepalen tot de hekeling in het
algemeen van ondeugden en toestanden. De verdenking op de man te spelen
achtervolgt het satirisch tijdschrift vanzelfsprekend hardnekkiger dan het pamflet.
Zelfs bij De Hollandsche Spectator van Justus van Effen werd door lezers meer dan
eens gemopperd dat in de vage omtrekken van een gehekeld menstype de
onverwisselbare kenmerken van een bijzonder persoon te herkennen waren. Bij het
pamflet of hekelvers is er op dat punt zelden twijfel: steeds wordt verondersteld dat
er óók op de persoon gespeeld wordt.
Lezers van satirische tijdschriften lezen het tijdschrift niet enkel om toepassingen
op specifieke personen, ‘schandalige’ particulariteiten te vinden, ook zijn zij uitermate
nieuwsgierig naar de identiteit van de schrijver van het blad. Lezers gaan liever geen
verbond aan met een anonymus. Hoewel schrijvers van tijdschriften doorgaans in
vage bewoordingen spreken over zichzelf - niet heel erg jong, niet heel erg oud -,
rusten lezers niet voor zij achterhaald hebben wie toch die bladen vol schrijft. In hun
gissingen tasten ze zelden mis. Immers, de maskerade van de tijdschriftschrijver is
misschien nog wel even vol te houden, dat geldt zeker niet voor die van de uitgever
of de boekhandelaren die het tijdschrift wekelijks, maandelijks of met een andere
trouw ter verkoop aanbieden.
Het onderscheid tussen eenmalige satire en die met vervolgen mag niet blind
maken voor de overeenkomsten. In de eigen tijd werden pamflet en satirisch tijdschrift
beschouwd als zogenaamde ‘tijdgeschriften’, waarbij de nadruk veel minder viel op
het principieel verschil tussen eenmaligheid en periodiciteit dan op de
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tijdgebondenheid, vooral de verbondenheid met de eigen tijd. In het verbod (1723)
op Den Ontleeder der Gebreeken van Jacob Campo Weyerman noemde
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Het blijft een intrigerende vraag: waarom werd juist het portret van de deftige dichter-staatsman
Willem van Haren (Collectie Rijksmuseum) omgewerkt tot ‘portret’ van de vulgaire broodschrijver
Jan Willem Claus van Laar, zoals dit is afgedrukt in zijn Pieter Bakker ontmaskerd (Amsterdam
1746)? Deze vermomming bespot mogelijk beide betrokkenen, maar is hoe dan ook alleen begrijpelijk
met een uitvoerige uitleg erbij (Collectie Koninklijke Bibliotheek).

de Rotterdamse overheid de aflevering die de woede had gewekt, een pamflet. Toen
Rijklof Michaël van Goens kwaad was op een recenserend periodiek, noemde hij
het blad een ‘tijdgeschrift’. In die aanduidingen zit een depreciatie die het periodieke
karakter van de tijdschriften miskent.

De studie van satirische tijdschriften
De uiteenlopende verschijningsvormen van het satirisch tijdschrift zoals die in dit
themanummer aan bod komen, vertonen verschillende gradaties van scherpte,
persoonlijke directheid en politieke betrokkenheid. Ze vertellen ook een geschiedenis
van het satirisch tijdschrift ‘in ontwikkeling’. Die ontwikkeling verloopt
vanzelfsprekend niet lineair, want rechtlijnigheid is geen kenmerk van de geschiedenis,
zelfs niet van rechtzinnigen. Lineariteit is meer dan eens een constructie achteraf.
De geschiedenis wordt daardoor lichtvaardig opgescheept met een teleologisch
karakter.
In de geschiedschrijving van de satirische tijdschriften is een vergelijkbaar
verlangen naar constructie waarneembaar: de tegenstelling tussen satirische en
spectatoriale tijdschriften. Die constructie van de tegenstelling is in de negentiende
eeuw (en misschien ook wel later) moreel gestuurd. In zijn indrukwekkende
overzichtsstudie De spectatoriale geschriften van 1741-1800 maakte dominee
Johannes Hartog een onderscheid tussen satirische en spectatoriale tijdschriften. Met
de beperking van zijn studie tot de spectatoren is niet heel veel
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mis, maar wel met de motivering. Hartog meende dat hij in zijn boek geen aandacht
hoefde te geven aan ‘vuile blaadjes’ en ‘schotschriften’. Hij noemde daarbij de naam
van Weyerman, een anathema. Hartog verschijnt in zijn inleiding als een van de
Hallemannetjes (van Multatuli), de mond altijd vol van ‘fussoen’. In wat neutraler
termen: Hartog liet zich voor zijn bepaling van aard, belang en historische betekenis
van satirische tijdschriften leiden door een negentiende-eeuws ‘goed-burgerlijk’
beschavingsmodel.
Met de herontdekking van het belang van de achttiende eeuw, zoals die gestalte
kreeg in de Werkgroep Achttiende Eeuw en het door die Werkgroep uitgegeven
Documentatieblad, kwam er behalve voor Grote Vaderlanders (als Frans Hemsterhuis
en Belle van Zuylen) aandacht voor tijdschriften. In de eerste tien afleveringen gaven
P.J. Buijnsters en C.M. Geerars, ongetwijfeld de belangrijkste ‘dix-huitièmistes’ van
die dagen, bibliografische overzichten van de satirische en spectatoriale tijdschriften.
Hoewel zij verre bleven van Hartogs moralisme, maakte diens onderscheid desondanks
school. In die dagen won de gedachte veld dat de Verlichting zich vooral articuleerde
in spectatoriale bladen, waarin voorzichtig gemoraliseerd, kalm betoogd en ingetogen
gearbeid werd op de akker van de Reformatorische Verlichting. Heer Spectator, een
oude bedaagde baas, werd in Nederland het gezicht van die Verlichting. Voor de
radicaler en onbeschaafder vertegenwoordigers van de Verlichting werd de neus
opgehaald: die stelden niet veel voor, zij schreven ‘blaadjes’.
Het kon niemand verbazen dat de in 1977 opgerichte Stichting Jacob Campo
Weyerman met de marginalisering en veronachtzaming van de satirische tijdschriften
van haar naamgever geen genoegen nam. Hartogs onderscheid echter leek ook
Weyermannianen nog enige tijd goede diensten te bewijzen. In de eerste jaargangen
van de Mededelingen en in de interviews waarin de Stichting aan het woord kwam,
werd meer dan eens de tegenstelling tussen Weyerman en Van Effen, als
representanten van de satirische en de spectatoriale richting, benadrukt. Met
tegenstellingen is weinig mis, maar ook hier werd - vanuit een ander perspectief
weliswaar - de aloude oppositie tussen satirische en spectatoriale weekbladen
opgeblazen tot een fundamenteel genre-onderscheid.

Veertien schrijvers en hun satirische tijdschriften
In de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman wordt al decennia
aandacht besteed aan satire, waarbij de essentiële onderscheidingen altijd gemaakt
zijn, maar tegelijkertijd de wezenlijke overeenkomsten tussen de uiteenlopende
vormen van satiren gehonoreerd zijn. In deze bijzondere aflevering staan ruim veertien
satirische tijdschriften centraal.
Inhoudelijk en stilistisch verschillen de besproken bladen enorm. Het hier
gepresenteerde overzicht laat, samen met eerder en elders gepresenteerd onderzoek,
een genuanceerder beeld zien. De Amsterdamsche Merkurius (1710-1722) van Jan
van Gijsen, de Schiedamsche Saturnus (1713-1714) van Cornelis van der Gon en de
Amsterdamsche Argus (1718) van Hermanus van den Burg, de drie weekbladen die
het bal openen, zetten alle op eigen wijze de traditie van Hendrik Doedijns voort.
Doedijns schreef in de laatste jaren van de zeventiende eeuw een zogenaamde
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nieuwsberichten. In veel opzichten gedroeg hij zich als
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een parasiet: hij leunde in zijn Haegse Mercurius (1697-1699) op de kranten en
hekelde ze.
In vergelijking met hun voorganger ogen de mercuren van Van Gijsen, Van der
Gon en Van den Burg voorzichtiger, minder scherp ook. De satirische tonen klinken
in deze tijdschriften wel, maar het lijkt eerder de bedoeling om de lezer te amuseren.
De aanvechting om met de pen slachtoffers te maken lijkt nauwelijks aanwezig. In
heel wat opzichten zijn deze drie tijdschriften interessant: zij zoeken met en voor
hun lezers naar vrijheid om anders tegen het officiële nieuws aan te kijken. Deze
mercuren zorgen daarmee voor een herdefiniëring van de openbare ruimte. Bij die
herdefiniëring hoort ook strijd en experiment.
In 1720 betrad Jacob Campo Weyerman het toneel van de ‘wekelyksche schriften’.
Bijna twintig jaar hield hij de aandacht in satirische tijdschriften gevangen. Meer
nog dan zijn voorgangers werkte hij aan zijn zichtbaarheid en schiep hij zich een
imago. In zijn eerste tijdschrift, de Rotterdamsche Hermes, waarover we goed zijn
ingelicht dankzij de dissertatie van Elly Groenenboom-Draai, volgde Weyerman nog
de traditie van de mercuren. Maar in zijn volgende bladen voegde hij verhalen,
herinneringen en hekeling toe. Al vanaf de eerste aflevering in 1720 stond Weyerman
onder verdenking zijn lezers te provoceren tot persoonlijke toepassingen. In het
onderhavige themanummer gaat het om een later tijdschrift van Weyerman, De
Doorzigtige Heremyt (1729). Strijd en experiment zijn essentiële bestanddelen van
Weyermans satire en zeker in het decennium 1720-1730 verkende hij met kennelijke
instemming van heel veel lezers de grenzen van het toelaatbare en rekte hij de ruimte
van het vrije schrijven en lezen op.
Het jaar 1730 was niet alleen voor Weyerman, maar ook voor de Republiek een
cesuur. Het was het laatste jaar dat Weyerman door zijn lezers uit de wind werd
gehouden: de verkoop van zijn werk stokte. Dat is wel in verband gebracht met
ingrijpende gebeurtenissen in de Republiek. De sodomietenvervolging en de hysterie
over de paalworm en de vrijmetselaars verkleinden de ruimte van het vrijmoedig
schrijven en spreken. In een angstige reflex werd afstand genomen van wat
mogelijkerwijs suspect was en wellicht de woede van God van Nederland kon wekken.
De satire à la Weyerman was in alle opzichten dubbelzinnig en verdacht. De
Hollandsche Spectator (1731-1735) van Justus van Effen bediende de lezers op hun
wenken: de internationale oriëntatie werd ingewisseld voor een vaderlandslievende,
dubbelzinnigheid en uitbundige metaforiek maakten plaats voor eenduidigheid en
helderheid. Van Effen sloot zich voor zijn Spectator-formule aan bij Britse en Franse
voorgangers en deed alsof de door Weyerman gevormde satirische traditie niet
bestond. Niettemin wemelt het in zijn werk van de satirisch getekende portretten van
domme en onnadenkende mannen en vrouwen. Het zou onjuist zijn om te beweren
dat Van Effens spectatoriale weg zo heel sterk verschilde van de satirische route.
De door Van Effen begonnen spectatoriale traditie vond veel navolging. Nieuwe
weekbladen verwezen vaak naar zijn Spectator, maar vaak lijkt die verwijzing meer
een lucratieve wijze van ‘name dropping’, die de belofte van gematigdheid en de
hoop op succes in zich bergt. Weekbladen zochten steeds vaker een eigen koers. In
een blad als Arlequin Alchimist (1742) lijkt de verbondenheid met het wereldnieuws
sterker dan de zorg voor de levenspraktijk van de burgerij. In het weekblad is er net
als in Van den Burgs Amsterdamsche Argus een prominente rol weggelegd voor
verzen. Veel weekbladschrijvers hadden hun entree in de
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literatuur gemaakt als dichter en in het wekelijks proza eiste hun dichterschap oude
rechten op.
Halverwege de eeuw zijn er behalve op een algemeen publiek gerichte spectatoriale
weekbladen, waarin zachte satire gemengd wordt met ernstig vertoog, bladen die
een specifiekere lezersgroep op het oog lijken te hebben. Zoals de Zeeden-meester
der Studenten (1751), waarin de Leeuwarder dominee Philippus Ludovicus Statius
Muller de teloorgang van ware geleerdheid in de Republiek onder zijn loep legde.
De spectatoriale formule is hier verflauwd tot het optreden van een moraliserende
oude baas, de zedenmeester.
De satire hervond haar scherpte in de loop van de jaren vijftig. Er verschenen weer
enkele tijdschriften die sterk op de man mikten, zoals de Kralingiana (1757-1758),
waarin de Kralinger dominee Theodorus van der Groe het honderden bladzijden lang
moest ontgelden. In de vroege jaren zeventig verhief Nicolaas Hoefnagel in
tijdschriften als Neerlands Echo en De Nederlandsche Overweeger malicieuze roddel
tot persoonlijke satire en later in dat decennium richtte de Poëtische Snapper zijn
venijnige pijlen op de Leidse lector Johannes le Francq van Berkhey. Wat tot 1730
mocht, kon blijkbaar na 1750 weer op lezers rekenen en na 1770 op meer lezers nog.
De bijdragen over de bladen van Hoefnagel (1770-1774) en de Poëtische Snapper
(1777-1778) laten, onder meer dankzij nauwkeurig archiefonderzoek, zien hoe daders
en slachtoffers zich in de echte wereld verhielden.
Bij het aanbreken van de patriotse revolutie (1780-1787) werd alle - tot dan toe
meestal gerespecteerde - politieke terughoudendheid overboord gezet. Het satirisch
venijn maakte nieuwe slachtoffers, nu onder de politieke tegenstanders van de
patriotten. Zo werden de hertog van Brunswijk, stadhouder Willem IV en hun
supporters op papier genadeloos te kijk gezet, al lijkt het dominante medium in die
gepolitiseerde jaren eerder het pamflet dan het tijdschrift. Het tijdschrift De Lachebek
(1780-1781) mist die genadeloosheid en ambieerde met een gulle lach de lezers te
laten ... lachen. Scherper zijn de volkse dialoogjes van Het Saturdags Kroegpraatje
(1786-1787), waarin Jan Verveer de felle politieke strijd in Rotterdam vorm en smoel
gaf.
Is het diezelfde dominantie van het pamflet die maakte dat na 1787, het jaar waarin
de patriotten werden weggejaagd, de satire naar nieuwe mogelijkheden zocht? Pieter
't Hoen en Pieter van Woensel kozen beiden voor een vorm die ver weg lijkt van die
van het weekblad. Beide auteurs nemen de positie in van buitenstaander: 't Hoen
leeft in ballingschap, Van Woensel verkleedt zich als een vreemdeling die
onophoudelijk op reis is. De Gedenkschriften (1791-1792) van 't Hoen en De Lantaarn
(1792-1801) van Van Woensel hebben beide een onregelmatige frequentie van
verschijnen. Veel traditioneler is De Zot (1794-1795), die qua humorisme verwant
is aan De Lachebek.
Na de staatsgrepen van 1798 en het aanbreken van de Franse tijd kwamen de
papieren media onder censuur te staan. Politieke satire en politiek engagement raakten
uit beeld. Nieuwe vormen van humor en satire werden zichtbaar in het begin van de
negentiende eeuw, bijvoorbeeld in de Narrensteinsche Courant (1807-1811) van
Arend Fokke Simonsz. Zijn luimige blad is een waardige afsluiting van een eeuw
satirische tijdschriften.
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De geschiedenis van het satirische tijdschrift in de achttiende eeuw is met deze
veertien dieptepeilingen niet voor eeuwig vastgelegd, maar een bruikbare aanzet is
het wel. Enkele lijnen van ontwikkeling hebben aan zichtbaarheid met de veertien
artikelen een historisch tableau geschetst, waarin een aantal opvallende
schrijversgestalten nieuwe omtrekken krijgt. De bestudering van satirische tijdschriften
zorgt daarmee voor een noodzakelijke retouche van de spectatoriale Verlichting.
Het onderzoek naar satirische tijdschriften gehoorzaamt aan de wet van de
tijdschriften zelf, die aan het slot van iedere aflevering de (stilzwijgende) belofte
uitspreekt: wordt vervolgd!
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Portret van Jan van Gijsen door Jacob Folkema. Uitgever Van Egmont adverteerde dit gegraveerde
‘pourtrait’ voor een ‘civiele prys’ voor het eerst in de Amsterdamsche Merkurius van 12 december
1712. De versregels eronder zijn van Pieter Langendijk. In de aflevering van 27 februari 1713 vertelt
Van Gijsen dat Folkema ook een - nu helaas onvindbaar - portret had gemaakt van zijn vrouw, Maria
Koning. Waarschijnlijk kenden Van Gijsen en Folkema elkaar: de eerste woonde toen in de Rozenstraat
hoek Tweede Rozendwarsstraat, de tweede op net iets meer dan een steenworp afstand op de
Westermarkt (Bijzondere Collecties, UvA: Pr E 1014).
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Mercuriseren is sappelen
De Amsterdamsche Merkurius (1710-1722) van Jan van Gijsen
Anna de Haas
Jan van Gijsen zag het levenslicht in Haarlem op 29 mei 1668 en dezelfde dag nog
werd hij gedoopt als zoon van Frans van Gijsen (†1690), die wever van beroep was,
en Janneke Aerts (Burghouts).1 Hij had een oudere en een jongere broer, Arent
(1664-na 1691) en Frans (1675-?), en een jongere zuster, Hester (1676-na 1716). Jan
werd wever, net als zijn vader en zijn broer Arent, en heeft in zijn Haarlemse jaren
zijn geld in dat vak verdiend. Behalve zijn beroep had hij met zijn vader ook een
belangstelling voor dichtkunst gemeen. Frans van Gijsen Sr. was lid van de Haarlemse
rederijkerskamer De Witte Angieren en voerde de zinspreuk ‘Vernoegen baert rust’.2
Jan is weliswaar niet als lid van de kamer gesignaleerd (de archieven zijn echter
onvolledig), maar hij moet wel lid zijn geweest. In 1688 was Scholenaar, een gehucht
vlak buiten Haarlem,3 het toneel van een rederijkerswedstrijd (de gelegenheid is
onduidelijk), waar alle prijzen door de familie Van Gijsen in de wacht gesleept
werden. Johannes (Jan) van Gijsen kreeg daar ‘de Tweede Prijs van't Werck, en den
Opper-prijs van 't Lied’.4 Hij schreef deze onder de zinspreuk ‘'t Is noyt Volmaeckt’,
een zinspreuk die we jaren later terugvinden in zijn nieuwjaarsgedichten voor De
Witte Angieren.5
Op 18 maart 1691 vond in Zandvoort een dubbelhuwelijk plaats: Janneke Aerts,
de sinds een jaar verweduwde moeder van Jan, trouwde met de Zandvoortse
weduwnaar Hendrik Valken, en Jan zelf trouwde met Hendriks dochter Anna. Een
verstandshuwelijk, zou hij later beweren.6 Het jaar daarop, op 12 april 1692, werd
in Haarlem het eerste kind van Jan en Anna gedoopt: François, in het dagelijks leven
Frans genoemd. In juni 1696 volgde er in Haarlem nog een zoon: Aaron (1696).7
Waarschijnlijk is Jan van Gijsen met vrouw en zoons ergens tussen de zomer van
1696 en uiterlijk eind 1699 naar Amsterdam verhuisd. Daar stierf, aldus een gedicht
van Van Gijsen, zoon Arend in augustus 1700 - deze moet wel dezelfde zijn geweest
als de in Haarlem geboren Aaron.8 In Amsterdam kregen Jan en Anna nog twee zoons
die ze - nogal verwarrend - Aaron (1702) en Arent (1706) noemden.9 Die tweede
Aaron stierf al in januari 1705 en werd, net als eerder zijn gelijknamige broertje, op
het Westerkerkhof begraven vanaf de Rozengracht, waar het gezin in die jaren
woonde.10 Daarna verhuisden ze naar de Egelantiersgracht: daar overleed eind februari
1709 Jans vrouw Anna, die volgens de aantekening in het begraafboek twee kinderen
naliet.11 Dat moeten Frans en Arent geweest zijn. Drie maanden na haar begrafenis
ging Jan van Gijsen in ondertrouw met de 39-jarige Amsterdamse Maria Koninck.12
In de ondertrouwakte staat hij te boek als wever, maar onduidelijk is of hij dat beroep
inderdaad nog uitoefende. Wel had hij in 1706-1708 nog enkele gedichten voor
Amsterdamse weversbazen geschreven.13 Op 12 juli 1711 werd in de Westerkerk
Maria van Gijsen gedoopt, het eerste en enige kind van Jan en Maria.14 Ko rt daarvoor
was Jan, als echtgenoot van een poortersdochter, eindelijk poorter
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van Amsterdam geworden. Bij die gelegenheid liet hij zich, interessant genoeg,
inschrijven als ‘fijnschilder’.15

De dichter
Voorzover na te gaan bestaat Van Gijsens vroegste associatie met de pers uit burleske
gedichtjes over min of meer actuele zaken die hij vanaf half juni 1706 schreef voor
de Antwerpse Courant.16 Tot die tijd had hij vooral stichtelijke poëzie en
gelegenheidsverzen geschreven. Naar zich laat aanzien is hij in september 1710
gestopt bij de Antwerpse Courant.17 Ondertussen was hij in de zomer van 1709
begonnen aan een reeks van Harlequins: een soort vlugschriften over gebeurtenissen
in de Spaanse Successieoorlog, met name in de oorlog tegen Frankrijk, te beginnen
met: Harlequin. Met de rarekiek. Van Vrankryk naar Holland, verhaalende op een
boertige wyse de veldtogt in Henegouwen in 't jaar 1709.18 De achtste en voorlopig
laatste Harlequin verscheen eind augustus of begin september 1710.19
Wellicht hingen de beëindiging van zijn medewerking aan de Antwerpse Courant
en de stopzetting van zijn Harlequins samen met het feit dat Van Gijsen zich in
september 1710 zette aan het schrijven van een nieuwsblaadje, dat de wereld in ging
als de (Maandaagse) Amsterdamsche Merkurius.20 Het zou een langer leven leiden
dan hij kon bevroeden en dan hij, vooral in later jaren, wellicht gewild heeft. In ieder
geval lijkt het feit dat zijn Merkurius in 1710-1711 een volledige jaargang van 52
nummers haalde, Van Gijsen verrast te hebben, en ook ‘dat den Drukker my zoo aan
de ooren lelden,/ Dat hy gezind was de Merkuuren van een Jaar/ Te laaten binden
tot een Boekje by malkaâr’. Hij realiseerde zich dat het in dat geval erg onpraktisch
was dat de afleveringen van die eerste jaargang ongepagineerd waren en beloofde
de lezer het hierna ‘beter [te] zullen maaken,/ Met een Bladwyzer, of Register agter
aan,/ En boven ider blad daar zal een Folio staan,/ Om 't geen gy zoekt des te
gemak'lyker te vinden’.21 Van een bladwijzer (inhoudsopgave) of register is het nooit
gekomen, maar met ingang van de tweede jaargang is de Merkurius wel gepagineerd.
Bijzonder aan de Merkurius is dat hij geheel berijmd is, wat in 1732 door Justus
van Effen met een flauwe toespeling op Van Gijsens beroep gekwalificeerd werd als
‘rymwevery’.22 Van Gijsen zou daar overigens niet van opgekeken hebben: ‘om dat
ik niet aars als Nederduyds kan spreeken,/ zo word ik by het hooft der Prullevaars
verleeken’.23 Al tijdens zijn leven werd hij door bijvoorbeeld Jacob Campo Weyerman
de ‘zoetvloeiende, gesuikerde J. v. Gyzen’ genoemd, een omschrijving die niet
complimenteus bedoeld was.24 In de achteraf geschreven ‘Voorreden’ bij de
gebundelde eerste Merkurius-jaargang bezweert Van Gijsen de lezer: ‘ik en veyl 't
u voor geen Digt nog Poëzy,/ maar voor een bondeltje van prullekramery,/ In duyts,
of onduyts, zoo 't my 't eerste schoot te binnen’,25 Met ‘duyts, of onduyts’ bedoelt hij
niet ‘Nederlands of een vreemde taal’, want hij beheerste geen enkele vreemde taal.
De formulering moet, denk ik, gelezen worden als: ‘grammaticaal of ongrammaticaal
Nederlands’. Hij heeft steeds een houding van ‘het zij zo’, maar komt toch met enige
regelmaat, soms wat defensief, op dit onderwerp terug.26 Waarschijnlijk probeerde
hij zo eventuele critici de wind uit de zeilen te nemen.
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Van Gijsen was zich als ‘broodpoëet’ terdege bewust van zijn lage plaats in de
dichterlijke hiërarchie, maar toch waagde hij zich soms aan milde spot met de
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Titelprent door onbekende kunstenaar bij deel 2 (1711/12) van de Amsterdamsche Merkurius. De
putto midden onder toont een papier met het titelvignet van de Merkurius en daarboven Van Gijsens
‘familiewapen’, dat een geschenk was van een anonieme bewonderaar (Bijzondere Collecties, UvA:
O 62-3725).

‘hoge’ dichtkunst. Er bestaan, zegt hij, ongelukkigen ‘die om Poeët te weezen,/ Ten
minsten eenmaal 's weeks Ovidius door lezen,/ Tot zy die kennen als de Kind'ren A,
B, C’. Zelf had hij zich in zijn jeugd ook aan deze ‘Kettery’ bezondigd en gedichten
in zo'n (classicistische) trant geschreven, maar het feit dat men hem prees om die
gedichten zonder ze te begrijpen, wekte bij hem ‘een walg van het Poëtizeeren’. Pas
jaren later, zo beweert hij, nam hij de pen weer op, zich niets meer aantrekkend van
die ‘Letterhelden met hun fyn versneede pennen’.27 In een van de laatste afleveringen
van zijn mercuur klinkt hij echter iets
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bitterder: ‘Myn Schryven dat geschied alleen om 't daaglyks Brood,/ 't Woord wel
eer veragt by die men noemd Poeëten,/ Maar nu door het verval der tyd al lang
vergeten’.28

De mercuur
Over de Amsterdamsche Merkurius van Jan van Gijsen is eerder al redelijk uitvoerig
geschreven. Corn.J. Gimpel bedoelde zijn artikel (1919) als een zeker eerherstel voor
Van Gijsen en lichtte vooral allerlei wetenswaardigheden over het alledaagse leven
uit de Merkurius. Driekwart eeuw later besteedde Rob Beentjes aandacht aan het
reilen en zeilen van de mercuur en aan enkele daarmee verbonden affaires. Het is
weinig zinvol het werk van deze auteurs nog eens over te doen, dus ik verwijs de
lezer graag naar hun artikelen.29

Mercuren bevatten nooit illustraties, maar uitzonderingen moeten er zijn. De Amsterdamsche Merkurius
van 7 februari 1721 bevat deze prent van Job op de mestvaalt. Een zieke Van Gijsen wilde daarmee
zijn eigen toestand weergeven: ‘Ik mag niet Rooken, nog niet Drinken myn genoegen,/ Maar moet
my naar de zin van myn Doctooren voegen,/ Daar zit ik nu tot by myn Oren in de drek/ Met Spaanse
Vliegen agter 't Oor, en in de Nek,/ En daar by moet ik zoo veel hoôn en smaat verdraagen,/ Als Vader
JOB nog ooyt gedaan heeft in zyn daagen’ (Bijzondere Collecties, UvA: OTM O 87-8).

De eerste aflevering van de Amsterdamsche Merkurius verscheen op 18 september
1710 bij Jacobus van Egmont in de Amsterdamse Reguliersbreestraat.30 Misschien
begon Van Gijsen zijn Merkurius omdat iedereen zijn Harlequins naäapte en men
ondertussen ‘niet als alderhande slag/ Van Harlekienen schier in alle Steeden zag’:
het is, schrijft hij, ‘of ik geen ding alleenig maken mag’.31 De suggestie is dat Van
Gijsen steeds op zoek is naar iets origineels, een gat in de markt. Begrijpelijk, want
dat is de plek waar eventueel iets te verdienen valt. Aan het
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eind van de eerste Merkurius-jaargang is het echter alweer mis: ‘'t eerste jaar was
nog ten vollen niet verby,/ Of elk viel weêr aan de Merkuurenmakery;/ Zoo dat het
langst de straat weêr grimmeld van Merkuuren’.32 Toch moet Van Gijsens mercuur
behoorlijk populair zijn geweest, want andere mercuren of niet, de zijne zou nog
vele jaren blijven verschijnen. De concurrentie viel dus nogal mee. Of - andere
mogelijkheid - Van Gijsens mercuur was gewoon beter of leuker of interessanter dan
die van eventuele concurrenten.33 Zelf constateert hij in oktober 1712, dat ‘den aftrek
nog hoe langs hoe sterker gaat’.34
Het wijst op enige populariteit, of aantrekkelijke nieuwigheid, dat er van de eerste
jaargang meteen een nadruk verscheen bij Pieter de Vries in Rotterdam, maar het
bleef bij die ene nadruk. Een paar jaar later zou De Vries zelf een mercuur uitgeven,
de Schiedamse Saturnus (1713) van Cornelis van der Gon, die op zijn beurt door
Van Egmont werd nagedrukt.35
Begin 1718 - in de loop van de zevende jaargang - veranderde Van Gijsen van
drukker: hij stapte over naar Hendrik van Monnem ‘in de Tuyn-straat by de tweede
Dwars-straat’. Dat was om de hoek bij Van Gijsen, die op dat moment in de
Anjeliersstraat ‘tusschen de tweede en derde Dwarstraat’ woonde, in hetzelfde huis
als Jan Belleflam Jr., pruikenmaker en kapper. Aanleiding voor deze overstap was
waarschijnlijk dat Van Egmont eind 1717 een nieuw weekblad had aangekondigd:
de Postryder, te schrijven door Jacobus Rosseau, een collega van Van Gijsen in de
burleske dichtkunst. Bovendien was Van Gijsen zeer op zijn tenen getrapt, toen Van
Egmont hem niet, als gebruikelijk, uitnodigde voor de viering van ‘koppermaandag’.
Beledigd en gefrustreerd vulde hij een hele aflevering van de Merkurius met een
fraai gedicht, waarvan elke vierde regel eindigt met ‘myn Drukker die is quaat’.36
Dat Van Gijsen overstapte naar Van Monnem lag misschien niet helemaal voor
de hand. Eind 1711 was bij deze drukker een paskwil tegen Van Gijsen verschenen,
waarin beweerd werd dat deze om zijn ‘Schelmeryen/ In 't Rasphuys zat’ en zelfs in
het dolhuis beland was. Van Gijsen reageerde toen filosofisch: je hebt het zelf in de
hand of je belandt in het rasphuis (de gevangenis), maar ‘tot het laatste [nl. het dolhuis]
kan een ider toe geraaken,/ Zoo dra den hemel met haar gaaven van ons wykt’.37
Wijze woorden, al ging hij vervolgens wel in de aanval. Hoe dat ook zij, in 1718,
toen Van Gijsen bij Van Monnem zat, maakte Van Egmont prompt nadrukken van
de Merkurius. Nadat Van Gijsen omstreeks september 1718, in het begin van de
achtste jaargang,38 terugkeerde naar Van Egmont, hield op zijn beurt Van Monnem
zich nog een tijdje onledig met het nadrukken van de Merkurius.

De mercuurschrijver
Het is de nogal persoonlijke toon die grote delen van Van Gijsens mercuur nog steeds
leesbaar maakt, niet in de laatste plaats omdat dat persoonlijke, inclusief de zelfspot,
er meestal de nu nog begrijpelijke humor van uitmaakt. Het is wat hem onderscheidt
van de ‘hogere’ dichters van zijn tijd, de Ovidius-lezers, die met hun ‘fijn versneden
pennen’ elke ervaring zozeer abstraheerden tot in mythologische termen gegoten
zinnen en beelden dat elke band met echte menselijke gevoelens en ervaringen
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teloorging. Een ‘ik’ komt in zulke poëzie al helemaal niet voor. Van Gijsen echter
schreef heel veel, te pas en te onpas, in de ‘ik’-vorm. Met ‘te onpas’ bedoel ik dat
hij in berichten uit het buitenland
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regelmatig zijn ‘ik’ opvoert, meestal in de vorm van persoonlijk commentaar op het
desbetreffende bericht. Hij heeft het ook vaak over ‘hier’ als het om Parijs, Madrid
of Wenen gaat. ‘Ons Parlement’ schrijft hij bijvoorbeeld boudweg in een bericht uit
Londen.39 Van Gijsen heeft, voorzover bekend, nooit een voet buiten Holland gezet.
Jan van Gijsen mag misschien een ‘rijmwever’ geweest zijn, maar hij was goed
op de hoogte van allerlei poëtische foefjes. Het is jammer dat hij die zelden toepaste.
Dat hij dichterlijke grapjes kon maken blijkt bijvoorbeeld uit een bericht uit ‘Meenen,
den 20. augusty [1711]’, een Trijntje Fop waardig:
De Fransen meenden, soo soetsappigjes en sacht,
De stad van Meenen weer te krygen in hun macht;
Maar wijl 't de Meeners met de bondgenooten meenen,
Soo is dat Meenen, meen ik, met hun weer verdweenen.40

De Amsterdamsche Merkurius is een nieuwsblaadje met berichten over de toestand
in de wereld (voornamelijk West-Europa), door de schrijver uit de kranten geput en
op rijm gezet. Hij geeft er steeds een eigen draai aan en betoont zich een meester in
het reduceren van grote en kleinere gebeurtenissen tot bevattelijke, soms belachelijke,
soms alledaagse proporties. Tot de Vrede van Utrecht gaat het voornamelijk over
allerhande gebeurtenissen tijdens de Spaanse Successieoorlog en kort daarna nog
over de nasleep. Zo bijvoorbeeld het volgende bericht:
De tydingen die men van Barcelona heeft,
Zyn zoo verschrikk'lyk, dat men zidderd, schrikt, en beeft,
Men hoord der aârs niet als van Plund'ren, Branden, Dooden,
Dat is te zeggen, naar de oude Spaanse Mooden41

Met deze voor de tijdgenoot volstrekt begrijpelijke verwijzing naar de Tachtigjarige
Oorlog (‘de oude Spaanse Mooden’) is de lezer meteen in de juiste stemming gebracht.
De strijd van Catalonië voor haar onafhankelijkheid van de Spaanse vorst - gevoerd
na de Vrede van Utrecht - moet in de Republiek gevoelens van herkenning en
sympathie hebben losgemaakt. En net als veel van zijn tijdgenoten en zijn schaarse
collega's is Van Gijsen in deze oorlog anti-Frans, anti-katholiek, pro-Engels, maar
wat dat laatste betreft pro-Whigs en anti-Tories (die waren namelijk pro-Frans).42
Na de Vrede van Utrecht (11 april 1713) werd de krant een schrale bron van
bruikbare informatie en inspiratie. Nog nooit was de ‘Krantstof’ zo schaars, klaagt
Van Gijsen: ‘Niet goets, niet kwaads, niet nieuws, niet geestigs, nog niet raars’.43
Met instemming citeert hij dan ook de woorden van ‘een verstandig Man’, die hem
had gezegd:
[...] 'k weet niet hoe gy Merkuuren maaken kan,
Dewyl der thans niets in de Kranten werd geschreeven,
Als drie Hooft zaken [...],
Uyt Engeland bedrog, uyt 't Duytse Ryk elend,
Van Turk, Pool, Sweed, niet aârs als leugens zonder end!44
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Zelf formuleert hij het probleem in een opsomming van allemaal nare dingen in het
leven, zoals daar zijn:
Drinken zonder dorst, of Praaten zonder weeten,
Of Zoenen zonder lust, of Kyven zonder reên,
[...]
Of zonder Kantstof een Merkuur te moeten maaken,
Dat 's nog wel 't ergste van de voor verhaalde zaken.45

Als er te weinig of geen vermeldenswaardig nieuws is, vult Van Gijsen zijn blad met
een bonte reeks van, om zo te zeggen, praatjes bij de dorpspomp: ‘'k Heb de Merkuur
thans met wat loopjes uytgerekt,/ Om dat de Kranten ons zoo weynig meede delen’.46
Soms biedt hij alleen maar ‘loopjes’ omdat hij geen tijd heeft gehad om de krant te
lezen, en dan moet men nu eenmaal roeien met de ‘Riemen die men heeft’.47 Die
‘loopjes’ blijkt hij vaak door lezers toegestuurd te hebben gekregen, want in later
jaren klaagt hij dat hij dergelijke plaatselijke nieuwtjes nauwelijks meer ontvangt.
Overigens kunnen we Van Gijsen een gevoel voor journalistiek niet ontzeggen.
Wat in eerdere jaargangen nu en dan bij speciale gelegenheden gebeurde, wordt in
de loop van de achtste jaargang (1718-1719) gewoonte. Dan maakt de ondertitel,
Verhaalende op boertige wys 't voornaamste nieuws door heel Europa, steeds vaker
plaats voor een speciale, op het nummer - of deel daarvan - toepasselijke ‘kop’,
bijvoorbeeld: ‘Verhaalende de lykklagt van de baron Gortz, die den 2 maart binnen
Stokholm met een byl is onthoofd’, ‘Verhaalende de Zutphense kindermakery’ of
‘Verhaalende het inneemen van Constantinopolen, en de buyt die'er is behaald door
een trompetter’.48 In de negende jaargang (1719-1721) maakt Van Gijsen uitsluitend
nog zulke koppen. Als er niets speciaals is dat zich voor een pakkende tekst leent,
maakt hij koppen als ‘Verhaalende s'waerelds wisselvalligheid’, ‘Verhaalende van
elks wat, of niemendal’ of simpelweg ‘Verhaalende het hedendaagse nieuws.’49 Soms
zet hij zichzelf in zo'n kop: ‘Verhaalende zyn Buyten Leeven op Vrouwe-lust’ of
‘Verhaalende de wonderbaarelyke ruyling die Jan van Gyzen binnen de stad Haarlem
heeft gedaan, tegens eenen Jan van Delft’.50
Sommige afleveringen groeiden uit tot ware themanummers. Een fraai voorbeeld
is het nummer, ‘Verhaalende 't groot spiegel gevegt gehouden voor haar majesteyten,
de czaar en czarinne van Groot Rusland, in tegenwoordigheid van een aanzienlyk
getal illustre perzonazien. Amsterdam op 't Y, Pampus en de Zuyder-zee den 17.
augustus, 1717’.51 Drie dagen later verscheen een eerste vervolg op dit nummer, en
vier dagen daarna een tweede. Al deze nummers vonden ‘sterke aftrek’.52 Van Gijsen
overtrof zichzelf bij deze gelegenheid. In plaats van één nummer per week - al of
niet met vertraging - verschenen er opeens drie nummers in één week. Mogelijk heeft
dit succes schrijver en drukker op het idee van die speciale koppen gebracht.

De broodschrijver
Zoals gezegd is de leesbaarheid van grote delen van de Amsterdamsche Merkurius
te danken aan de persoonlijke toon die Van Gijsen aanslaat. Hij schreef met regelmaat
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over zichzelf: over zijn jeugd, zijn belevenissen, zijn reisjes, zijn kinderen, zijn
echtgenotes, zijn huiselijk leven, zijn geldzorgen, zijn andere
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geschriften en zijn werk als ‘mercurist’. Dit alles gekruid met een flinke dosis zelfspot
en zelfrelativering. Wie een indruk wil krijgen van het leven van een broodschrijver,
kan niet om Van Gijsens Merkurius heen. Broodschrijven was sappelen. Zelf geeft
hij daarvan in 1714 een beeldende beschrijving:
Te weynig doen voorzegd ook een gewisse elende;
Te weynig Werken dat baard armoed op den duur;
Te weynig Krantstof baard een Gek'lyke Merkuur;
Te weynig Mooys in de Merkuur maakt weinig Koopers;
Te weynig Koopers krenkt de Drukker en Loopers,
Te weynig Aftrek baart doorgaans te weynig Geld,
ô Plaag die my heeft Zes-en-veertig Jaar gekweld,
Wat zyt gy ys'lyk wreet, verschriklyk, schroom'lyk, vreeslyk;
Dog 'k zal maar swyge, want ik houde u ongeneeslyk.53

Oplettende lezers zal opvallen dat hij zijn eeuwig geldgebrek laat beginnen bij zijn
geboorte... Gevoel voor drama had Van Gijsen óók.
Al vanaf het begin verscheen de Amsterdamsche Merkurius niet altijd op tijd, al
suggereert de datering vaak anders.54 Soms waren er familieomstandigheden (zoals
de dood van zijn tweede vrouw in 1716),55 soms had Van Gijsen ‘te veel te schryven’,56
soms was het de schuld van de drukker en soms was hij van huis voor een reisje:
'k Versoek den Leser dat hy my verexcuseerd,
Dat ik met de Mercuur niet eerder klaar kon raken,
Als ik van huys ben kan ik geen Mercuren maken,
Al roept 'er 't Volk om, of al siet den Drukker suur,
Dat helpt al niet, men krygt met suur sien geen Mercuur.57

Dit excuus is afkomstig uit de eerste jaargang en de volgende jaargangen zijn ermee
bezaaid. Dat weerspiegelt de worsteling van de broodschrijver, zoals ook zijn
regelmatig terugkerende klachten over gebrek aan stof dat doen. Hij wordt er wel
eens moe van om elke week weer vier pagina's mercuur te moeten produceren. Zo
begint hij op 10 september 1714 opgewekt aan de vijfde jaargang: ‘Hier werd gy
Leezers op het Vyfde deel genood. Myn lust tot Schryven die is nog al even groot,/
Ja vry wat grooter als zy is geweest voor deezen’.58 Maar wanneer hij een jaar later
zijn ‘Voorreden’ schrijft voor de bundeling van deze jaargang, is de fut er een beetje
uit:
't Begin van alle ding lykt veel, maar 't eynd verslegt,
Het geen dat zelfs wel is bevonden in den Egt:
Had ik geweten dat in het Merkuuren maken,
Die wederwaardigheên, en die opstaak'len staken59
Gelykerwys als ik nu daag'lyks wel bevin,
Ik had myn zelven wel gewagt voor het begin;
Maar nu ben ik 'er in, het moet der nu meê door gaan,
Op zulk een wys zal ik de Pynbank leeren door staan.60
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Ook deze klacht staat niet op zichzelf. Hij voelt zich soms duidelijk opgejaagd. Of
hij op den duur echt genoeg kreeg van het mercuurschrijven - ‘het Merkuuriseeren’
noemt hij het zelf61 - is trouwens maar de vraag. Zij die over hem geschreven hebben,
signaleren een geleidelijke neergang in de kwaliteit van zijn Merkurius en
onderschrijven impliciet Van Effens beschuldiging van ‘rijmweverij’.62 Er is echter
een groot verschil tussen de lezer van toen en de latere lezer: de eerste las Van Gijsens
Merkurius één maal per week, was op de hoogte van de gebeurtenissen waar het om
ging en kon zich verkneukelen in Van Gijsens versie daarvan. Van Effen en zeker
wij, in onze tijd, lezen de afleveringen achter elkaar en dan verworden onvermijdelijk
de burleske alexandrijnen, het ‘boertig heldendicht’,63 waarin het grootste deel van
de Merkurius is geschreven tot een slaapverwekkende dreun. We worden slechts
wakker wanneer we iets herkenbaars aantreffen: iets algemeen menselijks, iets curieus,
iets wetenswaardigs of iets grappigs. Dat kunnen we Van Gijsen nauwelijks
aanrekenen.
Het laatste jaar van zijn leven was Van Gijsen moe en der dagen zat. Hij had
allerlei kwalen, was bijna blind en slecht ter been. Zijn ene zoon zat in de Oost, de
andere in de West.64 Alleen zijn dochtertje woonde (waarschijnlijk) bij hem.65 Bij
zijn eigen 54ste verjaardag, op 29 mei 1721, geeft hij overduidelijk te kennen dat hij
eigenlijk dood wil, maar ‘Myn zelfs verhangen kan myn hals in 't minst niet teegen,/
Den hals afsnyden ben ik ook niet toe geneegen,/ In 't Waater springen is te nat, en
't blyfd te koud’. Zelfrelativering tot de laatste snik. Toch is hij ervan overtuigd dat
hij niet lang meer zal leven:
[...] naar alle schyn is; dit het laaste Digt,
Het geen ik geef op myn Geboortendag in 't ligt:
'k Geloof niet dat ik meer myn Jaargety zal melden,
Maar zyn 't aanstaande Jaar in d'Eliseese Velden.66

Jan van Gijsen ging heen in stijl. Het laatste nummer van zijn Merkurius, van 28
januari 1722, besluit hij met een ‘Ik groet u Leezers tot ik wederom zal Schryven’.67
Hij zou niet wederom komen: Van Gijsen had goed aangevoeld dat hij zijn 55ste
verjaardag niet meer zou meemaken. Hij stierf op 29 januari en op 3 februari werd
hij - niet van de armen - begraven op het Karthuizer kerkhof in de Jordaan.68 In het
begraafboek staat genoteerd: ‘Jan van Gijzen poeet in de Egelantiersstraat bij de
derde dwarsstraat. Laat 2 kinderen na. 1 baar 14 [gulden]’.69 In de eeuwen later
gemaakte klapper op het begraafboek is zijn achternaam, abusievelijk maar
toepasselijk, verbasterd tot ‘van Gijzenpoeet’. Hij had het zelf kunnen bedenken.
Van Gijsen heeft verschillende grafdichten op zichzelf gemaakt die alle getuigen
van ironische zelfrelativering, dus het is alleen maar passend om hem met een daarvan
uit te luiden:
Hier rust hy die op Aard heel weynig heeft verrigt:
Als dat hy heeft gemaakt zomtyds een Kreupel Digt
Tot niemands nadeel, maar om eerlyk van te leeven:
De Goden willen zyn eenvoudigheid vergeeven.70
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te vinden voor de begrafenis van ‘Jan van Gyzen, Poeët die nimmer schreef dan op Maat’.
Daarin wordt eenzelfde sierinitiaal gebruikt als in Van Gijsens ‘Rouw-merkuur’ voor Maria
Koning: zie boven, noot 55. Of het een serieuze uitnodiging betreft, is niet na te gaan.
69 SAA, DTB, Begraven 1173 (Karthuizer kerkhof), f. 182v. Wie die twee kinderen waren is
onduidelijk. Van Gijsen schrijft nog uitvoerig over Frans en Arent in Amsterdamsche Merkurius
deel 10, nr. 13 (11-9-1721). De laatste keer dat hij over Maria schreef, was in deel 9, nr. 11, p.
42 (januari 1720 (Amsterdamsche Merkurius). Zij was toen acht jaar oud. Van haar is vóór
1722, Van Gijsens sterfjaar, geen begrafenis te vinden in de Amsterdamse registers. Misschien
was Frans of Arent inmiddels in verre streken gestorven.
70 Amsterdamsche Merkurius deel 8, nr. 29, p. 115.
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Divertissement voor ‘melancholique humeuren’
Den Schiedamse Saturnus (1713/14) van Cornelis van der Gon
Anna de Haas
Op 17 juni 1713 behandelden de Schiedamse burgemeesters een verzoek om
toestemming voor het uitgeven van een mercuur, een nieuwsblaadje met commentaar.
De aanvrager, luitenant Cornelis van der Gon,1 kreeg zijn vergunning, mits hij geen
‘aanstootelyke saken en woorden so ten opsigt van Politie als Kerk en den goeden
naam en faam van particulieren’ zou publiceren.2 Zo verscheen op zaterdag 24 juni
de eerste aflevering van Den Schiedamse Saturnus.3
Het weekblad verscheen 's zaterdags en telde vier pagina's op kwartoformaat.
Uitgever was Pieter de Vries, Rotterdams boekverkoper, tevens stadsdrukker van
Schiedam.4 Na nummer 13 (16 september) viel er een stilte, maar op 13 november
was de Saturnus terug, bij een nieuwe uitgever, Pieter van der Veer in Rotterdam.
In zijn aankondiging van dit heuglijk feit verklaart Van der Gon de onderbreking:
hij was kwaad geworden op zijn eerste uitgever, die hem niet had beschermd tegen
nadrukkers, die de Saturnus ‘langs de straaten, voor een koopje geveilt hebben’. Hij
hoopt dat de nieuwe drukker hem ‘wat beter zal bewaren; en voor die schurfte
na-drukkers, helpen beschermen’.5 En het blad zal voortaan 's maandags verschijnen.6

Wat wil Saturnus?
Allereerst: waarom noemde Van der Gon zijn mercuur Saturnus? Omdat het
allitereerde met Schiedam? Omdat ‘zaterdag’ naar Saturnus vernoemd was?7 Omdat
Saturnus zijn eigen kinderen verslond?8 Dit laatste verbindt Van der Gon met het
zoeken naar nieuwtjes, maar van dat verhaal worden we niet veel wijzer. Was
Doedijns hierin zijn leidsman? Volgens Doedijns had het satirische ook ten doel ‘te
temperen de melancholien van Saturnus’, sterker nog: ‘Een Mercuur moet zijn 'T
Graf der Melancholien’ van zowel de schrijver als de lezer. Saturnus' uitspraak, dat
zijn mercuur dient ‘tot divertissement van myn melancholique humeuren’, lijkt een
echo van Doedijns.9 Van der Gon noemt nog een reden:
Elke Schryver van oud maake nieuws,10 heeft zig in een vreemde gedaante
vertoond; de een stak zig in de kleederen van Mercurius; een ander in
Yris,11 als de Lugt Bodin: maar den eene my wat te leugenagtig, en dat
andere gecoleurde deerntie, my wat te krom zynde, blyf ik Saturnus, als
een heydense God van de tyd; die de waarheit der dingen door de tyd
ontdekt.12
Anders dan Doedijns' Mercurius bevat Saturnus weinig Latijnse frasen, laat staan
citaten. Het kan zijn dat Van der Gon zich kon vinden in de klachten van Doedijns'
lezers over diens talloze onvertaalde citaten, maar evengoed (en waarschijnlijker)
dat hij geen Latijn kende. Ook Frans komt weinig voor in de
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Het eerste Saturnus-logo (links) komt alleen voor in de laatste twee nummers (12 en 13) van de eerste
reeks, uitgegeven bij Pieter de Vries. Het tweede siert de nummers 3 t/m 8 van de tweede reeks,
uitgegeven bij Pieter van der Veer. Saturnus heeft, als god van de tijd, een zandloper op zijn hoofd
en als god van de landbouw hanteert hij een sikkel. Als vader die zijn kinderen opat, zet hij zijn tanden
in een van de slachtoffertjes (Collectie Koninklijke Bibliotheek).

Saturnus.13 Hij houdt zich bij zijn ‘Moertjes taal’, zo verklaart hij gedecideerd, ‘want
men kan 't 'er zoo wel in zeggen, als de Signjoriale Latinisten in hunne taal doen’.14
Ook zal hij ‘geen uitgepikte, nog verhevene taal’ gebruiken, behalve wanneer hij
‘wat nieuws’ brengt, ‘'t geen met de eygenschap van een hooger trant over een komt’.15
Met zijn Saturnus wil hij, gehuld in ‘het pak van Malle Egbert’ en een ‘gekskap’, de
wereld wat ‘hekelen’.16 Later belooft hij de lezer ‘kool [te] schaffen’, ‘Savooy kool,
Moscovisse kool, Italiaanse blomkool, en andere soort meer’ (zoals ‘Britse Kool’),
nu en dan opgediend met ‘een stuk rostbief, Een Noordse Gans, France Capoen,
Duitse Ham, of Hollandse Worst’.17 Maar eigenlijk deed hij dat steeds al.

Politiek
Van der Gon begon zijn Saturnus kort nadat de Spaanse Successieoorlog beëindigd
was met de Vrede van Utrecht (11/12 april 1713). Daarmee was een interessante
bron van nieuwtjes opgedroogd en hij zou dan ook vaak moeten volstaan met ‘oud
maake nieuws’. Hiermee verwijst hij naar het eeuwige probleem van
nieuwsweekbladen: ze kunnen het nieuws niet of hoogst zelden heet van de naald
brengen.
Min of meer actuele berichten betreffen bijvoorbeeld het gesteggel om Landau,
een stad in de Palts die de Fransen in 1713 op de Duitsers ‘heroverden’,18 de ziekte
van de Engelse koningin Anna19 en de onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië die na
de Vrede van Utrecht losbarstte.20 Verder waren er berichten over de oorlogen van
Rusland tegen Zweden en Turkije.21 Vooral hield Saturnus zijn lezers op de hoogte
van de gang van zaken rond de (katholieke) Engelse troonpretendent in ballingschap,22
die als gevolg van de in Utrecht gesloten verdragen Parijs moest verlaten. Dat ging
niet zomaar, vertelt Saturnus:

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

123
[men bericht dat] den Pretendent van Engeland, over al Huys-vesting
geweygerd word: arme genaamde Prinsie van Walles, zoo listig en
wonderlijk voort gebragt, dog quaalijk opgevoed, je bent te beklaagen [...].
Mijn lieve Speel-pop der Jesuiten, ik vrees dat je op 't laast, nog het lootje
zult leggen: ze ziender geen kans toe maat, om je te helpen.23
Maar, zoals Saturnus concludeerde, ‘de Policie moet wel voldaan worden’. Dat was
nogal opportunistisch gesproken want over het algemeen had Saturnus weinig op
met ‘Policie’ (politiek):
't Is al een aardig Schepzeltje (dat Policietie), en bestaat in deze
eygenschappen. Ze bedekt met een groot getal van gedienstigheden haare
vyandschap, en heel aardig weet ze, onder de vriendschap de schelmstukken
te verbergen: dog als 'er baan dan klaar [= vrij] is, spat ze met een gewisse
slag heel schielyk uit en treft die ze raaken wil gevoelig.24
Volgens Saturnus is ‘dat Policietie’ allesbehalve aardig, maar een ‘quaadaardig
Monster’ dat ‘de Weereld geduurig overhoop wierp; en in bloed en vuur bracht’, een
‘Gedrocht vol helsche staatregels’, een ‘Dier’ dat ‘zich in alderley gedaantens
formeerden; geduurig wat nieuws uit vond, om zichzelven te verryken, en overal het
bedrog meê voerden’.25 Vooral de Fransen zijn er goed in: ‘'k Geloof dat de Franse
niet kakken, of se voeren de Policie meê’.26
De Saturnus was uitgesproken anti-Frans en in het verlengde daarvan lag zijn
antipathie tegen de aanhangers van de naar Frankrijk gevluchte Jacobus II van
Engeland en tegen de Tories, die deze jacobieten steunden. Daarin stond het blad
allerminst alleen: de Vrede van Utrecht had in de Republiek het wantrouwen tegen
de Fransen niet weggenomen.27

Religie
‘De ware Godsdienst, zal ik, met een aanbiddelyke achtting, voorbygaan’, verzekert
Van der Gon zijn lezers.28 Echter, het katholieke geloof valt niet onder de ‘ware
Godsdienst’ en hij geeft dan ook venijnig lucht aan zijn anti-katholicisme. Zo besteedt
hij ruim een pagina aan de katholieke verering van relikwieën, een ‘aardsche
lorrekraam’ waar men onzin verkoopt, zoals ‘de drie zuchten van Maria Magdaleene’
en ‘de Stem van Biliams Ezel in een eaux de la Reyne flesje’: dat ‘schemerd naar 't
gebruik der Heydenen, [...] Saturnus houd 'er niet van’, heeft er ‘een afkeer’ van.29
Was anti-katholicisme indertijd niet ongebruikelijk, gevoeliger lag het atheisme,
waar een lezer Van der Gon van betichtte.30 Aanleiding was waarschijnlijk de volgende
passage in zijn ‘Saturnus aan den lezer’: ‘Wie dit volmaakte wezen, dat van eeuwigheit
schynt (en die dit werk [nl. ‘de hollebollige Wereld’] zoo konstig onderhoud) is, kan
ik in myn heydense kop niet begrypen’.31 De lezer had dat (terecht?) opgevat als een
ontkenning van of ten minste twijfel aan het bestaan van God, de Albestierder.
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Het is niet de enige mogelijk atheïstische passage in de Saturnus. Elders valt te
lezen dat ‘de natuur’ - toentertijd een veelomvattend begrip - ‘een werkende, en
onbegrypelijke kracht [is], die het Geheelal doorstraald, en schikt, tot dat
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einde, en oogmerk, als de eeuwigheit, in een onveranderlyke alwetendheit, voor de
tyden, heeft gewilt dat het geschikt zoude worden’. Maar Saturnus wil daar niet
verder op ingaan: men zou kunnen gaan denken dat hij ‘een Philozooph’ was, ofwel
iemand die niet uitsluit dat de wereld en haar ordening niet van God gegeven zijn.
Volgens hem is het ‘noch te vroeg, om je van die spys op te dissen’.32 Nog weer later
verklaart hij:
de Wysbegeerte, in onze beseffinge, strekt zich uit, tot de kennisse van
alderley dingen, die door de naturelyke redenen, kunnen geweten worden;
en alle verdere oordeelen, van de onzichtbare zaken [...] zyn met onzekere,
en verwarde redenkavelingen beset; [...] het leven ontbreekt ons, eer wy
de minste ware reden der naturelyke dingen kunnen naspeuren.33
Van der Gon lijkt toch iemand die Gods albestier niet voetstoots accepteerde.

De goede naam van particulieren
Dat mercuurschrijvers geacht werden zich niet uit te laten over specifieke personen,
betekent niet dat ze dat ook niet deden. Meestal gebeurde dat echter zo verhuld, dat
het voor ons moeilijk, vaak onmogelijk is te achterhalen wie de schrijver op het oog
heeft. Wie was de ‘Huychelaar’, kennelijk al overleden, die wordt beschreven als
gehad hebbende ‘een stadig gelaat, effe kleetje, korte hayren, en een klein befje, of
dasje’?34 Een predikant? ‘Romulus ab Altus’ daarentegen is herkenbaar als de etser
Romeyn de Hooghe (1645-1708). Met diens dochter had Van der Gon in 1692 een
affaire gehad, die door De Hooghes toedoen slecht was afgelopen.35 Blijkbaar droeg
Van der Gon hem dit nog altijd na.
De Hooghe figureert in twee als droom gepresenteerde verhalen - een bekende
literaire kunstgreep in satirische bladen en spectators. De eerste droom speelt zich
af in een hemel, bevolkt door kluchtig gepresenteerde heidense goden (Apollo ‘op
een Zonnewagentje, daar het Dauphyntje van Vrankryk meê speuld’, enzovoort),
waar Cupido ‘in een zilververguld kakstoeltje’ zit te spelen met de Aretijnse
(pornografische) prenten, ‘door Romelus Abaltus [...] heel konstig geëtst’.36 De tweede
droom voert Saturnus naar ‘de Hel, en de Elyzeesche Velden’, waar de drie Furieën
‘met vlammende zweepen [...] de zwervende Zielen’ tuchtigen. Onder hen ‘Romulus
ab Altus’, bedekt ‘met gloeijende Plaatjes van Aretyn; en dito soort’. Er waren ‘wel
dertig Beulen, die hem alle, om zyn gepleegde gruwelen, met helsche plagen
pynigden’.37 De (al of niet vermeende) verdorvenheid van De Hooghe was zeker
sinds 1690 bijna spreekwoordelijk38 en in dat licht hebben de lezers van de Saturnus
het verhaal waarschijnlijk gelezen. Als ze tenminste wisten wie hier bedoeld was.
Wat ze zeker niet wisten, was dat Van der Gon een (oud) appeltje met hem te schillen
had.
Twee andere personen met wie Van der Gon het aan de stok krijgt, zijn zijn uitgever
Pieter de Vries en de Amsterdamse drukker Jacobus van Egmont. In hun geval nam
hij echter niet of nauwelijks de moeite zijn scheldpartijen op hen anoniem te houden.
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Andere kost
Tussendoor krijgt de Saturnus-lezer nu en dan een lokaal hapje voorgezet, zoals een
bericht over de aankomst van de Oost-Indische retourvloot.39 Uit Helle-
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voetsluis wordt bericht over een dienstmaagd die beweerde dat de verdwenen hanen
en hoenders van haar baas ‘in een Orcaan, door naar de lugt gevlogen zijn’. In
werkelijkheid, zei Saturnus, had ze die echter ‘tot een Recreatie voor 'er Galant [...]
aan 't Spit [...] gestooken’ en zelf was ze ook ‘een groot Liefhebster van een hoentie
aan 't Spit’.40 Die scabreuze hoender-beeldspraak gebruikt Saturnus ook in een bericht
dat ‘van hier’ (Schiedam?) ‘twee Kippetjes, met Cupidoos vleugelties, in compagnie
van twee Haanties die nog niet wel gespoort zijn, weg gevlogen’ zijn: ‘Indien 'er
yemant, tot Amsterdam, of elders (daar men de Kippeties gewoonlijk kan vinden)
komt te ontdekken; en in de pooten van haar Haanen weer brengt’, wacht hem of
haar een beloning.41 Over het geheel genomen is het aantal lokale berichten echter
klein.
Naast dit alles biedt Saturnus ook nog historische educatie, over bijvoorbeeld
Catalonië, de ‘Tarters’ (‘uit de oude Schythen voortgesproten’), Sicilië, de Schotten.42
Dergelijke uitweidingen geeft hij meestal naar aanleiding van een bericht uit de
desbetreffende streken.

Een kort bestaan
De ruzie tussen Cornelis van der Gon en zijn eerste uitgever, Pieter de Vries, liep
zodanig uit de hand, dat de Schiedamse burgemeesters zich genoodzaakt zagen in te
grijpen. Op 6 januari 1714 riepen zij de twee op het matje en maanden hen ‘zich
voortaan [...] te wachten van malkander met schrijven noch in faam noch in naam te
deren’.43 Mogelijk hadden de heren boze pamfletten tegen elkaar geschreven, maar
daar is niets over bekend. Wel had Van der Gon in latere

In 1714 gebruikte Pieter de Vries dit drukkersvignet in zijn uitgave van Mirra, treurspel van Kornelis
Boon. Zou hij hiermee een lange neus hebben gemaakt naar Van der Gon, die hem het jaar daarvoor
in de Schiedamse Saturnus een paar keer ‘'s Winters Vriest 't’ had genoemd? Enige jaren later gebruikte
De Vries het vignet nogmaals, maar nu met de tekst ‘Altyd Vriest het’, in deel 1 van Boons
Ilias-vertaling (Bijzondere Collecties, UvA: O 60-114).
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Saturnus-nummers zijn vroegere uitgever flink uitgescholden en uitgemaakt voor
‘Gauwdiefs-drukker’, ‘schoft’ en ‘Liedjes-drukker van turelure’.44
Twee dagen later intervenieerden de burgemeesters nogmaals: Van der Gon moest
De Vries de geleende boeken teruggeven45 en De Vries moest Van der Gon de zes
gulden te betalen waar deze recht op had - mogelijk de betaling voor de kopij van
de laatste twee bij De Vries verschenen afleveringen. Was het toeval dat op die dag,
8 januari 1714, de allerlaatste Saturnus verscheen?
Voorzover bekend heeft de Schiedamse Saturnus geen ‘Nachleben’ gehad en het
is ook maar de vraag of het als satirisch blad wel geslaagd was. Van der Gon had
eigenlijk niet de gave van het satirische woord; hij klinkt eerder verongelijkt en soms
wat bozig. In 1720 verwaardigde Jacob Campo Weyerman, de meester van het
satirische tijdschrift, zich enkele publicitaire ‘voorzaten’ te vermelden, waaronder
de ‘Rotterdamschen Saturnus’ of ‘Saturnus’. Het is onbewijsbaar, maar zeer
waarschijnlijk doelde hij daarmee op de Schiedamse Saturnus. Trouwens, andere
Saturnussen zijn niet bekend. Voor die voorzaten had Weyerman weinig achting en
hij suggereerde dat ze niet langer ‘op de wieken van de Faam’ zouden zweven dan
‘een gekwetste Arent van Pallas op zyne door kruit en loot gebroken uilspennen’.46
De vlucht van Van der Gons Saturnus is inderdaad kort en roemloos geweest.
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41 Saturnus II, nr. 4 (4-12-1713), p. 16.
42 Saturnus, resp. nr. 6, nr. 8; II, nr. 1, nr. 6.
43 GAS, Stadsbestuur, inv. nr. 358-359 (Besogneboek Burgemeesters 1711-1716), d.d. 6-1-1714;
voor ‘te deren’ staat er abusievelijk ‘te tederen’.
44 Saturnus II, nr. 7 (25-12-1713), p. 25 en 26.
45 GAS, Stadsbestuur, inv. nr. 358-359, d.d. 8-1-1714.
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46 J.C. Weyerman, De Rotterdamsche Hermes. Ed. A. Nieuweboer (Amsterdam 1980), resp. nr.
2 (17-9-1720), ongepagineerd; nr. 32 (27-2-1721), p. 197.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

129

Dichter begint hekelend tijdschrift
Het eerste jaar van de Amsterdamsche Argus (1718) van Hermanus
van den Burg
Jan de Vet
Op 25 mei 1718 bracht Johannes Ratelband een nieuw blad op de markt, de
Amsterdamsche Argus,1 een satirisch tijdschrift dat het zou uithouden tot 19 augustus
1722. Op die dag stierf de Argus de vuurdood: de Staten-Generaal lieten het blad,
na een klacht van de Russische gezant, publiekelijk verbranden en verboden
voortzetting ervan.
Toen de Argus zijn opwachting maakte, hield dat onvermijdelijk het voornemen
in aan te sluiten bij een sinds Hendrik Doedijns gevestigde traditie, waaraan het
toenmalige lezersgeheugen ongetwijfeld herinneringen bewaarde. Debutant Argus
had zich daaraan te legitimeren, maar de geijkte formule vroeg om vernieuwing,
althans om aanpassing. Blijkbaar werd zo'n operatie succesvol uitgevoerd. De Argus
trok lezers en toonde zich daarmee levensvatbaar. Dit lezerspubliek liet zich ook niet
wegtronen toen Jacob Campo Weyerman vanaf 13 september 1720 in zijn
Rotterdamsche Hermes de Amsterdamsche Argus blootstelde aan een continue
beschieting met boutades die soms ‘geestig’ en ‘kortswylig’ waren.2 Of de uitgever
van de Argus content was over de baten van zijn uitgave, is onbekend. Misschien
vertaalde het aanvankelijke succes zich onvoldoende in tastbare revenuen. Feit is
althans dat Ratelband het blad reeds in 1719 overdeed aan zijn Amsterdamse
branchegenoot Hendrik van Eyl, die er nog drie jaargangen mee doorging. Pikant is
dat Ratelband zich in 1720 aanmeldde als verkooppunt van de Rotterdamsche
Hermes.3

Argus stelt zich voor
In het openingsnummer legt de auteur het publiek uit wat hem voor ogen staat en
hoe hij dit denkt te realiseren. Enkele alinea's dienen vervolgens als voorbeelden, als
stalen van zijn kunnen en natuurlijk als lokaas om lezers te werven. Van wal stekend
neemt hij behendig het obligate gebaar van een voorstellingsceremonie te baat. Dit
stelt hem niet alleen in staat om in weinig woorden aan het mythologische verhaal
over Argus te herinneren, maar ook om op vernuftige wijze de satirische intentie van
een herleefde Argus te verklaren en deze van de best mogelijke historische legitimatie
te voorzien.
De mythologische Argus was een reus met honderd ogen, waarvan een helft altijd
openstond. Hem was door de echtgenote van de oppergod de bewaking van de schone
Io toevertrouwd. De altijd overspelige oppergod had Io in een ‘witte Koe’ veranderd
om haar aan de opmerkzaamheid van zijn jaloerse gade te onttrekken, maar vergeefs:
zij eiste Io op en stelde de vermelde surveillance in. Een bewaking die faalde. In
opdracht van de oppergod bedwelmde Hermes, de ‘Patroon der dieven en Kooplieden’,
de reus met zijn fluitspel en sloeg hem het hoofd af. Koe Io vluchtte, geplaagd door
een horzel die de oppergodin haar achternagezonden had. Hoe kon nu die deugdelijk
onthoofde Argus weer onder
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Het vignet op de titelpagina van de Amsterdamsche Argus diende ook als titelvignet van de afleveringen
van het blad: Argus, gezeten boven het Amsterdamse stadswapen, houdt met zijn rechterhand de
hoorn van de koe Io vast en heeft in zijn linkerhand een hart (Bijzondere Collecties, UvA: UBM Z
5461).

de levenden verschijnen, aan de ‘Ystroom’ opduiken en zich opmaken om de ‘zeven
Provintien’ te bereizen?
Sprekend als ware hij Argus zelf, een vereenzelviging die volgehouden wordt
zolang het tijdschrift zal bestaan, legt de auteur uit, hoe de reus een paar eeuwen na
zijn executie zich ervan bewust werd ‘prattica te leggen in den Hemel van Pythagoras’.
Dat wil zeggen dat zijn ziel de effecten ondervond van de zielsverhuizingsleer van
deze wijsgeer.4 Naar diens ‘welgevallen’ migreerde Argus' ziel naar ‘de lichamen
van allerley Standspersonen, Philosophen en Poëten’, zoals daar zijn Lucretius,
Horatius en Juvenalis: eerstgenoemde ongetwijfeld omdat zijn leerdicht De rerum
natura5 de angst voor goden bestrijdt en de twee anderen wegens hun satirische
reputatie. Uit jongere tijd is er Descartes, vermoedelijk omdat hij aan alles durfde
twijfelen teneinde zijn denken een betrouwbaar fundament te verschaffen. Volgen
de Franse toneelschrijvers Corneille, Racine en Molière, vergezeld door Boileau,
gezaghebbend literair theoreticus en hekeldichter. Last but not least valt de naam
van Doedijns, de enige Nederlander in het ensemble.6
De bedoeling van deze opsomming is duidelijk: door zijn logeerpartijen bij zoveel
genieën uit oude en nieuwe tijden was Argus' ziel gelouterd en moest er welhaast
sprake zijn van een geestelijke verwantschap met hen. De auteur relativeert dit meteen
door te vertellen dat Argus' ziel tenslotte was beland ‘in het lichaam van een snaak,
die noch vlees noch visch is, en van alles wat, doch van 't geheel niets weet’. Van
zo'n personage mochten wellicht grillige teksten verwacht worden, maar geen
wetenschappelijke stukken zoals de toenmalige geleerdentijdschriften publiceerden.
Toch zou Argus al schrijvend best af en toe een tikkeltje genialiteit kunnen ontlenen
aan wat hij zich herinnerde van zijn zwerftocht langs die unieke logeeradressen.
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De laatste gastheer die hem op straat had gezet, was Doedijns, hekkensluiter in
het rijtje. Was dat uit teleurstelling over het geringe effect van zijn eigen activiteit
als zedenmeester? In ieder geval was hij verontwaardigd over het zedenbederf,
speciaal de decadente spilzucht - buitensporige ‘pracht’ - waaraan het nog jonge
Nederlandse volk zich had overgegeven. Daar Argus aan dit kwaad part noch deel
kon hebben, hield zijn verwijdering klaarblijkelijk een opdracht
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in. Hij moest, net als Doedijns, ‘zoo veel mogelyk bespieden’ wat mensen zich aan
kwalijks veroorloofden en ervoor waken niet opnieuw door Hermes of een van zijn
‘opvolgers’ in slaap gebracht te worden.

Een snel demasqué
Wie de ‘snaak’ was die een carrière als Argus ambieerde, kan voor insiders niet lang
een raadsel zijn geweest. Het werkwoord ‘behagen’, in de eerste Argus-aflevering
binnen weinige regels vier maal herhaald,7 wees overduidelijk naar Hermanus van
den Burg die zijn werk gewoonlijk signeerde met de spreuk ‘Voor Die 't Behaagt’.8
Ruim vijf weken later vermaakte Van den Burg er zich nog mee om het publiek af
te luisteren en te horen, hoe de een hem voor een medicus hield, de tweede voor een
jurist en weer een ander voor iemand die ‘te gelyk drie ligchamen bezielt’.9
In de Argus-aflevering van 2 november 1718 maakte hij een einde aan alle would-be
geheimzinnigheid door een kwatrijn te ‘lenen’ van ‘den Autheur, die korts zyne
Mengelpoëzie heeft uitgegeven, en zegt, dat hy schryft, voor die 't behaagt’.10 In dat
motto school geen vermetel vertrouwen op de lezersgunst: rond 1718 bestond er
ongetwijfeld een publiek dat behagen schepte in 's mans gedichten en toneelstukken.
Werk van hem werd herdrukt en zelfs nagedrukt.11 Van den Burg behoorde tot een
bohème-achtig milieu12 van succesvolle dichters, toneelspelers en beeldend
kunstenaars, zoals de graveur Jan Goeree die titelprenten en vignetten voor hem
ontworpen heeft.13 Literair werk uit deze kring is lang verguisd en als gewild burlesk
veroordeeld. Van den Burgs poëzie ontkwam aan dit vonnis, dat vooral op
negentiende-eeuwse vooroordelen berust, en genoot de eer van opname in latere
poëziebloemlezingen.14

Conventie en vernieuwing
Tot de verklaringen waarmee Van den Burg zich in het eerste nummer als
zedenmeester-Argus voorstelt, behoort een obligate belofte, waaraan hij zich overigens
niet strikt zou houden. Hij zegt toe jegens zowel ‘Paleizen’ als ‘Tempelen’ een uiterste
omzichtigheid te zullen betrachten.15 Die reserve tegenover wereldlijke en kerkelijke
machthebbers mag beschouwd worden als een preventief gebaar, dat men in de pers
van het ancien régime herhaaldelijk terugvindt, ook bij de francofone bladen uit de
Republiek.16
Niet minder conventioneel is Argus' verzekering dat hij zich ervan zal onthouden
mensen ‘personeel ten toon te stellen’, dat is: herkenbaar te hekelen.17 Specifieker is
de gedrevenheid waarmee Argus het ambt van ‘drilmeester der zedelere’ opeist. ‘Ik
moet, ik wil, en zal de waarheid zeggen’, roept hij uit, zelfs als daarmee ook zijn
eigen gebreken aan het licht mochten komen. De mogelijkheid van twijfel aan zijn
bekwaamheid pareert Argus met de, nogal confronterende, verzekering dat er weinig
voor nodig is ‘om in een boeren regtbank als Schepen te assisteren’.18
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Ongetwijfeld het belangrijkste voornemen van Argus is dat hij zijn publiek zal
‘fatigeren door verzen’. Al dichtend wil hij proberen zich ‘aangenaam te maken’ bij
die mensen,
Wier belang het is, zig niet misnoegt te tonen op den gene, die zo vele
vale en akelige hoedanigheden in hen zal ondernemen te ontdekken; want
Poëzy is ten hunnen
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opzigte tovery; en één versje dat hen pryst, brengt meer te wege, behoudens
dat het natuurlyk pluimstrykt, dan duizend redeneringen in grammen moede
tot hun nadeel uitgebulderd. De Poëzy [...] is van enen bevredigenden aart,
en bluscht de vonken van het heftig brandende gemoed.19
Poëzie als element in het proza van een satirisch blad, niet terloops ingelast maar
instrumenteel aangebracht, dat voegde iets toe aan de bestaande redactionele formule.
Voor Van den Burg was het een voor de hand liggende stap. Hij maakte immers
sinds lang verzen, bij voorkeur hekeldichten. Argus liet er geen gras over groeien.
De allereerste aflevering van zijn blad telt al drie distichons en een kwatrijn.

Strategieën van een satiricus en moralist
In zijn openingsnummer legt Argus eveneens uit, hoe hij zich de werking van zijn
moralisaties voorstelt. Die hangt nauw samen met zijn manier van schrijven en berust
op het inzicht dat ondeugd in wezen iets irrationeels is en zich daardoor bij uitstek
leent voor een irrationele benadering. Hij kondigt aan te zullen spreken over zaken
die hij niet verstaat. ‘Klare Schryvers’ noemt hij ‘botrikken’. Moet men naar de
betekenis van een tekst raden, dan wordt de auteur beschouwd als ‘geleert,
hoogdravend, en diepzinnig’. Daarom zal Argus ‘onverstaanbaarheden’ debiteren
die door onoordeelkundigen als ‘diepe en verborgene geleertheid’ zullen worden
opgevat. Hij kondigt aan precies zoveel af te zullen wijken van de ‘Verstaanlyken
zin’ als het zijn lezers schort aan begrip voor ‘al wat een regtschapen man behoeft’.
In verband met deze strategie verklaart Argus zich voorstander van een indirecte
benadering: ‘Venus schoon behaagt veel minder naakt, dan door een doekje’. Ook
heeft hij vertrouwen in het verstorende effect van plotselinge invallen. Zelf
kwalificeert Argus zijn schrijfsels als ‘grillen’ en zijn moralisaties als ‘gril-pillen’.20
Daarbij past uiteraard compositorische losbandigheid. Wanneer hij bij het uitwerken
van zekere passage moet constateren dat Cicero er eigenlijk niets mee te maken heeft,
is zijn laconieke reactie: ‘Komt hy 'er niet te pas, ik breng 'er hem te pas’.21 Rijst
elders de vraag, of de context de aanhaling van een versje verdraagt, dan laat Argus
eenzelfde willekeur gelden: ‘het komt 'er te pas, of ten minste ik breng 't 'er te passe’.22

Lezerspubliek en schrijfstof
Om zich de kritiek van een ongewenste cliëntèle te besparen laat Argus in zijn eerste
nummer reeds weten dat hij ‘het vulgair’ niet wenst te bedienen.23 Even duidelijk is
zijn latere verklaring dat hij voor een kroegloperspubliek ‘te duister’ zou zijn.24 Een
specifieker segment van zijn lezerskring vormen de universiteitsstudenten. Argus
kapittelt hen herhaaldelijk over hun schavuitenstreken en hun ‘liefde voor Madame
Debauche’,25 maar geeft toe dat de ‘Academiesnaakjes’ zijn ‘vertellingkjes’ weten
te waarderen en daardoor ‘geen kleintje tot het debiet contribueren’.26
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Wat Argus zijn lezers zoal wil voorzetten, valt af te lezen uit aflevering 1.
Hoofdbestanddeel zijn notities over het krantennieuws,27 meldingen van politieke
feiten maar ook faits divers. De stukjes besluiten met een moralisatie of wijze
opmerking, het geheel op luchtige toon gebracht. Soms overweegt in de
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Portret van Hermanus van den Burg, gegraveerd door Pieter Tanjé naar een schilderij van Jan Maurits
Quinkhard (Collectie Rijksmuseum).

afwerking het anekdotische.28 Zo mondt een item over een portret van de tsaar uit in
de vaststelling dat een schilderij van iemands maîtresse het altijd aflegt tegen het
‘origineel’ daar het ‘ront’ en ‘hol’ eraan ontbreken.29
Van den Burg wilde kennelijk dat zijn Argus herkenbaar zou zijn als een ludieke,
kritische tegenhanger van de gangbare nieuwsbladen. Zo bericht hij in zijn eerste
nummer over een premie, uitgeloofd voor het terugbezorgen van een ‘ma[a]gren
Windhond’: parodiëring van dergelijke advertenties in de kranten.30 Behalve satirische
observaties over het nieuws zijn er enkele smakelijke relazen over belevenissen van
Van den Burg zelf, dan wel anekdoten. Zo leert de lezer van nummer 1 waar de
uitdrukking ‘Apenstaarten’ (misschien?) vandaan komt.31 Slotakkoord van een passage
is vaak een Latijns citaat, vaker nog een Nederlands gedicht.
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De satirische manier waarop Van den Burg zijn onderwerpen presenteerde, roept
overigens een vraag op. Was hij alleen maar een oppervlakkige zedenpreker of
goedkope amuseur? Ten onrechte is hij daarvoor aangezien. In zijn Argus neemt hij
herhaaldelijk respectabele standpunten in. Zo vindt hij dat adeldom alleen betekenis
heeft als die met ‘eigen deugd en zweet’ is verworven.32 Ook acht hij de kerkelijke
reformatie onvoltooid: er heerst nog te veel ‘fabelspint’, bijgeloof.33 En de inquisitie,
zegt hij, ‘disponeerd over 't geweten’, maar mist daartoe het recht.34 Drie opinies die
Van den Burg geestverwant maken van de vroege protestantse Verlichting.
Hoogstaand is zijn gedachte dat men aan de armen verschuldigd is, wat men niet
nodig heeft om zelf arm te worden.35 Interessant ten slotte is zijn idee dat alle eeuwen
in essentie gelijk zijn, maar slechts in ‘omstandigheden’, ‘de Modens’, verschillen.36

Poëticaal
Een hoofdkenmerk van de Amsterdamsche Argus is de grote hoeveelheid
Nederlandstalige poëzie. Op dit punt heeft de auteur zijn belofte gestand gedaan.
Van de eerste vijftig afleveringen moeten slechts elf het zonder Nederlandse versregels
stellen, wat dan gecompenseerd wordt door Latijnse of Franse poëziecitaten. De
dichterlijke oogst uit deze Bataafse Helicon bestaat uit strikt metrische verzen, meest
alexandrijnen, soms jambische viervoeters. De jaargang telt dertien sonnetten en
ruim dertig kwatrijnen en sextetten. Eindigend met een pointe werken ze vaak als
puntdichten. Ook bevat de Argus lange gedichten van enkele bladzijden.
De meeste verzen lijken speciaal voor het tijdschrift te zijn geschreven, maar soms
putte Van den Burg uit voorraad: zijn reeds verschenen dichtbundels.37 Enkele malen
ook speelde hij leentjebuur.38 De inlassing van dichtwerk was bedoeld om ‘zoveel
mooglyk verandering te fourneren’. Mogelijk stoorde dat sommige lezers, maar er
waren er ook die wensten ‘dat Argus altoos in verzen schreef ’,39 ja ‘dat de gehele
Argus uit verzen bestond’.40
Thematisch vormen de verzen een zeer divers assortiment. Een flink deel bestaat
uit hekeldichten, vooral wanneer krantennieuws becommentarieerd wordt. Het gaat
dan om een afkeurend oordeel over de actualiteit, om de censuur van een recent
gemeld gebeuren. Maar ook algemene misstanden ontgaan hem niet. Met schone
schijn maakt hij korte metten:
Wat kan een Vorst, die tracht in vrede te regeren,
Indien 't een Chr....is, in 't Ryk het minst ontberen,
Al had hy van de Deugd en g...dienst enen walg?
My dunkt niets minder dan de Biegtstoel en de Galg.41

Soms is Argus' toon eerder waarschuwend en vermanend. Zo roept hij in een
twaalfregelig gedicht de geest van een ‘versturven Koopman’ op en laat hem post
mortem de beurs bezoeken. Die plaats lijkt de man ‘veel eer een Hof dan Handelplaets
te wezen’ door de ‘overgrote pracht van pruiken en gewaed’. Het dunkt hem hoog
tijd die decadentie te ‘besnoejen’.42 Eenzelfde waarschuwing klinkt op uit een gedicht
over Amsterdams ‘Bank’ en ‘Maetschappye’ (de VOC), die te horen krijgen: ‘Het
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loopt alreeds naar 't eind met uw geducht vermogen’.43 Zo wordt de achteruitgang
van de macht en rijkdom van de Republiek haar-
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scherp gesignaleerd. Aan de heiligverklaring van negotie en geld doet Argus echter
niet mee. Hij verklaart zelfs dat ‘Koopmanschap’ en ‘dievery’ overal naaste buren
zijn,44 dat de ‘Geldgod’ afgodisch wordt vereerd45 en dat - waarschuwing voor
geldbeluste gelukzoekers - een rendez-vous met de ‘Fortuin’ in Oost-Indië uiterst
riskant is.46
Vaak neemt Argus stelling tegen bijgeloof: ‘Gy die waent dat het spookt, en zwarte
konst geloofd,/ Voed zwarte konst in 't hart, hebt spoken in het hoofd’.47 Ook van de
katholieke kerk moet Argus weinig hebben (een ‘Verdoemlyk Bygeloof’)48 en gebeten
is hij op de jezuïetenorde die volgens hem alles sanctioneert, wat ‘Romen dient’.49
Twee bestraffende kwatrijnen wijdt Argus aan een bericht over buitenechtelijk
geboren zuigelingen in Portugal. Ze worden in een soort ‘draaibak’ gelegd die zich
bevindt in de gevel van een kinderhuis en belanden zo ‘binnens muurs’, waar men
verder voor ze zorgt. Zo ontdoen geestelijken, met name joden die voor geld priester
zijn geworden, zich van hun ‘snoepvrugt’.50 Een onwelwillend commentaar, waaraan
antipapisme en antisemitisme niet vreemd zijn. Een sextet dat begint met de woorden
‘Als Mars niet plondren mag’ schildert indringend de mentaliteit van gedeserteerde
soldaten,51 toen een actueel probleem.
Wonderlijke creaties, overschuimend van morele verontwaardiging maar zonder
directe relatie met de actualiteit, zijn twee satirische gedichten, gepresenteerd als
‘Caracter’52 of ‘portrait’, die antieke Romeinen tuchtigen, respectievelijk de
bloedschender Augustus en het ‘lievertje’ Germanicus, ‘zwelger en vraet’. Misschien
zijn ze bedoeld als afschrikwekkende voorbeelden.
Het tijdschrift behelst ook tal van verzen met een mildere, meer moraliserende
boodschap, zoals: ‘Begeerte, nooit verzaed, gelyk aen 't gulzig graf,/ 't Erlangen voed
uw quael, en 't wenschen is uw straf ’.53 Andere zedenlessen betreffen laster,
ondankbaarheid, matigheid en de sterfelijkheid van de mens.54 Onverwacht in een
tijdschrift dat toch satirisch wil zijn, zijn enkele godsdienstige gedichten. Alleen de
deugd en de genade van zijn Verlosser vrijwaren de ziel van een gestorvene van een
‘slaverny/ Die eeuwig durende is’, zo catechiseert een sextet.55 Een bewerking van
Prediker 3 in sonnetvorm leraart dat een mens van zijn eerlijk verdiende welvaart
mag genieten, zolang hij beseft dat naar Gods ondoorgrondelijke wil al het bestaande
tijdelijk is.56 Ook het seculiere leerdicht is vertegenwoordigd, bijvoorbeeld met een
sextet dat de stelling verdedigt: ‘Beleid doet dikmaels meer dan 't woedende geweld’.
Een standpunt dat Argus al eerder verkondigd had.57

Van verjaardichten en vaderlandsliefde tot funeraire poëzie
Als vorsten hun verjaardag vieren, is Argus paraat om hun een sonnet te offreren.
Rekende hij op een passende beloning voor dit gebaar? Zich wendend tot de tienjarige
‘Fransche Majesteit’ dacht hij zelf van niet, daar ‘de Nederduidsche taal te gering
werd geconsidereerd voor 't Hof ’. Hij spreekt de hoop uit dat Lodewijk XV zich
‘altoos een vriend van Neêrlands vryen staet’ zal tonen.58 Van de Engelse koning
George I, aangesproken als ‘Vredevorst’, wordt hetzelfde gewenst.59 De Zweedse
prinses Ulrica60 kan op Argus' sympathie rekenen, omdat ‘haar Gemaal een vriend
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van zyn Vaderland’ is.61 Wanneer haar troonsbestijging in zicht komt, realiseert hij
zich dat dat hem op ‘een versje’ zal komen te staan.62 Dus schrijft hij een sonnet voor
de ‘wyze Ryksprinses’, waarbij hij
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Titelprent van de Amsterdamsche Argus, gegraveerd door Jan Goeree. De prent is later in aangepaste
vorm hergebruikt als titelprent bij de tweede druk van de Doorzigtige Heremyt (Collectie Koninklijke
Bibliotheek).

echter aantekent dat ‘de Souverainiteit’ terecht aan haar man is opgedragen en niet
aan Ulrica; als vrouw stond zij daarvoor immers te ‘laag’. Een vrouwonvriendelijk
standpunt dat Argus vaker inneemt.63 Nog een verjaarssonnet dichtte hij voor de
Engelse generaal, graaf Cadogan,64 waarin hij hem eerde als ‘Bescherm-Engel’ van
zijn ‘hervormde geloofsgenooten’ en ‘Bondgenoot van zyn Vaderland’.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

137
De Argus bevat ook grafschriften: deze eerste jaargang maar liefst acht stuks.
Weliswaar behoren de meeste overledenen tot de royalty of hogere maatschappelijke
geledingen, maar Argus bekommert zich ook om doden van nederiger komaf. Voor
hem gaat echter het de mortuis nil nisi bene niet onverkort op. Hij prijst de gestorvenen
vaak, vervloekt sommigen hartgrondig - dan is hij pur sang satiricus - en schuwt
soms een grapje niet. De graaf van Albemarle herdenkt hij als ‘Held Willems
rechterhand’, ‘noch groter Staets dan Krygsman’. Een dubieus compliment?65 De pas
gesneuvelde Zweedse koning Karel XII tekent hij als een krijgsheld zonder ‘wedergae’,
doch ook als iemand ‘die van Geweld noch meer dan van Beleid verwachte’.66
Ondubbelzinnige sympathie verwoordt Argus' grafschrift voor een
meestertimmerman die, ‘needrig [...], en niet om 's werelds faam’, de armen een grote
geldsom had gelegateerd.67 Lof heeft hij ook voor Henrick Bicker, tweemaal
burgemeester van Amsterdam en altijd een toeverlaat voor ‘weduwen en wezen’.68
Dat klinkt nogal obligaat. Niet anders oogt, op zich beschouwd, het sonnet dat Argus
wel passend lijkt voor de ‘Grafzerk’ van de hekeldichter Jacob Zeeus. Hij verheft
hem als iemand in wie de ‘Geest van Vondel was verhuist’ (weer een pythagorische
manipulatie?) en die verzekerd kon zijn van blijvende ‘Faem’. Vooraf gaat echter
een passage waarin Argus flink uitpakt tegen de satiricus. Hij kwalificeert hem als
een ijdeltuit die wel eens aan de ‘lofziekte’ gestorven zou kunnen zijn. Als dichter
ongetwijfeld ‘een zeer groot talent’, maar met een onevenredige reputatie. Over zijn
hekeldichten tegen Zeeus, gemaakt tijdens de Poëtenoorlog, zwijgt Van den Burg,
die hier kennelijk een oude rekening vereffent.69 Een heel ander effect beoogt Argus'
eerbetoon aan een Italiaanse officier die met zijn fort vol buskruit in de lucht gevlogen
was. 's Mans faam is vast wel onvergankelijk, maar ‘nochtans wouw 'k niet graag
een ruiltje doen met hem’.70 Typisch een sonnet à surprise, waarin de komische
wending in de slotregel garant staat voor een verrassingseffect.
Heftige gevoelens van afkeer en haat vinden uitdrukking in de laatste twee
gedichten van deze bonte sortering grafpoëzie. Bij de dood van prins Aleksej, oudste
zoon van tsaar Peter de Grote en gekant tegen zijn vaders moderniseringsstreven,
beschuldigt Argus hem van ‘euveldaân en snoodheên’, ‘vadse ledigheit en ontugt’
en noemt hem een onwaardige zoon ‘Des grootsten Keizers dien ooit Rusland wierd
gegeven,/ Een waar Mecenas, die in wysheit vind zyn lust’.71 Wist Argus dat Aleksej
was bezweken aan de gevolgen van marteling tijdens gerechtelijke verhoren?72 In
zijn bepaald niet onpartijdige beoordeling speelde wellicht mee dat hij de tsaar
diensten bewees als informant in de Republiek. Was de tsaar misschien af en toe
Argus' mecenas?
Apert onsmakelijk is het gedicht waarmee Argus de executie vierde van de Zweedse
staatsman Georg Heinrich von Goertz. Die was de dupe geworden van het mislukken
van zijn plan de Triple Alliantie te breken waarmee Engeland, Frankrijk en de
Republiek de rust in Europa wilden verzekeren, tot nadeel van Zweden dat bij een
status quo allerminst belang had. Ook werd hem de uitgifte van minderwaardig geld
nagedragen, ondernomen om de oorlog tegen Zwedens vijanden te financieren. Na
de dood van Karel XII werd Von Goertz verantwoordelijk gesteld voor alle ellende
die dit land trof: een bijzondere rechtbank veroordeelde hem ter dood. Argus maakt
hem uit voor ‘edel [adellijk] Rover en Schoffeerder van den Vree’ en wil op zijn
zerk gehakt hebben:

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

138
Hier rot hy, die 't gemoed eens Koningks stak in brand [...]
De Ravens zyn verkort [tekortgedaan] toen hem de Wraek deed sneven,
Die hem 't gewormte en niet hen heeft ten prooy gegeven.73

Een burleske inleiding op het gedicht badineert virtuoos over valuta die ‘op de
Zweedsche wyze!’ in omloop waren gebracht. Nergens echter een kwaad woord over
Karel XII, die zijn eerste minister voor onmogelijke opgaven had gesteld. Niet eenmaal
de gedachte dat Von Goertz misschien als zondebok gediend had.

Het geval Alberoni
Graag richtte Van den Burg zijn pijlen op concrete doelen en zijn satirisch instinct
werd geprikkeld door krantenberichten over zowel politiek als een bepaalde staatsman.
De politieke daden en de persoon van de Spaanse kardinaal en staatsman Giulio
Alberoni74 voldeden optimaal aan dit dubbele criterium. Maar liefst 41 van de 50
eerste Argus-afleveringen bevatten uitspraken over deze politieke pokerspeler. Argus
achtervolgt hem, zoals Hera's horzel de koe Io najaagt. Met deze kritische
belangstelling stond Argus niet alleen. De rasjournalist Rousset de Missy, tuk op
actueel schandaal, wachtte des kardinaals val niet af en publiceerde in 1719 een
boekje over hem.75
Alberoni, een tuinmanszoon uit Piacenza, was een intrigant die het tot eerste
minister van de Spaanse koning Philips V had gebracht en vanaf 1716 in Madrid de
lakens uitdeelde. Sedert 1717 was hij kardinaal. Hij trachtte voor Spanje onder de
bepalingen van de Vrede van Utrecht uit te komen, onder andere om Spanjes verloren
bezittingen in Italië te herwinnen. Hij liet onverantwoorde invasies uitvoeren in
Sardinië (1717) en Sicilië (1718) en probeerde vergeefs met twee Jacobitische
expedities naar Schotland (1719) de Stuarts weer op de Britse troon te brengen.
Argus' commentaren op deze carrière zijn stekelig en scherp, in proza en poëzie.
Een gedicht over de vrede tussen de Duitse keizer en de Porte (1718)76 maakt Alberoni
uit voor een ‘Twistgierig schenziek Stokebrand’. In zijn eigen belang kan deze
‘Gewaande Sp[aanse] Masaryn’, een welgefundeerde betiteling,77 beter niet proberen
opnieuw twist te zaaien in Europa. Laat die ‘Autaer-quant’ bij zijn stiel blijven, het
wierookvat zwaaien en gewijde kaarsen aansteken. Opmerkelijk is dat Argus de
kardinaal indeelt bij ‘Calchas wichelrot’, een categorie van slinkse, machtsbegerige
geestelijken. Sedert Vondels Palamedes was Calchas een met schuld beladen naam.78
Dat Argus keer op keer Alberoni daarmee aanduidt, is significant.
Wonderlijk is een ‘vertoog’ dat Argus zegt gedroomd te hebben en presenteert in
de vorm van een lang gedicht.79 Natuurlijk heeft hij niet alles onthouden en dat
‘dromen bedrog is’, weet hij ook wel. In die droom hield een ‘Heraut’, namens ‘de
verbondene Antagonisten der Spaanse Staatsconduiten [staatsbestuurders]’, een
redevoering tot ‘alle Mogentheên’, die hij aanspoorde wraak te nemen op iemand
die, ‘in 't Tempelkleed’ gehuld, de ‘schone Euroope’ belaagde. Wie anders dan
Alberoni? Die is immers
[...] een hoogmoedige, die enen myter draegt,
En, barstende van waen, door Heerszugt opgeblazen,
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En slaen als woedende met ene Bisschops staf,
't Slot en de grendelen van Janus Tempel af.80

Merkwaardig is een passage waarin Alberoni voor tempelier wordt uitgemaakt.
Zuipen als een tempelier is een oude zegswijze,81 maar voor zover bekend had de
kardinaal geen drankprobleem. Waarschijnlijk zag Argus overeenkomst tussen de
oorlogspolitiek van de eminentie en het militaire karakter van de middeleeuwse,
geestelijke Tempeliersorde. Zelf riep hij met exclamaties als ‘moord, brand, blaek’
op tot oorlog tegen de Spanjaarden. Met Gods hulp zou ‘het zoet der vrede’ daar de
vrucht van zijn, zo meende de oorlogsstoker.
De imitatie van een gedeelte van het Faëton-verhaal uit Vondels vertaling van
Ovidius' Metamorphoses82 is wel de merkwaardigste creatie uit de reeks, waarmee
Argus de Spaanse kardinaal heeft bestookt.83 Alberoni had laten weten dat hij,
overladen met werkzaamheden, zich voelde ‘als imant, die achter een hollend paard,
op den wagen van Staat was gezeten’. Dat deed Argus denken aan de mythe van de
roekeloze Faëton die de waarschuwingen van vader Febus in de wind slaat en de
zonnewagen wil berijden: een ‘Antiquen’ naast een ‘Modernen dollen Voerman’.
Argus bekent dat hij Vondels vertaling niet kan verbeteren, maar om haar op Alberoni
toepasselijk te maken zal hij ‘er wat koolzaad onder mengen’ (‘kool’, hier: gekheid).84
Voor de eerste tien regels van zijn pastiche leent hij Vondels eindrijmen, zelfs
complete rijmwoorden, om daarna zijn eigen gang te gaan. Hij overstelpt Alberoni
met wijze adviezen, zoals Febus zijn hardleerse zoon. Dit sermoen begint als volgt:
Volg, Kloosterling, myn raed, en hoed u voor berouw;
Houwd tot uw best, kan 't zyn, den aep doch in de mouw;85
Wilt, nu gy 't Staetspaerd mend, de Fransche slag doch sparen.
Vermits gy 't tomeloos, slegts houd by staert en haren;
Het hold reeds buiten 't spoor, met u en 't licht gespan:
Denk dat men by den staert dat Ros niet houden kan.

Kloosterling? Om hem te kleineren maakt Argus een patertje van de kardinaal en
geeft hem vervolgens politieke dressuurles. Hij moet niet naar Engeland rijden (daar
zullen ze de strengen van de zonnepaarden doorsnijden), ook niet naar Schotland en
Ierland, Sicilië en Sardinië kan hij beter mijden (zoals hij gemerkt zal hebben), en
steun zoeken bij Frankrijk, ‘Mahomet’ (de Turken) of de Russen is evenmin een
goed idee. Niet te hoog moet hij gaan, maar ‘den middelweg’ en recht op het verblijf
van godin Vrede afkoersen. Daar kan hij dan ‘een kopje Thee gaen drinken!’. Zo
niet, dan zal het ‘Staetspaerd’ Alberoni verpletteren, zoals onlangs nog een schadelijke
Zweed (Von Goertz) ondervonden heeft.
Wanneer in het voorjaar van 1718 een Spaanse vloot verslagen is, maakt Argus
zich tot de woordvoerder van de omgekomen schepelingen en schrijft een
wraaksonnet.86 Zoals hij al eerder had doen blijken, laat het lijden van het bootsvolk
in een zeeoorlog hem niet onberoerd.87 Opnieuw roept hij het beeld op van ‘de dode
rompen der geringe en ongeachte drenkelingen’ en klaagt namens hen Alberoni aan,
‘een martiaal Tempelier’, een hoogmoedige van lage geboorte en zonder deugd, die
hij verantwoordelijk houdt voor hun lot. Argus suggereert, een half jaar voor het daar
werkelijk van komt, de kardinaal in ballingschap te
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zenden. Hij gaat nog een flinke stap verder en laat het personage ‘Wraek’ de doodstraf
eisen voor ‘Koorquant’ Alberoni, een man ‘die naer Waerheit, Deugd noch rede
wilde horen’.

Besluit
De schrijver die in 1718 de Amsterdamsche Argus lanceerde, wist dat van tijd tot
tijd een ‘Poëtische stuip’88 zich meester maakte van zijn pen. Die aandrift kon zich
manifesteren in een proza van een haast barokke verbositeit, maar liet zich, als dat
zo uitkwam, ook onderwerpen aan de gewoonten van de reguliere dichtkunst. De
vele Nederlandse gedichten, versjes, rijmende regels in de eerste Argus-jaargang zijn
daar de vruchten van. Ze vormen een essentieel bestanddeel van het tijdschrift en
worden in de eerste aflevering ook als zodanig aangekondigd. Ze waren bedoeld om
afwisseling te brengen en literair genoegen te verschaffen. Ze bespelen zeer
afwisselende thema's en illustreren of ondersteunen de intenties van een auteur die
vaak wilde hekelen, maar ook neigde tot moraliseren of zelfs onderwijzen. De formule
die Van den Burg met zijn dichterlijke innovatie hanteerde, moet in de smaak zijn
gevallen. Weyerman die met De Rotterdamsche Hermes twee jaar later debuteerde,
paste haar vanaf de eerste aflevering toe.

Eindnoten:
1 Bestudeerd is de eerste jaargang: vijftig afleveringen (samen 400 doorgepagineerde bladzijden),
verschenen 25-5-1718 t/m 7-6-1719. Het blad verscheen op woensdag, t/m nr. 8 (17-8-1718 )
om de veertien dagen, daarna wekelijks. De afleveringen hebben geen motto. Na voltooiing
van deze jaargang werden door de uitgever aangeboden: (1) een door Jan Goeree gegraveerde
titelplaat; (2) een berijmde ‘Uitlegging van de Tytelplaet’; (3) een titelpagina met de tekst:
‘Amsterdamsche Argus, acht gevende op alle voorkomende zaken en gevallen; ten voornaamste
gerigt om de wanstalligheden der menschelyke bedryven aan te wyzen, en hunne gebreken op
enen vermaaklyken en luchtigen trant te hekelen. Eerste deel’; (4) een ‘Opdracht’ aan Momus,
de god van de spotternij. Gebruikt exemplaar uit eigen bezit.
2 Over de Hermes: Elly Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus. De Rotterdamsche
Hermes (1720-'21) van Jacob Campo Weyerman. Cultuurhistorische verkenningen in een
achttiende-eeuwse periodiek (Amsterdam/Atlanta 1994). Over het duel tussen het Rotterdamse
en het Amsterdamse blad: H.M. de Blauw, ‘Hermes contra Argus: de relatie van Weyerman
tot Hermanus van den Burg’, in: P. Altena e.a., Het verlokkend ooft. Proeven over Jacob Campo
Weyerman (Amsterdam 1985), p. 233-258.
3 Rotterdamsche Hermes nr. 2 (17-9-1720), colofon: ‘De Hermes wort uitgegeven, te [...]
Amsterdam [by] Oosterwyk, Ratelband en Rank’.
4 Amsterdamsche Argus, p. 1. De Griekse wijsgeer Pythagoras (ca. 575-na 500 v.Chr.) leerde dat
de onsterfelijke ziel na de dood van het lichaam in andere lichamen overgaat.
5 Titus Lucretius Carus (ca. 99-55 v.Chr.), Romeins dichter en wijsgeer uit de school van Epicurus,
huldigde een atomistisch wereldbeeld, waarin de ziel als een materiële en sterfelijke entiteit
wordt opgevat.
6 De ‘Uitlegging van de Tytelplaet’ (zie noot 2) herhaalt het zielsverhuizingsverhaal en noemt
de werken van Juvenalis, Rabelais, Boileau en de hekeldichten van Pasquino die, bevestigd aan
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een muur, linksboven in de titelgravure zichtbaar zijn. Opmerkelijk is dat de in Amsterdamsche
Argus, p. 1, en de ‘Uitlegging’ genoemde schrijvers merendeels behoren tot de categorie die
ook Doedijns heeft geïnspireerd. Vgl. Hendrik Doedijns, De Haegse Mercurius, 7 augustus
1697-1 februari 1698. Ed. R. van Vliet (Leiden 1996), p. 6-7.
Amsterdamsche Argus, p. 3, regels 4-13.
Voor Hermanus van den Burg (Amsterdam 1682-1752) zie de literatuurgeschiedenissen van J.
te Winkel en G. Kalff. Voorts H.M. de Blauw, ‘Bibliografie van het werk van Hermanus van
den Burg gepubliceerd tussen 1700 en 1800’, in: Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw, juli
1977, p. 5-35; ‘18e-eeuwse literatuur bij stukjes en beetjes’, in: Spektator. Tijdschrift voor
Neerlandistiek 6 (1976), p. 332-336; ‘De Amsterdamsche Argus’, in: Vrij Nederland /
Boekenbijlage, 3-1-1987; ‘Hermes contra Argus’; Groenenboom-Draai, De Rotterdamse
woelreus, passim; K. Smit, Pieter Langendijk (Hilversum 2000), p. 243-245. In 1718 was Van
den Burg factor van de Haarlemse rederijkerskamer Trou Moet Blyken, waarvoor hij een
jaarzang dichtte: Nieuwjaarsgifte, gedaan met den aanvang van 't jaar 1719. Aan, en voor de
broederen de Pellikaanisten, geschikt naar het oogmerk van hun spreuk, in voldoeninge van
hun blasoen Trouw Moet Blyken (Amsterdam, Johannes Ratelband), Knuttel Pflt. 164.119.
Amsterdamsche Argus, p. 48.
Amsterdamsche Argus, p. 148; H. van den Burg, Mengelpoëzy (Amsterdam 1718), met titelvignet
met onderschrift ‘Voor Die 't Behaagt’. Vignet en titelplaat zijn gemaakt door Jan Goeree. De
bundel is opgedragen ‘Aan de Heeren Broederen de Pellikaanisten, onder 't woord Trouw Moet
Blyken’.
De Blauw, ‘Bibliografie’, p. 24, noten 11 en 12.
G. Schelvis en K van der Vloed, Jenever en wind. Leven, werk en wereld van Robert Hennebo
(1686-1737) (Hilversum 2008), p. 30-31.
Over Goeree: E. de la Fontaine Verwey, De illustratie van letterkundige werken in de XVIIIe
eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche boek (Amsterdam 1934), p. 43-46.
Victor E. van Vriesland, Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen (Amsterdam
1939), p. 279-283; Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende
eeuw in duizend en enige gedichten (Amsterdam 1986), p. 837-845.
Amsterdamsche Argus, p. 2. Deze verzekering ook in de achteraf geschreven ‘Opdracht’ aan
Momus (zie noot 2): ‘'k [...] schuuwde de kerk en 't Raadhuis’.
H. Bots en J. de Vet, Stratégies journalistiques de l'ancien régime (Amsterdam/Utrecht 2002),
p. XIX, 121 over het respect ‘que l'on doit à nos souverains & à la religion de l'Etat’.
Amsterdamsche Argus, p. 1; de ‘Opdracht’ die na voltooiing van de jaargang werd geredigeerd
(zie noot 2) bevat de zin: ‘'k sprak nooit van imant in 't particulier’; Amsterdamsche Argus 296:
verzekering van de auteur ‘nooit particuliere, satirique reflectien te maken’.
Amsterdamsche Argus, p. 2-3.
Amsterdamsche Argus, p. 2.
Amsterdamsche Argus, resp. p. 3 en 48.
Amsterdamsche Argus, p. 4.
Amsterdamsche Argus, p. 148.
Amsterdamsche Argus, p. 8.
Amsterdamsche Argus, p. 248.
Amsterdamsche Argus, bijv. p. 144, 160, 240.
Amsterdamsche Argus, p. 128.
Amsterdamsche Argus, p. 5: een bepaald onderwerp wordt als volgt ingeleid: ‘In de Engelse en
Hollandsche Courant leest men ...’. Verder in het tijdschrift frequente vermelding van de Leidsche
Courant, bijv. Amsterdamsche Argus, p. 91 (‘De Lugduunsche Postloper’), 133, 295, 368 (‘den
Lugdunsen Mercuur’, ‘den Mercurius uit de dubbelde sleutels, op den Ryn, over de Brouwery
van de Roskam’).
Van den Burg acht het anekdotische een belangrijk kenmerk van zijn blad en spreekt in zijn
‘Opdracht’ (zie noot 2) over zijn ‘grappen’.
Amsterdamsche Argus, p. 5.
Amsterdamsche Argus, p. 8.
Amsterdamsche Argus, p. 3: ‘apenstaarten’ betekent dat men geen waarde hecht aan iemands
bewering: gekheid! Mallepraat! Zie WNT, s.v. Argus' uitleg over een aap die bij het koken zijn
staart als pollepel hanteert, moet gewantrouwd worden.
Amsterdamsche Argus, p. 75.
Amsterdamsche Argus, p. 397.
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Amsterdamsche Argus, p. 190.
Amsterdamsche Argus, p. 334.
Amsterdamsche Argus, p. 184.
Argus, p. 363, 356-357, vgl. H. van den Burg, Schriftuurlyke klinkdichten (Leiden 1716), resp.
p. 117, 345; Amsterdamsche Argus, p. 148 (herhaald 232), 380, 381, vgl. Van den Burg,
Mengelpoëzy, resp. p. 352, 209, 326.
Amsterdamsche Argus, p. 382 citeert L. Rotgans; p. 39: ‘Versje, door een van zijne vrienden’;
p. 259-260: twee kwatrijnen van ‘goede vrienden’; p. 350-353: gedicht van ‘zeker Vriend’.
Amsterdamsche Argus, p. 350.
Amsterdamsche Argus, p. 264.
Amsterdamsche Argus, p. 381.
Amsterdamsche Argus, p. 218-219.
Amsterdamsche Argus, p. 383; vgl. p. 320: ‘daar gaat doch ter Beurs niet veel om’.
Amsterdamsche Argus, p. 113.
Amsterdamsche Argus, p. 332.
Amsterdamsche Argus, p. 380.
Amsterdamsche Argus, p. 397; 360 verwijst naar Balthasar Bekker, Ondersoek van de betekeninge
der kometen, als remedie tegen de speculaties van zekere ‘Labbekakken’ en ‘Philosophen van
de mosselwagen’ bij het verschijnen van een komeet.
Amsterdamsche Argus, p. 41.
Amsterdamsche Argus, p. 253.
Amsterdamsche Argus, p. 299.
Amsterdamsche Argus, p. 117.
Amsterdamsche Argus, p. 207, 320.
Amsterdamsche Argus, p. 391, ‘Begeerte, nooit verzaed’: Begeerte is nooit verzadigd.
Amsterdamsche Argus, p. 386, 86, 374, 251.
Amsterdamsche Argus, p. 117.
Amsterdamsche Argus, p. 357.
Amsterdamsche Argus, p. 266; vgl. p. 244.
Amsterdamsche Argus, p. 304.
Amsterdamsche Argus, p. 399-400.
Ulrike Eleonore (1688-1741), dochter van koning Karel XI; voerde 1714-1715, tijdens de
afwezigheid van haar broer Karel XII, reeds het bewind; huwde 1715 Frederik van Hessen-Kassel;
koningin van Zweden 1718-1720.
Amsterdamsche Argus, p. 344.
Amsterdamsche Argus, p. 257.
Amsterdamsche Argus, p. 277-278; vgl. p. 314.
Amsterdamsche Argus, p. 16. William Cadogan (1675-1726) sloeg in Schotland een Jacobitische
opstand neer en streed in de Zuidelijke Nederlanden.
Amsterdamsche Argus, p. 22. Arnold Joost van Keppel (1669-1718), militair, verdrong Bentinck
uit de gunst van Willem III en werd door laatstgenoemde tot graaf van Albemarle verheven.
Amsterdamsche Argus, p. 243-244.
Amsterdamsche Argus, p. 60.
Amsterdamsche Argus, p. 63. Voor Henrick Bicker († 1718): J.E. Elias, Geschiedenis van het
Amsterdamsche regentenpatriciaat ('s-Gravenhage 1923), p. 197 en Tab. VII.
Amsterdamsche Argus, p. 364-365. Zeeus stierf op 27-11-1718. Amsterdamsche Argus, p. 364
meldt de verkoop op 10-5-1719 van Zeeus' ‘boeken, en eigenhandige Manuscripten’. Van den
Burg parodieerde Zeeus tijdens de Poëtenoorlog: vgl. De Blauw, ‘Bibliografie’, nr. 23, noot
14; ‘Hermes contra Argus’, p. 237; zie voor zo'n parodie Vervolg van de Nederduitse keurdigten,
by een verzameld door de liefhebberen der oude Hollandse vryheit (Rotterdam 1717), p. 39,
41.
Amsterdamsche Argus, p. 234.
Amsterdamsche Argus, p. 77. Zie J.S. Bartstra, Handboek tot de staatkundige geschiedenis van
de landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden, deel 1 ('s-Hertogenbosch 1959, 2de
dr.), p. 260-261.
Bartstra, Handboek, deel 1, p. 261.
Amsterdamsche Argus, p. 328; over Von Goertz ook p. 361-362. Voor Von Goertz (1668-1719):
Svenskt biografiskt lexikon, deel 17 (Stockholm 1967-1969), p. 168-177; Bartstra, Handboek,
deel 1, p. 263, 270-272, 279-280.
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74 Over Alberoni (1664-1752): F.M. Taliani, El cardinal Alberoni (Madrid 1953); Dizionario
biografico degli Italiani, deel 1 (Rome 1960), p. 662-668; Bartstra, Handboek, deel 1, p. 259,
269-273.
75 Jean Rousset de Missy, Histoire du cardinal Alberoni. Depuis sa naissance jusqu' au
commencement de l'année 1719 (Den Haag 1719).
76 Amsterdamsche Argus, p. 55-56.
77 De Franse staatsman Jules Mazarin (1602-1661), eveneens Italiaan, heette oorspronkelijk Giulio
(!) Mazarini en werd net als Alberoni kardinaal. Beiden waren een tijd lang oppermachtig:
Mazarin vanaf 1654 tot zijn dood, Alberoni vanaf ongeveer 1716 tot zijn val op 5 december
1719.
78 Calchas, in Vondels hekeldrama Calches genoemd, was de voornaamste priester en wichelaar
onder de Grieken voor Troje. Hij ondersteunde de valse beschuldiging van verraad die Palamedes
het leven kostte. In het drama staat Calchas voor de contraremonstrantse predikant Bogerman,
Palamedes voor Oldenbarnevelt.
79 Amsterdamsche Argus, p. 261-264.
80 ‘Trinacrien’: Trinacria, het driehoekige eiland Sicilië; ‘Mavors’: Mars, god van de oorlog;
‘verbazen’: ontstellen; ‘Janus Tempel’: de deuren van dit heiligdom in Rome werden in
oorlogstijd opengezet.
81 F.A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (Zutphen
1943, 5de dr.), nr. 494.
82 Ovidius, Metamorphoses, Liber II, r. 125-141.
83 Amsterdamsche Argus, p. 347-349; De werken van Vondel, deel 7 (Amsterdam 1934), p. [163]
164-184.
84 Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, nr. 1239. Vgl. Jan Goeree, Mengel-poëzy (Amsterdam
1734), p. 343-346: ‘De Waereld vol Kool of Koolzang’.
85 Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, nr. 30: ‘Den aap in de mouw hebben (of houden)’: zijn
slinkse oogmerken verbergen.
86 Amsterdamsche Argus, p. 389, inleiding 388.
87 Amsterdamsche Argus, p. 114-115.
88 Amsterdamsche Argus, p. 59.
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De mondaine verrekijker van een kluizenaar
De Doorzigtige Heremyt (1728-1729) van Jacob Campo Weyerman
André Hanou†
Op maandag 27 september 1728 verscheen de eerste aflevering van... ja, van wat
eigenlijk? Er staat geen titel boven de tekst. Dat blijft zo gedurende het gehele bestaan
van dit weekblad. Na de aanduiding ‘No. 1’ ziet de lezer slechts een groot vignet en
de datum van de aflevering. Daarna volgt onmiddellijk: ‘De inleyding des heremyts’.
Dat er een heremiet aan het woord zal komen, kan een oplettende lezer die het
vignet beter bekijkt desondanks vermoeden. Daar ziet hij een zittend, gebaard,
sandaaldragend heerschap afgebeeld, gekleed in een soort pij met kap. Vóór hem:
een opengeslagen boek. Of beter: een manuscript, want hij houdt een pen in de
rechterhand. In de linkerhand heeft hij een verrekijker waarmee hij naar ‘buiten’
spiedt. Blijkbaar tekent hij op wat hij waarneemt.
Er zijn meer aanwijzingen. Er liggen rotsblokken. Aan de voeten van de man: een
mandje, een doodshoofd, een knook. Hij zit in een door takken bedekte prieel, als
het ware de veranda van zijn meer permanente verblijf: een stenen gebouwtje dat
geen verdere geheimen prijsgeeft.
Kortom, de lezer begrijpt dat hij kennis maakt met een heuse heremiet. Een
kluizenaar, die er blijkbaar niet helemaal in geslaagd is - of die dat niet wil - zich
geheel uit de wereld terug te trekken. Hij kijkt immers vrijwillig uit op die wereld
en noteert wat hem belangrijk toeschijnt.
De lezer kan zich dus afvragen met welk soort kluizenaarschap hij te maken krijgt.
Blijkbaar niet met een kluizenaar naar christelijk model, aangezien zo iemand buiten
de wereld staat en zijn oog slechts gericht heeft op de hemel. Een op de wereld
gerichte telescoop hoort daar niet bij. Welk type beschouwing en welk soort bekijker
kan de lezer dan wél verwachten?

Blad en auteur: praktische gegevens
Als deze lezer enigszins vertrouwd is geweest met de literatuur van zijn tijd en met
dat populaire nieuwe medium, het tijdschrift, zal hij begrepen hebben welke schrijver
zich hier voordeed als wereldverzaker en tegelijk connoisseur van wereldse affaires.
Want de openingszin van ‘De inleyding des heremyts’ doet vermoeden dat deze goed
bekend is, of is geweest, met de wereld en haar verlokkingen:
Ik had een besluyt gemaakt om dit weekelyks papier te beginnen zonder
inleyding, volgens myne al oude gewoonte; doch een zeker nameloos
vriend verbad dat voorneemen, door my te erinneren, dat een weekelyks
blad zonder inleyding, gelyk was aan een haveloos boek zonder Tytel; aan
een oude Spanjolet zonder blanketsel; en aan een welgestoffeerde kruydkas
zonder de naamrol der Droogereyen.1
Nu weet de lezer best dat een ‘heremitair’ standpunt op zichzelf voor een
weekbladschrijver niet ongebruikelijk is in de eerste decennia van de achttiende
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Miniatuurportret van Jacob Campo Weyerman, in 1724 door Cornelis Troost geschilderd op zilver
(Particuliere collectie).
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eeuw. Er waren er die zich ogenschijnlijk tevreden stelden met scherpe waarneming,
vanuit de hoogte, en zich daarom Hermes of Argus noemden. Anderen gaven hun
distantie ten opzichte van de wereld aan door de positie van toeziener, spectator, in
te nemen en in het verlengde daarvan, de functie van gisper en berisper.
De lezer van 1728 wist wie de meeste bladen op zijn conto had staan, met titels
als Den Ontleeder der Gebreeken en Den Echo des Weerelds, en wie, als fijnproever
van het vrouwelijk geslacht, al in die eerste zin kon zeggen dat een blad zonder
inleiding is als een Spanjolet (Spaanse) zonder blanketsel.
En zijn vermoedens werden zekerheid, toen hij op de laatste bladzijde van deze
eerste aflevering las: ‘Gedrukt voor den Autheur Jacob Campo Weyerman’.2 Onder
de kluizenaarspij schuilt een Nederlandse Casanova. Even erudiet en galant.
Allesbehalve een wereldverzaker.
Later zal de lezer waarschijnlijk het titelblad gekocht hebben, waarmee hij zijn
verzameling ‘heremieten’ liet inbinden. Daarop stond vermeld:
De Doorzigtige HEREMYT, Bespiedende door zynen Verrereykende
Verrekyker, In het Geheymste van zyne KLUYS, de verborgenste Gebreken
der Menschen: Ende dezelve op eene Geestige, en Aangename wys ten
toon stellende door JACOB CAMPO WEYERMAN.3
Over leven en werk van Jacob Campo Weyerman (1677-1747) is elders genoeg te
vinden.4 Slechts kort het volgende met betrekking tot de jaren 1728 en 1729, de
periode waarin De Doorzigtige Heremyt verscheen.
In 1727 woonde de beroepsauteur Weyerman op buitenplaats Meer en Hoef in
Abcoude, dat hij had gehuurd van Johannes de la Croix. Dat zou tot enorme ruzies
met zijn huisheer leiden, die er dan ook in de Heremyt vreselijk van langs krijgt.
Mogelijk woonde Weyerman al in 1728 in Amsterdam. In ieder geval blijkt hij op
17 februari 1729 te wonen op de Reguliersgracht aldaar. Enkele maanden later woonde
hij in de Lombaertsteeg, bij de Nes. Op weg naar de Dam moet hij soms door de
Hermietenstraat - bron van inspiratie? - zijn gelopen, tussen Rokin en Nes.5
De Heremyt verscheen als kwarto-uitgave, op mooi papier, zoals alle bladen van
Weyerman. Het betekent dat zijn bladen een zeker aanzien genoten en dat de lezers
bereid waren er iets méér voor te betalen.6 Na het eerste nummer (27 september 1728)
verschenen regulier de volgende nummers. Even lijkt er een kink in de kabel te komen
wanneer in het vijfde nummer (25 oktober) de laatste bladzijde wit blijft. Daar valt
slechts te lezen: ‘P.S. Een doodelyke ziekte die den Autheur onvoorziens op den hals
is gestort, stelt hem buyten staat om deeze bladzy op te vullen behoorlyk, en
bekoorlyk’.7 Maar geen zorgen, op 1 november verscheen gewoon een nieuw nummer.
Het is overigens niet onaardig ineens een kijkje te krijgen in de keuken van een
auteur. Het moet moeilijk geweest zijn om in alle omstandigheden een weekblad te
produceren. Was Weyerman toen inderdaad ziek? Aflevering 10 (29 november)
begint hij met de opmerking: ‘Na dat ik den doodendans van een gevaarlyke koorts
was ontsnapt’, en vertelt dan over de onzinnige adviezen van diverse door hem
geraadpleegde geneesheren. Het klinkt echt.
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Titelvignetten van de Doorzigtige Heremyt (rechterpagina) en de Vrolyke Kourantier (beide Bijzondere
Collecties, UvA: O 60-2676).

Het blad passeert de jaarwisseling, maar beëindigt de jaargang niet. Het sluit met
nr. 23, op 28 februari 1729. Of eigenlijk: het sluit niet. Want, terwijl de
paginanummering doorloopt, volgen twee afleveringen met een eigen nummering
van een blad dat bij nr. 1 heet Eerste Papier van den Vrolyken Kourantier, bij nr. 2
gewoon Den Vrolyke Kourantier (gedateerd 7 en 14 maart 1729).8 Ongebruikelijk
in tijdschriftenland, omdat een nieuw blad doorgaans een eigen paginering heeft.
Toch heeft de Kourantier een eigen vignet, met de afbeelding van een man aan zijn
schrijftafel. Tafel en kamer zijn voorzien van lessenaar, inktgerei, pijpen en een forse
fles wijn. De man draagt een huisjapon en een soort baret. Zo ziet een vrolijke
courantier er blijkbaar uit. De Kourantier heeft ook een wat andere opzet dan de
Heremyt. Is deze Kourantier nu deel van de Heremyt of niet? Mij lijkt dat het om
een afzonderlijk tijdschrift gaat.
We zouden die Kourantier verder met rust kunnen laten, ware het niet dat hij onze
aandacht vestigt op een probleempje waarmee én Heremyt én Kourantier te maken
hebben. Een probleem rond vorm en inhoud van beide. Ter verduidelijking citeer ik
een passage uit het voorlaatste nummer van de Heremyt, waarin de Kourantier wordt
aangekondigd. ‘Schryvers’, aldus Weyerman in de Waarschouwing, hebben ‘nieuwe
doopnaamen geinventeert voor op nieuws herdrukte gedachten, en omschryvingen’.
De auteur zal in zijn nieuwe blad courantennieuws behandelen en van commentaar
voorzien: ‘Onze Kourant zal de duystere plaatzen van sommige Nieuwsschryvers
ophelderen, om, zo het doenlyk is den Leezer in een adem te stichten, en te
verlichten’.9
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Deze tijdschriftformule van de mercuur had Weyerman al gebruikt in zijn eerste
bladen (zijn voorganger Doedijns deed niet anders). Maar het is een andere opzet
dan die van de Heremyt. Daarin vindt men, naast vertogen, vooral verhalen over
‘Bekende Nederlanders’ die - hoe toevallig! - tegelijkertijd vijanden of vijandinnen
van Weyerman waren. Waarom koos Weyerman voor een andere aanpak? Was het
leveren van commentaar bij krantennieuws wellicht gemakkelijker?
Vermoedelijk hebben de Heremyt en de Kourantier hun bestaan en opzet te danken
aan het feit dat het ‘nood’-bladen zijn. Allereerst is daar het feit dat er een hiaat zit
tussen het eerste nummer van de Heremyt (27 september 1728) en het laatste nummer
van zijn voorganger, de Echo des Weerelds (13 oktober 1727). Ruimte genoeg voor
bijna een complete jaargang van een ander blad, maar daar had Weyerman geen tijd
voor. Hij had zijn handen vol met iets belangrijks. Dat kan verklaren waarom die
Heremyt zo rommelig begint, zonder titel: alsof hij niet naar de drukproeven gekeken
heeft! Een aanwijzing (achteraf) zijn de twee allerlaatste Heremyt-nummers, die
grotendeels gevuld zijn met schildersbiografieën: van N. Vromans, N. Boschaart, N.
Alemans, Jan van Dalen en N. Verbruggen.10 Die stukken, zo blijkt, had hij al klaar
liggen. In 1729 verschenen namelijk Weyermans Levens-beschryvingen der
Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, inclusief genoemde biografieën.
Voor de drie delen van de Konst-schilders werd op 20 april en 20 mei 1729
geadverteerd in de Leydse Courant, dus in de maand nadat Heremyt en Kourantier
het leven lieten.11 Dat
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alles versterkt de indruk dat de Heremyt en de Kourantier vluggertjes waren. Waarom
tóch die Heremyt gemaakt?
De verklaring lijkt eenvoudig. Weyerman was een beroepsauteur. Sinds het einde
van de Echo (oktober 1727) had hij geen inkomsten meer, totdat de Konstschilders
konden verschijnen. Misschien verdiende hij iets met de verkoop van zijn Historie
des pausdoms (1725-1728). Met de afhandeling daarvan was hij nog bezig;12 maar
de schulden die hij maakte met het laten drukken daarvan, waren oorzaak van zijn
uitwijken naar Vianen.13 Er moest dus brood op de plank. De Heremyt zorgde
daarvoor. Het maakte weinig uit dat diens pij er slordig uitzag.

Kluis en wereld
Weyerman beschrijft zijn alter ego, de heremiet, als ‘grys’ maar toch een man die in
zijn voorraadschuur wel wat ‘malsche zomertarw’ kan vinden, in de vorm van een
vertoog over de boezems der vrouwen.14 Een voorvader van de ‘verreziende Heremyt’
is ‘oud’ maar bezat wel het geheim van ‘l'eau de la reine d'Hongrie’.15 Ouderdom en
wijsheid liggen bij een heremiet voor de hand; vrouwenkennis minder.
Een begrip dat vrij vaak opduikt, is ‘woudbroeder’. Eén voorbeeld. Toen de
Heremyt nog op Meer en Hoef woonde, was hij als ‘Waldbroeder’ verstoken van
urbane geneugten.16 Dat woudbroederschap verwijst naar de Kartuizer orde, waarvan
de broeders hun eigen cel buiten hun klooster hadden, in de natuur. In Weyermans
oeuvre komen Kartuizers geregeld voor. Zo beschrijft hij het onderkomen van de
Heremyt, het buiten Meer en Hoef, als een ‘schots gebouw’ waar vlak voor de ingang
een ‘zwaare blauwe zark’ ligt, die hem doet denken aan ‘het memento mori der
karthuyzers’.17
Die Kartuizers zijn nooit ver weg. Een munt die verhalen vertelt over het leven in
de wereld, eindigt met de opmerking ‘Zwygen best, zal ik dat Karthuysiaans voorbeelt
navolgen’.18 Dit Kartuizer-complex doet vermoeden dat onze heremiet niet zozeer
in de woestijn gezocht moet worden, als wel in de eenzaamheid. In ieder geval buiten
de stad. Al met al lijkt Weyermans heremiet een religieuze achtergrond te hebben,
zonder dat er een religieuze invulling is. De heremiet is oud, grijs en wijs. Daarmee
houdt het wel op. Het vaak gebruikte epitheton ‘ver(re)ziend’19 voegt geen religieuze
connotatie toe. Eerder is het omgekeerde het geval, want wat de heremiet zo scherp
van verre waarneemt, is de wereld: geen voorwerp van echt religieuze belangstelling.
Ook zijn hulpmiddel, de verrekijker, heeft niets religieus. Het is een ‘onfeilbaaren
verrekyker’20 die ‘waarheid’ laat zien: ‘Langs den verrekyker des Heremyts is dat
Meer en Nest een onvruchtbaar Arabie’.21 Het apparaat werd door tijdschriftauteurs
wel meer gebruikt om alwetendheid, althans overzicht, te suggereren; zoals bij het
blad de Polityke Verrekyker op het Observatorium van de Natuur- en Staats-zaken
(1756).22 Het begrip ‘doorzigtige’, als in ‘doorzigtige Heremiet’, moet in de eerste
plaats verbonden worden met die verrekijker. ‘Doorzichtig’ heeft in het algemeen
de betekenis: scherpziend. In het verlengde hiervan, in combinatie met de heremiet,
neigt de betekenis naar: inzicht verschaffend, waarheid tonend.
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eens in distantie van de wereld opereren, en die, doorgaans op spectatoriale wijze,
raad verstrekken. Zo is er nog een Heremiet (1776) en ook een Eremiet (1767, 1776).23
Ook heeft bestaan de Philosooph in zyn eenzaamheid (1737).24 De
teruggetrokken-van-de-wereld-positie vinden we ook in De nagtstudie van Justus
Bickerstaff (1747-1748). Weyerman zelf gaf trouwens in 1733 nog Den kluyzenaar
in een vrolyk humeur uit, waarin hij opnieuw half Nederland bestraft.25 Hij draagt dit
blad op aan de goudmaker-alchimist baron van Syberg. Diens buitenhuis in
Zoetermeer betitelt Weyerman als ‘Heremitagie’ - het zou onvergeeflijk zijn het
werk aan te bieden ‘aan een minder kluyzenaar’. Het is een aanwijzing dat ‘hermitage’
bij Weyerman een tamelijk neutrale betekenis heeft. Het is een werkplaats waarin
de levenservaring omgestookt wordt tot het goud der wijsheid. Weyerman beschouwde
zich niet als wereldonthouder:
Alhoewel ik geen heremyt ben, noch den gantschen dag wil alleen zitten,
opgeslooten in de bemoste kluys eens woudbroeders, echter is het altoos
myn zinspreuk geweest, van liever geen, dan een quaad gezelschap, by te
woonen.26

Doel van het blad; genre
De eerste aflevering van de Heremyt wijdt Weyerman vrijwel geheel aan ‘Een Schets
over de Hekelschriften’, die dient ter positionering van zijn politieke bladen. De
aanleiding is een opmerking van een vriend, dat een weekblad zonder inleiding niet
gepast is en dat ‘eenige Malkontenten de voorgaande schriften, zo de Hermessen,
de Ontleeders, als de Echos, hadden verrykt met de benaaming van Schimpschriften’.
Weyerman besluit daarop ‘eens in myn leeven voor Juvenaal te speelen’ en zijn
critici ‘door de toorts van een Schimpschrifts beschryving de oogen te openen, en
[...] tot een begrip over te haalen’.27 Overigens gebruikt hij de termen schimp- en
hekelschrift door elkaar.
De ‘Schets’ blijkt een soort overzicht van geschiedenis en doel van hekelschriften.
Die geschiedenis begint met de Griek Archilochus, maar aangezien diens werk
verloren is gegaan, blijft onbekend of de Romeinen het genre van hekelschrift
overgenomen hebben van de Grieken dan wel de uitvinders ervan zijn geweest. Zeker
is dat het werk van Horatius en Juvenaal ertoe leidde dat er sindsdien onderscheid
gemaakt wordt tussen ‘twee klassen van gevoelens’.28 Weyerman werkt dit niet verder
uit. Hij spreekt slechts van ‘de edelmans geleerdheyt van den een, en de krachtige
zeedelessen van den ander’.29 Dat lijkt te impliceren dat een hekelschrift hoe dan ook
een zedeles inhoudt.
Vervolgens schakelt Weyerman onmiddellijk over naar de Nederlandse letteren,
en observeert, tamelijk verrassend:
Alhoewel de Nederduytsche taal natuurlyk schynt te hellen na het
Hekelschrift, [heeft] die zelve taal zo veel kracht, zo veel vuur en zulke
aangenaame maaten als eenige andere taal voor dat soort van dichtkunde,
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uyt gezondert alleenlyk de Latynsche taal; en niet tegenstaande dat den
inborst van het Nederlands volk een byzondere schat van gedachten, een
staatelykheyt van uytdrukkingen, en een natuurlyke schoonheyt in het
beschryven der hartstogten bezit; alhoewel onze [...] zeedelessen, zonder
tegenspraak, zo naauw van geweeten zyn als die onzer nabuuren; echter
heeft Nederlant weynig Dichters voortgebragt die de wraakgodinnen wisten
te liefkoozen op een beschaafden trant.30
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Als voorbeelden van niet gelukte producten noemt hij ‘de drie a vier deelen der
Keurdichten en de Schimpschriften, opgestelt om en na by het jaar duyzent ses
hondert tweeenzeventig, benevens de noch dagelyks als padden stoelen opspringende
hekelvaarzen’. Die laatste zijn ‘meestendeels gepent om de persoonen, en niet om
de ondeugden door te stryken’.31 In deze moderne schimpschriften wordt een persoon
aangevallen zonder dat er een (zede)les meegegeven wordt. Een schimpschrift in
rijm of in proza, is, aldus Weyerman, echter ‘gedestineert om de ondeugd ten toon
te stellen’! Voorzover men hieruit iets kan opmaken, lijkt Weyerman moraliserende
en hekelende geschriften te beschouwen als principieel iets van dezelfde aard.
Dan krijgt Weyerman even genoeg van de theorie van het hekelschrift en
introduceert een binnentredende ‘geliefde Roozemont’. Nadat die gehoord heeft dat
hij zich bezighoudt met ‘de heerschende feylen onzer eeuw’, vraagt zij hem met
welke kritiek op welke fouten hij wil beginnen. Zal hij de adel, vooraanstaande
personen op de korrel nemen? Die heren zullen uw schrift niet verstaan: ‘De gansche
huyshouding van hun begrip is bedurven’.32 Roozemont legt de schrijver uit dat ook
vrouwen, gierigaards, lichtmissen, dronkaards zich echt niet zullen laten bekeren
door Weyermans ‘zedekunde’. Dat deden zij bij zijn eerdere kritiek ook niet. ‘Doch
haar waarschouwing kwam te laat; dewyl een rollende kloot door geen heylzaam
advys is te stuyten’.33
In het algemeen houdt hij daarna vol dat de bedoeling van zijn geschriften is ‘den
Leezer in een spiegel die niet vleyt, te laten kyken’.34 Als we Weyerman geloven,
hebben zijn tijdschriften blijkbaar qua doelstelling veel weg van de spectatoriale
geschriften (zoals we die nadien zijn gaan noemen). Zeker is dat tijdgenoten er vaak
moeite mee hadden verschil te zien tussen spectatoriale en andere tijdschriften.
Begrijpelijk: het ging toch altijd om het schetsen van minder wenselijk gedrag in de
moderne maatschappij? Daarnaast waren er genoeg lezers die ook in de spectatoriale
geschriften speurden naar de oplossing van de vraag: welke concrete persoon wordt
hier bedoeld?
Mogelijk meende Weyerman het wanneer hij zegt dat zijn hekelen de algemeen
moraal diende. Maar het is moeilijk te ontkennen dat zijn aanvallen vaak op de
man/vrouw gericht waren. Beschadiging, niet ‘waarheid’, lijkt dikwijls voorop te
staan. Weyerman ‘personaliseerde’, zoals dat toen genoemd werd (en dat was in de
wetgeving van zijn tijd verboden, naast het te expliciet aantasten van het kerkelijk
en politiek gezag). Weyerman ging van zijn tijdgenoten het verst in dat personaliseren.
Daarom ook waren de rechters, tijdens het proces-Weyerman, niet ontvankelijk voor
diens pleidooi dat er in het verleden wel meer beroemde schrijvers waren geweest
die hevig op de man hadden gespeeld, in dienst van ‘zeedekunde’.35

Inhoud
Het is niet moeilijk tientallen pagina's te wijden aan de inhoud van een
Weyerman-blad. Hier moet de bespreking van de inhoud zeer beperkt blijven. Het
geven van een korte samenvatting is echter lastig. Weyerman lijkt in elke aflevering
één thema of onderwerp te behandelen, maar zijn teksten schieten alle kanten uit.
Desondanks: eerst een opgave van zijn onderwerp(en), per aflevering.
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krijgen we ‘Het karacter van Negra Croce’ (zijn huisbaas), gecombineerd met
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‘Het Ordinaris of de karacters van een Yr en van een Franschman’ (afl. 2). De
‘Beschryving van Meer en Nests huyzing’, Weyermans woning in Abcoude, volgt
in aflevering 3 en 4. ‘Over de Fransche koks’ handelt aflevering 5. ‘Over de
advertissementen der kwaksalvers-briefjes in de courant’ gaat aflevering 6. Aflevering
7 beschrijft interieur en bezoekers van een Amsterdams eethuis, alsmede ‘Het Karacter
van een troep Vloerduyven’ (prostituees). In de Zuidelijke Nederlanden vertoeven
we bij de beschrijving van ‘Het Gents koffihuys van Madame B***’ (afl. 8). Nog
meer herbergleven wordt geschilderd in ‘Over de zeven ridders’ (afl. 9): in de
‘Voetangel’, bij Abcoude, bevindt zich een gezelschap van zeven
drinkebroers-schrijvers.36 Een heel ander soort gesprek, tussen Amsterdamse vrouwen,
beluisteren we in ‘Het kraambezoek’ (afl. 10). Vrouwenzaken komen ook aan de
orde in ‘Over het l'eau de la reine d'Hongrie’ (afl. 11). Daarmee zijn we niet van de
vrouwen af. Achter elkaar volgen ‘Over de liefde’ (afl. 12), en ‘Beschryving over
de boezems der vrouwen’ (afl. 13), terwijl liefde en vrouwen ruimschoots hun deel
krijgen in de afleveringen 14 en 15, getiteld ‘De rechtbank der koekoeken’. Nu krijgen
we een vervolgverhaal: ‘De snappende goudbeurs’ (afl. 16, 17, een deel van 18;
vervolgens 19, 20 en 21). Daarin vertelt een goudstuk, een ‘zeedekundige Pistool’,
over de liefdesavonturen van enige personen in wiens bezit hij geraakt is. Die figuren
zijn oude kennissen voor de lezer; Weyerman heeft hun doen en laten in eerdere
bladen vaker behandeld. In de laatste afleveringen tenslotte (afl. 22, 23) treffen we
‘Eenige leevens byzonderheden der schilders’. Zoals hierboven al aangegeven kunnen
we die beschouwen als vulmateriaal.
Bovenstaande opsomming doet onrecht aan de feitelijke inhoud. De titels van de
afleveringen doen niet vermoeden dat een groot deel van de teksten handelt over
specifieke personen. In veel gevallen gaat het om figuren die Weyerman tijdens zijn
leven meemaakte; vaak in of gerelateerd aan het domme Abdera, zoals hij zijn plaats
van herkomst, Breda, noemde. Het heeft geen enkele zin hier hun doopceel te lichten.
Dat is reeds op voortreffelijke wijze gebeurd door Frans Wetzels.37 Er komen echter
vele personen méér voor. Sommigen worden in het voorbijgaan genoemd, anderen
krijgen apart aandacht. Zoals de bekende bordeelhoudster, het ‘Grootje des verderfs’:38
WAARSCHOUWING. Een jong fris boerinnetje, dat om het verlies van
haar minnaar, of misschien van haar maagdom, onverhoeds beland is aan
het Y of aan de Amstel, [...] indien zy recht als een kaars, en fraai van
tronie is, zal welkom zyn in de Ryp by Grootje des Verderfs, alwaar zy
gerieft zal worden met schoone chitsche en zyde pluymen, benevens spys
en drank, wasschen, logies en geneesmiddelen. Voor die byzondere
gonstbewyzen zal zy alleenlyk moeten afstand doen van de helft van haare
winsten, en niemant vermoogen te weygeren; waar tegens Grootje belooft
op haar woord van eer, dat zy zal vriendelyk behandelt worden geduurende
die slaaverny; konnende altoos binnen een maands waarschouwing na het
een of na het ander delogeeren.39
Kennelijk wisten de lezers heel goed wie Grootje was. Dat zal ook het geval geweest
zijn met de passerende baron van Syberg en sommige medici. Maar andere personages
blijven onbekende figuren die hun literaire bestaan slechts te danken hebben aan het
feit dat ze Weyerman voor de voeten gelopen hadden.40
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Het ging de lezers vermoedelijk minder om de gemolesteerde figuren, maar meer
om de wijze waarop Weyerman hen beschrijft. We weten echter te weinig van het
waarom van de nieuwsgierigheid in die dagen: was die misschien toch het gevolg
van een nu onbegrepen sociale cohesie in Nederland?
In eerdere Weyerman-bladen lijkt het aantal abstracte onderwerpen veel groter te
zijn geweest, de nadruk op moraal intensiever. De Heremyt was in veel sterker mate
een boulevard/roddelblad. Bij een poging het blad thematisch te ordenen moet het
item ‘informatie over bijzondere personen’ dan ook de eerste plaats toebedeeld
krijgen.
Een tweede plaats kan ‘de vrouw’ moeilijk ontgaan. Dat viel al op bij de opgave
van de onderwerpen per aflevering: het wemelt van vrouwen. Zij kunnen prostituees
zijn of dames uit de Amsterdamse burgerij. Het kan over hun karakters gaan of over
hun fysiek. Maar hoe dan ook: Eros is nooit ver weg. Dat is vrij bijzonder. In de
vroege spectators wordt vaak moeilijker gedaan over vrouwen: hoe moeten die
aangestuurd, bijgestuurd, opgevoed worden? Bij Weyerman daarentegen zijn vrouwen
primair een natuurkracht. Zij weten wat hun macht is. Weyerman is verliefd op ze.
Op hen allemaal, zou ik haast zeggen, ook al laat hij zich soms spottend of bijtend
over hen uit. Men kan kiezen uit een menigte citaten waaruit zijn bewondering blijkt.41
Slechts deze éne, neutraler uitspraak, waarmee hij zijn ‘Eenige Vrouwkundige
aenmerkingen’ begint:
Daar is een tyd, waar in een Maagd, vooral een ongegoede Maagd, en is
't doenlyk, een schoone Maagd, ernstiglyk behoort te denken op het
verruylen van haar persoon tegens een hoog huuwlyks-lot, dewyl doorgaans
het afslaan van een vermoogent botbieder wort achtervolgt door den
kreupelen bode van een bitter naberouw.42
Dat is haast een spectatoriale uitspraak: meisjes, wees verstandig en trouw! Wat
Weyerman echter uitdrukt, is leedwezen: hoe jammer dat die oerkracht beteugeld
moet. Eros aan banden, Eros bezorgd om zijn AOW - dat maakt niet vrolijk.
Op de derde plaats komt een aantal standen of beroepen die bij Weyerman altijd
een voorkeursbehandeling (beter: afkeursbehandeling) krijgen. De adel, de elite, de
clerus zijn altijd mikpunt, maar ook de soldateska, de militairen, de boekverkoper.
De medische stand is een geliefd onderwerp, mogelijk omdat Weyerman zelf herhaald
met een medische studie is begonnen. In de Heremyt moeten de medici het bijzonder
ontgelden. Er worden vele individuele geneesheren besproken, hun dood- en
verderfzaaiende praktijken, hun onzinnige geneesmiddelen. Boeiend is de aflevering
waarin Weyerman zelf na een ziekte advies vraagt aan een aantal dokters.43 Zinloos
natuurlijk. Het ook toen alom aanwezige kwakzalverdom wordt door Weyerman niet
anders bekeken dan de officiële geneeskunde. Met genoegen schrijft hij een ‘Vertoog
Over de in de Vrouwen-Courant vervatte geneesmiddelen’, waarin hij telkens een
advertentie voor medische rotzooi fileert. Zijn conclusie: ‘hoewel er zo veel kracht
en macht steekt in die ongeneeslyke geneesmiddelen, als in een driejaarige lengevisch,
echter feylt het die kommissionarissen aan geen weetnieten, om die vodderyen op
te hemelen, en aan geen zotten, omze te koopen’.44
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Van geneeskunst naar kookkunst is het maar één stap. Op de vierde plaats komt
dan ook de ars culinaria. Ik zal het hier niet hebben over alle genoemde gerechten
of eethuizen. In Weyermans metaforen en vergelijkingen speelt voed-
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Titelprent bij de tweede druk van de Doorzigtige Heremyt (1764). Het is de tweede, veranderde staat
van de titelprent van de Amsterdamsche Argus, het blad van Weyermans concurrent Hermanus van
den Burg (Particuliere collectie).

sel/smaak vaak een rol. Willekeurig: ‘Vorders zyn 'er de Asparges zo traag in het
opborrelen, als een gryzaart taai is in het waarneemen van den echten pligt’ luidt het
vernietigende oordeel over zekere moestuin.45
Weyerman lijkt een voorkeur voor ‘Hollands’ eten te hebben. In ieder geval is hij
beslist in zijn afwijzen van de binnendringende Franse keuken:
Ik zal staande houden, dat de Fransche vlugtelingen onze maatige
Nederlanders met [...] veele onderscheyde geforceerde gerechten hebben
verkropt [...]. Aan die keukenklouwers zyn wy de ragous, frikassees,
soupes, visch a la daube, beuf a la mode, getorende pasteyen, met point
de venise randen beslaage taarten, gefruite kikvorschen, gestoofde slakken,
fyne kruyden, gefrikasseerde landpalingen, gebraade, gekookte en
ingeleyde champignons, en alzulke satans gerechten verschuldigt’.46

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

156
Meende hij dit? Of ligt hier een culturele discussie aan ten grondslag? Elders toornt
Weyerman herhaaldelijk tegen bijvoorbeeld pruiken, als strijdig met de aloude
Bataafse haardracht. Het kan zijn dat zijn afschuw van de Franse keuken in lijn ligt
met de spectatoriale haat tegen de Franse luxezucht en liflafferigheid, bedreiging
van de Hollandse eenvoud en matigheid.
Laat ik het hierbij laten. Een opsomming van alle thema's kan namelijk de indruk
wekken dat het bij Weyerman altijd gaat om het kleurrijke dagelijkse leven. Al die
concrete zaken zijn echter altijd omringd met wetenswaardigheden uit de hele
beschavingsgeschiedenis, verwoord op uiterst erudiete manier. Weyerman put
moeiteloos uit filosofie, natuurkunde, medicijnen en vooral geschiedenis. Hij kent
de historie van volkeren, religies, kunsten, regimes. Hij kan met dat alles spelen en
veronderstelt die kennis blijkbaar ook bij zijn lezer. Een blik op het rijtje schrijvers,
denkers en kunstenaars die terloops in de Heremyt worden genoemd of behandeld,
geeft een indruk van deze achtergrond.47
Het blijft desondanks waar dat Weyerman bij uitstek een goede gids is in de
dagelijkse achttiende eeuw. Nog één citaat. Een straatscène. Hij slentert over de
Amsterdamse Botermarkt (nu: Rembrandtplein):
Laatst kwam ik op de botermarkt, alwaar ik nooten, zoetekoek, gedroogde
schollen, oranje-en sinaasappelen zag leggen opgestapelt in roerelyke
winkels, rollende op een wiel gelyk als sommige verminkte matroozen,
en verzelt door leelyke vrouwe- en mansfiguuren. Tegens over dat gespuys
stonden eenige helleveegen, als harpyen geoogt, en gevloekt met kalkbaks
monden, by welke dames een doodelyke twist opflakkerde tusschen een
paar medevrysters, scheldende de oudste feeks de jongste tod voor een
overspeelige kat dewelke popte met haar man, en die haar diefachtiglyk
beroofde van het huwelyks inkomen.48
Dit gevoel voor de realiteit vindt men bij Weyerman op honderden plaatsen. Het
doet altijd komisch aan te lezen dat dergelijk realisme in de Nederlandse literatuur
pas in Beets' Camera obscura voorkomt.

Stijl en vormen
In dat Koffihuys introduceerde my onlangs een vriend, met het oogmerk
om my daar door een schoone gelegendheyt te geeven in het opstel van
een weekelyks papier; en waarlyk daar was een overvloed van stoffe voor
een braaf zeedenschilder, gelyk als wy den onpartydigen leezer uyt ons
ruuw bewerp [...] zullen aantoonen.49
Dit citaat geeft een idee van hoe een aflevering in elkaar gezet moet worden. Het is
ermee gesteld als met een schilder die een schilderij vervaardigt. Hij ziet stof, hij
vervaardigt een ontwerp, ‘ruuw bewerp’, en werkt het uit. Zo schildert de schrijver
de ‘zeeden’ van zijn tijdgenoten (misschien bedoelt Weyerman met ‘zeedenschilder’
tevens te zeggen: het tafereel, het verhaal, dient een zedeles te geven).
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De opmerking is niet vreemd voor de schilder die Weyerman oorspronkelijk was.
De taken van schrijver en schilder zijn min of meer vergelijkbaar: ut poesis pictura.
Bij deze klassieke doctrine behoort ook het voorschrift dat de ‘afgeschilderde’
belevenissen van individuele personen een algemene waarde behouden, een algemene
idee en moraal presenteren. Dit alles sluit aan bij het doel van satire door Weyerman
in zijn eerste aflevering aan de orde gesteld:
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[...] eenige aanmerkingen van myn beslag, in welke starrekykkundige
observatien den Leezer [...] eenige vrolyke bespiegelingen, met de historieen zedekunde vermengt, zal zien doorstraalen. Dat er hier of daar een
handvol gedragzuyverent bitterheylig moet tusschen invloeyen, verhoop
ik dat hy zal willen gelooven; en dat die barnnetels min vermaakelyk voor
het gevoel van 't geweeten, dan gezond voor de maag des verstands zullen
zyn, denk ik met er tyd te doen blyken.50
In het nieuwmodische tijdschrift, geschreven in proza en niet in poëzie zoals de
‘echte’ literatuur, is het betoog of vertoog de vertelvorm die deze doelen het beste
dient. Daarin wordt een algemener stelling of thema verdedigd. Zo'n thema kan
geïllustreerd worden met voorvallen en personages uit het leven.
Vaker dan de term ‘vertoog’, gebruikt Weyerman ‘sprookjes’: verhalen,
vertellingen, biografieën.51 Dergelijke geschiedenissen waren in de literatuur
toegestaan als middel om een algemene waarheid te illustreren. Het verhaal paste
natuurlijk beter dan het betoog bij Weyermans schilderende stijl en zijn concrete,
plastische aanpak. Dit didactische middel werkt altijd beter bij satire. Juvenalis deed
niet anders toen hij de Romeinse maatschappij aanpakte.
De vertogen en ‘sprookjes’ worden afgewisseld met andere literaire elementen.
Er is poëzie. Soms eigen gedichtjes, soms vertalingen van Horatius of anderen. Poëzie
blijft in de hele achttiende eeuw een haast verplicht element; het gaf smaak aan het
laffe proza, vond men. Men kan verder een ‘Waarschouwing’ vinden, van een aard
als boven geciteerd, over jongemeiden en koppelaressen. Of een ‘Advertissement’
voor een nieuwe kleefpleister die men ook op het geweten kan leggen. Er is een
raadsel over twee nimfen die naast elkaar wonen maar elkaar nooit spreken:52 een
borstenpaar natuurlijk. Verder zijn er kleine schilderingen van de karakters van Ieren,
Gasconjers, bordeelmeisjes. Dat alles kan gezien worden als de verfraaiingen op een
schilderij, de aankleedsels van een basistekst.53

Verhaal of moraal?
De vraag zal ook in 1728 opgekomen zijn: ging het hier echt om algemene waarheden,
algemene moraal? Waarom toch, bijvoorbeeld, al die verwijzingen naar individuen?
Waarom dat noemen van namen? Ging het uiteindelijk niet gewoon om herkenbare
personen; om smakelijke verhalen en anekdotes?
Het antwoord moet bevestigend zijn. Tenminste een gedeeltelijke verklaring is de
sfeer van het tijdvak waarin Weyerman leefde. De eis dat literatuur een algemeen
moreel doel moest dienen, werd tijdelijk niet zo intens gevoeld. Weyerman is een
exponent van dit tijdperk, zo ongeveer 1680-1730, waarin de mens zichzelf en zijn
wereld ontwaard heeft, van de vrolijke, ondernemende, nieuwsgierige mens. De
dwang van religie lijkt even verdwenen, het heilige moeten van de nieuwe ethiek is
nog niet aanwezig. Alles is aangenaam gevaarvol en toch beschaafd. Eros is
alomtegenwoordig, in gedrag en taal. Mannen en vrouwen kijken naar elkáár en niet
naar de preekstoel. De wereld is een opgeluchte, prikkelende, verlichte,
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zinnenbetoverdende wereld. Het introverte, sombere, dogmatische schijnt verleden
tijd.
Bij deze wereld hoort een taal - die van de concetti, met complexe metaforen, met
een vreugdevolle, raadselige, spielerische wijze van zich uitdrukken. Een taal met
dubbele bodems en dus handzaam voor galante, erotische toespelingen.
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Een taal die de verborgen schatten van de taal zelf exploreert. Weyerman, na Doedijns,
is in ons taalgebied daarvan de belangrijkste vertegenwoordiger wat het proza betreft.
Bij onze internationaal bereisde libertijn zijn duizenden voorbeelden van dit
taalgebruik te vinden. De Heremyt wemelt ervan. Tot besluit dit éne, betrekkelijk
eenvoudige voorbeeld daarvan. Hier spreekt een militair zijn maîtresse toe, nadat hij
haar heeft aangetroffen in gezelschap van een medeminnaar, bij een soupertje:
Maar, beschilderde dorpjuffer, zegme eens wie doch [...] vermeet zich van
met uw te avondmaalen tete a tete in het afzijn van een Officier die op een
vuursteen ontbyt, die middagmaalt op een handgranaat, die op een bom
kollationeert, en die avondmaalt op een patroontas volloode musketkogels?
Indienje niet aanstonds dien lieveling des afgronds noemt, rokje vol
doodzonden, zal ikje fluks met huyd, haair, en gefestoeneerde muyltjes
doen verslinden door myn Serjant, die jaarlyks een grooter tal raauwe
meysjes opvreet, als den Proost van Oosterhout Westfaalsche hammen
inschokt in het saisoen van de eerstelingen der boereboonen.54
Wie dit kan schrijven, heeft niet de mentaliteit van een kluizenaar. En zijn lezers
hadden die mentaliteit evenmin.
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Een fan van drie Willems
De Arlequin Alchimist (1742) van Henricus Gockinga
Karel Bostoen
De Arlequin Alchimist is een éénmanstijdschrift van een onbekende. Deze anonymus
had literaire pretenties, gezien de niet onverdienstelijke verzen waarmee hij zijn
tijdschrift heeft doorspekt, maar het is de vraag of dat hem ooit enige erkenning heeft
opgeleverd. Althans, sinds het in 1742 verscheen, lijkt niemand op het idee te zijn
gekomen er een woord aan te wijden. Volgens de huidige gegevens bevinden zich
twee exemplaren in openbaar bezit: het ene in de Koninklijke Bibliotheek, het andere
in Museum Meermanno Westreenianum, beide te Den Haag.1
Het tijdschrift kwam van de pers te Amsterdam bij de weduwe Jacobus (I) van
Egmont, die toen samen met haar zoon Jacobus (II) het familiebedrijf leidde. Er zijn
slechts zeven afleveringen verschenen die elk vier bladzijden in kwartoformaat tellen.
Een paar keer leverde de auteur te veel kopij aan en om toch binnen één katern te
blijven, gebruikte de zetter vanaf een bepaalde passage een kleinere puntsletter.2 De
prijs per aflevering wordt nergens genoemd, tenzij we de terloopse uitspraak van de
auteur over ‘een oortje’ (= een kwart stuiver: 0,125 gulden of twee duiten) letterlijk
nemen.3 Maar dat bedrag klinkt onrealistisch. Van Swaanenburgs weekblad Arlequin
Distelateur (1725-1726), telde acht bladzijden en kostte twee stuivers. Voor een
weekblad van vier bladzijden zou men in 1742 een prijs van één stuiver verwachten
(tenzij er toen sprake was van een forse subsidie, maar daarvan is me niets bekend).
Onze anonieme auteur richt zich tot jonge lezers en presenteert zich als hun
meerdere die van wanten weet. Dit blijkt uit de manier waarop hij de geslachtsdaad
verhuld en ironiserend ter sprake brengt:
[...] zo zeg ik, zy zyn getrouwt en gingen na bed en wat dat daar verrigt
wierd, dat zal ik wel zwygen: dog om dat onze Eeuw dog vry onnozel in
dat werk valt, zo zal ik een weinig instructie geven. Let wel: zy deden: zy
deden: dat Vader en Moeder deed: Die nog onkundig in dat verheven werk
mogt blyven, wys ik om gewigtige reden, na haar Vader en Moeder, op
hope van goed bescheit.4
Zijn beoogde publiek was de geletterde, academische jeugd. Dit kan men opmaken
uit een enigszins cynische uitspraak (tevens getuigend van enige zelfspot) over de
beperkte mogelijkheden van de universiteit bij de bestrijding van het gebrek aan
kennis: ‘dit papier slagt de Universiteit, opgebout ter eeren van de onwetentheid, het
heeft weinig plaats over’.5 Hieruit blijkt tevens enige vertrouwdheid van de auteur
met zowel intellectueel als fysiek ruimtegebrek op zijn Academie.
De eerste aflevering van de Arlequin Alchimist verscheen op donderdag 22 januari
1742, maar ondanks de herhaalde verzekering van de auteur dat het een weekblad
was,6 kon hij de regelmatige verschijning ervan niet helemaal waarmaken. Zo moesten
zijn lezers tien weken wachten op aflevering 2, tot maandag

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

162
2 april. Aan de oorzaak van die vertraging gaat de auteur stilzwijgend voorbij.
Kennelijk stoorde dat hem en zijn lezers niet zo. Vervolgens komt er iets meer
regelmaat in.7 De auteur en de uitgever (of één van beiden?) hadden duidelijk nu en
dan andere prioriteiten. Ze beschouwden de afzonderlijke afleveringen echter niet
als eendagsvlinders. De zeven katernen zijn doorgenummerd van bladzijde 1 tot en
met 28. Het was kennelijk van meet af aan de bedoeling dat ze als boek zouden
worden ingebonden.
Wat het eerste bestanddeel van de titel Arlequin Alchimist betreft: Arlequin
(harlekijn) is een clowneske toneelfiguur van Italiaanse oorsprong, die via het Franse
theater op het Nederlandse toneel is terechtgekomen. De harlekijn wordt daar meestal
voorzien van een zwart masker. Een zwart gezicht (als Zwarte Piet) associeerde men
kennelijk toen al in onze cultuur met joligheid. Die harlekijn was een productieve
clown. Wie in de STCN zoekt op een titel met Arlequin of Arlequyn komt ruim zestig
Nederlandstalige toneelstukken tegen. Het bekendste stuk is Pieter Langendijks
Arlequyn actionist uit 1720, dat een maatschappijkritische satire is op de windhandel.
Volgens Rob Erenstein groeide de harlekijn als grappenmaker in Frankrijk uit tot
‘een vernuftig persoon met een scherpe tong, die in politiek opzicht duidelijk stelling
kon nemen’. Volgens dezelfde onderzoeker werd de harlekijn in die rol ook buiten
het toneel als publicist van kritische bladen gebruikt.8
Gaat het hier om een satirisch tijdschrift? Ik meen van wel. Niet alle vijandigheid,
verheimelijking en scherts die de auteur te berde brengt, kunnen hier aan de orde
komen. Ik zal mij beperken tot een welbepaalde politieke kwestie die onze auteur
het nauwst aan het hart lijkt te liggen. Voorts zal ik argumenten aanvoeren om de
identiteit van de vooralsnog onbekende auteur te achterhalen. In de veronderstelling
dat hij zich tot een zowel jeugdig als geletterd publiek richtte, ga ik er voorlopig van
uit dat dat vooral uit studenten bestond. Als we dus de identiteit van de auteur weten
te achterhalen, komt mogelijk tevens een specifieke universiteit in beeld.

Willem als literair model
De auteur van ons weekblad was blijkbaar een fan van Willem van Swaanenburg.
Diens Arlequin Distelateur, of de Overgehaalde Nouvelles (1725-1726) was zijn
model. Dat blijkt al uit de ondertitel ervan waarin Van Swaanenburg zijn weekblad
karakteriseert als: ‘een werk immers zo dwaas, als de maker zelfs’. De mening van
de Arlequin Alchimist weerklinkt als een echo daarvan. Deze verwacht dat zijn
weekblad vooral in de smaak zal vallen bij ‘de zulken, die zo dwaas van harszens
zyn als ik ben’.9
In een aantal opzichten is de auteur ook een navolger van Van Swaanenburg. Van
Swaanenburg was in zijn eigen tijd al berucht om zijn duistere schrijftrant, vooral in
zijn dichtbundel Parnas, of de Zang-godinnen van een schilder (1724) en zijn
weekblad De Herboore Oudheid (1724-1725). Maar hij had zich intussen wel iets
aangetrokken van de kritiek op zijn schrijfstijl: zijn Arlequin Distelateur was
toegankelijker geschreven en mogelijk ook commerciëler.10 Dat kan een van de
redenen zijn geweest dat de Arlequin Alchimist juist dit weekblad als zijn voorbeeld
nam. Maar er is ook een verschil.
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Van Swaanenburg wreekt zich in de Arlequin Distelateur (en in diens directe
voorganger De Herboore Oudheid) uitvoerig voor de belediging, hem aangedaan
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De Arlequin Alchimist is gemodelleerd naar de Arlequin Distelateur van Willem van Swaanenburg.
Diens ongedateerde, getekende portret wordt (ten onrechte) toegeschreven aan Aert Schouman
(Collectie Teylers Museum).

door de Amsterdamse boekhandelaar Jan Mol en anderen. Wat was er aan de hand?
In aflevering 24 van De Herboore Oudheid (13 juli 1724) waarschuwde hij al tegen
‘zeker boevejagt Pro Patria’, bezig met een ‘Schempschrift of blaauw boekje op te
stellen, tot nadeel van zyn perzoon’. Achter aflevering 25 volgt dan een ‘Ernstig,
nodig, en duidelyk naberigt’ waarin nader wordt ingegaan op een paskwil, uitgegeven
en gedrukt door Jan Mol, namelijk De treurende Digtkunst, op 't uitkoomen der
onverstaanbare werken van W. v. Swaanenburg.11 Daarin wordt Van Swaanenburg
aangewreven ‘dat hy aan geen Opperhooft van het heel-Al gelooft’. Met andere
woorden: Van Swaanenburg is een atheïst. De anonieme schotschrijver van De
treurende Digtkunst had dit afgeleid uit het gedicht ‘Een schielyke overrompeling
der Muzen, Of een buiten oogmerk uit de Pen vloeijende Digt-zwier’ dat eerder in
de Parnas, of de Zang-godinnen was gepubliceerd.12
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Hoewel de Arlequin Alchimist zich aanvankelijk eveneens lijkt te richten op een
bepaalde persoon, namelijk Hermanus van den Burg, omdat hij diens werk
verafschuwt, ontbreekt daarin het sentiment van weerwraak omwille van een
persoonlijke belediging. Politiek is de rode draad. Daarover dus straks meer.
Er zijn, afgezien van de titel, nog wat overeenkomsten tussen de Arlequin Alchimist
en zijn bewonderde voorbeeld. Zo begint elke aflevering met een sonnet en het
resterende proza is doorspekt met passages in versvorm. Bovendien ‘distilleren’
beide auteurs hun stof uit kranten. Beiden verschuilen zich ook. Zo liet Van
Swaanenburg zijn tijdschrift verschijnen onder het pseudoniem ‘Pelgrom van
Zutphen’. Daarmee verwees hij naar zijn geboorteplaats Zutphen en het zwervende
bestaan dat hij geleid had.13 De auteur van de Arlequin Alchimist daarentegen nam
niet eens de moeite om een schuilnaam te verzinnen: zijn tijdschrift verschijnt volledig
anoniem. Kennelijk voelde hij zich nogal kwetsbaar. Betrapt bij het schrijven door
een nieuwsgierige schele buurman die hem vraagt wat hij aan het doen is, stuurt hij
die loensende ‘verheven Vraagal’ met een kluitje in het riet.14
De Alchimist uit de titel van zijn weekblad licht de auteur toe met een
weyermanniaans klinkende voorspelling: hij zal ‘in zyn Labertorium, meerder stuivers
stoken als een Karthuizers Non met droevig zien verdienen kan’.15 Zijn profijt staat
blijkbaar voorop. Maar de auteur relativeert die intentie onmiddellijk met behulp van
een paar paradoxen. Dat is trouwens een stijlfiguur waarin hij grossiert. Het begint
al met zijn paradoxale ondertitel: ‘componerende, uit zyn labertorium een warrent
kluwetje, van duizent differente couleuren, daar hy door de verwartheid, zelf geen
eind aan vind’. Wat hij in zijn werkplaats maakt, karakteriseert hij als een warrig
kluwen van losse stukjes van verschillende aard. Even paradoxaal klinkt zijn: ‘wy
willen Raadzels uitgeven en die het raad, die zal zo veel hebben, als ik, die altyd de
plank mis loop’.16
Niettemin is de Arlequin Alchimist iets toegankelijker dan zijn stilistische
voorbeeld. De lezers (fans) van Van Swaanenburg zouden, amper twee jaar na diens
dood, door Jacob Campo Weyerman treffend worden gekwalificeerd als ‘boekworm’,
‘uylsgebroed’, ‘koffyman’ en ‘nar’. Hij noemde de auteur van De Herboore Oudheid
overigens ‘den halfmalle schribbelaar’ die openlijk spotte met zijn lezers, en schaarde
hem onder ‘dat leelyk tuyg dat over malle rad'ren’ loopt.17

Willem en de Oostenrijkse Successieoorlog
Een steeds terugkerend politiek thema in de Arlequin Alchimist is de Oostenrijkse
Successieoorlog (1740-1748), die in 1742 al in volle gang is. Het blad volgt dan ook
redelijk wel de gebeurtenissen op de slagvelden van Midden-Europa. Daar strijden
de troepen van Beieren en Pruisen met wisselend succes tegen die van
Oostenrijk-Hongarije, waarbij Maria Theresia (1717-1780) als koningin van Hongarije
de sympathie geniet van de Arlequin Alchimist. Dit moge allemaal ver van huis lijken
en geen zaak om je druk over te maken in een Nederlands weekblaadje, maar erachter
steekt de belangrijkste binnenlandse politieke kwestie van dat ogenblik. Die heikele
kwestie wordt echter nergens openlijk aan de orde gesteld in dit weekblad, maar uit
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alle beschikbare bronnen blijkt dat men het ene (de Successieoorlog) niet kon noemen
zonder aan het andere te denken.
Dat andere was de verborgen vraag: hoe maken we een eind aan het stadhouderloze
tijdperk, alias de heerschappij van de regentenklasse? En hoe promo-
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veren we Willem Karel Hendrik Friso (1711-1751), de Friese stadhouder, tevens
stadhouder van Groningen en Gelderland, tot stadhouder van Holland en van de rest
van het land? In 1742 was Holland nog steeds fel daartegen gekant, zoals het gekant
was tegen alles wat Oranje meer gezag en aanhang in het land zou kunnen verlenen.
Naarmate de Republiek steeds meer bij de Oostenrijkse Successieoorlog betrokken
raakte, steeg evenwel de kans op benoeming van Oranje tot generaal (in 1727 nog
verhinderd door Holland).18 De goed ingelichte ‘reverend’ Robert Milling (1681-1749),
‘chaplain’ van de Engelse Kerk in Den Haag van 1715 tot 1749,19 verwoordde dit
als volgt in een brief van 3 april 1742 aan de gravin van Portland, moeder van Willem
Bentinck:
I suppose this or next week our States will enter upon the long
procrastinated work of making generals, for to have an armie of eigthy
thousand men and none to command them would appear absurd, and yet
how that will goe in Holland is hard to tell, for I cannot see how the Prince
of Orange can be left out, he must be a general, who is already Governor
of three provinces, if there be any promotion, and yet I believe there are
some among us who look upon that as not many degrees better than a
French invasion.20
Kortom: als de Staten-Generaal generaals moeten benoemen, dan moet deze keer
Oranje erbij zijn. Zodra die hoge militaire positie binnen is, zal het stadhouderschap
in de andere provincies wel volgen.21 Zo ongeveer redeneerden zowel voor- als
tegenstanders van Oranje. Voor sommige tegenstrevers stond dit gelijk aan een ramp,
in grootte vergelijkbaar met die van de Franse invasie in 1672. Vandaar de bittere
factiestrijd tussen een vredespartij en een oorlogspartij. Dat de oorlogspartij vooral
uit partijgangers van Oranje bestaat, is begrijpelijk.
De voorzichtige auteur van de Arlequin Alchimist rept in zijn weekblad weliswaar
met geen woord over de positie van Oranje, maar de goede verstaander had stellig
genoeg aan diens pleidooi ten voordele van Maria Theresia om daaruit
Oranjegezindheid te distilleren. Onze auteur is niet alleen een fan van Willem van
Swaanenburg, maar ook van Willem Karel Hendrik Friso, prins van Oranje en vorst
van Oranje-Nassau. Als een romaneske ridder verdedigt hij Maria Theresia, koningin
van Hongarije en van Bohemen, aartshertogin van Oostenrijk enz. Na de dood van
haar vader werd diens erfenis aangevochten, ondanks het feit dat de ondeelbaarheid
van de Habsburgse erflanden in de Pragmatieke Sanctie (1713) was vastgelegd. Hij
kon toen niet voorzien dat alleen zijn dochter hem zou overleven. Dat hoefde echter
geen probleem te zijn. Volgens de Salische Wet mochten bij ontstentenis van
erfgenamen in directe mannelijke lijn de erflanden toevallen aan een dochter. Engeland
en de Republiek accepteerden dat, maar Beieren, Frankrijk, Saksen, Spanje en Pruisen
niet.
De voornaamste tegenspeler van Maria Theresia was de keurvorst van Beieren,
Karel Albrecht (1697-1745), die haar vader zou opvolgen, maar die pas op 12 februari
1742 als keizer Karel VII werd gekroond. Hij maakte aanspraak op de Habsburgse
erfenis omdat hij in 1722 getrouwd was met Maria Amalia van Oostenrijk
(1701-1756), jongste dochter van de in 1711 overleden keizer Jozef.
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Op 16 december 1740 begon Frederik II van Pruisen met zijn krijgshandelingen
tegen Oostenrijk. Toen Frankrijk, Saksen en Beieren zich het jaar daarop aan
Pruisische zijde in de strijd mengden, konden de bondgenoten van Oostenrijk-
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De auteur van de Arlequin Alchimist had duidelijk orangistische sympathieën, die in zijn geval
stadhouder Willem IV golden. Portret van de stadhouder, in 1752 gegraveerd door Frans de Bakker
(Collectie Rijksmuseum).

Hongarije niet achterblijven. Zo kwam op 16 februari 1741 een anti-Pruisische coalitie
tot stand met onder meer de Republiek en Oostenrijk. De regerende regentenklasse
in Holland was echter vooralsnog niet van plan om Maria Theresia daadwerkelijk
militaire hulp te bieden.
De politiek geladen schimpscheuten in de Arlequin Alchimist golden in feite de
traagheid van de Hollandse regenten en de onmachtige Karel VII. Zo beschimpt de
auteur de ‘Nieuwe Kyzer’ al in zijn aflevering van 2 april 1742.22 In aflevering 3 (12
april) schrijft hij min of meer handenwrijvend over Olomouc (Olmuts), de oude
hoofdstad van Moravië, dat op het punt staat door de Oostenrijkers te worden
veroverd: ‘men twyffelt niet of zy zullen dat eerder bemannen, als den Kyzer het
Keurvorstendom Beyeren en men geeft voor dat nog grooter Krygs-magt, na Silezien
zal gaan’.23 Met andere woorden: deze Beierse vorst dreigt zijn eigen thuisbasis
definitief kwijt te raken aan Oostenrijk,24 en bovendien verwacht men dat een nog
grotere Oostenrijkse legermacht Silezië, dat in Pruisische handen was, zal proberen
te heroveren.

Willem onder vuur van Hermanus van den Burg
Nu de lezer bekend is met het voornaamste politieke thema van de Arlequin Alchimist,
is het zaak nader in te gaan op de politiek-literaire voorkeur van de auteur. Al in zijn
eerste aflevering verwijst de Arlequin naar de ‘Overtoomze Patriot’, uit wiens
Mengelpoëzy hij een paar verzen citeert: ‘Ieder bid zyn Speelpop aan/ En warmt hem
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by de Maan’.25 De regels zijn ontleend aan Hermanus van den Burg (1682-1752),
die deze titel in zijn Mengelpoëzy (1718) geeft aan een sonnet: ‘ELK BID ZYN SPEELPOP
26
AAN,/ EN WARMT ZICH BY DE MAAN’.
Blijkbaar citeert de auteur van de Arlequin uit het hoofd, anders had hij Van den
Burgs jambische metrum uit de eerste versregel niet in een knullige trochee veranderd,
en het ‘zich’ uit de tweede niet in ‘hem’. Maar uit de hele context
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van dit citaat blijkt dat hij een hekel heeft aan Van den Burg, die volgens hem gek
is. Hij vermeldt als zijn eigen belangrijkste deugd ‘dat men Gekken door de vingeren
ziet en medelyden met zyns gelyken heeft’.27 Gezien de omschrijving van Van den
Burg als ‘Overtoomze Patriot’ woonde deze publicist kennelijk in 1742 nog steeds
in Amsterdam buiten de Leidse Poort aan de Overtoomse weg. Volgens Weyerman
was hij daar al in 1730 als tapper of herbergier gevestigd.28 Weyerman laat een
kantoorknecht het verhaal doen van een vastenavondviering op 21 februari 1730 in
de herberg van ‘den loodzwaaren kastelyn Harmen van der slot’. Van den Burg had
zich toen klaarblijkelijk op een manier uitgedost dat er niets dan ‘kouragie’ aan hem
ontbrak ‘om de figuur op te maaken van een Pruyssis deserteur’.29
Onze Arlequin ergert zich eraan dat Van den Burg ‘zyn veder weer dagelyks in
de Pispot van Helicon steekt’, terwijl hij eerder afscheid van de dichtkunst had
genomen. Bovendien heeft deze Overtoomse gek het gewaagd om ‘een tegenwerp’
(bezwaar) te formuleren ‘tegens de Hoogloflyke en nooit volprezen Vaarzen, van
den Wel Edele Heer Willem van Haaren’.30 Met andere woorden: Van den Burg heeft
na een periode van stilzwijgen opnieuw de pen ter hand genomen om, onder de
schuilnaam van ‘Patriot’, in polemische verzen de Leonidas van Willem van Haren
(1710-1768) te bekritiseren.
De Leonidas is een politieke allegorie van 216 verzen waarin voor militaire steun
aan Oostenrijk wordt gepleit.
Nu zijn er twee verssatires uit 1742 in druk overgeleverd, namelijk ‘Tegen de
oproermakers in Nederland’ en ‘Aan Leonidas’.31 Beide zijn ondertekend met
‘PATRIOT’ en beide nemen Van Haren op de korrel vanwege de Leonidas. In het
eerste gedicht meent de ‘Patriot’ dat oorlogshitserij die stelt dat de Republiek al is
bezet, geen pas geeft: ‘Wy hebben geen Leonidas/ Nog nodig om voor ons te vegten’.
Later komt de aap uit de mouw wanneer de ‘Patriot’ meent dat het ‘wettig Staats
Bestier’ dreigt toe te vallen aan ‘een Vorst/ Die lang na Hollands magt en schatten
heeft gedorst’. In het licht van de Oostenrijkse Successieoorlog hoeft het geen betoog
dat met ‘een Vorst’ niemand anders dan Oranje wordt bedoeld en dat Van den Burg
de anti-Oranjefactie, alias de vredesfactie, steunt.
Het tweede gedicht is in sonnetvorm. Het is feller, wat meteen blijkt uit de eerste
regel: ‘Hoe dus, Leonidas, wat dolheid komt u aan?’ Nog heftiger is de waarschuwing:
‘Denk wat Megist voorspeld, wat Xerxes uit liet voeren!’ Hier geeft ‘Patriot’ twee
voetnoten ter toelichting bij. Megist, schrijft hij, slaat op Megistias die volgens de
Griekse historicus Herodotos voorspelde dat Leonidas in de komende oorlog zou
sneuvelen. Eveneens volgens Herodotos zou diens tegenstander Xerxes, toen hij
onder de gesneuvelden Leonidas bemerkte, bevolen hebben om diens hoofd af te
slaan en op een kruis ten toon te stellen. Geen opwekkend vooruitzicht voor Van
Haren dus!
In de achttiende-eeuwse Nederlandse letterkunde is Van Harens politieke gedicht
Leonidas een beroemd geval. Van Haren gebruikt hierin een episode uit de Griekse
geschiedenis om de Republiek op te roepen tot het gestand doen van eerder gedane
beloften aan Oostenrijk. Dat betekent concreet: de wapens opnemen en de erfvijand
Frankrijk aanvallen. Leonidas staat voor Van Haren zelf. Hij treedt naar voren in de
rol van de koning van Sparta, die de Griekse staten opriep om te vechten tegen Perzië,
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vervolgens met zijn Spartanen de Perzen daadwerkelijk enige tijd tegenhield bij
Thermopylae, maar daarbij zelf
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sneuvelde. Xerxes, de koning van Perzië, staat voor de koning van Frankrijk.
Alexander, de koning van Macedonië, staat voor de koning van Pruisen. Sparta staat
nu eens voor Den Haag, dan weer voor de Republiek. Athene staat voor Oostenrijk
enz.32
Willem van Haren, opgegroeid aan het stadhouderlijk hof te Leeuwarden, samen
met zijn broer Onno Zwier en de jonge Willem Karel Hendrik Friso, was sinds 1740
een van de afgevaardigden van Friesland in de Staten-Generaal. Daar riep hij op tot
uitbreiding van het leger, alsmede tot steun aan Oostenrijk. Zijn Leonidas ontketende
een enorme hype: in drie dagen tijd zouden er 100.000 exemplaren zijn verkocht.33
Voltaire, altijd geïnteresseerd in het effect van de literatuur op de politiek, schreef
aan de Franse staatssecretaris Jean-Jacques Amelot de Chaillou (1689-1749) dat de
Friese dichter hem had laten weten hoe hij het voor elkaar had gekregen om 20.000
man hulptroepen naar Maria Theresia te laten sturen.34 Volgens Willem Bentinck
werd het gedicht in Amsterdam overal gedeclameerd zodat het volk het haast van
buiten kende, waarop de stadsregering zo bang werd dat ze eindelijk toestemde in
de gevraagde troepenvermeerdering. Uit een aantekening van Voltaire van 12 juli
1743 blijkt dat Van Haren hem heeft bericht dat het volk aan de burgemeesters van
Amsterdam te kennen had gegeven dat, indien ze niet akkoord gingen met de
troepenvermeerdering, ‘ces messieurs seraient massacrés et qu'on aurait un
stadhouder’.35
De Arlequin Alchimist kiest dus partij voor Van Haren en diens Leonidas, en keurt
om politieke redenen de kritiek van Van den Burg op dit gedicht af. Dit spoort met
de hierboven gesignaleerde verdediging van Maria Theresia als erfopvolger van haar
vader, wat gepaard gaat met het min of meer bedekte streven naar herstel van de
positie van Oranje als stadhouder in alle Nederlandse gewesten.

Auteurschap
In de stroom van gedichten voor en tegen Van Harens Leonidas zit ook een sonnet
dat geschreven is door een duidelijke fan van Willem van Haren. Het is gesigneerd
met de initialen ‘H:G: Th:St:’ en getiteld: ‘Klink-digt op de roemryke naam en
hoog-verdiende lof van den hoog-edelen welgebooren heere, den heere Jr. Willem
van Haren, Grietman op het Bildt. &c. &c. &c’. Dit acrostichon of naamdicht met
de beginletters: WILLEMVANHAREN keert zich tegen diens vijanden. De vele
toespelingen, ontleend aan de klassieke literatuur, onder andere aan de mythe van
Medea, maken tevens duidelijk dat het gedicht uit de pen kwam van een ontwikkeld
man. De eerste strofe luidt:
Wyk! helsche Schenzugt wyk! door't zog van Colchis Draken36
In de Acheronsche Poel37 gevoed en opgequeekt;
Laakt niet de opregte Deugd, die voor 's Lands Vryheyd spreekt,
Laat af uw swart Fenyn op zulk een Man te braken!

Het sonnet eindigt met: ‘Nog Nyd nog Schenzugt quets' het Staats-Juweel Van Haren’.
De ondertekening ‘H:G: Th:St:’ geeft aan dat het is geschreven door een ‘Theologiae
Studiosus’: een theologiestudent. Na raadpleging van de recensielijsten van de
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universiteiten van Franeker, Groningen, Leiden en Utrecht bleek al gauw dat slechts
één bepaalde persoon in aanmerking kwam, namelijk de
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Toen Willem van Haren in 1742 op de korrel genomen werd wegens zijn dat jaar verschenen,
prinsgezinde gedicht Leonidas, voelde de auteur van de Arlequin Alchimist zich geroepen om het
voor hem op te nemen. Des dichters ongedateerde portret werd tussen 1729 en 1744 gegraveerd door
Coenraad de Putter (Collectie Rijksmuseum).

theologiestudent Henricus Gockinga, Groninganus, 22 jaar oud, die zich op 19
september 1740 te Leiden had laten inschrijven.38
De initialen H.G. maken het tevens mogelijk om Gockinga met de Arlequin
Alchimist in verband te brengen. In het tijdschrift Twee-en-Vyftig Samenspraken,
gehouden tusschen 't Hollandse Neefje en het Zeelandse Nigje (1753) laat de auteur
weten wat hij allemaal heeft gepubliceerd. Zo kan men lezen in de voorrede van ‘De
eerste saamensprake [...] over de merkwaardigste tyds-gevallen door geheel Europa’:
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Dier geliefde Lezers, dierbaare Stad en Landgenooten, ik heb cirka Tien
agter een volgende Jaaren de Eer gehad, UE: met myn Schryftrand, van
MERCUUR,'t VERWARDE KLUWETJE, LEDIGGANGER, PATRIOT, en wel
voornamentlyk, met myn NEEV en NIGJE, UE: Tydkorting te geeven.39
In deze opsomming komt het ‘verwarde kluwetje’ bekend voor, want het maakt ook
deel uit van de ondertitel van de Arlequin Alchimist. Daar is immers sprake van ‘een
warrent Kluwetje’. Dit ‘kluwetje’ als bestanddeel van een titel is uniek in de NCC en
Picarta. Alleen al op grond daarvan zouden we de Arlequin Alchimist daarom kunnen
toeschrijven aan dezelfde auteur als die van de Twee-en-Vyftig Samenspraken, alsmede
aan de auteur van nog twee andere tijdschriften: De Ledig-ganger, of Dwaal-ligt
(1748)40 en Den Vry-gebooren Hollander, of Orangje Patriot (1748-1749).41 Beide
verschenen bij dezelfde uitgever als de Arlequin. Wat de auteur evenwel met
‘Mercuur’ bedoelt, is vooralsnog onduidelijk.
Omdat er vóór de in 1753 verschenen Twee-en-Vyftig Samenspraken, in 1748-1749
ook een t'Zaamen-spraak tuszen Neef en Nigje is verschenen bij de weduwe J. van
Egmont en zoon42 (tevens uitgever van de Arlequin, De Ledig-ganger en Den
Vry-gebooren Hollander), ga ik er voorlopig van uit dat dit tijdschrift van dezelfde
auteur is als de rest. In totaal zijn er dus nu minimaal vijf tijdschriften die we kunnen
toeschrijven aan een en dezelfde anonymus.
De sterkste aanwijzing voor de identificatie van Gockinga als auteur van de
Twee-en-Vyftig Samenspraken lijkt me dat hij de ‘Na-reeden’ daar ondertekent met
de initialen H.G.43 Bovendien voegt hij daar leesinstructies aan toe, namelijk dat die
letters in de normale volgorde staan en dus niet ‘van agteren beginnen’ zoals bij
anderen, die zich schamen om bekend te worden. Aan de initialen gaat ook nog de
volgende korte toelichting vooraf: ‘Dit is 't waare van de Schryver, die men de Tytel
van ORANJEN, heeft op 't Hoofd gezet’.44 H.G. staat dus vanwege zijn geschriften als
Oranje-aanhanger bekend en schaamt zich er niet voor, mocht men zijn identiteit
achterhalen.45 Dit alles pleit ervoor om het auteurschap van de Arlequin Alchimist
toe te schrijven aan de Leidse theologiestudent Henricus Gockinga (1718-1772).
De familie Gockinga had vanouds een behoorlijke status in het Groningse en stond
bekend als Oranjegezind. Voorvader Scato Gockinga (1566-1641) was in 1619 een
van de rechters geweest in het beruchte proces tegen Johan van Oldenbarnevelt,
Hugo de Groot en Rombout Hoogerbeets. Hij was pensionaris van de Ommelanden
en in 1612 een van de oprichters van de Groningse universiteit. Na haar inwijding
op 23 augustus 1614 werd hij curator voor de Ommelanden (1615-1640). Een andere
voorvader, ook een Scato Gockinga (1624-1683), werd in 1672 lid van de
Staten-Generaal en stond met Willem III in nauwe betrekking.46
Toen Henricus Gockinga zich op 6 september 1735 aan de Groningse universiteit
liet inschrijven als student in de letteren, waren zijn ouders niet meer in leven.47
Toeziend voogd werd oom Scato Gockinga (1683-1759), raad en burgemeester van
Groningen, lid van de gedeputeerde Staten en curator van de Groningse universiteit.
Op 19 september 1740 liet Henricus zich inschrijven aan de Leidse universiteit,
waarmee hij in de voetsporen trad van zijn vader Henric (1686-1727), die zich ook
eerst in 1702 te Groningen als letterenstudent had laten inschrijven om daarna in
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1706 te Leiden filosofie te gaan studeren.48 In 1742, het jaar van de Arlequin Alchimist,
studeerde Henricus af. Maar het is
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begrijpelijk dat hij het auteurschap van zijn satirische studentenblaadje, waarvan de
laatste aflevering op 21 mei 1742 verscheen, angstvallig (en met succes) anoniem
hield, gezien zijn toekomstige beroep en maatschappelijke positie. Al op 31 oktober
van dat jaar werd hij beroepen als predikant te Wilnis, waar hij voor de rest van zijn
leven zou staan.49 In zijn intreerede voor de gemeente van Wilnis en Vinkeveen op
2 januari 1743, opgedragen aan oom Scato, heet het: ‘van ontfangene weldaden, met
schuldige hoogachting en eerbiet opgedragen van zijn hoogedeles verplichten neef
en gehoorzamen dienaar’.50
Vanaf 1747 kon hij openlijk uiting geven aan zijn warme Oranjegevoelens. Nadat
de Staten van Utrecht Willem IV tot stadhouder hadden uitgeroepen, hield hij op 7
mei 1747 in jubelstemming een preek met als thema de al even juichende Psalmverzen
(Ps. 118:15, 16).51

Besluit
De Arlequin Alchimist is een satirisch studentenblaadje, geschreven door de uit
Groningen afkomstige theologiestudent Henricus Gockinga. Zou deze student in het
werk en de schrijftrant van Willem van Swaanenburg geïnteresseerd zijn geraakt,
juist omdat deze van atheïsme werd beschuldigd? Toen hij in 1742 wegliep met de
Leonidas van Willem van Haren en deze dichter in zijn blaadje te vuur en te zwaard
verdedigde, had dat ongetwijfeld te maken met zijn eigen politieke standpunten, die
vermoedelijk ook die van zijn Groningse familie waren.
Of de Arlequin Alchimist veel lezers heeft gekend onder de Leidse studenten en
enige politieke invloed heeft uitgeoefend, is onbekend. Het aantal lezers ervan schat
ik op minder dan vijftig. Van Swaanenburg immers had in zijn tijd ook weinig lezers.
Hij noemt het ‘getal van hondert’ lezers in de narede bij De Herboore Oudheid. In
1727 - hij zou het jaar daarop overlijden - schreef hij dat hij ‘meêr voor de
toekomende, dan voor de tegenwoordige eeuw in de weer’ was.52
Gockinga had die weinig hoopgevende uitspraak eveneens in de mond kunnen
nemen, aangezien geen bibliotheekcatalogus hem vooralsnog (h)erkent als
tijdschriftenauteur.

Eindnoten:
1 Arlequin Alchimist, componerende, uit zyn labertorium een warrent kluwetje, van duizent
differente couleuren, daar hy door de verwartheid, zelf geen eind aan vind (Amsterdam 1742).
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bladzijde 28.
3 Arlequin Alchimist, p. 7: ‘Want denk niet, dat ik die doorlugte wetenschappen [= de copulatie],
de Jeugd's weeks om een oortje leer’.
4 Arlequin Alchimist, p. 6-7.
5 Arlequin Alchimist, p. 20. Lees: mijn tijdschrift lijkt op de universiteit, opgericht om de
onwetendheid [te bestrijden]: extra ruimte is niet beschikbaar.
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25. Tekst eveneens in Jacques van Alphen, Willem van Swaanenburg, achttiende-eeuwer en
tijdgenoot (Epe 1966), p. 257-259. Over de aanval van Jan Mol en Van Swaanenburgs ongewoon
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13 Zie de inleiding bij Van Swaanenburg, Een hel vol weelde, p. 7-8. Met dank aan Frank van
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14 Arlequin Alchimist, p. 2.
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16 Arlequin Alchimist, p. 2. Lees: we zijn van plan raadsels te publiceren, maar wie ze weet op te
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17 ‘En schoon dat leelyk tuyg liep over malle rad'ren;/ Noch vond me’ een boekworm die het kogt;/
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23 Arlequin Alchimist, p. 11.
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06-162:1-19 (nrs. 5-12, 14, 16-18, 20, 24-27, 29-32, 34).
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(maar zonder verdere argumentatie) toegeschreven aan H. Grettinga.
44 Lees: die initialen zijn het onvervalste keurmerk van de auteur die men gesierd heeft met de
naam ‘Oranje’.
45 Al die aanwijzingen van de auteur van de Twee-en-Vyftig Samenspraken (1753) kunnen ook
nuttig zijn om bepaalde anoniem gepubliceerde tijdschriften van een auteursnaam te voorzien.
Dat geldt vooral voor tijdschriften die in 1742-1753 bij de wed. J. van Egmont en Zoon
verschenen.
46 H. Feenstra, Spinnen in het web. Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland
tijdens de Republiek (Assen 2007), p. 54.
47 Album studiosorum Academiae Groninganae (Groningen 1915), kolom 185.
48 Album studiosorum Academiae Groninganae, kolom 150; Album studiosorum Academiae
Lugduno Batavae, kolom 983 en 792.
49 Zijn peremptoir (beslissende) examen werd afgenomen door ‘D. Vianen, Predikant te
Kokkengen’. Boekzaal der Geleerde Waerelt 55 (1742), p. 636.
50 Paulus heilige opvolging van Godts roepende stemme, ter bevestiging van de goddelykheit
zyner evangeli-lere: vertoont uit Galaten I: 15, 16. in een intrede tot de gemeente van Wilnis
en Vinkeveen (Utrecht 1743), fol. *2r en v.
51 Neêrlants volk opgewekt tot vreugde, over de verheffing van zyne allerdoorluchtigste hoogheit,
den hoogstgeboren here, W.K.H. Friso, prins van Oranje en Nassau enz. enz. enz. tot stadthouder,
kapitein en admiraal generaal der zeven Verenigde Provinsien (Amsterdam [1747]), fol. Ar
noot *.
52 Van Alphen, Willem van Swaanenburg, p. 118.
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Satire en moraal volgens de ‘methodo analytica’
De Zeeden-meester der Studenten (1751) van Philippus Ludovicus
Statius Muller
Peter Altena
De schrijver van De Zeeden-meester der Studenten wist in 1751, toen hij met de
uitgave van zijn tijdschrift begon, dat hij mocht rekenen op vermoeid gekreun van
lezers: ‘Komt 'er onder den zwarm van wekelykse Papieren (waar mede deze Eeuw
schynt bevrugt te zyn) al weder een Zeeden-Meestertje voor den dag springen?’.1
Die suggestieve vraag, die in variatie heel wat eerste afleveringen van tijdschriften
opende,2 kon hij moeilijk ontkennend beantwoorden. Ja, dat was zo, ‘myn Pen moet
ook voor het ligt’, erkende hij. Terwijl andere moralistische tijdschriften, al dan niet
gehoorzamend aan de spectatoriale tradities, veelal op een algemeen burgerlijk
publiek mikten, richtte deze Zeeden-meester zich ogenschijnlijk op een bijzondere
groep.
Het tijdschrift maakte de jaargang niet vol: het telt zestien genummerde en van
paginanummers voorziene afleveringen van acht bladzijden, voorafgegaan door twee
ongenummerde en ongepagineerde afleveringen, ook acht bladzijden elk. Die twee
ongenummerde afleveringen dienen zich aan als ‘Opdragt’ en ‘Voorreden’ en lijken
ook bedoeld om lezers te interesseren voor de op handen zijnde onderneming.
In de zestiende en laatste aflevering van het blad valt zonder veel spijt het doek:
‘Einde’. Op de voorlaatste pagina krijgt de schrijver, die zich een ‘oud Man’ noemt
en zich geteisterd weet door ‘oud Bloed’, bezoek van een goede vriend. Het gesprek
gaat aanvankelijk over de ‘Academie Jaren’ en de ‘Zottiezes der gewaande Geleerden’,
maar al snel geeft de schrijver het gesprek een draai en richten beiden zich ‘op 't
Discours van de Wekelykze Bladen’, in het bijzonder op ‘de Zeeden-Meester der
Studenten’. Met verontrustend gevolg: ‘Maar ik heb nooit, zo oud als ik ben op myn
Neus staan te kyken, als toen hy zeide, DAT DAT PAPIER EEN PRUL ALLER PRULLEN
3
WAS’. De schrijver biedt wat wankel verweer. Hij laat de verdediging snel achterwege,
om niet de indruk te geven dat hij de auteur van het ‘Prul’ is. Hij legt zich neer bij
de gedachte dat de wereld nu eenmaal ‘door de een of ander Auteur wil om den Tuin
geleid zyn’: ‘Mundus vult decipi’.4
Einde tijdschrift? Niet helemaal. Van het blad, dat in 1751 in Leeuwarden werd
uitgegeven bij Abraham Ferwerda, resteert in openbaar bibliotheekbezit slechts één
exemplaar. Op 22 oktober 1751 adverteerde Ferwerda in de Opregte Groninger
Courant voor De Zeeden-meester der Studenten en daarbij tekende hij aan dat het
anderhalve stuiver kostte en ‘alle Woensdaagen en Zaturdaagen’ zal ‘continueeren’.
Ruim vijftien jaar later, in mei, juni en juli 1767, adverteerde Ferwerda, samen met
collega-boekhandelaar G. Tresling, in de Leeuwarder Courant voor de (gebundelde)
uitgave van De Zeeden-meester der Studenten. Het bestond uit zestien ‘Vertoogen’
- de voorgeschiedenis van het boek als tijdschrift was aan

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

176

Twee studenten, betrapt met boeken in de hand. Gravure door Jan Luyken, 1712 (Collectie
Rijksmuseum).

het zicht onttrokken door het weglaten van de verschijningsdata van de afleveringen,
het doornummeren van de bladzijden en door de titelpagina en het voorwerk - en
moest elf stuivers kosten.5
Het beperkt aantal afleveringen, de negatieve beoordeling van het blad in de
slotaflevering en de advertentie voor De Zeeden-meester zestien of zeventien jaar
na verschijnen: het zijn geen aanwijzingen voor een groot succes. In later tijd is een
revanche uitgebleven: De Zeeden-meester der Studenten komt voor op de lijst van
spectatoriale geschriften van P.J. Buijnsters,6 en in ander verband valt de naam van
deze Zeeden-meester nu en dan, maar bij mijn weten is het daarbij gebleven. Deels
komt dat door de geringe bekendheid met de verblijfplaats van het ene bewaarde
exemplaar. Het Historisch Centrum Leeuwarden, voorheen het Leeuwarder
gemeentearchief, bewaart in zijn bibliotheek dat unieke exemplaar, maar via de STCN
is het niet traceerbaar.7
Er zijn enkele redenen om het tijdschrift (desondanks) nader te bestuderen. De
bijzondere doelgroep is een eerste reden. In 1773-1774 verscheen in Leiden De
Spectator der Studenten. Aan het blad en de daarin geboden satire
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heeft Rick Honings onlangs een beschouwing gewijd.8 Die beschouwing en het daarin
besproken tijdschrift bieden lectuur en duiding van de context van De Zeeden-meester.
In De Zeeden-meester verwijst de schrijver enkele malen naar een verwant
tijdschrift, waarvan in 1750 de eerste aflevering was verschenen en dat voor veel
rumoer had gezorgd: De Zeedemeester der Kerkelyken. Dat tijdschrift, geschreven
door de jonge Philippus Ludovicus Statius Muller (1725-1776), luthers predikant in
Leeuwarden, beleefde enkele jaargangen, werd gebundeld, bestreden en herdrukt.
Aan de Zeedemeester der Kerkelyken, waarvan in openbare collecties heel wat meer
exemplaren bewaard zijn gebleven, is in de laatste jaren de nodige aandacht besteed.9
De kerkhistoricus W.J. Kooiman heeft in 1950 aan de auteur van deze Zeedemeester
een uitgebreid (en scherpzinnig) artikel gewijd. Kooiman - en op zijn gezag ook
latere auteurs - schrijft De Zeeden-meester der Studenten zonder enige aarzeling toe
aan Statius Muller.10 Zijn enthousiasme over dit ‘pittigste van de producten die uit
de pen van onze auteur vloeiden’ is aanstekelijk, wat het alleen nog maar
raadselachtiger maakt waarom niemand sindsdien serieus werk heeft gemaakt van
het tijdschrift. Volgens Kooiman zou het ‘het eerste studentenblad van Nederland
genoemd kunnen worden’. Statius Muller gaf in de jaren dat hij in Leeuwarden
verbleef, overigens ook ander werk uit bij Abraham Ferwerda, de uitgever van de
Zeeden-meester der Studenten, wat Kooimans identificatie waarschijnlijker maakt.
De (mogelijke) vergelijking van beide ‘Zeedenmeesters’ en de verscherping van het
profiel van Statius Muller lijken een tweede reden om aandacht te schenken aan de
Zeeden-meester der Studenten.
De belangrijkste reden om de Zeeden-meester der Studenten hier ter tafel te
brengen, is het verlangen het landschap van de satirische tijdschriften meer reliëf te
geven. De zelf-kritische geluiden die het tijdschrift in de ‘Opdragt’ en de laatste
afleveringen laat klinken, behoren tot het retorisch instrumentarium van hekelaars
in afleveringen - bescheidenheid! - en er is alle reden om ‘het gewigt van de Satyre
myner bladen’,11 zoals de Zeeden-meester der Studenten dat noemt, nader te bepalen.

De Zeeden-meester tijdschrift?
Met enige regelmaat bekent de schrijver van de Zeeden-meester der Studenten dat
zijn werk behoort tot de zogenaamde ‘wekelykse Papieren’ of ‘Wekelykze Bladen’.12
In het ‘Berigt voor de Leezers’ belooft hij dat het blad ‘alle woensdags en Saturdags’
zal worden uitgebracht, maar of die belofte ingelost is? Als dat ritme van twee
afleveringen per week gehaald is, heeft het tijdschrift met twee ongenummerde en
zestien genummerde afleveringen, slechts negen weken bestaan. De afleveringen
zijn niet gedateerd, wat een nadere bepaling van de uiteindelijke
verschijningsfrequentie in de weg staat. In één aflevering, de derde, is een begin van
een aanwijzing te vinden: een uit Leiden afkomstige brief aan de ‘Zeeden-meester’
heeft als schrijfdatum 9 april 1750.13 Dat moet een oude brief zijn, waar de advertentie
in de Opregte Groninger Courant de indruk wekt dat het tijdschrift pas in oktober
1751 van start ging. Opmerking verdient nog de mededeling in de advertentie dat
De Zeeden-meester ook in de stad Groningen te koop was, bij de boekhandelaren J.
Sipkes en H. Spandaw. Andere advertenties in kranten van elders zijn me niet bekend.
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De schrijver hult zich in het tijdschrift in anonimiteit, al schermt hij conform de
spectatoriale tradities met zijn ‘oudheid’. Spectatoren zijn immers altijd heren op
leeftijd en dus met door ervaring gewonnen ‘overzicht’. Predikanten die
ternauwernood 25 waren, zoals Statius Muller, misten die ervaring, ontbeerden het
vereiste spectatoriale gezag en dienden zich dus te schminken als oude man. In de
‘Opdragt’-aflevering zegt hij: ‘Op de vraag, wie benje? oordeel ik niet te moeten
antwoorden’. Wel bepaalt hij zijn woonplaats: ‘de Studeer-Kamer, en myne Residentie
te L. - d. - n.’14 Dat zou 's lands befaamdste universiteitsstad Leiden kunnen zijn,
maar ook Leeuwarden, de woonplaats van Statius Muller. De schrijver blijkt later
zonen te hebben die studeren in Leiden en Franeker, maar of die zonen behalve van
papier ook van vlees en bloed zijn, is ongewis.
De traditie van ‘wekelykse Papieren’ volgt hij door iedere aflevering te openen
met een motto, in het Latijn. Bijzonder is in dit verband ook de keuze van een
geschikte naam voor het blad: ‘Spectator was my alreeds te gemeen en
Ouderwetsch’.15 Met de keuze voor de blijkbaar ongemener aanduiding
‘Zeeden-meester’ kan de schrijver niet van oorspronkelijkheid beschuldigd worden.
Daar was hij zich ook van bewust - niet voor niets laat hij zijn lezer verzuchten: ‘al
weder een Zeeden-Meestertje’.16 Eerder verschenen immers drie oorspronkelijk
Nederlandse en zes vertaalde ‘spectatoriale’ tijdschriften, die in de titel of de ondertitel
‘zeeden-meester’ heetten.17 De schrijver voegde zich dus in een traditie van
weekbladen die zich op het oog beperkten tot kritiek op de eigentijdse moraal, soms
met satirische middelen. Opmerkelijk genoeg verliest de aanduiding ‘zeeden-meester’
in het tijdschriftwezen na 1750 aan populariteit.
Als zijn geestverwanten noemt de Zeeden-meester der Studenten twee ‘wekelykse
Papieren’: ‘enen Kerkelyken Zeeden-meester, ende Nederlandschen Criticus’.18 Van
deze tijdschriften, beide op naam van Statius Muller gesteld, noemt hij De
Zeedemeester der Kerkelyken meer dan eens. De opzet van zijn tijdschrift komt
overeen met die van de Zeedemeester der Kerkelyken: de ‘Vertoogen’ van beide
tijdschriften zijn ‘methodo analytica bij wijze van ten eersten, ten tweden en zo
vorders’.19 Die analytische methode, die van de verschillende afleveringen als het
ware hoofdstukken van één betoog maakt, krijgt nader vorm in de ‘Voorreden’, waar
de schrijver zegt dat hij de methode ‘om een Stof by wyze van Systema uit te Werken’
zal volgen.20 Die belofte lost hij in met een soort inhoudsopgave van het werk als
geheel, bestaande uit drie afdelingen: twee van die afdelingen worden in het restant
van de ‘Voorreden’ opgenomen, terwijl het derde deel uit tien, inhoudelijk niet nader
gespecificeerde paragrafen bestaat.
Van de in de ‘Voorreden’ beloofde twintig afleveringen zijn er uiteindelijk slechts
zestien verschenen. De schrijver had met die mogelijkheid ook al wel gerekend. De
laatste zin van de ‘Voorreden’ is veelzeggend: ‘het is immers wel gebruikelyk meer
te beloven, als men pleegt te houden’.21 Belangrijker dan de constatering van het
tekort van vier afleveringen is de vaststelling dat De Zeeden-meester de jaargang in
het geheel niet ambieerde.
De door de schrijver nagestreefde ‘methodo analytica’ lijkt bijzonder goed te
passen bij de eigen aard van beide Zeeden-meester-tijdschriften. De Zeede-meester
der Kerkelyken zegt te onderzoeken ‘waarom, onder een zo groot aantal van Leeraaren
in de Nederlandsche Kerke, hedendaagsch zoo weinig de Waare Godsdienstigheid
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vraag wat de ware oorsprong is van ‘het grote Verval der Geleerde Wereld’. In beide
tijdschriften staat dus één vraag centraal, een uiterst suggestieve vraag bovendien,
en op ordelijke wijze geven de verschillende afleveringen antwoord daarop. De
‘vraaggestuurdheid’ en ‘methodo analytica’ geven de ‘wekelykse Papieren’
samenhang en verlenen de afzonderlijke afleveringen het karakter van hoofdstukken
in een boek. Zo is de Zeeden-meester der Studenten, die meer dan toevallige
overeenkomsten vertoont met de Zeedemeester der Kerkelyken, tegelijkertijd tijdschrift
en boek.

Alleen voor de Groentjes?
Op de titelpagina die aan de gebundelde afleveringen voorafgaat en in de laatste
afleveringen worden nadrukkelijk ‘de Groentjes’ als beoogd publiek gezien. Zij zijn
behalve doelgroep ook mikpunt van spot. ‘Groentjes’ zijn de eerstejaars studenten
en misschien in hun kielzog ook de aanstaande studenten. In de ‘Opdragt’ wordt het
net ruim uitgeworpen: ‘Aan alle studenten van onze Nederlandsche Academiën, te
Leiden, Utrecht, Groningen, Franequer en Harderwyk’. Alle ellende begint voor de
jonge student met de onbeheersbare ‘jeuk tot het nieuwe leven’, de vrijheid. In het
vervolg wordt hun uit de doeken gedaan hoe zij op de Academie kunnen ontsporen
en hoezeer middelmatigheid en onkunde de reisgezellen in hun leven kunnen worden.
De Zeeden-meester der Studenten realiseert zich echter dat het eerstejaars studenten
nog ontbreekt aan kennis en inzicht om alle verleidingen te weerstaan en de weg te
vinden die leidt naar ware geleerdheid en waarachtig maatschappelijk nut.
Die kennis en dat inzicht mogen wel aanwezig worden verondersteld bij een andere,
al op de titelpagina aangeduide lezersgroep: ‘Ouderen, die Kinderen op Academien
hebben of ze derwaarts heenen zenden willen’. De ouders en de meesters van de
Franse school hebben de jongeren al goeddeels bedorven: ‘Het Geld U eerst, Ouderen,
ende School-Praeceptoren, gy bederft veeltyds de Jeugt, en brouwt het ongeluk in
een Republyk’.23 Het zijn vooral de eerste afleveringen van het tijdschrift die voor
de ouders bedoeld zijn en hun naïeviteit hekelen: de eerste aflevering bespreekt ‘de
uytgedoste en op reys naar Academien trekkende Student’ en de tweede volgt ‘de,
op Academien gearriveerde Student’ op zijn eerste schreden: ‘Geen opzigt, geen
dwang, geen meesterlyk gezag houd voortaan zyne driften in den teugel’ en die
vrijheid baant de weg naar ontaarding. In brieven aan hun ouders spelen de studenten
mooi weer, terwijl de ouders geld blijven sturen en hopen dat het waar is wat hun
zonen schrijven. In latere afleveringen zien de ouders waartoe hun kinderen vervallen
zijn.
Interessanter is de derde groep die in De Zeeden-meester wordt bediend: de
hoogleraren! Zij dragen volgens het tijdschrift een zware verantwoordelijkheid als
het gaat om het verval van de geleerde wereld en de verspreiding van middelmatigheid
en onkunde over de aanstaande lichtingen van theologen, juristen en medici.
Terwijl de kritiek op jonge studenten en hun ouders een stereotiep karakter draagt,
is de hekeling van hoogleraren en universiteiten bijzonder. De professoren wedijveren
volgens De Zeeden-meester met elkaar om zoveel mogelijk studenten onder hun
gehoor te krijgen: ‘de Nyd tusschen mede Professoren heerscht, om de Jongelingen
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op het belang van de student gerichte inspanning blijft uit. Bij de eerste ontmoeting
met de nieuwe student ‘staat’ de hoogleraar ‘in een grootsch gelaat, het welk zulke
Mannen zeer eigen is’, maar veel meer dan ‘een Professorale zegenwensch’ krijgt
de nieuwe student niet mee. Tot diens verdriet: ‘hy hadde verwagt, dat hem de
Professor eenige instructies ende raad zoude mededelen, maar neen’.25 Bij de colleges
herhaalt zich dit: de hoogleraar doet deftig, maar verzuimt de student te zeggen
‘hoedanig hy zyne Collegien met vrugt kan hooren, wat Boeken dat hy diende te
lezen, wat het zakelyke zyner aannotatien moeste zyn, en langs welke wegen hy zyn
verstand tot goede kennisse op te leiden hadde’.26
Zijn ergernis over de hooghartigheid van de hoogleraren is onmiskenbaar, maar
hoger neemt De Zeeden-meester hun plichtsverzuim op. De jonge studenten wordt
niet onderwezen wat de beste methode van werken is, hoe zij de

Deze hoogleraren liepen mee in de feestelijke optocht ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van
de Leidse universiteit in 1775 (Collectie Rijksmuseum, detail).

studie moeten aanpakken. Het gaat hier niet om memoriseren - kennelijk is die
vaardigheid in voorafgaand onderwijs behoorlijk geoefend - maar om
studievaardigheden. En meer! Een helder curriculum lijkt te ontbreken: niemand
weet welke boeken bestudeerd moeten worden en in latere afleveringen wordt
duidelijk dat de opbouw van de studie een rommeltje is. De goedwillende student
schrijft intussen zijn vingers blauw, ‘hy schryft en wryft tegens de klippen aan’,27
maar tot begrip en beheersing van de stof leidt al die ongerichte ijver niet. Hij raakt
ontmoedigd en is daarna een gemakkelijke prooi van verleidingen. Later herhaalt
De Zeeden-meester zijn beschuldiging: de kern van de kwestie zit ‘in de grote disorder
met welke de Studenten haare Studie voortzetten, de Paarden worden agter de wagen
gespannen, en de toeleg is geheel verkeerd, want het is doorgaans een Studie zonder
overleg, een schermen in 't wild, een zoeken in den donkeren, een tasten in 't blind,
het kan niet minder zyn’.28

Nationaal probleem
Het gaat in de ogen van de Zeeden-meester der Studenten om een probleem van
nationaal belang. De jongens, die zo bedorven zijn in hun jonge jaren en op de
Academie onvoldoende geschoold worden, vormen de verzwakte ruggegraat van de
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meeste ‘Regtsgeleerde’ ‘zukkelen’, bij velen van hen zit ‘de Studie zeer dun op de
Conscientie’; en ‘de ‘Medicyner, hy word al Docter wanneer hy een pilletje kan
ordonneren en een recept schryven’.29 Kerk, staat, de geestelijke en lichamelijke
gezondheid van de Nederlanders zijn in gevaar.
Het ‘verval der Geleerde Wereld’, zoals dit blijkt uit de onkunde van predikanten,
artsen en juristen, is niet te keren met teksten ‘tot verbetering van oude en
krom-gewassene Stammen, (daar dog geen zalv aan te smeren is)’. Dat is wel
geprobeerd door ‘enen Kerkelyken Zeeden-meester, ende Nederlandsche Criticus’,
maar vergeefs. Het nationaal probleem laat zich volgens deze Zeeden-meester beter
oplossen door ‘de jonge Academie Spruiten te besnoejen ende wel te trekken, om
niet te weelderig op te wassen’.30
De Zeeden-Meester der Studenten mikt met de besnoeiing van de academische
jeugd klaarblijkelijk op een nationaal lezerspubliek. Het Leeuwarder uitgeefadres
en de Groninger advertentie suggereren weliswaar een sterke gerichtheid op de
noordelijke gewesten, maar de schrijver heeft geprobeerd om zijn spectrum te
verbreden: in het tijdschrift is ook een brief uit Leiden opgenomen en in de vijfde
aflevering zijn er nieuwsberichten uit Utrecht, Leiden, Harderwijk, Groningen en
Franeker.31 De zesde aflevering bevat een overzicht van de door ‘de ontaarde student’
gemaakte kosten en die zijn onder meer in Voorschoten gemaakt, wat op een Leids
verblijf van de student wijst.32
Enkele keren legt De Zeeden-meester ook internationale verbanden. Zo zijn er in
de vierde aflevering studentennieuwsberichten uit Halle, Oxford en Jena. Dat nieuws
uit den vreemde lijkt echter voornamelijk bedoeld om het nationaal probleem scherper
tot uitdrukking te brengen. Elders heeft men de studentenwereld namelijk beter onder
controle: in Oxford zijn er ‘nieuwe Reglementen gemaakt tot beteugeling der
Studenten’ en bijzondere vermelding krijgen de maatregelen die ‘de Koning van
Pruissen op de Academie tot Halle’ heeft getroffen. In Nederland is tot op heden
niets gedaan: er is hier ‘nog niet gezorgt de weelde der Studenten te redresseren,
ofte maatregulen tot het wel besteden hunner Jaren te nemen’.33

Satire en moraal
In zijn naam draagt De Zeeden-meester eerder moralistische dan satirische ambities
met zich mee, maar in het tijdschrift zelf zijn beide ambities met elkaar verbonden,
als twee zijden van dezelfde medaille. De hekeling, ‘de Satyre myner bladen’, staat
naar zijn eigen zeggen steeds in dienst van maatschappelijk nut en ‘de verbetering
der Zeden’.34 Een dergelijke belijdenis van goede bedoelingen legden schrijvers van
satiren wel vaker af, om zich zo te wapenen tegen de verdenking van plezier in het
hekelen of van onwaardige oogmerken. Voor de tegenwoordige lezer van de
Zeeden-meester der Studenten lijkt het onnodig om die moralistische ambities te
formuleren, zo zichtbaar is het verlangen naar verbetering van de Academie en de
universitaire opleidingen.
In de eerste afleveringen stelt De Zeeden-meester zich behalve als moralist voor
als satiricus. Zo beschikt hij over de instrumenten van de hekelschrijver: ‘myn plak
zal aan eenen iegelyken uitdelen, wat hy verdient heeft’. Aan het slot van zijn
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dan met ernst, dan in een grap, de gebreken aan te tonen’.35 Die gebreken wijst hij
aan in studenten, hun ouders en hun hoogleraren, maar
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De Groninger student in ceremonieel tenue (links), omstreeks 1700 vereeuwigd door Pieter Schenk,
vertoont veel overeenkomsten met de Franeker student, afgebeeld op een negentiende-eeuwse litho
naar een onbekend origineel uit dezelfde periode als zijn Groninger evenknie. ‘De’ student droeg bij
passende gelegenheden kennelijk een steek, een degen, een siertas van bont, en een chique jas (Collectie
Rijksmuseum).

namen noemt hij niet. De beschrijving van de student die naar de Academie reist, er
zijn opwachting maakt en er vanaf aflevering 5 ontaardt, is heel geestig, maar
uiteindelijk te algemeen om tot toepassing op bijzondere personen of situaties
aanleiding te geven.
Scherp is de satire van de Zeeden-meester der Studenten ogenschijnlijk niet, al
lijkt het verdict voor de hoogleraren bepaald niet mals. Zij mogen zich voor een
belangrijk deel de verloedering van de jeugd en de teloorgang van ware geleerdheid
aantrekken. Het gebrek aan coördinatie en methode in het academisch onderwijs
wordt door deze censor in meer dan één aflevering gehekeld.
De Zeeden-meester lijkt een systeem te hebben, waarbij hij kritische afleveringen
laat volgen door constructieve ‘vertogen’, die laten zien hoe het wél moet. De achtste
aflevering bijvoorbeeld is gewijd aan ‘de middelen, om de Academische Jaren
verstandig te besteden’. Uiterst ambitieus is de schets van een nieuw academisch
curriculum voor de eerste vier semesters, dat de jonge studenten een algemene en
filosofische basis moet geven, op grond waarvan ze een weloverwogen keuze voor
vervolgonderwijs in een van de faculteiten kunnen maken. Dat vervolgonderwijs
past in een wijsgerig gefundeerd kader. Al in zijn ‘Voorreden’ had De Zeeden-meester
op dit aambeeld geslagen, toen hij constateerde dat de vroegtijdige keuze voor een
bepaalde faculteit tot ‘verdeelde Academies en gebroke Societeiten’ leidde.36 Daar
ook wekte hij de indruk dat de geringe plaats van de wijsbegeerte verantwoordelijk
was voor de versplintering van het academisch leven en de devaluatie van de
universitaire opleiding: ‘En O Arme Philosophie, wie heeft u uit Nederland
gebannen?’ Later hekelt
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hij andermaal de afwezigheid van wijsbegeerte in de vaderlandse hoofden. Op een
bepaald moment laat hij ‘een philosoofsche Definitie’ maar achterwege, ‘vermits
zulks hier in ons Land oneigen is’.37
Op dat punt - en op dat van de reglementering van het studentenleven - is in
Duitsland alles veel beter. De met deernis toegesproken verbannen ‘Philosophie’
krijgt nog een tweede klemmende vraag voor de kiezen: ‘Hoe gaat gy kruissen en
dolen, bezoekt Duitsche Plaatzen, en koomt het geliefde Holland niet eens bezien?’.38

Kritiek op De Zeeden-meester
Satire die onverschillig laat, is geen echte satire. De pijn die de Zeeden-meester der
Studenten deed, is echter moeilijk te meten. De uitgesproken boosheid verwaait met
de wind, alleen gedrukte verontwaardiging maakt kans op behoud. Misschien is het
bestaan van schriftelijke reacties op teksten ook wel een aanwijzing dat de ergernis
over die teksten ernstiger is dan die over teksten waarbij de reactie beperkt blijft tot
het gesproken woord.
Kort na de verschijning van de eerste twee afleveringen van De Zeeden-meester
der Studenten verscheen in Leiden, bij uitgeverij Philippus Blonk een pamfletje onder
de titel Brief van N.N. aan den Zeeden-meester der Studenten.39 Voor de Brief
adverteerde de Oprechte Haerlemsche Courant op 26 oktober 1751, vier dagen na
de Groninger advertentie voor het weekblad zelf. In het pamfletje worden onder het
(doorzichtig) mom van instemming met De Zeeden-meester kanttekeningen geplaatst
bij zijn ambities, bij zijn stijl en - als laatste en vooral - bij zijn bewering dat de
wijsbegeerte uit Nederland is verbannen. De briefschrijver N.N. zegt dat hij de
‘Opdragt’ en de ‘Voorreeden’ van het wekelijks papier gelezen heeft en zich afvraagt
wie hem dan wel de vrijheid en volmacht heeft gegeven om studenten ‘te
cathechiseeren’. N.N. verwijt De Zeeden-meester rommeligheid en besluit daarom
dat de schrijver zeker geen professor is. Het is een doeltreffend middel om de schrijver
van het weekblad te diskwalificeren: hij maakt geen deel uit van de academische
gemeenschap, dus waar bemoeit hij zich mee?
Ingenomen zegt de briefschrijver te zijn met de nederigheid van De Zeeden-meester.
Moedwillig wordt daarmee het topisch karakter van de bescheidenheidsverklaringen
miskend. Erg veel pogingen om de sympathie van De Zeeden-meester en de lezers
te wekken onderneemt de briefschrijver niet. Hij verwijt De Zeeden-meester
duisterheid van formuleren: wat toch mag de in het blad gebruikte ‘spreekwyze
iemand met drie oogen in den mond te gaapen’ te betekenen hebben? Naar aanleiding
van een andere passage verklaart N.N.: ‘Wie word door zulke woorden niet verrukt!
Een spotter zou zeggen, dat het wel woorden schynen uitgesprooken van iemand,
die eerst uit het Dolhuis is gebroken’.
De kritiek op de misplaatste ambities en het duistere Nederlands valt in het niet
bij blijkbaar het belangrijkste punt: de bewering van De Zeeden-meester dat de
wijsbegeerte Nederland heeft verlaten. Na een hoffelijk aanloopje weerspreekt de
briefschrijver De Zeeden-meester: ‘ik zoude niet durven zeggen dat gy de waarheit
spaarde, doch echter houd ik staande dat de Academie van Holland tegenwoordig
met zulke goede Philosophen pronkt, als eene Academie in de weerelt doen kan’.40
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De Leidse signatuur van de Brief is daarmee evident. De criticus noemt geen namen
van grote Leidse filosofen, maar het ligt voor
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de hand te denken aan Petrus van Musschenbroek en Johan Lulofs, die daar de
newtoniaanse tradities van Willem Jacob 's Gravesande voortzetten. Vanuit Franeker,
waar Petrus Camper vanaf 1749 onder meer hoogleraar in de wijsbegeerte was, klonk
geen bezwaar tegen de ‘beledigende’ Leeuwarder beweringen.
De Zeeden-meester der Studenten reageerde op de Brief in de vijftiende aflevering
met een ‘Brief over de Beginsels in de Studie van een Theologant’. Hij zegt dat hij
‘Academie Kindertjes’ heeft, ‘die al vry wat over haaren zeeden-meester te
Zede-Meesteren hebben’, zoals ‘Myn Zoon N.N. tot Leiden, een aardige Jonge anders
van Geest’. Met deze transformatie van N.N. in de zoon van de ‘Zeedenmeester’
heeft de laatste onmiddellijk ook het recht verworven om de studenten de les te lezen.
Op zijn beurt kleineert de vader zijn Leidse zoon door diens Brief dubbelzinnig te
complimenteren: ‘Hy heeft het nog tamelyk wel gemaakt, na mate van zyn talent’.
Met enige deernis wijst de bezorgde vader op een Leidse ziekte: er heerst daar ‘wel
meer Animalia Scribantia’.41 Van nadere weerlegging van de beweringen in de Brief
ziet de ‘Zeeden-meester’ af; zijn ‘Leidsche Zoon zoude het nu nog niet kunnen
begrypen’.
Op het belangrijkste kritiekpunt reageert De Zeeden-meester overigens wel. Of
‘onze Academies met goede Philosophen pronken’ kunnen, wil hij ogenschijnlijk in
het midden laten, maar hij vraagt zich retorisch af ‘of onze Philosophen, den Wolf,
Leibnitz, Newton, Bernoulle en andere de Loef afsteken’. De belangrijkste kwestie
is volgens hem de volgende: ‘Ik wil slegts vragen, als wy brave Professoren hebben,
en geen Studenten van belang, die de Philosophie bestuderen, zo zyn de Professoren
maar pro forma en voor 't navragen’.42 Voor de domheid en onkunde van studenten
en van de predikanten, artsen en juristen die zij later worden, is de Academie
verantwoordelijk.

Balans
In de negende aflevering herinnert de ‘Zeeden-meester’ zich ooit op een
‘Hoogduitsche Academie’ een bepaald ‘spreukje’ te hebben gehoord. Daarin wordt
een streng arbeidsethos gepropageerd: bij het ochtendkrieken ‘Solst du schoon bey
Buchern seyn’.43 Vijf uur nachtrust was voor de naarstige student voldoende. De
verbondenheid van de schrijver met de Duitse landen wordt met deze herinnering
en zijn eerder al gememoreerde, gunstige oordelen over de Duitse universiteiten en
het krachtdadig ingrijpen van de Pruisische overheid erg duidelijk.
Opmerking verdient nog dat de Latijnse motto's aan het hoofd van de ‘Opdragt’,
de ‘Voorreden’ en de eerste twaalf afleveringen in meerderheid ook te vinden zijn
in het Kalligraphieheft van een zekere Stephan Hayn.44 Dit schoonschrijfschrift uit
1775 en 1776 bevat bladzijden waar soms negen van de motto's op te vinden zijn;
op andere pagina's wordt een deel van de elders al genoteerde motto's opnieuw
genoteerd. Het heeft er alle schijn van dat De Zeeden-meester in 1750 en Hayn in
1775 en 1776 uit dezelfde bron van gouden spreuken putten. Die spreuken zijn veelal
spreekwoorden, maar ook enkele regels van Helius Eobanus Hessus (1488-1540),
een Duits neo-latijns dichter en een overtuigd lutheraan. De ‘Zeeden-meester’ was
zeer waarschijnlijk in de Duitse landen geschoold.
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De schrijver die zich als ‘Zeeden-meester’ aandient, kan daarom niemand anders
zijn dan de Leeuwarder lutherse predikant Philippus Ludovicus Statius Muller. Statius
Muller, net als zijn vader geboren in het Oost-Friese Esens, was vooral thuis in
Leeuwarden onderwezen, door zijn vader. Vader Statius Mulmededelingen
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ler op zijn beurt was geschoold in de instituties van A.H. Francke in Halle. De jonge
Philippus voltooide het thuisonderricht in Gotha, waar hij het gymnasium afrondde,
en in Jena, waar hij colleges theologie en filosofie volgde.
Met de Nederlandse universiteiten was Statius Muller dus niet direct bekend. Als
‘Zeedemeester der Kerkelyken’ hekelde hij zijn collega-predikanten, als
‘Zeeden-meester der Studenten’ was hij veel meer de betrokken buitenstaander. Hij
was geen hoogleraar, zo wist de schrijver van de kritische Brief. Het recht van spreken
liet de ‘Zeeden-meester’ zich echter niet ontnemen. In zijn kritiek op de studenten,
hun ouders en vooral hun hoogleraren hekelde hij het intellectuele klimaat, waar hij
natuurlijk wel direct mee te maken had.
In zijn weergave van dat intellectuele klimaat kan de rol van de theologen uiteraard
niet onbesproken blijven. Zo staat er in de zesde aflevering een nieuwsbericht uit het
nabije Franeker, dat geen goed nieuws bevat. De rechtzinnigheid wordt daar namelijk
zo streng bewaakt dat de studenten, nauwelijks droog achter de oren, ‘met den Degen
en een grote Mond voor de Orthodoxie opkomen, en dezelve tegen alle nieuwe
onderzoekers met veel yver staande houden’: ‘Men belooft zig juist wel uit deze
voortekens zeer getrouwe Theologanten, edog vreest men met reden, datze tot groot
nadeel van de Tolerantia, wat heet hoofdig zullen vallen’.45
Die heethoofdigheid zou Statius Muller ook in Leeuwarden in zijn lutherse
gemeente snel op zijn weg vinden.46 In tal van weekbladen, onder meer in De
Zeeden-meester der Studenten, bepleitte hij tolerantie, een grotere rol van de
wijsbegeerte in het universitair onderwijs en een grotere betrokkenheid van ouders
en hoogleraren bij het lot van hun kinderen en hun studenten. Dat hij zijn Duitse
ervaringen en leermeesters daarbij als maatstaf nam, werd hem minder kwalijk
genomen dan zijn onstuitbaar verlangen om de discussie en de vernieuwing te zoeken.
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‘Gy ziet den Schryver by zyn tafel neer gezeten: En altoos door zyn Pen en Hekelschrift verzeldt’,
aldus de ‘Verklaaring van de tytel-plaat’ bij Neerlands Echo. Hoefnagel aan het werk dus. De dame
achter hem biedt hem een roskam aan, een extra roskam ligt op de grond. Door het raam is de Pommerse
weduwe te zien. Anonieme prent uit ca. 1771 (Bijzondere Collecties, UvA: OTM O 62-238).
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De papieren schandpaal
De laster- en schimpbladen (1770-1774) van Nicolaas Hoefnagel
Ton Jongenelen
In november 1770 verscheen de eerste aflevering van Neerlands Echo of Weerklank
van klugtige, schertsende, raare, snaaksche, verliefde, galante, bespottelyke,
schelmagtige, listige zoo stille als openbaare gerugten. Kopers konden elke maandag
terecht in de winkel van de Amsterdamse drukker Frans Hendrik Demter, bij twee
collega-boekhandelaren aldaar of bij de wederverkopers buiten de stad. De wekelijkse
acht pagina's vermaakten de lezer met smeuïge verhalen over lapzwanzerige
rijkeluiszoontjes en onbetrouwbare zakenjongens die, vergezeld van een aantrekkelijke
dame, in protserige koetsen langs de Overtoom sjeesden, maar nooit hun rekeningen
betaalden. Ook overspel, openbare dronkenschap, vechtpartijen en stampij in kroegen
en bordelen kwamen ruimschoots aan bod tot, in oktober 1771, Amsterdam een
verbod uitvaardigde.
De auteur, Nicolaas François Hoefnagel, liet zich echter niet uit het veld slaan.
Hij ging verder met De Nederlandsche Overweeger, overweegende; de bespottelyke,
ongeregelde, verliefde, galante, schelmägtige, listige, zoo stille als openbaare
geruchten. Ook dit blad was geen lang leven beschoren, want Hoefnagel ontdekte
dat een anonieme lastercampagne tegen hem kon worden herleid tot een
collega-schrijver uit het fonds van Demter.1 Hij maakte het jaar af, zodat de losse
exemplaren netjes konden worden gebundeld, en stapte toen over naar een concurrent,
Arend Bakker. Bij hem gaf hij De Reizende Haagsche Advocaat uit. Tussen januari
en augustus 1774 verschenen er dertig afleveringen, totdat op 23 juli 1774 Den Haag
de verkoop verbood. Hoefnagel hield de tijdschriftenmarkt voor gezien en zou zich
een aantal jaren lang beperken tot het schrijven van eenmalige pamfletten - daar had
de overheid minder vat op.

Pulp
Met de naamgeving van zijn eerste blad bouwde Hoefnagel voort op een voorbije
traditie waarin stadsomroepers het nieuws rondbazuinden. Titels met akoestische
connotaties hadden het van oudsher goed gedaan. Zo publiceerde Jacob Campo
Weyerman in 1726-1727 het weekblad Den Echo des Weerelds. Hermanus van den
Burg volgde hem in 1741 met De Modese Groltrompetter. En in de pamfletliteratuur
wemelt het van de keer- en weerklanken.
Met De Nederlandsche Overweeger mat Hoefnagel zich een modieuzer kleed aan.
De naamgeving riep niet langer het beeld op van de voorbijganger die terloops notitie
nam van het gesproken nieuws, maar van de betrokken burger die zich door reflectie
een gedegen mening vormde. De vlag dekte de lading niet, want échte spectators
zoals De Denker, De Philosooph en De Onderzoeker hadden een ideële strekking,
terwijl bij Hoefnagel het winstbejag voorop stond. De schrijver van de
negentiende-eeuwse klassieker over het spectatoriale genre, Jan Hartog, onthield
zich dan ook van commentaar, want ‘in dit slijk te wroeten heeft niet het minste nut,
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aangezien het ons niet te doen is om de chronique scandaleuse’.2 Honderd jaar later
toonde ook P.J. Buijnsters weinig interesse.
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Hij rangschikte Hoefnagel niet onder de spectatorschrijvers, maar onder de
‘schimpschrijvers’ en voegde daaraan toe dat sommigen, zoals Jacob Campo
Weyerman en Willem van Swaanenburg, talent hadden, maar dat er ook ‘erbarmelijke
stilisten’ tussen zaten, met name Hermanus van den Burg en Nicolaas Hoefnagel.3
Desondanks heeft het zin om Hoefnagels weekbladen te bestuderen. Het vergt
enige moeite, want om een aanklacht wegens smaad te vermijden, versleutelde
Hoefnagel de namen van zijn slachtoffers. Zijn tijdschriften kenmerken zich dan ook
door een overvloed aan cryptische toespelingen, maar als die geheimtaal ontcijferd
wordt, laat zich in de bonte mêlee van faits divers wel degelijk een betekenisvolle
grote lijn ontdekken. Dan blijken de pulpbladen van Hoefnagel een weerbarstige,
maar prachtige bron. Hoefnagel durfde op papier te zetten wat anderen alleen maar
dachten. Hij schreef simpelweg wat de lezer wilde lezen.

De Pommerse weduwe
Simpelweg schrijven wat de lezer wil, lijkt echter makkelijker dan het is, want wat
wil het publiek nu eigenlijk? Als beginnend auteur tastte Hoefnagel volledig in het
duister. Hij doseerde het aanbod, publiceerde ratjetoes vol korte verhalen, maar ook
feuilletons. Zo begon hij een mierzoete roman-in-afleveringen over de weldaden van
de menslievende mevrouw Karels en haar al even barmhartige zoon. Helaas, deze
vrome insteek vertaalde zich niet in mooie oplagecijfers.4 Allegaartjes met voor elk
wat wils deden het beter. Hoefnagel leerde met vallen en opstaan dat zijn lezers geen
zware kost wilden. Hij constateerde dat het debiet toenam naarmate hij gevarieerder
en vooral luchthartiger schreef. Gewapend met deze kennis zou hij zich een decennium
lang een ‘vrolyk’ of ‘satirisch’ schrijver noemen. Het is niet zonder betekenis dat de
twee woorden voor hem synoniem waren. Hoefnagel verkocht zichzelf als een auteur
die met de nodige humor zijn medemens de maat nam.
In dit leerproces was een belangrijke rol weggelegd voor de ‘Pommerse weduwe’.
In 1770 had Hoefnagel in een pamflet al eens een terloopse toespeling gemaakt op
een madame Pommaréz in de Kalverstraat.5 In februari 1771 maakte zij voor de eerste
keer haar opwachting in Neerlands Echo. Hoefnagel beweerde dat zij haar naam
ontleende aan haar buitenissige Pommerse kapsel, dat zij getrouwd was geweest met
een Fransman en dat zij zich al vele jaren liet mainteneren. Na de dood van haar
echtgenoot fladderde de levenslustige weduwe van de ene minnaar naar de andere
en zo was ze laatst nog met een ‘poghans’ in een arreslee op de Overtoom
gesignaleerd.6
Volgens Hoefnagel verkocht deze aflevering uitzonderlijk goed.7 Hij kon het dan
ook niet nalaten om terug te komen op een zo profitabel onderwerp van spot en grapte
dat hij peinsde over een liefdesverklaring.8 De toon sloeg echter om van goedgeluimd
naar grimmig toen Hoefnagels beminde een verhouding begon met de eigenaar van
het buitenhuis Saxenburg aan de Overtoom. Na een overnachting aldaar kreeg zij
het 's ochtends aan de stok met de vier maanden zwangere wettige echtgenote. Het
getier en geraas trok de aandacht van een menigte Jordanese vrouwen die op weg
waren naar hun werk in de katoendrukkerijen aan de Overtoom. Deze ‘schilderdames’
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pak slaag.9
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Hoefnagel deed uitvoerig verslag van dit tumult en conformeerde zich aan de
maatschappelijke verontwaardiging door bekend te maken dat zijn verliefdheid
inmiddels bekoeld was.10 Weer enkele weken later vroeg hij zijn lezers om nadere
inlichtingen, hetgeen resulteerde in een pamflet met nóg meer details over alle
onoirbare liaisons van de nymfomane weduwe.11 Vervolgens ebde de belangstelling
weg. Toen Neerlands Echo gebundeld werd, droeg Hoefnagel het tijdschrift aan haar
op en enkele jaren later figureerde ze nog in een van zijn romans. Maar daarna werd
het stil.12 De mediahype was uitgewerkt.
De ‘Pommerse weduwe’ laat zich identificeren als Anna Elisabet Blaasenberg.
Zij was in 1739 geboren in Amsterdam en trouwde daar in 1762 met Louis Theodorus
Pomeresschen, die zes jaar later overleed. De eigenaar van Saxenburg was Jan Carel
Somers, zoon van een Surinaamse planter. Jan Carel was in Suriname in het huwelijk
getreden met Josina Agneta van Varick. Het echtpaar verhuisde naar de Republiek,
waar in 1770 Saxenburg werd verworven.13 Nog geen jaar later besloten Somers en
Van Varick uit elkaar te gaan.14 Ze troffen een schikking: Josina Agneta ontving
luiermandgoed en kraamgeld voor het ongeboren kind en voor haarzelf een alimentatie
van twaalfhonderd gulden per jaar. Bovendien zou ze in Suriname drie slavinnen en
een keukenmeid tot haar beschikking krijgen.15 Nu moesten de autoriteiten nog worden
overtuigd. Daartoe vervoegden zich twee leden van het huispersoneel bij de notaris.
Zij verklaarden dat Josina Agneta zich dagelijks misdroeg. Ze vervloekte en verwenste
alles en iedereen, smeet haar man de hele huisraad naar het hoofd en ook had ze
diverse malen gedreigd hem neer te steken of zijn eten te vergiftigen. Eind december
was ze haar echtgenoot daadwerkelijk aangevlogen en de getuigen en de inwonende
vader hadden hem slechts met moeite kunnen ontzetten.16
Het hielp. Op 7 juni 1771 spraken de schepenen de scheiding van tafel en bed uit.17
Een week later machtigde Somers een zaakwaarnemer om al zijn onroerend goed te
verkopen.18 Somers en Blaasenberg verlieten de stad. In juli en oktober 1771 bevonden
zij zich in Nijmegen.19 Later reisden ze naar Alkmaar. Daar kwam op 16 maart 1772
een zoontje ter wereld dat na één dag overleed.20 Ook lieten ze er testamenten
opmaken: Anna Elisabet erfde alle roerende goederen en kreeg recht op een jaarlijkse
toelage van zestienhonderd gulden met daarbovenop een som van 25.000 gulden.21
Wat er vervolgens gebeurde is onduidelijk. Van de Pommerse weduwe Blaasenberg
ontbreekt elk spoor. Somers stierf in oktober 1772 tijdens een reis naar Suriname.22
Zijn wettige echtgenote is vrijwel zeker in Nederland achtergebleven, want in augustus
en september 1774 verklaarde de Alkmaarse stadsvroedvrouw ten behoeve van Josina
Agneta van Varick dat zij had geassisteerd bij de bevalling van Anna Elisabet
Blaasenberg in 1772 en dat Jan Carel Somers bij die gelegenheid was opgetreden
als de vader van het kind.23 Vermoedelijk heeft Van Varick overwogen het testament
van Somers aan te vechten op grond van het door hem begane overspel. Enkele jaren
later bevond ze zich in Suriname, waar ze hertrouwde. Daar overleed ze in 1780.24

Een familie met erfelijke relatieproblemen
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De Pommerse weduwe was het grote kassucces maar het verhaal dat de meeste
bladzijden in beslag nam, betrof een aaneenschakeling van buitenechtelijke capriolen
binnen een en dezelfde familie: de apotheker Blok, een hoerenloper,
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Nicolaas Hoefnagel, wiens ‘Satirique pen, een yders lees-Zucht Streeld’, afgebeeld als schrijver van
Neerlands Echo en de Nederlandsche Overweeger. De maker van de prent (ca. 1772) is niet bekend,
evenmin als de identiteit van J.J.V. (Collectie Rijksmuseum).

dronkaard, dobbelaar en kaartspeler die nergens voor deugde, bezwangerde zijn
dienstmeid. Zijn vrouw hield het met diverse mannen. Na hun scheiding trouwde ze
met een ‘Peereboom’.25
Peereboom en zijn echtgenote begonnen beiden een verhouding, zij met een
‘Nieuwbroek’, hij met een ‘Sluiting’, maar het zat haar kennelijk niet lekker, want
zij huurde iemand in om haar man te bespioneren. De spion speelde echter dubbelspel,
‘leevenden even als Woutertje duivels stark met Campo Weyerman,
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dien vermaarden Schryver, want hy zy tegen 't boomptje, dat zyn Vrouw hem tot een
Spion aan gestelt had, dat de Peeren niet in de sluiting zouden vallen’. Met deze
vergelijking verwees Hoefnagel naar een door collega-broodschrijver Franciscus
Lievens Kersteman vervaardigde biografie van hun beider illustere voorganger Jacob
Campo Weyerman. Hierin treedt de zware jongen Woutertje Duivelsterk op: hij was
ingehuurd om die lastige smaadschrijver eens stevig af te rossen, kweet zich van zijn
taak, maar liet zich vervolgens door zijn slachtoffer betalen om de opdrachtgever
het dubbele aantal slagen te retourneren. Net als de legendarische reus Wouter bleek
ook de spion van mevrouw Peereboom een opportunist van het zuiverste water. Hij
bracht haar echtgenoot in contact met een reeks van aantrekkelijke dames.26 Tenslotte
betrok Hoefnagel ook de dochter in het verhaal. Die legde het aan met haar stiefvader
Peereboom, waarna de bezorgde moeder haar als de wiedeweerga aan een Franse
horlogemaker koppelde. Dat gedwongen huwelijk was echter geen lang leven
beschoren en de horlogemaker, die de dochter had getrouwd wegens de toezegging
dat hij daarvoor twintigduizend gulden zou mogen ontvangen, kreeg nul op het rekest
- aldus Hoefnagel in Neerlands Echo.27
Veel van deze aantijgingen zijn oncontroleerbaar, maar de apotheker en zijn
echtgenote laten zich identificeren als Willem Blok en Johanna van Raalt. Blok en
Van Raalt traden in 1742 in het huwelijk.28 Twaalf jaar later verklaarden twee
getuigen, onder wie de dienstmeid Geesje Jacobs Harms, dat het huwelijk door de
vele ruzies duurzaam ontwricht was. De echtgenoten zelf tekenden een akkoord over
de verdeling van de boedel. Daarna gaven de schepenen toestemming voor een
scheiding van tafel en bed.29 De inkt was echter nog niet droog of Van Raalt wendde
zich opnieuw tot de schepenbank. Nu drong zij aan op de volledige ontbinding van
het huwelijk. De schepenen willigden ook die eis in, waarna Van Raalt meteen een
nieuwe echtverbintenis aanging, dit keer met de deurwaarder Anthonij Peereboom.30
Ook dat huwelijk zou stuklopen. Begin 1765 lieten ze nog in volmaakte harmonie
een mutueel testament opmaken, maar enkele jaren later, op 11 september 1770 bleek
Peereboom met de noorderzon vertrokken.31 Toen Johanna twee maanden later te
horen kreeg dat hij in Edam was overleden, vervoegde zij zich bij de notaris. Zij
verklaarde al enige tijd niet te hebben geweten waar haar man zich bevond maar als
zij bij het overlijden aanwezig was geweest, dan zou ze de sleutel op de kist hebben
gelegd en vóór de baar zijn uitgegaan om zich zo aan alle verplichtingen te
onttrekken.32 Inmiddels was haar eerste echtgenoot Willem Blok in 1765 hertrouwd
met de al genoemde dienstmeid Geesje Jacobs Harms.33 Als schuldige partij mocht
hij dit eigenlijk niet, maar aangezien zij twee maanden later een kind lieten dopen,
moet er sprake zijn geweest van een nood-breekt-wetsituatie.34
De door Hoefnagel zo gehekelde dochter Helena Blok trouwde in 1768 met de
horlogemaker Jacobus Boissier, die in 1770 failliet ging.35 Korte tijd later verliet zij
de echtelijke woning met medeneming van alleen de kleren die zij droeg.36 Dat
huurhuis was betaald door haar stiefvader, want nadat Boissier het had leeggehaald,
zond hij Peereboom de sleutel. Onder verwijzing naar de huwelijkse voorwaarden
eiste Helena Blok restitutie van de ontvreemde bezittingen, maar geen van beide
partijen compareerde ter zitting.37 Pas jaren later kwam de zaak weer op de rol. Helena
Blok liet haar echtgenoot driemaal indagen wegens
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malicieuze verlating, maar er kwam geen enkele reactie. Op 25 oktober 1788
ontbonden de schepenen het huwelijk, waarna Helena hertrouwde.38

Autobiografische improvisaties
Hoefnagel wilde vooral niet vervelen. Daarom koos hij voor een losse
aaneenschakeling van verhalen en anekdotes met zowat op elke bladzijde weer een
nieuw onderwerp. De Pommerse weduwe en de familie Blok waren de grote
publiekstrekkers, maar Hoefnagel beschreef nog tientallen andere schandaaltjes. Er
zijn slachtoffers die zich laten herkennen, van nog enigszins bekend, zoals de
goochelaar Karel van Gussem en de acteur Jan Punt, tot inmiddels volstrekt vergeten,
zoals de rokkenjagende banketbakker Jan van Soest en de notoire dronkelap Jan
Jacob Elzevier.39 Helaas hebben de tijdschriften van Hoefnagel nog lang niet al hun
geheimen prijsgegeven. De vraag is of de tijdgenoten wél alles konden duiden.
Vermoedelijk niet. In ieder geval zat Hoefnagel ernstig verlegen om Bekende
Amsterdammers.
Bij gebrek aan beter besloot hij in het larmoyante levensverhaal van Willem, een
in Gouda geboren leerling-koperslager, iets van zichzelf prijs te geven.40 Het zat de
deugdzame Willem, die net als Hoefnagel een vrouw en twee kinderen moest
onderhouden, werkelijk nooit mee. Tegenslag stapelde zich op tegenslag. Willem
vertrok uit Den Haag om aan de armoede te ontsnappen, maar in Amsterdam
aangekomen vond hij geen emplooi. Uiteindelijk kregen twee ‘kunsthandelaren’
door dat hij talent had voor tekenen. Voor één van de twee (Demter) leverde hij
wekelijks een ‘tekeningetje’ - lees: Neerlands Echo - af. Van de andere
‘kunsthandelaar’, ongetwijfeld de boekverkoper en graveur Caspar Philips Jzn., kreeg
hij wel opdrachten, maar Philips was slecht van betalen. Hij zou er om die reden in
latere pamfletten nog stevig van langs krijgen.
De lezers zaten echter niet te wachten op een gestileerd en dus saai zelfportret.
Hoefnagel brak het verhaal af en zou de onsuccesvolle serie pas voortzetten na de
breuk met Demter, toen hij wist dat De Nederlandsche Overweeger geen lang leven
beschoren was. Inmiddels had hij wél succes geboekt met een ander, maar
geïmproviseerd en dus natuurgetrouwer autobiografisch element. In de nacht van 3
op 4 maart 1772, tijdens het destijds ook door niet-joden uitbundig gevierde
Poerimfeest, belandde Hoefnagel in het cachot toen hij na een met alcohol overgoten
nachtelijke zwerftocht van bordeel naar bordeel meende wat vensterruitjes te moeten
vernielen. De in Monnickendam geboren Hoefnagel maakte van de nood een deugd
en beschreef zijn escapades in het verhaal van een voor iedereen duidelijk herkenbare
‘over 't IJsche boer’. Aan het einde beloofde het berouwvolle boertje plechtig dat hij
zijn drankconsumptie voortaan zou beperken tot een half flesje wijn.41
De noodsprong bleek een gouden vondst. De ongekuiste rauwe werkelijkheid van
het eigen leven bracht de lezers in vervoering. Hoefnagel glorieerde in zijn
nieuwverworven status als participerend schandaalschrijver. Hij deed niet meer de
minste moeite om zijn identiteit te verbergen. Integendeel. Omstreeks juni 1772
verscheen er een portret van hem en korte tijd later verraste de gevierde auteur zijn
bewonderaars met een tweede autobiografisch bordeelavontuur, waarin hij
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ongegeneerd schreef over de hoerenloper Sint Nicolaas die tijdens zijn bezigheden
slachtoffer werd van kledingdiefstal. Met een geleende broek
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aan ging hij naar huis, waar de goedheiligman zijn verbaasde vrouw wat uit te leggen
had.42
Als schrijver beleefde Hoefnagel echter te weinig avonturen om het blad te kunnen
vullen met bekenteniserotiek. Daarom begon hij het wel en wee van een opwindender
beroepsgroep te beschrijven. In juni en augustus 1772 vulde hij meer dan twintig
bladzijden met de pikante levensbeschrijvingen van een zestal dames van lichte
zeden.43 Hoefnagel had zijn draai gevonden en de lezer mocht met rode oortjes
meegniffelen.

Het sluipnimfje
Het aanbieden van ‘galante vertogen’ lijkt gewaagd, maar schijn bedriegt, want
Hoefnagel had niet de minste intentie om met deze erotica zijn broodwinning in
gevaar te brengen. In politiek opzicht was op Neerlands Echo werkelijk niets aan te
merken. Het was braaf en gezapig en verschilde daarin van de spectators, die nog
wel eens de neiging hadden om de vingers te branden aan staatkundige en vooral
aan kerkelijke zaken. En terwijl Franse schandaalschrijvers nog wel eens hun koning,
zijn maîtresse of zijn ministers belachelijk maakten, repte Hoefnagel met geen woord
over het liefdesleven van de Amsterdamse burgemeesters. Hij beperkte zich tot
personen die hem - naar hij dacht - geen kwaad konden berokkenen.
De gedweeheid van het blad laat zich aflezen aan een voorval dat tevens een schril
licht werpt op de slinkse praktijken die in de Amsterdamse literaire onderwereld
opgeld deden. Hoefnagel publiceerde een anonieme beoordeling van Neerlands Echo.
Met dit licht mopperende Herbergs praatje nam hij de critici de wind uit de zeilen,
vergrootte hij de naamsbekendheid van zijn blad en verdiende hij weer een paar
stuivers extra. En indirect liet Hoefnagel vriend en vijand weten dat de overheid van
hem niets te vrezen had. In het Herbergs praatje gaat een nadrukkelijk aanwezige
stamgast uitvoerig in op het onderscheid tussen de auteur van Neerlands Echo en
diens voorganger Jacob Campo Weyerman:
wat aangaat van op de gevangen poort te geraaken, daar heeft die Schryver
geen gevaar van, want hy volgt wel is waar de styl van Campo, en mag
met regt een tweede Campo genaamt worden, maar hy doet geen dingen
die nadelig voor de Republiek zyn, hy blyft voor eerst van de Hooge
Magten af, ten tweede toont hy veel eerbiedt te hebben voor de Overheit,
en ten derden bemoeit hy zig niet met Kerkelyke Zaaken.44
Het mocht niet baten. Eind oktober of begin november 1771 besloot het Amsterdamse
stadsbestuur Neerlands Echo te verbieden.45 Drie jaar later overspeelde Hoefnagel
met De Reizende Haagsche Advocaat opnieuw zijn hand. Dit blad werd op 23 juli
1774 in Den Haag verboden.46
Beide stedelijke overheden lieten zich niet leiden door majeure politieke
overwegingen. Hoefnagel publiceerde geen staatsgeheimen, ontlokte de ambassadeurs
van bevriende mogendheden geen diplomatieke protesten en ook de kerkeraad deed
er het zwijgen toe. Verder kon hij beslist niet worden beschuldigd van zielverdervende

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

spinozistische of gezagsondermijnende rousseauïstische denkbeelden - zelfs
antikerkelijke grappen à la Voltaire waren hem volstrekt vreemd. Niets van dat al.
De nogal triviale aanleiding tot het verbod op Neerlands Echo laat zich afleiden uit
Hoefnagels eigen berichtgeving. Vermomd
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als De Nederlandsche Overweeger die in debat ging met Neerlands Echo onderkende
hij het dilemma: zijn voorganger had te duidelijk kenbaar geschreven over de ‘stille
sluip Nimfjes’, maar ‘als men zyn Leezers wil behaagen moet men noodwendig niet
onduister zyn’. Zelf zou hij zich, veiligheidshalve, beperken tot zwendelaars.47
De identiteit van degene die de zaak aanhangig maakte en daarmee het verbod
uitlokte, laat zich raden. Hoefnagel hield zich verre van kritiek op politieke
gezagsdragers, maar ook gewone burgers die meenden beledigd te zijn, konden zich
tot de rechter wenden. In Neerlands Echo had Hoefnagel grappen gemaakt over ene
Carel uit de Molstraat, die een verhouding had met een actrice die op haar zolderkamer
mannen ontving.48 Enkele weken later klonk in een aflevering door dat een inwoonster
van Amsterdam zich tot een advocaat had gewend nadat zij in de Echo van prostitutie
was beschuldigd. Gezien de toespelingen ging het om Maria Huisman, de dochter
van een Amsterdamse wijnkoper49 Zij stond op dat moment in de belangstelling als
maîtresse van Carel Molster, de jonge echtgenoot van de wat oudere actrice Hendrina
Margaretha van Thil.50
Hoefnagel en zijn concurrent Willem Ockers publiceerden een drietal pamfletten
over deze affaire, maar Hoefnagel schreef in eerste instantie tegen Van Thil en niet
tegen Huisman. Vanzelfsprekend veranderde dat, want Hoefnagel was wraakzuchtig.
In een pamflet uit december 1773, over de bedrijvigheid in een Haags bordeel, hekelde
Hoefnagel ‘madame uit de halve kous in 't gangetje onder de uileboomen’ als een
Amsterdams Vullisvat’.51 In het eerste nummer van De Reizende Haagsche Advocaat
maakte hij gewag van twee Amsterdamse meisjes, onder wie Mietje Huisman, die
zich prostitueerden in het Haagse bordeel De Halve Kous onder de Uilebomen.52 En
enkele maanden later ging hij uitvoerig in op het doen en laten van iemand die daar
klanten aanbracht.53
Vermoedelijk heeft zijn rancune hem de kop gekost, want het verbod op De
Reizende Haagsche Advocaat lijkt net als het eerdere verbod op Neerlands Echo te
zijn ingegeven door een klacht van Maria Huisman. Haar betrokkenheid laat zich
afleiden uit een pamflet dat Hoefnagel geschreven moet hebben toen hij nog in de
veronderstelling verkeerde dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen. Het is
zogenaamd een brief van een Haagse prostituee over haar vriend en pooier, die meent
dat Hoefnagel hem belasterd heeft en die om die reden pogingen in het werk stelt
om De Reizende Haagsche Advocaat te verbiedend.54
De Amsterdamse en Haagse verboden waren dus uitgevaardigd op verzoek van
een discreet bijklussende actrice. Het bleef Hoefnagel, rancuneus als hij was, nog
jarenlang dwars zitten. Dat bleek nog eens in 1781, toen hij zich al lang en breed
geneerde met politieke schotschriften: Hoefnagel vergeleek de veronderstelde
eerlijkheid van de Britten met de al evenmin bestaande kuisheid van blonde Mietje
onder de Uilebomen.55 In 1784 duikt zij weer op, in een andere tekst. In dat jaar
beschreef de derderangs graveur Arend Fokke Wzn., die voor de gelegenheid naald
en burijn had ingeruild voor een ganzenveer, in 't Galante leeven der Amsterdamsche
en Rotterdamsche actrices het amoureuze leven van twaalf toneelspeelsters. Hij
eindigde met ‘M.H......., bygenaamd De Onbeschaamde’, een actrice die haar carrière
begon in Amsterdamse wijnhuizen, in 1780 de overstap maakte naar de Rotterdamse
schouwburg, maar die inmiddels was teruggekeerd op het liefhebberstoneel in
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Amsterdam, waar ze, althans volgens Fokke, de leading ladies van de
stadsschouwburg verre over-
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trof.56 Fokke doelde naar ik aanneem op Maria Huisman - zoveel andere
toneelspeelsters met dezelfde initialen zullen er wel niet geweest zijn. Helaas is er
van haar verder niets bekend.

De papieren schandpaal
Hoefnagel zou zich in 1779 omscholen van roddelbladschrijver tot politiek journalist.
In die hoedanigheid vervaardigde hij een schier onmetelijke hoeveelheid politieke
pamfletten. In zijn laatste twee levensjaren nam die productie af. Ook werd in zijn
geschriften zichtbaar dat hij aan syfilis leed en dat de destijds gebruikelijke
kwikbehandelingen hem geen goed deden. Het begon in zijn werk te wemelen van
duivels en alle persoonlijke en politieke tegenstanders moesten op de vreselijkste
manieren ter dood worden gebracht. Hoewel hij bij tijd en wijle nog min of meer
acceptabele teksten schreef, waren de meeste stukken werkelijk te zot voor woorden.
Uiteindelijk overleed hij in november 1784 in Utrecht.
De vroege tijdschriften stellen de politieke pamflettist van tien jaar later in een
wonderlijk daglicht, maar ze zijn ook op zichzelf interessant. In de jaren zestig had
Hoefnagel bittere armoede geleden. In antwoord op de immer prangende vraag ‘kleine
man, wat dan?’ was hij maar gaan schrijven, maar ook dat maakte hem niet rijk. De
klachten van zijn alter ego Willem over teksten waarvoor hij nooit betaald kreeg,
zijn tekenend voor de penibele financiële situatie waarin Hoefnagel verkeerde. Het
bleef vooralsnog sappelen in de krochten van de acht-

Dames van lichte zeden die met justitie in aanraking waren gekomen, werden in Den Haag opgesloten
in het Tucht- of Spinhuis aan de Prinsegracht. Hier is te zien hoe het publiek toestroomt om hen daar
te bekijken. Detail uit een schilderij (1753) van Johannes Merken (Collectie Haags Historisch Museum).
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tiende-eeuwse journalistiek en zijn schrijverschap was eigenlijk niet meer dan een
desperate poging om te overleven aan de onderkant van de samenleving. Als
broodschrijver pur sang hoopte Hoefnagel te kunnen verwoorden wat de meerderheid
van zijn tijdgenoten dacht, om zo zichzelf en zijn gezin te kunnen onderhouden. De
kachel moest branden. Hoger reikte zijn ambitie niet.
Hoefnagel was dus geen intelligente, dwarse, steeds weer verrassende smaakmaker
in het politieke discours. Hij volgde de publieksvoorkeuren. En aangezien hij tot
overmaat van ramp ook nog erbarmelijk schreef, zal niemand zijn broeierige
sensatieblaadjes ooit aanprijzen als miskende meesterwerken. Desondanks vormen
al die keuvelpraatjes over het privéleven van bekende en minder bekende
Amsterdammers een indringend tijdsdocument met enkele opvallende kenmerken.
Zo wekt Hoefnagel nooit de indruk dat hij het door hem geschandaliseerde gedrag
principieel veroordeelde. Hij was gefascineerd door de glamour van de snelle
zakenjongens die met hun vrijgevochten trofee-vrouwen bewondering oogstten.
Alsof het hem alleen maar tegenstond dat hij zelf niet in die positie verkeerde, proef
je steeds weer een bitterzoete mengeling van afgunst en bewondering die zich moeilijk
laat omschrijven: iets in de trant van ‘het zou eigenlijk niet mogen, maar die gozer
hep 't wel goed voor mekaar’.
Daarmee zien we de Republiek opeens door de ogen van een altijd verontwaardigde,
mokkende en wrokkende kleine man. Daarvan waren er nogal wat, want in de loop
van de achttiende eeuw waren de rijken rijker en de armen armer geworden en door
de geringe sociale mobiliteit werd het allengs moeilijker, zo niet onmogelijk, om uit
een achterstandssituatie te ontsnappen. Hoefnagels papieren schandpaal was eerst
en vooral bedoeld om deze ongelijkheid aan de kaak stellen. Hoewel hij zo slim was
om de politieke elite buiten schot te laten, stoffeerde Hoefnagel zijn tijdschriften met
personages van wie de maatschappelijke status naar zijn mening in geen verhouding
stond met hun verdiensten. De heer van Saxenburg, Jan Carel Somers, stond model
voor een puissant rijke koloniale elite die zich nergens nog wat van aantrok. Hoefnagel
haatte die omhooggevallen suikeroompjes die hun joyeuze levensstijl financierden
met veel te makkelijk verdiend geld.
Ook profiteurs met ambtelijke inkomsten waar geen reële prestaties tegenover
stonden, en die in feite van andermans geld de grote meneer uithingen, kregen ervan
langs. Jan Jacob Elzevier, de zoon van wijlen ds. Johan Jacob Elzevier, is een
voorbeeld van deze categorie uitvreters. Hij was op veertienjarige leeftijd aangesteld
tot grafdelver in de Zuiderkerk.57 Toen hij wegens drankmisbruik werd opgesloten,
kreeg zijn moeder toestemming om het ambt te laten waarnemen, maar vermoedelijk
was dit slechts een formaliteit en heeft zoonlief nooit zelf de schop ter hand genomen.58
Het grafdelverschap was een sinecure, bedoeld om fatsoenlijke families een inkomen
te garanderen, zelfs als de ambtsdrager incapabel was. Hoefnagel, die aan de onderkant
van de samenleving een karig bestaan leidde, kon daar weinig sympathie voor
opbrengen. Daarmee tonen zijn tijdschriften een sociale onvrede die in keuriger
teksten onzichtbaar blijft.
Een ander aspect, naast de sociale ongelijkheid, dat door deze tijdschriften mooi
belicht wordt, betreft de onuitgesproken dones en not dones van de achttiende eeuw.
Hoefnagel nam de moeite om zijn redactionele keuzes te verantwoorden, zodat we
zijn gevecht om het marktaandeel op de voet kunnen volgen.
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Hij wist echt wel wat de lezers wilden. Smeuïge beschrijvingen van de cordiale
betrekkingen tussen brallers met dubieus verworven geld en schaamteloos flirtende
gouddelfsters of eventueel stille ‘sluipnimfjes’ brachten geld in het laatje. De lezers
wilden geamuseerd worden met gluurlectuur vol leedvermaak.
De publiekssmaak lokte echter overheidsmaatregelen uit en dus was dat type
onderwerpen eigenlijk geschikter voor pamfletten dan voor bladen die het 52 weken
moesten volhouden om dan gebundeld en voorzien van titelblad en register opnieuw
verkocht te kunnen worden. Hoefnagel paste zich aan en besteedde meer aandacht
aan zakelijke zwendelpraktijken. Maar dit rendeerde niet. Die gedwongen keuze
voor een commercieel onaantrekkelijke formule laat zien dat hij zich in een
ongemakkelijke spagaat bevond. Uiteindelijk zou Hoefnagel de tijdschriftenmarkt
verlaten.
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Poging tot karaktermoord
De Poëtische Snapper, onder de zinspreuk Vrank en Vry (1777-1778)
Rietje van Vliet
Een heuse vendetta. Daarmee werd literair Leiden in de jaren zeventig van de
achttiende eeuw opgeschrikt. Het ging hard tegen hard. Scheldpartijen, zwartmakerijen
en satirische grollen zorgden in het doorgaans rustige academiestadje voor een onrust
die haar weerga niet kende. Hoogtepunt vormde het weekblad De Poëtische Snapper,
onder de zinspreuk: Vrank en Vrij. Met dit blad werd het vuurtje nog eens flink
opgestookt, tot grote hilariteit van de omstanders.
De bijeengebonden Poëtische Snapper heeft een saaie titelpagina met een duf
vignetje dat als bladvulling dient. Niets hiervan verraadt dat het om vlijmscherpe
satire gaat. Dat is echter wel het geval met de ondertitel waarin de zinspreuk ‘Vrank
en Vrij’ wordt genoemd, en het citaat uit Horatius' Epistulae: ‘Leef lang, vaar wel.
of slaat gy beter geld als dit/ Zo deel het rustig meê: zoo niet, bestem mijn wit’.1 Het
impressum onthult alleen dat een of ander genootschap - later zal blijken dat dit de
Leidse Maatschappy van Poëtische Snappers is - opdracht heeft gegeven om het blad
te drukken. Verder prijkt er het jaartal 1778 op.
De goede verstaander had destijds slechts een half woord nodig om te begrijpen
dat Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812), die zijn dichtwerk doorgaans
ondertekende met het motto Vrank en Vry, absoluut niet de schrijver was van dit
blad.2 Integendeel. Met dit blad werd hem juist een doodsklap uitgedeeld. Wat zal
hij hebben gebriest om deze literaire karaktermoord! Berkhey moet ook de
aangehaalde versregels van Horatius onmiddellijk hebben herkend. Die waren
afkomstig uit het Noodigh berecht over de nieuwe Nederduitsche misspellinge, die
Vondel had gepubliceerd achter de Lucifer-editie uit 1654. Ze waren ook opgenomen
in een menigmaal herdrukte schrijfwijzer, de Aanleiding tot de Nederduitsche taal.
Om goedt en zuiver Nederduitsch te spreken of te schrijven.3 De woorden waren
bedoeld als hint: Berkhey moest zijn schoolgeld terughalen.

Justus Visch trekt er de handen vanaf
Achter de titelpagina van de Poëtische Snapper gaan 23 afleveringen schuil, doorgaans
acht pagina's groot.4 Van nummer 4 zijn twee totaal uiteenlopende edities uitgebracht,
waardoor die feitelijk als aparte afleveringen gezien moeten worden. Ik kom hier
later op terug. De frequentie was één maal per week maar, zo melden de snappers
in de eerste aflevering, als het heel koud is, verscheen het wel twee of drie maal per
week: ‘voor turf en hout dienen wij ook te zorgen’.5 Onder het titelblok staat steeds
de dreigende vermelding dat de aflevering behoort tot het eerste deel van de Snapper;
vele delen zullen dus nog volgen. De afzonderlijke afleveringen hebben geen colofon
achterin.
De afleveringen zijn niet gedateerd maar moeten van november 1777 tot begin
april 1778 van de pers zijn gekomen. In nummer 3 wordt namelijk gerefereerd aan
de eerste snappersvergadering op 10 november 1777 en in nummer 23 aan de laatste
vergadering van 31 maart 1778. Op 8 juni 1778 werd geadverteerd voor
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de 23 afleveringen tezamen, inclusief de titelpagina.6 Die advertentie noemt alleen
de prijs per aflevering (drie stuivers).7 Verder laat de advertentie zien dat het blad,
getuige het verspreidingsgebied, ook buiten Leiden werd gelezen. De Utrechtse
boekverkoper Justus Visch, die de advertentie liet plaatsen, presenteert zich hierin
als hoofddistributeur. Hij noemt ook andere verkopers bij wie men terecht kon voor
de Poëtische Snapper: de Erven Houttuin in Amsterdam, Daniel Vijgh in Leiden,
Dirk Vis in Rotterdam en Nicolaes Wijnsouw in 's-Gravenhage.
Onmiddellijk na verschijnen van de advertentie moet Visch hebben beseft in welk
wespennest hij zich bevond. Deze Snapper was van een heel ander kaliber dan de
populaire Snapper, of De Britsche Tuchtmeester die in 1733 als vertaling van Richard
Steeles The Tatler (1709-1711) was verschenen. De vertaling van deze oer-Snapper
had zelfs in 1752 een herdruk beleefd. Dit blad bevatte net als de Amsterdamsche
Staatkundige, Vermaakelyke en Oordeelkundige Snapper, die van 1744 tot en met
1749 wekelijks het licht zag, vooral spectatoriale vertogen die de lezer beschaving
moesten bijbrengen. Deze Amsterdamse Snapper, die een vertaling was van
L'Epilogueur (1742-1745) en die grotendeels was geschreven door Jean Rousset de
Missy, wenste zijn lezers eveneens te beschaven maar dan vooral in
politiek-staatkundige zin, overgoten met een dun boertig sausje.
De Poëtische Snapper profileerde zich als een genootschapsblad waarin het
beschaven had plaatsgemaakt voor het schaven met behulp van een vlijmscherp mes
en een botte bijl. De snappers zetten Berkhey te kijk als toonbeeld van incompetent
dichterschap. Al vanaf de eerste pagina was duidelijk dat er in letterminnend Leiden
een vendetta gaande was. Daar wenste de Utrechtenaar Justus Visch zich niet in te
mengen. Om die reden plaatste Visch op 12 juni, dus vier dagen na zijn advertentie,
opnieuw een aankondiging, waarin hij verklaarde zich niet bewust te zijn geweest
‘van moeijelykheeden, die ontstaan zyn over de POETISCHE SNAPPER’. Het blad werd
dan ook niet meer door hem verspreid en de boekverkopers aan wie hij het voor
wederverkoop had toegezonden, werd verzocht de verkoop van de Poëtische Snapper
te staken.8

Berkhey, zelfverklaard dichterlijk genie
Het wordt tijd dat we nader kennismaken met Leidenaren die bij het literaire kabaal
betrokken waren. De naam van Berkhey is reeds genoemd: lector natuurlijke historie
aan de Leidse universiteit. Behalve een aantal publicaties over zijn vakgebied schreef
hij een groot aantal dichtwerken, waarin hij Leiden een bijzonder warm hart toedroeg.
In de jaren tachtig zou hij zich manifesteren als één van de fanatiekste verdedigers
van Oranje. Polemieken ging hij niet uit de weg, hoewel hij zelf niet tegen kritiek
en plagerijtjes kon. Zijn ego was groot en zijn tenen waren lang. Als hij zich maar
even aangevallen voelde, sloeg hij onmiddellijk terug.9
Dat laatste moeten de leden van het Leidse taal- en dichtlievend genootschap Kunst
Wordt Door Arbeid Verkregen (KWDAV) ook hebben gemerkt. Berkhey was sinds
zijn intrede in 1772 één van de meest enthousiaste leden. In discussies over
grammaticale en spellingsregels zal hij zich met een zeker fanatisme hebben gemengd.
Aanvankelijk wilden de hoofdleden immers allerlei dichterlijke wetten invoeren
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waaraan de leden zich bij hun literaire arbeid dienden te houden. Berkhey wenste
zich hieraan evenwel niet te onderwerpen aangezien
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een dergelijke taalzuivering hem in zijn dichterlijke vrijheid beknotte. Ofschoon de
beoogde wetten nooit werden doorgevoerd, riep hij met deze opvatting veel kritiek
over zich af, vooral omdat zijn werk veel slordigheden bevat.10
Dat was bijvoorbeeld het geval met zijn Verheerlijkt Leyden (1774), een lofdicht
dat Berkhey op verzoek van de Leidse burgemeesters had uitgesproken bij de 200ste
herdenking van Leidens ontzet. Het publiek was tot tranen geroerd maar zodra het
in druk was verschenen, inclusief de vele loftuitende drempeldichten, werd de trotse
lofredenaar overspoeld met kritiek. Berkhey had zich bezondigd aan massa's
spelfouten, fouten in rijm en metrum, verkeerd metafoorgebruik en bovendien de
woordkeus niet aangepast aan het verheven genre van het lofdicht.
Dit commentaar was in feite ook compromitterend voor de schrijvers van de
drempeldichten. De stokoude lakenkoopman en KWDAV-lid Jan de Kruijff, die
Berkhey geholpen had met het redigeren van de laatste versie, lag eveneens onder
vuur. Uiteindelijk werd het een rel waarbij de genootschapsleden zich tegen Berkhey
keerden. Toen op het hoogtepunt van de ruzie De Kruijff overleed, beschuldigde
Berkhey zijn criticasters, met name de lakenfabrikeurs Pieter Vreede en Frans van
Lelyveld, zelfs van moord. Aangezien Berkhey vooral binnen KWDAV onder vuur
lag, besloot hij in 1775 zijn lidmaatschap op te zeggen. Hij was nog geen drie jaar
lid geweest.11
Maar zijn mond houden tegen zijn critici, dat deed Berkhey niet. In literair Leiden
zou de rust voorlopig niet meer terugkeren. Vooral zijn opponenten maakten zich
bijzonder vrolijk over zijn geïrriteerde reacties. Met plaagstoten en pesterijen wisten
ze het zelfverklaarde Leidse dichtersgenie steeds weer op de kast te krijgen. De
stemming onder de Leidse pestkoppen werd zo vrolijk, dat ze in 1777 de Maatschappy
van Poëtische Snappers, onder de zinspreuk Vrank en Vry oprichtten. Speciaal voor
Berkhey.
Toen het genootschapsblad de Poëtische Snapper verscheen, zou de getergde
Berkhey in zijn exemplaar noteren wie volgens hem zijn voornaamste kwelduivels
waren: de boekverkopers en oprichters van KWDAV Cornelis van Hoogeveen Jr. en
Cornelis Heyligert, procureur en KWDAV-secretaris Karel de Pecker, en de
KWDAV-leden organist Hermanus Coster, graankoopman Daniël Righout en de reeds
genoemde lakenfabrikant Vreede. Onder de overige Leidse namen die Berkhey
opschreef bevonden zich de hierboven genoemde aartsvijand Van Lelyveld,
koffiehuiseigenaar Hendrik Hogenstraten, de schilder Nicolaas Reyers en ene niet
nader te identificeren P. de Hen.12

Het snappersgenootschap
Hoewel de snappers zich manifesteerden als een van de vele literaire genootschappen
die de achttiende eeuw telde, verklaarden zij in hun genootschapsblad de Poëtische
Snapper wars te zijn van literaire conventies. In een spel van ja zeggen en nee doen,
en andersom, lieten zij vol zelfironie hun plaats zien in het literaire veld. Alle literaire
regels gingen op de schop. Maar ook weer niet.
Zo noemden de auteurs zich de Maatschappy van Poëtische Snappers, waarmee
zij gebruik maakten van het bindingsmiddel dat menig spectatoriaal tijdschrift had
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overgenomen van de Tatler: een gefingeerd genootschap als discussieplatform. Veel
achttiende-eeuwse bladen kenden hun eigen ‘Spectator club’. Maar de tegendraadse
snappers speelden hun spel met fictie dusdanig dat hun
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genootschap realiteit werd.

Proefdruk van een ongedateerd portret van de Leidse uitgever Cornelis van Hoogeveen Jr., gegraveerd
door Jan Punt (Collectie Rijksmuseum)

Het woord ‘genootschap’ namen zij overigens niet in de mond omdat ze het vulgair
vonden; liever tooiden zij zich met de deftiger naam van ‘Maatschappij’.13 Het was
een zijdelings plagerijtje aan het adres van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen en vooral de Leidse academische tegenhanger van KWDAV, de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Hun tegendraadsheid blijkt voorts uit de combinatie van het deftige ‘Maatschappij’
met de veel minder verheven benaming ‘Poëtische Snappers’, waarbij snappers vooral
kletskousen zijn die niets liever doen dan elkaar berispen. Dergelijke vitterij was een
euvel waaraan vele genootschappen mank gingen, zou een anonieme schrijver later
in de Vaderlandsche Letteroefeningen schrijven.14 In zekere zin vonden de snappers
dit ook. Hun blad was volgens hen vergelijkbaar met andere respectabele spectatoriale
tijdschriften. De Poëtische Snapper had ‘mogelijk wel de Poëtische Spectator,
Onderzoeker, Opmerker, Denker of Herdenker, of diergelijke kunnen heeten’,
verklaarden ze, ‘maar wij zijn openhartig; het zal niet blijven bij eene beschouwing,
onderzoeking of opmerking; onze Leden hebben het ongeluk van somtijds hunne
beschouwingen enz. niet te kunnen zwijgen’.15
Vooral in de eerste aflevering van de Poëtische Snapper toonden de snappers zich
meester in het spel van burleske tegenstrijdigheden. Liever zouden ze de obligate
voorrede die aan veel recensie- en genootschapsbladen voorafgaan, achterwege laten,
maar dat getuigde van letterkundige heterodoxie. Aangezien ze geen zin hadden
‘door de Candide & modeste plak op onze kneukels getikt [te] worden’, waagden ze
zich er toch maar aan.16 Hier wordt terloops een klap uitgedeeld aan een andere
tegenstander dan Berkhey: de bedoelde zinspreuk is die van de Nederlandsche
Bibliotheek, het orthodoxe recensieblad dat indertijd in zijn geheel werd toegeschreven
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aan de iniatiefnemer, de Rotterdamse predikant Petrus Hofstede. Deze was net zo'n
driftkikker als Berkhey en zou er in latere afleveringen van de Poëtische Snapper
nog flink van langs krijgen.17
Verder wilden de snappers breken met de traditie om lezers te trakteren op verhalen
over de geschiedenis, gewoonten en wetten van het genootschap.18 Dit gezegd
hebbende gingen ze onmiddellijk over op de ontstaansgeschiede-
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nis van de Maatschappy van Poëtische Snappers. Nog vele alinea's over de gewoonten
en wetten van het genootschap volgden. De pastiche werd, ten slotte, pas echt
compleet bij de beschrijving van het bestuur en de leden van het snappersgenootschap.
Aanvankelijk waren er vier leden: president-administrateur Gabriel Filebout
(volgens Berkhey de drogist Gerrit Schoenmaker),19 thesaurier Melchior Bedilziek
(Cornelis van Hoogeveen Jr.), secretaris Daniel Punctueel (Daniël Righout) en fiscaal
Sibillus Altydnieuwsgierig (onbekend). Zij waren de oprichters en moesten naar
eigen zeggen de kost verdienen met hun gesnap.20 Later werd het viermanschap
uitgebreid, ‘op dat daardoor het werk aan den gang zoude kunnen gehouden worden’.
In een hilarisch verslag van een snappersvergadering is te lezen hoe de stomdronken
Daniel Punctueel ‘met eene philosophische deftigheid in het vuur kykende’ tegenover
de voorzitter verklaarde dat hij geen bezwaren had tegen nieuwe snappers. Gabriel
Filebout sloeg daarop, bij gebrek aan een voorzittershamer, met een stuk brandhout
op de tafel, bracht voor de laatste maal een toost uit en stelde als een rechtgeaarde
bestuurder de definitieve besluitvorming uit tot de volgende vergadering.21 Eén van
de nieuwe leden die toen werden verwelkomd was Harmen de Blonde Batavier, in
wie Berkhey met gemak Hermanus Coster herkende.22
Dit alles komt over als onschuldige Spielerei, waarbij op satirische wijze de spot
gedreven wordt met de vele genootschappen die de achttiende eeuw rijk was. Maar
door het vernis van groteske humor heen prikken de stekelige plaagstoten aan het
adres van Berkhey. Hij wordt voorgesteld als Johannes Medicyn, de belangrijkste
mecenas van het genootschap en ‘Schryver van verscheiden daverende Gedichten,
en van een zeer langdradig werk, ons Holland raakende.23
De invloed van deze mecenas op het bestuur was groot. Voortvarend had Jan
Medicyn bij zijn inauguratie het snappersgenootschap geadviseerd de huisregels in
wetten vast te leggen. Hij had alvast een voorzet gegeven, zo is in de Poëtische
Snapper te lezen. De passage verwijst duidelijk naar de standpunten die Berkhey
had ingenomen tijdens de dichterlijke discussies binnen KWDAV. Zo dicteerde Jan
Medicyn dat men ter vergaderinge geen Latijn of Grieks mocht spreken. Het was
ook niet toegestaan medesnappers te berispen op taalfouten of, zoals dat in de
genootschapswetgeving deftig geformuleerd werd: te ‘berispen over taalfeilen of
fouten in de Constructie, oft plaatsen van Adjectiva agter Substantiva op poene van
tien Praeceptorale plakken’. Verder moest de snapper die weigerde dichters als
Samuel Rusting, Jan Vos en Willem van Swaanenburg als groot dichter te erkennen,
voor straf twee klokuren hardop voorlezen uit hun werk. Als laatste wetsartikel
noemde Jan Medicijn de verplichting om hem, zijnde mecenas, per aflevering een
bepaald bedrag te schenken. Dit bedrag zag hij echter liever niet zwart op wit vermeld,
‘wyl onze Megeen 'er niet opgesteld schynt dat dit publiek wordt’.24

Rondeeltjes, het molenboek en de Vriendentraanen
Toch waren de verhitte discussies binnen KWDAV of de heibel over Berkheys
Verheerlijkt Leyden niet de directe aanleiding voor de snappers om hem eens een
hak te zetten. Dat was, aldus de Poëtische Snapper, ‘een zeker Rondeeltje, voor
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eenige dagen tegen de Directeuren van eene lofwaardige Societeit in 's Hage
uitgekomen’.25 Het is niet moeilijk het Rondeeltje voor de heeren bestuurders
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van het dichtlievend genootschap: Kunstliefde Spaart Geen Vlijt in 's Gravenhage
te traceren. Berkhey was, net als vele andere Leidse KWDAV-leden, ook lid van dit
Haagse genootschap. Daar had hij eveneens, bij monde van Cornelis van Hoogeveen
Jr., in niet mis te verstane bewoordingen te horen gekregen dat zijn dichtwerk niet
door de beugel kon.26 Het ligt dus voor de hand dat Berkhey wraak wilde nemen.
Maar dat was niet het geval. Het bewuste Rondeeltje was op 1 oktober 1777, vlak
voor het verschijnen van de eerste aflevering van de Poëtische Snapper, bij hem
afgeleverd. Ook al waren auteur en drukker onbekend, Berkhey wist onmiddellijk
dat de lasterlijke woorden over Kunstliefde Spaart Geen Vlijt (KSGV) afkomstig
moesten zijn van ‘de Leidsche Cabale’. Na overleg met de secretaris van KSGV besloot
hij zijn eerste reflex te onderdrukken en niet te reageren. Maar argwanend ging hij
wel op zoek naar zijn kwelgeesten. Nadat de letterzetters van Cornelis van Hoogeveen
Jr. hadden toegegeven het werkje onder handen te hebben gehad, kon deze er niet
meer onderuit. De boekverkoper gaf zijn eigen betrokkenheid toe en wees Hermanus
Coster aan als schrijver van het Rondeeltje (hetgeen de laatste overigens later
ontkende). Pas daarna haalde Berkhey uit naar KWDAV, waar Van Hoogeveen Jr. en
Coster als hoofdlid de scepter zwaaiden, nu met een Omgekeerd rondeeltje.27
Het venijn van de satirische aanval van de snappers op Berkhey zat 'm in het
indirecte verwijt dat Berkhey zelf, door het eerste Rondeeltje, aanstoot had gegeven
aan de snappers. Het was een bewijs van ‘de bedorvenheid deezer Eeuw’, verklaarden
ze. En toen bovendien Berkheys ‘molenboekje op blaauw papier’ verscheen, was
het te verwachten dat zij eveneens met een Rondeeltje kwamen, voorafgegaan door
een ‘Toewijing aan den Dichter van het zogenaamd Rondeeltje, aan de Heeren
Hoofdlieden van het Leydsche Genootschap’. Dit laatste lofdicht kreeg als
veelbetekenend motto mee ‘Houd den Man, Hy wil vechten’.28 Daarmee was de toon
gezet. Later zou in de Snapper nog een advertentie worden opgenomen van een
‘door- en weerdoorleerde Dichter, de Heer Janus Baron de Rondelius’ die mensen
leert ‘met styve kaaken [...] liegen; welke remedie by veele Dichtoefenaaren in
gebruik is’.29
Er waren dus meerdere pamfletjes van Berkhey die de snappers hem de oorlog
deden verklaren. In het genoemde ‘molenboekje’, gedrukt op goedkoop grijsblauw
papier, maakte Berkhey zich vrolijk over ‘Twee Apekeesjes en Marmotjes /
Vermaarde Rederykers zotjes’, in wie de KWDAV-hoofdlieden Cornelis van Hoogeveen
Jr. en zijn kompaan Cornelis Heyligert zich met gemak konden herkennen. Op de
eerste pagina, onder de spreuk ‘Hy zoo draait die Meulen’, prijkt een
vriendschapsmolen, bestaande uit een omgekeerde kelk waarop een wipmolen is
gemonteerd. Tijdens een vriendschapsmaaltijd, zo leert het gebruik, houdt men de
molen en de gevulde kelk ondersteboven. Door in een buisje te blazen gaan de wieken
draaien. Zodra de wieken stil staan, geeft de klok die aan de wieken is verbonden,
een getal aan: het aantal glazen dat de blazer ad fundum moest legen.30 Berkhey zal
hiermee ongetwijfeld gedoeld hebben op de drinktaferelen die zich binnen KWDAV
hebben afgespeeld.31 Die zouden in ieder geval voor Cornelis van Hoogeveen Jr.
verkeerd aflopen: hij werd in 1786 met een delirium opgesloten in een verbeterhuis.32
Een ander pamflet dat de snappers een doorn in het oog was, was Berkheys lijkdicht
Vriendentraanen, gestort bij het sterfbedde van mijnen geleerden boezem-
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Ingekleurd portret van Johannes le Francq van Berkhey (1771), gegraveerd door Jacob Houbraken
naar een tekening van Hendrik Pothoven. Uit: Berkhey, Natuurlyke historie van Holland (Collectie
Universiteitsbibliotheek Leiden).
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vriend Joan Christiaan Schutz.33 Deze ongehuwde Leidenaar was in november 1777
overleden en had Berkhey een aanzienlijk deel van zijn vermogen nagelaten. Niet
dit laatste maar het feit dat Schutz zijn boezemvriend door dik en dun verdedigde,
was voor een aantal KWDAV'ers aanleiding geweest om over de overledene alsnog
een boekje open te doen. Voor Berkhey, die als een dol geworden driftkikker ferm
om zich heen sloeg, was de maat vol. Kwaad spreken over een dode, dat deed je niet.
In het tweede deel van de Vriendentraanen pakte hij dan ook stevig uit over al het
leed dat hem en Schutz was aangedaan.34
Berkhey kon erop wachten: op de tegenaanval van de snappers. Zij verklaarden,
zogenaamd tijdens een vergadering van 19 februari 1778, dat het genootschap was
opgericht om het ‘geduurig hoonen’ te bestrijden. Om die reden brachten ze de
Vriendentraanen van Berkhey in stemming. Inderdaad, zo luidde het oordeel, met
name het tweede deel bevat kenmerken die ‘valsch, verregaande hoonend en
beledigend waren’. Net zoals dat met de rondeeltjes was gebeurd, werd het
humoristische gehalte van de Poëtische Snapper verhoogd door de waarheid op z'n
kop te zetten. De snappers konden namelijk niet geloven dat de Vriendentraanen
werkelijk van Berkhey waren.
Om de twijfel weg te nemen werd twee fiscaals opgedragen het auteurschap van
Berkhey te onderzoeken door de Vriendentraanen te vergelijken met Berkheys
Verheerlijkt Leyden. Het oordeel was positief. Berhey was inderdaad de schuldige.
Maar niet iedereen was overtuigd. Close reading, op een manier waarop Frans van
Lelyveld ooit Berkheys debuut in de Nederlandsche Letter-Courant had afgekraakt,35
wees uit dat er heel veel gezondigd werd tegen de regels der dichtkunde en dat een
nauwkeurig dichter als Berkhey de Vriendentraanen eenvoudigweg niet geschreven
kón hebbend.36 Een vergelijkbare komische verdraaiing van de feiten onderging ook
de Nederlandsche Bibliotheek van de rechtzinnige dominee Hofstede - zijn naam
viel al eerder - die volgens de snappers niet door Hofstede geschreven kón zijn.37

Andere slachtoffers
De aanvallen van de snappers richtten zich niet alleen op Berkhey, al moest hij wel
de meeste klappen incasseren. In de passages over hem excelleerden ze in hun satirisch
spel met stijlmiddelen als parodie, pastiche, ironie, sarcasme, woordspelingen, absurde
overdrijvingen en burleske beschrijvingen. Bij de overige slachtoffers is de satire
voornamelijk zichtbaar door de volgehouden context van het fictieve
snappersgenootschap met de Poëtische Snapper als genootschapsorgaan. Nu eens
wordt kritiek geleverd in een recensie, dan weer in een verslag van een
genootschapsvergadering of een ingezonden brief. Het is niet altijd duidelijk waarom
het juist deze slachtoffers waren die de snappers uit hun tent hadden gelokt.
Niettemin verbaast het niet dat ook Petrus Hofstede de twijfelachtige eer had er
in de Poëtische Snapper flink van langs te krijgen. Hij deed immers wat
hypergevoeligheid en publicitaire bulderkracht betreft weinig onder voor Berkhey
en had de snappers met zijn veroordeling van publiekslievelingen als Betje Wolff
en Aagje Deken als het ware uitgenodigd om de aanval op hem te openen.38 De weinig
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verdraagzame Hofstede was de enige, naast Berkhey, met wie ze, in hun zoektocht
naar de identiteit van de anonieme schrijvers van de Nederlandsche Bibliotheek, hun
bekende kat-en-muisspel speelden. Na een minuti-
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euze tekstexegese concluderen de snappers dat ‘de Hoog Eerwaarde Heer Prof.
Honorarius Hofstede geen medeschryver is, of zyn kan van de Nederlandsche
Bibliotheek’.39
Het Leidse taal- en dichtlievend studentengezelschap Ultra Posse Nemo Obligatur
werd eveneens stevig aangepakt. Het feit dat deze studenten geen dichtstukken
wensten goed te keuren die strijdig waren met de leer van de hervormde kerk, had
de instemming gekregen van de Nederlandsche Bibliotheek, maar moet bij de snappers
irritatie hebben gewekt. Zij legden de Mengelstoffen van de rechtzinnige studenten
onder de loep om vervolgens te concluderen dat de jongelui zich volkomen ten
onrechte dichters waanden.40
Een vierde slachtoffer was de Leidse landmeter Pieter van Campen, die blijkens
de titelpagina van zijn Beschouwing van de scheppinge der wereld (1778) ook
wiskundedocent was. Later zou hij in diverse wiskundige genootschappen actief
worden. De snappers noemden Van Campen in hun bespreking van diens dichtwerk
een groot navolger van ‘den Leydschen Apollo, Berkhey’, waarmee ze de wiskundige
onmiddellijk in een verdachte hoek plaatsten. Vergelijking van zijn dichtstuk met
Berkheys Verheerlijkt Leyden wees dan ook uit dat Van Campen eveneens rommelde
met rijm, metrum en metaforen. Overigens zou ook een recensent van de
Vaderlandsche Letter-Oefeningen de muze van Van Campen adviseren niet meer te
‘deunen op de snaaren van haar lier’.41
De ingezonden brief van ene Justus Vericordaat uit Haatvliet (!) over de Haagse
rechtsgeleerde Lambertus Julius Vitringa valt door de juridische inhoud enigszins
uit de toon42 De brief verraadt een schrijver met een juridische achtergrond, hetgeen
doet vermoeden dat de snappers ook aan derden een platform boden om kritiek te
uiten. De jonge Vitringa was verwikkeld in een hooglopend dispuut met Willem
Schorer, president van de Raad van Vlaanderen, die het vaderlands recht een
verzameling van beuzelarijen had genoemd en pleitte voor codificatie van het recht
met inbegrip van het moderne natuurrecht. Opgewonden had Vitringa in zijn Eer
der Hollandsche natie (1777) Schorers argumenten van tafel geveegd. Er ontstond
een pamflettenstrijd, waarmee nu ook Justus Vericordaat zich bemoeide. De ernst
van diens betoog kan nauwelijks satirisch worden genoemd; alleen het grafschrift
voor Vitringa past stilistisch gezien in de snapperstraditie.43
In de recensie van de Noordhollandsche Courant, die op 16 februari 1778 voor
het eerst was verschenen, is het satirische karakter helemaal ver te zoeken. Weliswaar
doet de bespreking met haar lange citaten denken aan een parodie op de werkwijze
van het serieuze recensieblad Vaderlandsche Letter-Oefeningen, toch is de toon
ernstig. En scherp. De snappers constateerden dat de anonieme redacteur vermoedelijk wisten ze niet dat het hun bondgenoot tegen Berkhey, Willem Ockers,
was - het nieuws had opgeluisterd met rare invallen en koddige toepassingen. ‘Een
raar soort van een Courant’, oordeelden ze, terwijl zij zich afvroegen of de krant het
wapenschild van het Noorderkwartier wel waard was. Alsof ze zeggen wilden: Staten
van Holland en West-Friesland, zou u de approbatie niet moeten intrekken?44

Reacties
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Berkhey had weinig juridische middelen om op te treden tegen de snappers. De kans
dat hij een strafzaak wegens smaad of laster tegen zijn Leidse demonen
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Op de achterzijde van ‘zijn’ nummer 4 van de Poëtische Snapper tekende Berkhey een molen met
aan de wieken bungelende lijken van de - volgens hem - belangrijkste snappers: Frans van Lelyveld
(als duivel), Cornelis van Hoogeveen Jr. en een zekere P.K. (Collectie Universiteitsbibliotheek Leiden:
1171 F 12). Daarnaast een vriendschapsmolen van het molenaarsgilde van Rotterdam (1721).
Evenwijdig aan de trap zit het pijpje waarop men moest blazen om de wieken te doen draaien (Collectie
Rijksmuseum).

zou winnen, was namelijk nihil zolang hij geen hard bewijs had wie achter de
Maatschappy van Poëtische Snappers schuil gingen. Bovendien werd hij in de
Poëtische Snapper niet rechtstreeks aangevallen. Jan Medicyn had immers de eervolle
positie van mecenas gekregen en elders werden Berkheys gedichten, zij het tongue
in cheek, als stilistisch meesterwerk aangeprezen.
Parodiërende verbasteringen van de titel van zijn oprecht gemeende
Vriendentraanen - ‘Poëtentranen, gestort by de rinkelstoel van een beruchten bastaard
zoon van Apollo’ - zouden hem in zo'n proces niet helpen, te meer daar Berkhey zelf
in zijn Vriendentraanen eveneens stevig had uitgepakt tegen zijn Leidse ‘vrienden’.
Van Hoogeveen Jr. had zelfs van de lector een forse schadevergoeding geëist, op 14
maart 1778, bij de Academische Vierschaar omdat zijn goede naam in het geding
was.45 Het moet voor Berkhey de omgekeerde wereld zijn geweest. De snappers
waren immers begonnen, zo zal hij hebben gedacht.
Reacties konden dan ook niet uitblijven. Eind november 1777 was reeds de eerste
verschenen, in de gedaante van een vierde aflevering van de Poëtische Snapper, die
wat de layout betreft niet van de echte was te onderscheiden. Zo werd de parodie
van een genootschapsblad ook zelf geparodieerd. Blijkens de slotregel: ‘Ziedaar
heertjes of onze Amsterdamsche Jongens niet goed kennen snappen, als zij willen’,
moesten de auteurs in Amsterdam worden gezocht. Maar daar trapten de snappers
niet in. Enkele afleveringen later laten zij Jan Medicyn verklaren dat weliswaar
iedereen dacht te weten dat Berkhey erachter stak maar dat in werkelijkheid Jan
Medicyn zelf deze aflevering had geschreven.46 Dat de snappers het bij het rechte
eind hadden, blijkt uit de gedetailleerde aantekeningen die Berkhey bij de vierde
aflevering had gemaakt. Bovendien had
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hij in zijn notities bij nummer 6 opgemerkt dat het gedicht ‘Hek op Hoay! De
herschapen tollenaar of malende rarikiek-loper’ voortkwam uit ‘woede op No. 4 van
JlFvB door H. Coster’. Maar die handschriftelijke krabbels waren natuurlijk niet
openbaar.
Ook anderen vonden dat de snappers te ver gingen. Zo nam De Poëtische Snapper
ontmaskert (1778) het op voor ‘onzen braeven Kunstgenoot’ Pieter van Campen en,
zijdelings, de ‘weêrgaêloozen Schryver’ Berkhey. De auteurs laten blijken uit Leiden
afkomstig te zijn en bovendien de identiteit van de twee tambour maîtres van het
snappersgenootschap te kennen: Cornelis van Hoogeveen Jr. en Cornelis Heyligert.
Ook de schrijver van het gelegenheidsgedicht Op den Poëtische Snapper, onder de
zinspreuk: Vrank en Vry, 1e. deels no. 13 (1778) vond dat Van Campen onrecht werd
aangedaan. Het dichtstuk werd beantwoord met een Keerdicht, tegen het Dichtstukje
betyteld: Op den Poëtische Snapper (1778), waarin de naam van Van Campen
wederom op satirische wijze bezwadderd werd: ‘schrijf toch verstaenbaer schrift,/
Dan zult ge uw tijd tot nut besteeden;/Maar steelt zoo grof niet van Berkhey,/ Of gij
krijgt klop van VRANK EN VRY’.
Andere reacties waren de Brief van een heer uyt Amsterdam aan de leeden van de
Maatschappy der Poëtische Snapper, te Leyden resideerende (1778) waarin ene
Godefridus op ironische wijze, in ieder geval na aflevering 14, de loftrompet steekt
over de snappers. Hij kreeg spoedig daarna een Antwoord van een der leeden der
Maatschappy, onder de zinspreuk: Vrank en Vry, aan zyn vriend te Amsterdam, onder
de naam van Godefridus (1778).47

Berkhey ten grave gedragen maar wint het van de snappers
Intussen was het geding dat Cornelis van Hoogeveen Jr. bij de Academische
Vierschaar had aangespannen tegen Berkhey en zijn Vriendentraanen nog altijd niet
afgerond. Berkhey was ziek en kon op twee zittingen (17 en 21 maart) niet
verschijnen48 Het heeft er alle schijn van dat de snappers beseften dat er aan hun
satirisch gesnap een einde moest komen. Ze bereidden daarom in de laatste
afleveringen Berkheys genadeklap voor. De apotheose was de dood van Jan Medicyn,
die na ‘zeer korte krankzinnigheid’ was gestorven. Het uitbundige rouwbeklag werd
gevolgd door een uiterst sombere maar stijlvolle begrafenisplechtigheid waar
doedelzakmuziek door ‘eenige zuchten op rym geaccompagneerd’ en op kosten van
de overledene veel drank genuttigd werd.49
Maar nóg was Berkhey niet verlost van het gesnap. In de laatste twee afleveringen
werd het laatste restje Vriendentraanen gefileerd. Het definitieve antwoord op de
vraag wie er de schrijver van was, werd nu gegeven: Johannes le Francq van Berkhey.
Pas op de laatste bladzijde van de Poëtische Snapper klonk voor hem het verlossende
woord: tijdens de snappersvergadering van 31 maart 1778 was bepaald het eerste
deel van het blad te besluiten. Plagerig hielden de snappers de deur echter nog op
een klein kiertje: in de winter zouden ze met deel twee komen.50
Pas na de beëindiging van het blad, op 15 juni 1778, kon Berkhey zich ten overstaan
van de Vierschaar verdedigen. De geplaagde lector verklaarde zijn Vriendentraanen
te hebben geschreven mede naar aanleiding van de beledigingen in de Poëtische
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Snapper, dat gedrukt was door de aanklager, Van Hoogeveen Jr. Zoals hem vroeger
was gelukt met het Rondeeltje, zo probeerde Berkhey ook nu de rechtsgang in zijn
voordeel te keren. In februari 1779 werden enkele let-
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terzetters uit Van Hoogeveens drukkerij als getuige gehoord. Die moeten hebben
verklaard dat het blad inderdaad daar vandaan afkomstig was. Ook de Utrechtenaar
Justus Visch werd gehoord. Van Hoogeveen Jr. zal zijn kans op overwinning hebben
zien slinken, want op 21 maart 1779 werd de zaak op zijn verzoek in der minne
geschikt. Van Hoogeveen Jr. en Berkhey werden beiden veroordeeld tot betaling van
de proceskosten. In november van dat jaar zou Berkhey in het geheim een
schadeloosstelling ontvangen van de broer van de boekverkoper.51
Hoewel de laatste woest was toen hij de actie van zijn broer ontdekte, deed hij
niets. Althans, er verscheen geen nieuwe reeks Poëtische Snappers. Wel bleven hij
en Berkhey in elkaars vaarwater zitten, vooral toen de politieke tegenstellingen op
scherp kwamen te staan en de leden van KWDAV zich, in tegenstelling tot Berkhey,
steeds meer manifesteerden als patriotten. De kritiek op Berkhey verlegde zich meer
van zijn literaire arbeid naar zijn politieke gezindheid. Hierboven zagen we al dat
KWDAV, in casu de Maatschappy van Poëtische Snappers, weinig moest hebben van
schrijvers als Hofstede die geen verlichting maar slechts duisternis brachten. Tot die
categorie zou in de optiek van de ‘Leidse Cabale’ ook Berkhey gaan behoren. Gezien
de menigte pamfletten en spotprenten tegen Berkhey moge dan ook duidelijk zijn
dat de vendetta in Leiden in 1779 nog lang niet was beëindigd.

Eindnoten:
1 Horatius, Epistulae 1: 6. ‘Bestem mijn wit’: stem in met mijn intentie.
2 Cf. Nieuw Nederlands biografisch woordenboek deel 4, p. 617, waar de Poëtische Snapper op
naam staat van Berkhey.
3 R.J.G. de Bonth en G.R.W. Dibbets, Voor rede vatbaar. Tien voorredes uit het grammaticale
werk van Van Hoogstraten, Nylöe, Moonen, Sewel, Ten Kate, Huydecoper (1700-1730)
(Amsterdam/Münster 1995), p. 16-17, 19, 29-30. Over het spellingsconflict dat voor Vondel
de aanleiding was om het Noodigh berecht te schrijven, zie Annet de Korne en Tineke Rinkel,
Cursus zestiende- en zeventiende-eeuws Nederlands (Groningen 1987), p. 130 e.v.
4 Met uitzondering van de dubbelnummers 9, 13 en 17.
5 Poëtische Snapper nr. 1, p. 4.
6 Advertentie Leydse Courant 8-6-1778.
7 Cf. Poëtische Snapper nr. 9, p. 75: ‘Wy meenen dat onze bladen interessant genoeg zyn om ze
op prys te houden’.
8 Advertentie Leydse Courant 12-6-1778.
9 Zie bijvoorbeeld mijn ‘Veemgerecht. De Marsyas-bende van Frans van Lelyveld’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 32 (2009), p. 117-130.
10 R.P.L. Arpots, Vrank en Vry. Johannes le Francq van Berkheij (1729-1812) (Nijmegen 1990),
p. 82-85.
11 Arpots, Vrank en Vry, p. 91-101.
12 Handschriftelijke aantekeningen bij Poëtische Snapper nr. 11, p. 92 (exemplaar Erfgoedcentrum
Leiden, collectie Berkhey). Of de achterdochtige Berkhey het met deze namen bij het rechte
eind had, is niet aantoonbaar. Met eerdere beschuldigingen aan het adres van zijn aartsvijand
Van Lelyveld sloeg hij herhaaldelijk de plank mis.
13 Poëtische Snapper nr. 1, p. 1.
14 ‘Proeve over de praatzugt of snappery’, in: Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, deel
4-2 (1782), p. 462-467.
15 Poëtische Snapper nr. 1, p. 4.
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Wordt Door Arbeyd Verkregen in Leyden’, opgenomen in Berkheys Rondeeltjes (z.p. [1777]).
Zie verder Arpots, Vrank en Vry, p. 111-112.
Poëtische Snapper nr. 1, p. 3, 5-8. Het zogenaamde lofdicht is een pastiche op wat Berkhey in
zijn Rondeeltjes (1777) had geschreven.
Poëtische Snapper nr. 3, p. 22.
J. le Francq van Berkhey, Oud Hollands vriendschap, tot Leydens troost bij haren ramp in den
jare 1807 (Leiden [1807]), p. 166 e.v.
Zie over het drankgebruik bijv. het gedicht dat Harmen de Blonde Batavier (Hermanus Coster)
voordraagt. Poëtische Snapper nr. 11, p. 90-92.
Rietje van Vliet, ‘Cornelis Heyligert (1743-1903). Apekees, intrigant en baantjesjager’, in:
Leids Jaarboekje (2010), p. 60-84, aldaar p. 76.
J. le Francq van Berkhey, Vriendentraanen, gestort bij het sterfbedde van mijnen geleerden
boezemvriend Joan Christiaan Schutz. Benevens een narigt aan den dichtlievenden leezer
(Leiden 1778).
Arpots, Vrank en Vry, p. 112-115.
Van Vliet, ‘Veemgerecht’, aldaar p. 120.
Poëtische Snapper nr. 17, p. 146-148; nr. 18, p. 153-156; nr. 19, p. 157-161.
Poëtische Snapper nr. 8, p. 62; nr 9, p. 66-72; nr. 10, p. 77-84; nr. 11, p. 85-88.
De kritiek van Hofstede in de Nederlandsche Bibliotheek deel 5 (1777) betrof Brieven van
Elizabeth Bekker, wed. Wolff, en Agatha Deken (Hoorn 1777), waarin Wolff nog in haar
rouwperiode schreef over de dood van haar echtgenoot. Deken werd a priori veroordeeld omdat
ze niet behoorde tot de heersende kerk. Poëtische Snapper nr. 10, p. 77-79. De snappers gingen
voorbij aan het feit dat niet Hofstede maar Johannes Habbema feitelijk de ‘verzaamelaar en
uitgeever’ was van de Nederlandsche Bibliotheek. Zie NNBW deel 6, kolom 659-660.
Poëtische Snapper nr 11, p. 87.
Poëtische Snapper nr. 12, p. 93-100. Zie verder Marleen de Vries, Beschaven! Letterkundige
genootschappen in Nederland 1750-1800 (Nijmegen 2001), p. 156, en C.B.F. Singeling, Gezellige
schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800
(Amsterdam/Atlanta 1991), p. 117.
Poëtische Snapper nr. 13, p. 102-112; Vaderlandsche Letter-Oefeningen (1778), p. 271-272.
Poëtische Snapper nr. 16, p. 134-136.
Uitgebreid over het debat: C.J.H. Jansen, Natuurrecht of Romeins recht. Een studie over leven
en werk van F.A. van der Marck (1719-1800) in het licht van de opvattingen van zijn tijd (Leiden
1987), p. 230-239.
Poëtische Snapper nr. 17, p. 137-141, aldaar p. 141. Over Ockers' betrokkenheid bij de krant,
zie T. Jongenelen, ‘Gehaat bij vriend en vijand. De patriotse drukker Harmanus Koning’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 28 (2005), p. 25-47. Van Ockers zijn
diverse (anonieme) pamfletten tegen Berkhey bekend, waaronder Zamenspraak tusschen Jochem
Inslag en Justus Schietspoel (1775). - Met dank aan Ton Jongenelen.
Arpots, Vrank en Vry, p. 117.
Poëtische Snapper nr. 7, p. 54-56.
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47 Ik ga hier voorbij aan de alleen in manuscript bewaard gebleven reactie Op de Poeetische
Snapper (UB Leiden: 1171 F 12:5). Ook laat ik de pamfletten buiten beschouwing waarin wel
wordt gerefereerd aan de Poëtische Snapper maar die op de vendetta als geheel zijn gericht,
zoals de Procureur van den heere Joannis le Francq van Berkhey. Voor de Vierschaar der
Reden (Leiden [1778]).
48 Arpots, Vrank en Vry, p. 117.
49 Poëtische Snapper nr. 20, p. 172; nr. 21, p. 177.
50 Poëtische Snapper nr. 23, p. 196.
51 Arpots, Vrank en Vry, p. 118.
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Lachend theaterpubliek met op de voorgrond een paar kritische zuurpruimen. The laughing audience
van Edward Matthew Ward naar ontwerp en gravure van William Hogarth, 1773 (Collectie British
Museum).
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Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!
Het ongrijpbare tijdschrift De Lachebek (1780-1781) van Willem
van Ollefen
Edwin van Meerkerk
De schrijver van De Lachebek had zichzelf geen slechter dienst kunnen bewijzen
dan zijn tijd te steken in het schrijven van de achttien afleveringen van dat satirische
tijdschrift. Een patriots pamflettist - in feite Nicolaas Hoefnagel - achtte in een
bespreking van een van diens andere pennevruchten ‘die knaap’ geen aanmerking
waardig, immers: ‘hy heeft een blaadje geschreeven, de Lachebek genaamd’.1 Dat
was kennelijk voldoende om hem af te serveren. De opmerking toont twee dingen
aan. Ten eerste dat De Lachebek enige naamsbekendheid bezat en ten tweede dat de
ontvangst van het periodiek in ieder geval deels negatief was. Nu is het maar zeer
de vraag of het de auteur treurig zou hebben gestemd te vernemen dat zijn tijdschrift
een slechte pers had. Hij zou er vooral op hebben gereageerd zoals op ieder onderwerp
dat hem voor de voeten kwam: met een vijfvoudig ‘Ha!’.
De schrijver van De Lachebek doet in ieder vertoog zijn naam eer aan. Te pas en
te onpas schatert het ‘Ha! ha! ha! ha! ha!’ van de pagina's. Het zijn uiteraard ook de
eerste vijf woorden van het tijdschrift. Ze worden gevolgd door het uitdrukkelijke
bevel dat dit ‘lachende voortgebragt’ diende te worden. De auteur maakt zich tussen
27 december 1780 en 1 mei 1781 achttien keer (in negentien weken) vrolijk over
zijn landgenoten en hun schrijfsels. Het veelvuldig gelach verhult niet de scherpe
toon van het tijdschrift. De vrolijkheid is een middel om harde oordelen te vellen
over onder meer toneelteksten en vaderlandslievende gedichten.2 De gekozen vorm
wordt daarbij tot het uiterste doorgevoerd en volgehouden, op zo'n overdreven wijze
dat van een satirisch tijdschrift bijna geen sprake meer is. Het schaterlachende
tijdschrift lijkt soms meer een parodie op de satirische bladen van die dagen.
Behalve als satirisch tijdschrift kan het ook worden beschouwd als een
toneelkritisch periodiek. Het staat in de traditie van De Hollandsche
Toneelbeschouwer, die een even scherpe, zij het niet zozeer ironische toon aanslaat.3
In deze vroegste jaren van de theaterkritiek4 zocht men nog naar de juiste vorm en
stijl om commentaar te leveren op het toneel van met name de Amsterdamse
schouwburg. Waar het Schouwburg Nieuws,5 een tijdschrift dat min of meer
gelijktijdig met de Hollandsche Toneelbeschouwer verscheen, zich nadrukkelijk
terughoudend opstelt,6 neemt De Lachebek geen blad voor de mond en benoemt alle
gebreken van tekst, vertaling, spel en enscenering.7 En net als de Hollandsche
Toneelbeschouwer en het Schouwburg Nieuws vindt De Lachebek het belangrijk zijn
principes ten aanzien van het toneelspel en het recenseren daarvan duidelijk te maken.
Zo gaat de auteur bij zijn bespreking van het zangspel De spreekende schildery (1782)
uitgebreid in op doel en middelen van toneel en poëzie: ‘ons gevoelen [is], dat het
geval, de schikking, en de versen, met de natuur, met de tooneelwetten en met de
dichtkunde kunnen en moeten overeenkomen’.8 Op andere momenten is hij echter
vooral zijn sarcastische
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zelf: ‘Ik heb de laatste representatie van het treurspel Sesostris gezien. Lezer, maar!
- Ha! ha! ha! ha! ha! Gepasseerde maandag zag het vry wat beter uit’.9

Dominee Heftig
De auteur van het tijdschrift maakt zich nergens bekend. Anonimiteit is dan ook een
voorwaarde voor het slagen van de satirische opzet van De Lachebek. Het spel dat
wordt gespeeld met de gekte van de schrijver wint aan kracht door de onduidelijke
allusies op de kringen waarin Lachebek zich beweegt. ‘Ik verkeer in de groote wereld’,
schrijft hij, ‘en zal des te zekerder achter den scherm kunnen blyven, want, wie zou
één gek in 't byzonder, onder duizende gekken kunnen kennen’, om te vervolgen met
de stelling dat hij zich ook ‘onder 't gemeen’ begeeft.10 Gaandeweg wordt duidelijk
dat de auteur een man is die zich in het centrum van de Amsterdamse literaire wereld
bevindt. Hij komt naar eigen zeggen overal in de kring van geletterden11 en is een
regelmatig toneelbezoeker. De voortdurende opmerkingen over het vrouwelijk
geslacht, waarover verderop meer, maken het tot slot evident dat de schrijver een
man is.
Gezien de grote eenheid in stijl en woordkeus is het niet waarschijnlijk dat de
Lachebek het werk is van meer dan één auteur. Van correspondenten lijkt de schrijver
sowieso weinig te moeten hebben. Na twee afleveringen biedt iemand hem een tekst
aan, om vervolgens publiekelijk te worden afgeserveerd: ‘Lachebek zou volstrekt
niet hebben durven hoopen, reeds met zyn derde no., een corespondent te zullen
hebben’.12
Van der Aa was de eerste die de Amsterdamse toneeldichter Johannes Nomsz
(1738-1803) als auteur van De Lachebek meende te kunnen identificeren.13 Echter,
in de zevende aflevering wordt Nomsz zelf aangevallen. Ook al is het niet uitgesloten
dat de auteur van dit blad zichzelf op de korrel nam, de aanval maakt de toeschrijving
wel twijfelachtig. Bovendien wijst een contemporaine bron Willem van Ollefen
Caspersz. (1747-1829), ‘schoolmeester Olfsen uit de Korte Leidsche dwarsstraat’,
als schrijver van De Lachebek aan.14 Het tijdschrift wordt ook wel aan zijn broer
Lieve van Ollefen (1749-1816) toegeschreven,15 maar zoals hieronder zal blijken
moet Willem de auteur zijn geweest.
Net als Nomsz was Willem van Ollefen toneelschrijver, maar van zijn hand
verschenen eerder blijspelen en kluchten dan tragedies. De belangrijkste en meest
geruchtmakende pennevrucht van de Lachebek-auteur is het Aanhangzel op de historie
van den heer Willem Leevend uit 1786.16 Dit anoniem gepubliceerde en later verboden
geschrift haalt Wolff en Dekens Willem Leevend en met name de persoon van
Elisabeth Wolff over de roskam.17 P.J. Buijnsters, de latere biograaf van het
schrijversduo, noemt het Aanhangzel ‘venijnig’ en is daar nog bepaald mild mee.18
De klap van het Aanhangzel kwam namelijk hard aan. Deken sprong voor haar
vriendin in de bres in een open brief in de Brieven van Abraham Blankaart
(1787-1789). Het ‘vuilaartig’ stuk, van een ‘achterstraatig en janhagelsch vernuft’,
riep bij de beschaafde Agatha Deken diepe weerzin op.19
Zoals ook eerder in De Lachebek20 bediende Van Ollefen zich in het Aanhangzel
van een scherp satirische stijl. Het is een overduidelijke parodie op het werk van
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Wolff en Deken. De tekst bestaat uit een correspondentie van en over ene ‘dominee
Heftig’, gevolgd door enkele losse fragmenten, waaronder ‘gedachten’, een fabel en
de ‘proeve eener theologische roman’ Het leven van Willem de redenaar. Het
Aanhangzel kenmerkt zich, in lijn met De Lachebek, door een voortdurende
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wisseling van perspectief, grote overdrijving en een expliciet spel tussen auteur en
lezer rond waarheid en intentie. Dat, en de voortdurend vrouwonvriendelijke toon
die uit beide teksten spreekt, onderstreept eens te meer het auteurschap van Willem
van Ollefen van zowel De Lachebek als het Aanhangzel.

Verwonderen is het werk der zotten
Wie voor anderhalve stuiver De Lachebek wekelijks aanschafte, had acht pagina's
lang plezier of ergernis aan een tijdschrift waarin de auteur zeer nadrukkelijk aanwezig
was. Niet alleen is het commentaar dat hij levert erg subjectief van toon, maar zelfs
gaat er nauwelijks een zin voorbij zonder dat de auteur zichzelf aanduidt, hetzij in
de eerste persoon enkelvoud, hetzij als ‘Lachebek’. In een van zijn ‘vertellingen’
figureren zij beiden: ‘Voor weinig tyds bevond ik my op zekere postwagen. Het
gezelschap bestond uit een woeste officier; een vrolyke juffer, een lachebek (gy kent
hem lezer? - ha! ha! ha!)’.21
Anders dan in spectatoriale geschriften, waar de spreker als een wijze verteller
voortdurend aanwezig is, springt De Lachebek als een nar voortdurend door zijn
teksten heen en verstoort zo zijn eigen betoog. Dit was ongetwijfeld een bewuste
keuze. Meer dan om de concrete voorwerpen van spot draait het in het tijdschrift om
het schrijven als ambacht, als kunst. Het vijfvoudig ‘Ha!’ kwam voort, zo stelt de
auteur, uit het hilarische karakter van het werk van anderen: ‘niet dat dit hun
voorneemen zou weezen, neen, zy doen my by ongeluk lachen’.22 Het zouden juist
de auteurs zijn die hun lezers droevig proberen te maken, die dergelijke lachbuien
bij de satiricus oproepen. Hun onvermogen om bij lezers een normale reactie op te
wekken zou in de volgende afleveringen steevast mikpunt zijn van spot.
Een belangrijk kenmerk van De Lachebek is dat zijn satire niet alleen gericht is
op gevestigde autoriteiten, met name schrijvers, maar juist ook op de auteur zelf.
Langs die weg probeert Van Ollefen telkens weer zijn lezers op het verkeerde been
te zetten. Waarheid, goede smaak en auteursintentie worden keer op keer
geproblematiseerd. De lach van de schrijver is daarbij het middel om de status quo
te doorbreken. De satire van De Lachebek is zowel komisch als destructief, zowel
informerend als beledigend. Zo heet het toneelstuk De galeiroeijer ‘slegt, ja in allen
deelen volmaakt slegt. [...] alles was belachelyk’, waaraan De Lachebek toevoegt:
‘ik lachte ook hartelyk, had my wel vermaakt’.23
Het tijdschrift schaart zich zo, op volmaakt ambivalente wijze, in de traditie van
de rabelaisiaanse humor. Dit in weerwil van Mikhail Bakhtins veronderstelling dat
men in de achttiende eeuw het groteske werk van de schrijver van Gargantua niet
begreep en ook niet wilde begrijpen. Voltaire en zijn tijdgenoten waren, aldus Bakhtin,
te abstract, rationalistisch en mechanistisch ingesteld om de dubbele agenda van
Rabelais te appreciëren. Alles wat zij zagen was een platte, grove humor.24
De Lachebek liep het risico om op eenzelfde manier te worden gelezen. Ook Van
Ollefen zocht de grenzen van het betamelijke op. Zo schrijft hij, alsof hij zijn lezers
duidelijk wilde maken dat zijn satire meer is dan scherpe kritiek, in geuren en kleuren
over maag- en darmproblemen. Hij laat de Amsterdammer Crelis in een brief zijn
vriend Govert om raad vragen: ‘Om kort te gaen, schraif jy wet ik mot doen: zuipen,
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weer - ô! - ai ai! - Jassis! - - houje lui stil daer binnen; te droes Govert dat was weer
ien stòòtje’.25
Maar dergelijke passages zijn een uitzondering. De agenda van De Lachebek is
er namelijk één uit de Verlichting. Al in het eerste nummer maakt de schrijver een
sneer naar bijgelovige tijdgenoten, die er kennelijk van moeten worden overtuigd
dat er geen duivel op het toneel staat als een acteur in zichzelf spreekt. Niettemin
leerde het spreekwoord nog: ‘die alleen zynde praat, gaat met de duivel om’.26 Is het
daarom dat toneelschrijvers de regieaanwijzing ‘alleen’ geven bij acteurs die zonder
medespelers op het podium komen? Maar of zijn tijdgenoten dat begrijpen, betwijfelt
hij. ‘Die twyffeling zal ook niet verdwynen, zo lang men door de kunstrechters nog
hoort uitroepen, dat is duivelsch slegt gespeeld, nimmer heb ik zulk een duivelsch
slegt stuk geleezen, of een coup zo duivelsch slegt zien uitvoeren’.27
Ook de in de achttiende eeuw populaire fabels moeten het in De Lachebek
ontgelden, aangezien ze net als sprookjes en andere vertellingen worden beschouwd
als leugens. Wel buigt Lachebek voor de wensen van het publiek. Met veel omhaal
en grappenmakerij presenteert hij meteen in de eerste aflevering een fabel, maar wel
voorzien van een satirische ‘zedekundige verklaaring’.28
In deze passages probeert Lachebek zijn eigen rol naar de lezers toe zo duidelijk
mogelijk te maken. In een mengeling van zelfspot, sarcasme en flauwigheid
positioneert hij zich als auteur zowel naast als tegenover zijn lezers. Hij nodigt ze
uit zich een mening te vormen over de satirische toonzetting, maar zegt tevens daar
maling aan te hebben. Het lachen wordt tegelijk als een vorm van verwondering en
een vorm van gekte beschreven. Het geheel wordt geserveerd met een sneer naar de
schrijvers van zijn tijd, die zich niets aan hun lezers gelegen zouden laten liggen:
Verwonderen is het werk der zotten; - ook goed; want daar door wordt het
algemeene zeggen, men kent de gekken aan het lachen, bevestigd, en tevens
de zekerste waarheid beweezen, naamelyk deeze, dat ik Lachebek een gek
ben. - Zie daar lezer, tot het ware begin van myn dit eerste vertoog
gekomen; wat dunkt u van de tour die ik genomen heb, is dezelve niet
geestig? Antwoord wat gy wilt, ik ben desaangaande volmaakt overtuigd,
en dat is in onze dagen een der waren eigenschappen van een' schrijver.29
Wie niet in de satire mee kan of wil gaan, krijgt ervan langs. In een meesterlijke
parodie op de poëziekritiek analyseert Lachebek zijn eigen lachsalvo: ‘Moeten de
verschillende snikken van het lachen, de woordjes, ha, ha, ha, namelyk, door een
comma, of door admiratio-teken, afgedeeld worden? - ha! ha! ha! ha! ha!’.30 Om
vervolgens zichzelf uit te lachen vanwege de tijd die hij aan deze ‘beuzeling’ besteedt.
Het ergste is dan nog: hij is de enige niet die zich zo druk maakt over
niemendalligheden. ‘Men noemt die wezens, Philosophen; ik zou ze gekken noemen’.31
In zijn voortdurende pogingen om schrijvers van hun voetstuk te halen grijpt Van
Ollefen, alias Lachebek, ook terug op de veelgehoorde klacht tegen broodschrijvers.
In ‘Een hedendaagsch autheur naar het leven geschetst’ schetst hij een schrijver die
zijn werk bijeen plagieert onder druk van zijn uitgever. Hij ploetert voort om zijn
kwarto's te vullen, maar zonder fraaie resultaten. In arren moede leeft hij naast zijn
rijke boekverkoper maar, zo benadrukt Lachebek, dat
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Een van de toneelstukken waar De Lachebek zich vrolijk over maakte was Sesostris (1712, 1735)
van Johan Jacob Mauricius, vertaald naar een stuk van François-Joseph de Lagrange-Chancel. Op de
titelprent van Balthasar Bernards, naar ontwerp van Bernard Picart (1702), wordt de Egyptische vorst
in het paleis neergestoken. Hij ligt op de grond en wijst naar zijn moordenaar (Collectie Rijksmuseum).

had hij aan zichzelf te wijten: ‘Zo hy oorspronglyk dacht, zou hy geen dienaar zyn’.32
Ook het gebruik van opdrachten verklaart Lachebek uit het financiële oogmerk van
de schrijvers. Zelf heeft hij dat niet nodig, ‘want ik zag buiten die, wel kans, om myn
blaadje, vol te krygen’, maar voor zijn collega-auteurs geldt: ‘De bekrompenste
vernuften maken gemeenlyk de grootste voorredes; want de grootste voorredes
vervullen de grootste ruimte, en de grootste gevulde ruimte, brengt het meeste geld
op’.33

Drakerige schrijfstijl
In De Lachebek moeten onder anderen Hieronymus van Alphen, Betje Wolff en Jan
Nomsz34 het ontgelden. Het is veelal hun schrijfstijl die wordt aangevallen, meer dan
de inhoud van hun werk. Een goed voorbeeld is het volgende curieuze incident. Nadat
het blad na zes weken onaangekondigd niet was verschenen, voelde Van Ollefen
zich genoodzaakt daar een verklaring voor te geven. Hij opent de eerstvolgende
aflevering met de retorische vraag: ‘Hebt gy niet wel gedacht dat Lachebek overleden
was, lezer?’. Misschien menen zijn lezers dat hij na lezing van het toneelstuk Michiel
Adriaansz. de Ruiter van Nomsz door ‘eene walging geheel buiten staat geraakt’
was. Dat was inderdaad bijna het
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geval. Gelukkig voor Nomsz, aldus Lachebek, is een ander hem voorgeweest met
een kritische bespreking, want hij had met gemak wel tien afleveringen kunnen vullen
over diens drakerige schrijfstijl.35
Van Ollefen beschouwde Laurence Sterne als een van zijn grote voorbeelden,
zoals blijkt uit een passage met de kop ‘Nu iets in de smaak van den grooten Sterne’.36
In diens stijl wil hij kritiek leveren op het taalgebruik van schrijvende tijdgenoten.
Dat is wollig en verhullend, en de inhoud stelt vaak maar weinig voor. Zelf geeft hij
er een voorbeeld van door met veel omhaal van woorden te beschrijven hoe een
herder, ‘in de zachte en koesterende straalen, der verkwikkelyke morgenzon’, op een
bloembed ligt, terwijl er feitelijk niets meer staat dan ‘Amintas lag op een morgen
met zyn gat in 't gras - ha! ha! ha! ha! ha!’.37 De parodie bleek een dankbare manier
om het in zijn ogen afgrijselijke taalgebruik aan de kaak te stellen. Zo wordt op een
vileine manier Van Alphen geparodieerd: zijn leerdichten worden omgevormd tot
scabreuze rijmpjes over jongemannen die niet van de dienstmeid kunnen afblijven.38
Een andere manier was de recensie. Eén van de auteurs die aldus flink wordt
aangepakt, is Petrus Johannes Kasteleyn. Zijn blijspel Molière (1781) wordt in een
uitgebreide bespreking tot de grond toe afgebroken. De schrijver moet het ook bezuren
wegens zijn verzameling Gegronde aanmerkingen (1781) op zijn eigen redelijk
succesvolle Kunst om altyd vrolyk te zyn (1780). Lachebek had het vooral te kwaad
gekregen toen Kasteleyn met een nieuwe reeks aanmerkingen kwam: ‘Te dwaalen
is menselyk; zyne dwaaling te belyden is redelyk; maar ten tweeden maale in eene
zelfde dwaaling te vervallen, is geklyk’.39 Het hele nummer van De Lachebek is aan
Kasteleyns publicaties gewijd, zodat Van Ollefen uiteindelijk moet verzuchten ‘Ik
schei 'er uit lezer’. Overigens stond Van Ollefen in zijn opvattingen niet alleen.
Weliswaar kon de Vaderlandsche Letteroefeningen nog enige waardering opbrengen
voor het verbeterwerk van Kasteleyn, andere tijdschriften brachten een golf van
kritiek teweeg.40
In zijn sneren naar collega-auteurs gaat Van Ollefen vaak verder dan vrolijke spot.
Niet alleen is hij ongeremd in het opsommen van alle kritiekpunten, andere schrijvers
worden soms letterlijk bedreigd of verwenst. Over het uiteindelijke doel van zijn
kritiek laat De Lachebek geen twijfel bestaan: slechte auteurs moeten worden
gedwongen hun pen neer te leggen. Zo verwijst hij naar een niet nader genoemde
schrijver, die hij eerst op een voetstuk plaatst om vervolgens aan te kondigen dat
deze verwaande auteur de komende periode stelselmatig over de roskam gehaald zal
gaan worden, ‘vermits hy nog niet vastlyk schynt beslooten te hebben, het schryven
vaarwel te zeggen’.41

Zedekunde, toneel en politiek
De Lachebek snijdt ook zedekundige onderwerpen aan, waarbij vooral de traditionele,
orthodoxe culturele elite het moet ontgelden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de opdracht
bij aflevering 16:
Aan de alom verachte, ten uitersten lastige, verschrikkelyk domme, in
zichzelven onwaardige, doch ondanks dat zy zulks belyden, tot walgens
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toe verwaande Fyntjes, alias wandelende Bybels, wordt dit beknopte
werkje, ter hunner leering en bekeering, zonder eenige eerbied, hoogachting
of onderdaanigheid, opgedraagen door hunne gezwooren vyand,
Lachebek.42
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Zijn scherpste woorden bewaart Lachebek voor anonieme autoriteiten als de
catechiseermeester,43 voor het ballet en voor de actrices van de Amsterdamse
schouwburg. Zij zijn, zoals alle jongedames uit Amsterdam, promiscue, of worden
juist op satirische wijze als deugdzaam geportretteerd, zoals de hoofdfiguur uit de
vertelling ‘Verschrikkelyke logen’.44 Het bontst maakt Van Ollefen het wanneer hij
een ‘publique vyling’ aankondigt van ‘eene aanmerkelyke verzaameling van
Amsterdamsche meisjes’. In totaal zouden er vijftig dames te koop worden
aangeboden, van wie de eerste vijf als lustobject worden beschreven.45
Veel minder genoegen schept Van Ollefen in het beschrijven van politieke
discussies. Daar wil hij eigenlijk niets van weten. Nadat hem een politiek pamflet is
bezorgd, trekt hij fel van leer tegen de anonieme correspondent:
Myn weekblad is aangelegd ter vrolyke, doch niet min gevoelige gisping,
van allen, die eenige gisping verdienen, dus zekerlyk ook van allen die
zig met de regering van het land bemoeijen, maar in 't byzonder van hun,
die ten nadeele daar van, iets, hoe gering of verbloemd, zeggen.46
Hieruit, en uit enige andere fragmenten, valt te concluderen dat de auteur zich in
gematigd stadhoudersgezind vaarwater bevond.
Lachebek maakt vaker melding van ingezonden brieven en pamfletten, maar slechts
een enkele keer neemt hij de pamflettist op inhoudelijke gronden de maat. De
veelschrijver Nicolaas Hoefnagel bijvoorbeeld krijgt er naar aanleiding van zijn
Ongeneeslyke dolheid is erger als simpel van langs,47 waarbij en passant Hoefnagels
auteurschap van enkele andere anonieme pamfletten over de Engelse oorlog wordt
onthuld.48 Door stukken als het ironische ‘Volkomen bewys dat Neêrland
Engelschgezint is’ of ‘schets van een uitnodigings brifje, ter begraavinge van de
Engelsche roofzucht’ weet Van Ollefen echter zijn eigen voorkeuren zo te verhullen
dat het tijdschrift geen politiek platform kon worden.49

Vaarwel
De provocerende toon van De Lachebek moest vroeg of laat een openlijke reactie
uitlokken. Na het negende nummer kwam Lachebek ter ore dat er een hekeldicht zou
circuleren. De tekst zelf had hij nog niet gezien en de auteur was hem onbekend. De
schrijver van het ‘pasquil’ kon zeker geen drukker vinden, sneert Lachebek terwijl
hij toespelingen maakt op zijn kennelijk jeugdige leeftijd.50 Drie weken later hebben
zijn naspeuringen eindelijk succes. Lachebek barst in hatelijk gekakel uit: ‘Ha! ha!
ha! ha! ha! - Wel dat schelmtje! ha! ha! ha! ha! ha! - Ik zal hem likken!’.
Vervolgens drukt Van Ollefen alsnog het gedicht af, om daarna met duivels
genoegen de vloer aan te vegen met zijn ‘vreezelyke vyand’. De felheid waarmee
hij dit doet, maakt het onwaarschijnlijk dat het echt om een kind zou gaan, al
benadrukt hij dit herhaaldelijk. Maar dan komt de aap uit de mouw: het
‘pasquilschryvertje’ weet wie hij is. Althans, dat mag worden opgemaakt uit de
verwijzing naar Van Ollefens andere leven als schoolmeester (‘U, voegt een stok en
plak te voeren,/ De kwaade jongens kunt gy loeren,/ Maar mannen van een groot
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verstand,/ Die vreezen niet voor uwe hand’)51 en het feit dat Lachebek dit laatste met
veel lawaai van de hand wijst. De kenners zullen echter wel beter hebben geweten:
Willem van Ollefen was de Lachebek.
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Diens ongeremde vrolijkheid roept de vraag op of hij nog een ander doel had dan
alleen zich amuseren met de literaire wereld van zijn tijd. Dat blijkt zeer zeker het
geval. De Lachebek heeft een onvervalst verlichte boodschap, zoals Van Ollefen laat
zien door bijvoorbeeld fabels te vertellen en te streven naar een zuivere waarheid.
Niettemin blijft De Lachebek een ongrijpbaar tijdschrift dat nu eens verlichte idealen
lijkt te propageren en dan weer met typisch achttiende-eeuwse weemoed terugblikt
op betere tijden van zedigheid en vaderlandsliefde.
Omdat hij als Lachebek zijn lezers nieuwsgierig maakte naar zijn identiteit, gunt
hij ons via een droom een inkijkje in zijn geestesleven. In deze ‘Wandeling door het
gemoed van een mensch’,52 afgedrukt in drie opeenvolgende afleveringen, geeft hij
een wat warrig verhaal, een duidelijke parodie op vergelijkbare teksten in andere
tijdschriften. Maar kennelijk vreesde Van Ollefen dat zijn collega-journalisten niet
begrepen dat het om satire ging, want na de het tweede deel volgde een opmerking
aan de ‘heeren kunstrechters’, om ‘niet te spoedig te zyn in het beoordeelen van myn
droom’. Immers, in een droom kunnen onsamenhangende en tegenstrijdige zaken
voorkomen.53
Bij gebrek aan reacties op het tijdschrift - het genoemde hekeldicht daargelaten is het inderdaad de vraag hoe tijdgenoten dit satirische periodiek hebben ervaren.
Misschien was een lauwe ontvangst wel de reden dat Van Ollefen er na achttien
nummers met een ‘vaarwel’ de brui aan gaf.54
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Politiek op volkse maat
Het Saturdags Kroegpraatje (1786-1787) van Jan Verveer
Simon Vuyk
De felle strijd tussen patriotten en prinsgezinden in Rotterdam vormt de achtergrond
van het weekblad het Saturdags Kroegpraatje. Deze strijd spitste zich toe in de jaren
1783-1787 en kwam ten einde toen Pruisische troepen van Frederik Wilhelm II, de
zwager van stadhouder Willem V, hem en zijn vrouw Wilhelmina in hun macht
herstelden.1 Dat was twee jaar nadat de Oranjes noodgedwongen Den Haag hadden
ingeruild voor Nijmegen. Vanuit het Valkhof opereerden zij in deze burgeroorlog
met vernielingen in de stadjes Hattem en Elburg die Willems soldaten in september
1786 hadden ingenomen. Het Kroegpraatje zou de prins daarom consequent als ‘Van
Hattem’ betitelen. Zijn hoofdkwartier vestigde de prins in Amersfoort, tegenover
Utrecht, de veste van het patriottenleger.
In Rotterdam kreeg het strijdbare karakter van de patriotten vorm in de oprichting
van het vrijkorps De Palmboom en in de modernisering van de voor alle burgers
openstaande schutterij.2 Na een rumoerige viering van de verjaardag van de prins op
8 maart 1783, waarin de legendarische Kaat Mossel op de voorgrond trad, escaleerde
het conflict op 3 april 1784.3 De negende compagnie van de burgerwacht voelde zich
door een volksmenigte zo in het nauw gebracht dat de officier van de schutterij
Leonard van Zwijndregt het bevel gaf het vuur te openen. Vier Oranjeklanten
bezweken aan hun verwondingen. Op zondag 17 september 1786 kreeg deze Van
Zwijndregt, een remonstrant, morele ruggesteun van zijn predikant Cornelis van
Rossen die op de kansel aan de Visschersdijk sprak over Van Zwijndregt die met de
zijnen ‘den moedwil [...] weerstand bood en het kwaad in zijne geboorte stuitte’.4
De Staten van Holland stuurden eind augustus 1784 een onderzoekscommissie die
na twee jaar rapport uitbracht en pas in juni 1786 de stad verliet. Er kwam een proces
tegen de gearresteerde Kaat Mossel, die werd verdedigd door Willem Bilderdijk,
‘dien gooren Avekaat van het Oranjegoed’ zoals hij in de patriotse pers heette.5 Zij
werd als aanstichtster van het volksoproer veroordeeld en zou tot de machtswisseling
in september 1787 gevangen blijven.
Eerder, in april 1787, was het in het Rotterdamse stadsbestuur tot wisseling van
de wacht gekomen, waarbij de Oranjepartij verdween. Het Kroegpraatje reageerde
verheugd op die zege der patriotten:
KEES:

Wat zijn de borretjes hier verhangen, niet waar Sinjeur? Heb je
nouw nog wel zulke kwaje moed? Ze hebben er hier een hoop zeuns, die
dan maar in 't geheel niet deugen wouwen, ik meen de Stadhuisheeren,
uitgezet, en dat is, mot ik je zeggen, gegaan als een lier.
VREEMDELING: Het is een blyk, vrinden dat het volk er waarden wat beter
begint te leeren kennen, als het tot hiertoe gedaan heit, en dat het voor
heeft om het juk van overheersing en onderdrukking [...] eens af te
schudden, ten minste zyn zulk soort van stappen er de eerste beginselen
toe.6
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Spotprent uit een venijnig anoniem pamflet tegen het Saturdags Kroegpraatje. Volgens het bijschrift
zitten hier Kees en Piet bij een borrel ‘Laster en Leugentaal’ te bedenken. Links rijdt de Dood op een
krokodil. Op de grond liggen patriotse bladen: het Kroegpraatje, de Post van de Nederryn en de
Republikein aan de Maas. Aan de muur hangt een schilderij van een groot huis, geflankeerd door
portretten van Willem I en Willem V (Collectie Rijksmuseum).

Saturdags Kroegpraatje
Het patriotse Saturdags Kroegpraatje was bestemd voor het volk van Rotterdam en
verscheen van 4 maart 1786 tot en met 15 september 1787. In 1786 verschenen er
in een bestek van tien maanden 47 nummers, in de eerste negen maanden van 1787
kwamen de overige zeventig nummers uit. Er verscheen vaak een extra nummer op
woensdag, soms als ‘noodzakelijke bijlagen’, zoals na nummer 51. Eén maal (18 juli
1787) viel de aanduiding ‘Saturdags’ weg.
Iedere aflevering telt vier pagina's in kwarto en is in twee kolommen gedrukt op
een slechte kwaliteit papier.7 Het eerste nummer meldt: ‘Dit blad word alle Saturdagen
ten 2 uuren voor vier duiten uitgegeven te Delfshaven bij de Vries, te Vlaardingen
bij Nijkerk, te Delft bij Brouwer, te Rotterdam bij van den Dries, de Leeuw, van
Santen en Crapp, te Leyden bij Koenig en voorts bij de meeste Boekverkoopers’.8
Vermoedelijk was De Vries de drukker en uitgever van het blad.9
Alle nummers bevatten dialogen in Rotterdams dialect tussen Kees en Piet aan de
toog van herbergier Koos, waar ze bitter of klare jenever drinken.10 Enkele malen
worden zij onderbroken door een Delfshavenaar, terwijl in de nummers 62-117 een
vreemdeling optreedt. Deze protagonist is aangever in het gesprek en speelt de rol
van intellectueel die de eenvoudige kroegmaten inzicht geeft.
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De patriotten, verkondigt hij, bedoelen ‘niet anders als het heil van de burgerij, zelfs
van die domme beesten die er zig tegenkanten’.11
Het Kroegpraatje was niet het enige tijdschrift van de Rotterdamse patriotten.
Voor de elite met meer ontwikkeling kwam in 1786-1787 De Republikein aan de
Maas uit. Dit blad was verbonden met de Vaderlandsche Sociëteit, een patriots
bolwerk. In mei 1787 werd voor de lagere sociale strata der patriotten een
Vaderlandsche Burgersociëteit gesticht, die op den duur een duizend leden telde.12
Een tijdsdocument laat zien dat in deze sociëteit het volk bijeenkwam dat elkaar tot
dan, zoals Kees en Piet, in herbergen trof: ‘Ik herinner mij dat er in mijn buurt op
een kamertje een arme keurslijfmaker woonde, die een hoofd was van een dier clubs
welke in de gemeene herbergen bijeen kwamen, zekerlijk omdat het lidmaatschap
in de Vaderlandsche Sociëteit te kostbaar uitviel’.13 Doel van die tweede Sociëteit
was ‘om hier in de stad meer Patriotten te werven’, aldus Piet, ‘zoo van ons en ons
soort, die zoo veul geld niet uitgeven willen, [...] niet geven kennen’.14
De sociale diversiteit van de patriotten kon niet treffender worden weergegeven.
Kees vult de opmerking van zijn maat nog aan met een beleefde hint tot solidariteit
in het eigen kamp:
Zouw het niet kenne beuren, dat er, hier in de Stad, rykdom was, en dat
dan, wil ik zeggen, er Patriotten waren die met er geld geen raad weeten,
of het dan ruim en dik hadden, en die, van de gemeene man wat tegemoed
te kommen, en om het getal der Patriotten te vermeerderen an zoon sostiteit,
alle jaren wat gaven...zou het dan zoo beestagtig gek wezen dat den rykdom
hier ook wat om gaf?15
Het Saturdags Kroegpraatje koos positie tussen meer ontwikkelde, rijkere
Rotterdamse patriotten enerzijds en, anderzijds, het Rotterdamse volk uit de
Oranjegezinde volksbuurten, doorgaans aangeduid als de mensen uit het
Achterklooster.16 Het laat tevens zien dat de statische standenmaatschappij van weleer
aan het wegslijten was. Die kende een oude volkscultuur, met Oranjefeesten en
gebruiken als bedeltochten, carnavaleske uitdagingen en symbolen van een
omgekeerde wereld. Deze gebruiken mondden uit in rellen waarbij de verschillende
standen, met hun eigen culturen, met elkaar in botsing kwamen.17 Uiteindelijk werd
de traditionele volkscultuur een instrument in handen van politici die, zo goed als
de politieke elite der patriotten met zijn vrijkorpsen en feesten, nieuwe rituelen
ontwikkelden.18
In deze complexe werkelijkheid paste het Saturdags Kroegpraatje als de
gefingeerde stem van het volk dat het beter wist dan zijn prinsgezinde buurtgenoten
uit het Achterklooster. De kritische visie van het blad kwam van een redacteur die
wortels had in het beschavingsoffensief der Verlichting, de sergeant van de schutterij,
Jan Verveer.19 De opzet van zijn weekblad was kluchtig, zijn toon spottend, zijn
kritiek satirisch, zijn doel politiek van aard.20

Jan Verveer
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Jan Verveer wordt ‘winkelknecht’ in het Westnieuwland genoemd.21 Waarschijnlijk
dreef hij een van de twee weinig florerende winkels in laken en wollen stoffen van
zijn vader.22 Via zijn vrouw, Anna Maria van Alphen, was hij verwant aan de eerder
genoemde Leonard van Zwijndregt. Met een andere
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remonstrantse auteur, Pieter Leuter, behoorde hij in 1773 tot de oprichters van het
Rotterdams letterkundig genootschap Studium Scientiarum Genitrix.23 Hun
Dichtöefeningen tellen meer dan vijftig bijdragen van Verveer, vele met een sociale
of zedekundige strekking. Zo schreef hij over het bij sommigen opgestapelde goud,
‘den armen afgeperst door onrechtvaerdigheden’.24 Onder verwijzing naar Leibniz'
idee van deze aarde als de best mogelijke wereld sprak hij: ‘Rampzalig zijn zij dan,
wien het lot heeft opgelegd/ op 's levens ruim tooneel een lage rol te spelen’.25 De
religieuze toon werd gezet door zijn Arminiaanse visie op de kerk als ‘het tempeldak
waar de liefde woont’.
Verveer schaarde zich onder de remonstranten en doopsgezinden die zich eind
achttiende eeuw tegen slavenhandel en slavernij keerden.26 In zijn vers ‘Aan de
Vrijheid’ heet het: ‘Wijkt verachte slavenmaakers, keetensmeeders, beulenrot [...]
monsters, hatelijk bij God’. In de jaren tachtig stelde Verveer, tevens lid van
patriottenclubs als het Leidse Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen en het Goudse
Goudsblommen, zijn pen in dienst van vaderland en vooruitgang.
Spot en satire waren hem niet vreemd. Hij liet zijn politieke stem horen toen hij
in december 1786 bij de krijgsraad in de Rotterdamse Doelen over de Unie der
schutterij verklaarde dat deze geboren was
uit een liefde voor het dierbaar Vaderland welke zich niet door eene
schuldige werkloosheit in den slaap liet wiegen of met den blinddoek over
't gezigt zich zorgloos aan een volkomen vertrouwen vergeeft, maar die,
zelfs opmerkzaam zijnde met de daad alle die middelen ter hand slaat, die
in den cirkel, in welke zij zich geplaatst ziet, tot 't heil van het algemeen,
binnen haar bereik zijn.27
Deze bijval aan de politisering van de schutterij klonk eveneens door in zijn in maart
1786 begonnen satirisch weekblad, het Saturdags Kroegpraatje.28

Satire als ontluistering van de tegenstander
Notoire vijandschap en kritiek op de ondeugden van de tegenstander in een amusante
presentatie. Dat waren sinds de oudheid de criteria voor een echte satire.29 Daaraan
ontbrak het in het Kroegpraatje niet. Het laat beide mannen aan de toog de draak
steken met bekende Rotterdammers. Voor lezers waren de voor ons soms cryptische
verwijzingen klare taal. Zo moet het verhaal over een diaken er bij hen zijn in gegaan
als koek:
KEES:

Of denk je dat die Broeder, ik geloof dat de Borst in 't hang woont,
die Suster op den Dijk, daar hij dan soo veul huisbezoeking kwam doen,
dat de jongens het in den neus kregen, en den Broeder noodzaakten om
het Vengster uit te vlugten, niet eerst best gekent zal hebben? En dat was,
met dat alles, zoon lelijk mens [...] as dat er op voeten gaan kan.
PIET: De man zel zeker meer op de geest as op het vlees van de Suster
verlieft geweest hebben, dat zei hy.
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Het portret van deze ouderling, ‘een van de grootste Oranjeklanten uit de stad’, werd
voltooid met de opmerking dat hij niet naar kerkelijke trant ‘met een lange pruik en
een ronden hoed op’ gekleed ging, maar ‘als een jonkertje [...] met een vierurenstrik
in zen haar’.30 Ook moet voor veel Rotterdammers de bruiloft
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in het Achterklooster herkenbaar zijn geweest, waar schout Plaat (Plate) de
feestgangers arresteerde, omdat ze Oranjeliederen hadden aangeheven:
PIET: Wel, dat is een terribele verandering! Zo van de bruiloftstafel an het

water en brood, dat zel der op gesmaakt hebben, dat zel het.
KEES: Wel, dat is dan zoo as de ryke lui het wel doen, hoe hieten ze 't ook?
As ze volop gegeten hebben, dan komt er weer wat op Tafel, dat ze het
terset hieten.
PIET: Zoo, zoo, dan zit de Bruid nouw zoo veul as an het terset, nouw ze
zel nog wel wat Bruidzuikers en peperkoek in der zak hebben gehad, en
het ken ook geen kwaad, want as ze nouw weer thuis komt, zal ze zo graag
wezen dat ze wel een spyker de kop af zel kennen byten, maar de
Bruidegom, kyk, die Borst beklaag ik, die had er zen mond al zoo
opgemaakt om er een zwaar ding an te doen, dat loopt de man buiten zen
schreef.
Het gesprek besluit met ondubbelzinnige opmerkingen over het gefrustreerde
verlangen der bruid en de voor de gasten troostrijke gedachte dat men voor de prins
nooit genoeg kon lijden.31 Politieker van aard is de scherts met de man die stoven
had gemaakt met de portretten van de Oranjes erin gesneden: ‘Wel, het is om je te
borsten te lagchen, pertretten op de stoven, daar ze met er poten, of dan met er beenen,
wil ik zeggen, op trappen motten, te gaan beeldhouwen [...]’.32
Jan Verveer kreeg het als satiricus moeilijk toen hij de verlichte visie op de
scheiding van kerk en staat in zijn overwegingen moest betrekken. Hij ontkwam er
niet aan bepaalde vooroordelen te honoreren en gaf uiting aan bepaalde
onderbuikgevoelens. Zo mocht gelijkheid voor de wet niet de angst oproepen dat er
in de kerk veel zou veranderen. Blijkbaar werd daarover in Rotterdam gedelibereerd,
of misschien wel gepreekt, nadat de Leydse Courant had beweerd dat de bewoners
van het Achterklooster was wijs gemaakt dat de patriotten de magistraat door Roomsen
en Arminianen wilden vervangen. Wel nee, stelde Piet zijn kroegmaat gerust:
elk zal maggen blyven gelooven wat hy wil, en elk zal een kerk hebben
ook, maar kyk, het mot maar niet zoo wezen, dat by gelyk van spreken,
de Armejaanen of de Roomschen hier, in onze groote Kerk of in de
Prinsenkerk of zoo, zouwen loopen preken.33
Alle sympathie voor andersdenkenden ten spijt was er bij de drinkebroers van het
Kroegpraatje wel een ondergrens. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer zij over hun joodse
stadgenoten spreken. Piet had zojuist een zestiende deel van een lot gekocht van een
‘smouws’, die hem had verzekerd dat hij ‘daar een hoge prys op zal trekken’. De
‘smousen liegen nooit’, reageert Kees, ‘die borsten weeten precies waar de hoogste
prys op vallen zal, en zo ze dat al wisten, dan zouwen ze jouw dat nommer wel
verkoopen, dat ken je wel denken, want zully hebben niet garen zoo veul geld, maar
in welke lotery is dat zoo al?’.34 Hier, en elders, speelt de satire in op Rotterdamse
gevoelens van onbehagen.
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De kogels vliegen door de kerk
Het Oranjegezinde Rotterdam kon rekenen op steun van een groot aantal
gereformeerde predikanten. Hun aanvoerder was de voorvechter van de Hollandse
orthodoxie, Petrus Hofstede, professor aan de Illustere School. De satirieke tek-
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sten over predikanten die Verveer zijn herbergbezoekers in de mond legde, hadden
een tweeledige achtergrond. Hofstede was al vele malen in de slag geweest met de
remonstranten over de tolerantie, onder andere in de zogenaamde Socratische oorlog
(1769-1773).35 Nu kwam daar de politieke tegenstelling tot de Arminianen bij die,
evenals andere dissenters, onder de patriotten goed vertegenwoordigd waren.36
In het Kroegpraatje bespreken Kees en Piet de scheldpartijen over Hofstede en
diens minstens zo onbeheerste reacties. Piet denkt dat de predikant er wel tegen
bestand is: ‘Me dorst dat hy syn klopkoek heel wel verkoopen kon’ maar dat hij
nogal dikdoenerig in zijn woorden is. ‘Ik dan geloof dat de borst zelf niet verstont
en daar juist niet veel kruim in stak en dat wij [...] van het dan maar eens plat te
noemen, lullen zouwen noemen.’37
Hierbij bleef het niet. Hofstede en enkele prinsgezinde collega's plaatsten zich in
een traditie toen ze een petitie tekenden voor Oranje: ‘Wel, je weet dat al het oproer,
dat er ooit in ons Land geweest heit, altoos van de Dominees vandaan gekommen
is’. Dominees hitsen het gewone volk op, zo weten de kroegmaten, en dat gelooft
alles wat ze vanaf de kansel beweren.38 De verontwaardiging kende geen grenzen
toen een week later verslag werd uitgebracht over een kanselboodschap die groot
enthousiasme bij het kerkvolk had gewekt. Kees had er geen goed woord voor over:
‘Toen die beroerden herder dat pampier dan voorlas, begonnen al zen schapen te
bleeten of er de slagter agter de vodden zat, ze stampten en raasden en baarden as
een paard in de ravalje’.39
Na de machtswisseling op het stadhuis (juli 1787) kon Hofstede uiteraard zijn
mond niet houden. In zijn gebed vroeg hij God om Zijn zegen over de nieuwe, wettig
gekozen regenten. Kees, die de kerkdienst had bijgewoond, had ‘aan de trekken van
zen farizees bakkesje [kunnen] zien, dat hy an de gemeente wouw te kennen geven,
ik bid niet voor die, die onwettig aangesteld zyn’.40
Nu de patriotten in Rotterdam aan de macht waren, noopten de
gezagsondermijnende acties van de orangistische predikanten tot controle door
patriotse spionnen.41 Kees was bijvoorbeeld naar de buitenplaats van een predikant
gewandeld om te zien wat deze uitspookte:
Daar stonden ook van die strontruikers voor de glazen, of het er nouw was
waar de Domine zelf zat of by de meiden in de keuken dat weet ik niet,
maar das hetzelfde, hy zal tog wel weten, want as ik het van de weg kan
zien, dan kan hy het ook wel zien as hy deur den tuin loop lanterfanten’.42
De spottende teksten over diakenen sluiten hierbij aan. Hun taak was vanouds toe te
zien op het zedelijk gedrag in de volksbuurten, waarbij hun macht gekoppeld was
aan de financiële ondersteuning van de armen door de kerk.43 Dat zij niet altijd even
bemind waren, maakte hen tot een mooi mikpunt voor satire en vormt de achtergrond
van de bittere scherts over deze kerkdienaren. ‘Het is godgeklaagt’, fulmineert Kees
tegen de benoeming van een of andere diaken, ‘dat ze zulk soort nog Dejaken maken,
het is een vent die een brander geweest heit, en nouw een commenyswinkel doet,
van het geld dat hy by syn kooplui ontstolen heit’. De schijnheilige kerkdienaar had
leden van het exercitiegenootschap gewoon laten stikken en ook zijn echtgenote was
‘een duivelin’, een ‘Santippe, daar se de commedie van speulen’.44
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Allegorisch portret van Leonard van Zwijndregt, met een putto als jonge Hercules die het veelkoppig
monster Oproer verslaat. Gravure door Theodorus de Roode, gemaakt tussen 1783 en 1787, met een
vers door Barend Fremery (Collectie Rijksmuseum).

Toen na het incident bij Goejanverwellesluis (28 juni 1787) de politieke spanning
naar een climax ging en geruchten over een inval der Pruisen op gang kwamen, werd
een andere in de stad herkenbare figuur uit het college van ouderlingen op de hak
genomen. Een ‘lazereshoofd van een ouderling’, schampert Piet, ‘hy doet in laken
en dan heit hy er nog het Regentschap van het Weeshuis by’. De ouderling had een
‘Paterjot van Haastert’ (Haastrecht) bij zich ontboden en hem wegens de aanhouding
van prinses Wilhelmina in Goejanverwellesluis (bij Haastrecht) alle hoeken van de
kamer laten zien.
Gelukkig voor onze kroeglopers weerden de patriotse predikanten zich geducht
en verschaften morele steun. Maar hun diensten verliepen niet zonder incidenten,
want de meerderheid van het kerkvolk was nog altijd de revolutie
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niet toegedaan. De eerste gastspreker die in het Kroegpraatje de revue passeert, is
Arnold Marcel, die zijn gemeente te Rijswijk had verlaten en zich bij het legertje
van generaal Salm te Utrecht had aangesloten. Twee donderpreken tegen de
stadhouder publiceerde hij.45 Oranjegezinde publicisten brachten een spotprent uit
op de soldaatje spelende predikant.46
Kees bevond zich onder het gehoor van ‘dien vreemden Domine’ en vertelt zijn
kompaan hoe ontroerd hij was door de Rijswijkse voorganger met de ‘rare naam’.
Maar ook vertelt hij vol afschuw over twee ‘beroerde Dejakens’ die de kerkdienst
verstoorden. Toen de predikant in gebed was voorgegaan, waren zij begonnen ‘te
lagchen, [en] draeiden er gat nae de Preekstoel [...] omdat de Domine onzen lieven
Heer dankt voor dat de Koning van Vrankrijk ons land zoo veul as onder bescherming
heit genomen’.47
De meeste aandacht trok Johannes le Sage ten Broek, wiens patriotse preken grote
bijval ontlokten aan de borrelvrienden: ‘ik heb staan schreien als een kind, niet uit
benaauwtheid, maar van blijdschap, dat we heus zoon beste Regering hebben’.48 Maar
ook hij werd mikpunt van spot. Men zong langs de straten: ‘Dominee ten Broek uit
de Wafellaan,/ heeft een gebed voor de Keezen gedaan’. Er verscheen een spotprent
op hem: half predikant, half soldaat.49 Ten Broek had van de stad, zeer tegen de zin
van collega Hofstede, de eretitel van professor verkregen.50 De auteur van het
Kroegpraatje maakte van die gegevens dankbaar gebruik, net zoals van de bewering
dat er van hogerhand geld naar het Oranjevolk in het Achterklooster was gesluisd
om zich tegen het vrijkorps te verzetten. Zo zegt Piet dat de bewuste prent uitstekend
is:
het is vry wat beter dat deze Prefester laat exerseeren, om de Oranjeklanten,
as ze meuletjes maken, in er gat te schieten, as dat hy zen tyd zoo veul as
verknoeit [...] met de halve wereld te lopen schelden en verdommen en al
de lui die maar net niet zoo gelooven as zully doen, zo maar, mot me
zeggen, as Engelse bokkem in de hel te braden willen leggen, en dan met
't kanalje agter 't klooster op te loopen ruijen en geld te geven om er
dronken te zuipen.51

Willem van Hattem
Het kerkelijk establishment van Rotterdam kreeg er regelmatig van langs omdat het
God, Nederland en Oranje blééf verdedigen.52 Het voornaamste mikpunt van het
Kroegpraatje was daarom ook de stadhouder. De Oranjes, ‘'t Gelders
zwynengebroed’,53 werden voorwerp van onverholen kritiek en afkeer. Alle nuances
van aanvankelijke reserve tot uiteindelijke afwijzing van het stadhoudersambt zijn
in het blad aanwezig. De spiegel die men Willem V voorhield, werd eerst een
lachspiegel en tenslotte een brandpunt van lasterpraat. De satire prijkte ruimschoots
op de menukaart van de politieke cultuur in de jaren tachtig tot aan Willems
pyrrusoverwinning van september 1787.54
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Wilde de prins nu maar zijn excuses aanbieden voor zijn fouten, dan kwam het
misschien nog goed met hem.55 Lange tijd heeft men geduld met hem gehad. ‘Ik heb
me altoos wys laten maken’, bekent Kees, ‘dat de Prins een goeie gek was, zoon kalf
’.56 Maar er viel van alles op hem aan te merken, zoals zijn sympathie voor de
Engelsen: ‘Je weet wel wie ik meen, Wimpje de Veroveraar, [heeft] ons die klanten
almaar op het dak gestuurt en zolang as daar geen schotje voor gestoken wordt, zelen
we altoos met die Ezels opgescheept blyven’.57 Bovendien
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vergaf hij ambten aan buitenlandse kerels met ‘meestal zulke vreemde arabyse namen,
dat een hollands kristen mens ze niet eens spelden ken’.58 Piet moppert over de
zoveelste buitenlander in staatsdienst:
Deuze klant is zelf een vreemdeling, die hier maar zoo veul as an is
kommen dryven, daer de andere, van ouwers tot ouwers hier geboren
Burgerskinderen zyn, die 'er vaders de kerk dan ook zoo veul as langejaren
gedient hebben. Kyk, dat behoorde niet te weezen, dat ze de vreemde Natie
voor der eige Burgers voortrokken.59
Eigen volk eerst! Een sentiment dat altijd weer opduikt, wanneer ‘Vaderland’ het
‘leitmotiv’ van de politiek wordt. Daarbij komen ook verwijten over het zedelijk
gedrag van de prins, wanneer Piet onder de Oranjeklanten enkele vrouwen van lichte
zeden signaleert: ‘Benne er dan ook weer hoere onder, zoo as laatst? Man, toe had
je er klanten by, ik heb ze der in zien gaan, weet je, met die halve rokjes, tot an de
kniën, voor het gemak’.60 Maar Willem van Hattem - de stadhouder dus - had geen
hoeren nodig:

Onder grote belangstelling arriveren op 20 september 1787 Pruisische huzaren bij het stadhuis van
Rotterdam. Deze gebeurtenis maakte een eind aan het bestaan van het Kroegpraatje. Detail uit een
aquarel van Dirk Langendijk, 1787 (Collectie Gemeentearchief Rotterdam).

‘als er al werk van de natuur an de winkel is, dan heb je van die Straatdames en van
de frellens en die sleepdekens, die dat dan maar eens eerst best waar kennen nemen’.61
Was de spot op de stadhouder aanvankelijk nog mild, bijvoorbeeld bij diens vertrek
uit Den Haag62 en tijdens zijn verblijf in Nijmegen,63 anders wordt het wanneer Piet
en Kees zich rijk rekenen bij het definitieve vertrek van de prins. Zo verklaart Kees
dat het Oranjehuis ‘nergens beter by [te] vergelyken [is] as de sprinkhanen van
Egypten, die al het kruit opvraten’. Hij kan de stadhouderlijke familie missen als
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kiespijn, te meer daar hij verwacht dat ‘de pagt op de jenever en op het brood en zoo,
wel wat minder worden’ zal als ze eenmaal vertrokken zijn.64
Nog vileiner wordt de kritiek nadat troepen van de prins op 4 en 5 september 1786
de Veluwse stadjes Hattem en Elburg overhoop hadden gehaald. Aan de tap
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spreekt men sindsdien consequent over Willem V als de ‘moordenaar’. De vreemdeling
uit het Kroegpraatje haalt krachtig uit naar de stadhouder, ‘die tiran, die bederver
van het vrije Volk, en van het Vaderland, die vergiftigde ratelslang’. Eindelijk heeft
de prins zijn masker afgeworpen, waardoor hij ‘nouw as een openbare moordenaar
van de Burgers uit den hoek komt’.65
In de loop van de tijd worden de uitspraken van de vreemdeling belangrijker.
Opmerkelijk is daarbij dat er door de harde woorden heen de angst lijkt te klinken
dat de stadhouder zal zegevieren:
ik raa elk eerlyk en gevoelig mens om liever by de wilden in de bossen
van het afgeleegenste gedeelte van de weereld een schuilplaats te zoeken
dan zich hier door zulke monsters laten ombrengen of overheersen, by de
eersten zullen zy meer menschelykheid en meer regtvaardigheid, dan by
de tegenwoordige Oranjemoordenaars vinden.66
Op de vraag waarom in hemelsnaam mensen uit het volk voor dat vaandel kunnen
kiezen, komt het antwoord: het zijn ‘onnozele en onwetende werktuigen van het
verraad’. Ze worden opgehitst en beseffen niet ‘waar zy zich voor wagen, of wat de
zaak is waar men over twist’. Het kwaad moet dan ook in de kern worden bestreden
door de leiders van het ‘Oranjevee’ te straffen, anders ‘zal men het oproer nimmer
kunnen beteugelen’.67
In juli 1787, wanneer de binnenlandse politieke situatie onhoudbaar begint te
worden, verandert de toon van het Kroegpraatje. De balans wordt opgemaakt: waar
staan we eigenlijk voor? Nu past geen scherts meer. De vreemdeling waarschuwt de
lezer ‘van een oplettend oog te vestigen op de daaden uwer Representanten; verdenkt
hun niet altoos van ter kwader trouwe te handelen’.68

Het einde in zicht: de satire voorbij
De berichten over de acties van prinses Wilhelmina, de inmenging van haar broer in
de Nederlandse politiek, zijn correspondentie met de Hollandse autoriteiten, het
ultimatum over het verlangde excuus en de afwijzing ervan begeleidden de ergernis
in het militante kamp van het Saturdags Kroegpraatje over de traditionele Hollandse
gematigdheid en het gebrek aan doorpakken. ‘De Natie is verbasterd’, laat Verveer
de vreemdeling zeggen, ‘men heeft haar door het telkens voorspreken van de leer
van bedaardheid en lydelyke gehoorzaamheid bedorven’.69
Deze vreemdeling bericht later dat Willem met Pruisische officieren in Nijmegen
‘bloedraad’ heeft gehouden: ‘je bloed, je leven, je vrouwen, je onnoozle kinderen
worden [daar] verkocht aan een vreemde monarch’. Vervolgens brengt de vreemdeling
een bezoek aan het patriottenleger dat bij Delft zijn tenten had opgeslagen. Hij spreekt
zijn afkeuring uit over de mishandeling van enkele Oranjegezinden.70 Intussen is het
einde van de strijd tegen Oranje nabij. De satire is voorbij. De laatste nummers (8,
12 en 15 september) bevatten een politiek testament, met de pathetische oproep: ‘Ja,
verdrukte Burgers, mishandelde voorstanders der geschonden regten, die God u zelfs
gegeven heeft, verenigd u’.
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Na enkele dagen was de macht weer aan de Oranjepartij. Samen met andere
patriotse bladen moesten alle nog in omloop zijnde Kroegpraatjes bij de stedelijke
overheid worden ingeleverd.71 Patriotten als Verveers geloofsgenoot Van
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Zwijndregt verlieten, met dominee Le Sage ten Broek, ijlings de stad. Verveer zocht
enkele jaren zijn toevlucht bij zijn broer in Loenen.72 Het is vooralsnog niet duidelijk
of hij nadeel heeft ondervonden van het onderzoek dat de teruggekeerde Rotterdamse
regenten wilden laten verrichten naar de schrijver én drukker van het Saturdags
Kroegpraatje.73

Het lid op de neus
Het Saturdags Kroegpraatje moet in Rotterdam veel ergernis hebben gegeven.74 Er
verscheen een spotprent, Titel voor het Saturdags Kroegpraatje, als waarschuwing
tegen ‘dit vervloekt gesprek’ van het ‘boos gespuis’. In de uitleg onder de prent werd
het gespuis een tocht naar de hel toegewenst, waar men het gesprek maar moest
voortzetten met Van Oldenbarneveldt en Van der Capellen tot den Pol. Er werd
gedreigd dat Gods lankmoedigheid in wraak zou veranderen.
Toen Verveer zijn Kroegpraatje moest beëindigen, gaf de gewezen Delftse
boekverkoper Henrik Sterck blijk van zijn galgehumor en zijn gevoel voor wat
mensen wilden lezen en kopen, met drie spotpamfletten over het in zijn ogen heuglijke
lot van het Kroegpraatje. In een daarvan, de Plechtige lykstaatsie, welke 'er plaats
heeft gehad bij het putwaards bezorgen van het Saturdags Kroegpraatje, betreurde
hij het dat er zo weinig galgekarren waren. Het speet hem dat de rouwenden daarom
vervoerd moesten worden met mestkarren.75
Verder verscheen er een ongenummerde aflevering van het Kroegpraatje, dat in
werkelijkheid een hatelijke orangistische pastiche op het blad was.76 De vrouw van
Koos, de hospes, veegt hem hierin de mantel uit omdat er sinds het uitwijken der
patriotten niemand meer in de herberg verschijnt. Koos moet maar aanmonsteren
‘met Pau naar Oostinje’, suggereert zijn eega.
Dit pamflet zet de satire nu in tégen het verguisde, gelijknamige weekblad. Koos'
vrouw barst uit in een tirade tegen Le Sage ten Broek en andere Rotterdamse
patriotten. Ook Verveer krijgt ervan langs: ‘ik denk vast dat hy in Amsterdam onder
de Arminianen Dominee gemaakt zal worden, want daar hoeft hy niet voor te
studeren’.77 Verveers denominatie is blijkbaar voldoende om stil te staan bij het
vertrek van ‘de rijke Arminiaanen, die potten vol geld, en die makelaars in geld.
Allemaal weg, alles verloore, alles kwyt, Oranje, Oranje boven.78
Die hatelijke kreet accentueerde het einde van een blad dat de satire gebruikte om
een plek in de politiek van een republikeinse maatschappij te bevechten voor de
onderkant der Rotterdamse samenleving. De spanning tussen de patriotse geledingen
herhaalde zich in 1795 na het vertrek der Oranjes en de stichting van de Bataafse
Republiek. Jan Verveer zou zich in die strijd opnieuw tot het gewone volk wenden:
Aan uwen vryen dis aldus gezeten,
Zult gy het eertyds schrale brood,
Nu vet geboterd smaaklyk eten,
Naast uw gegoeden landgenoot, [...]
Het recht om andren te onderdrukken,
de vryen burger kaal te plukken,
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bestaat in Nederland niet meer.79
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vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800 (Amsterdam
1995), p. 20.
5 Saturdags Kroegpraatje nr. 12 (20-5-1786).
6 Saturdags Kroegpraatje nr. 80 (9-5-1787).
7 Geraadpleegd exemplaar: Koninklijke Bibliotheek 483 C 11.
8 Zie ook de advertentie voor het eerste nummer in de Hollandsche Historische Courant van
4-3-1786.
9 Vgl. Pieter van Wissing, Stokebrand Janus. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws
satirisch politiek-literair weekblad (Nijmegen 2003), die op p. 78 De Vries als drukker en Krap
en De Leeuw als uitgevers aanwijst.
10 De schrijver paste dit stramien ook toe in de Samenspraakjes tusschen Klaartje en Trijntje
([Rotterdam?] 1787).
11 Saturdags Kroegpraatje nr. 70 (4-4-87).
12 E.F.M. Sassen, ‘Republikeinse kroegpraatjes aan de Maas’, in: Holland. Regionaal Historisch
Tijdschrift 19 (1987), p. 268-279.
13 C. te Lintum, ‘Een Rotterdamsch gedenkschrift uit de patriottentijd en de dagen der revolutie,’
in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 30 (1909), p. 97-231.
14 Saturdags Kroegpraatje nr. 84 (24-5-1787).
15 Saturdags Kroegpraatje nr. 84 (24-5-1787).
16 Het Achterklooster was een buurt met zeven stegen, genoemd naar een weg van die naam,
achter de Hoogstraat.
17 Zie Palmen, Kaat Mossel.
18 W. Frijhoff, ‘Feesten in de 18de eeuw’, in: W. Frijhoff e.a., Een groot gedruis en eene onbesuisde
vrolykheit. Feesten in de 18de eeuw (Leiden 1996), p. 7-29, aldaar p. 24-25.
19 Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, p. 388.
20 Clazina Dingemans, Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse
praatjespamfletten 1600-1750 (Hilversum 2008) wijst erop hoe schatplichtig de Europese
intelligentsia bleef aan de dialogen van Plato, Cicero en Lucianus. Vooral de laatste is met zijn
satires, die functioneren in ‘een semantisch veld van disharmonie en conflict’ (p. 28), een
voorbeeld voor het Saturdags Kroegpraatje. Aansluitend bij de door haar geschetste typologie
vallen de dialogen in het Saturdags Kroegpraatje onder ‘gesloten critiek’ waarin de sprekers
ageren tegen specifieke personen, vaak met argumenten ad hominem (roddels, anekdotes en
spot) (p. 323-324).
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deel 5, kolom 1012, in het lemma over de zoon van Jan Verveer. In het Saturdags
Kroegpraatje wordt gerefereerd aan wat de redacteur ‘in de winkel’ heeft opgevangen.
Simon Vuyk, Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften
van de Verlichting 1720-1820 (Amsterdam 2000), p. 177-181.
Voor Pieter Leuter: Vuyk, Verlichte verzen en kolommen, p. 172-177.
Jan Verveer, ‘Mentor aan Bathylus’, in: Dichtöefeningen van het kunstlievende genootschap,
onder de spreuk Studium Scientiarum Genitrix (Rotterdam 1778) deel 2, p. 3-24.
Jan Verveer, ‘Cleon aan zichzelven’, in: Dichtöeffeningen, p. 39-60.
Simon Vuyk, ‘Wat is dit anders dan met onze eigen hand deze gruwelen te plegen?
Remonstrantse en doopsgezinde protesten tegen slavenhandel en slavernij in het laatste
decennium van de achttiende eeuw’, in: Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 32 (2006), p.
171-206. Over Cornelis van Vollenhoven: Vuyk, De verdraagzame gemeente, p. 207-214.
Geciteerd bij Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, p. 388.
Van Wissing, Stokebrand Janus, p. 80, noemt zonder verwijzingen of argumentatie Cornelis
van der Palm als tweede auteur. Gelet op de eenheid van stijl en taal lijkt mij het Kroegpraatje
uit één hand geschreven.
Jürgen Brummack, Satirische Dichtung. Studien zu Friedrich Schlegel, Tieck, Jean Paul und
Heine (München 1979).
Saturdags Kroegpraatje nr. 23 (5-8-1786).
Saturdags Kroegpraatje nr. 48 (6-1-1787).
Saturdags Kroegpraatje nr. 75 (21-4-1787).
Saturdags Kroegpraatje nr. 36 (21-10-1786).
Saturdags Kroegpraatje nr. 86 (30-5-1787).
Ernestine van der Wall, Socrates in de hemel? Een achttiende-eeuwse polemiek over deugd,
verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk (Hilversum 2000).
Naamlijst van het Rotterdamse vrijkorps met antecedenten in: Palmen, Kaat Mossel, p. 271-277.
Saturdags Kroegpraatje nr. 22 (29-7-1786).
Saturdags Kroegpraatje nr. 49 (13-1-1787).
Saturdags Kroegpraatje nr. 50 (20-1-1787).
Saturdags Kroegpraatje nr. 103 (28-7-1787).
Te Lintum, ‘Een Rotterdamsch gedenkschrift’, p. 137: ‘De dijkgraaf van Schieland liet overal
Oranjebloemen bij de boeren, daar ze op hunne werven in het gezigt stonden, wegnemen’.
Saturdags Kroegpraatje nr. 20 (15-7-1786). Die ‘strontruikers’ bestonden uiteraard uit oranje
bloemen.
Zie voor de praktijken der diaconie bij de remonstranten: Simon Vuyk, ‘De zorg voor de
schaduwkant van remonstrants Rotterdam’, in: id., De dronken Arminiaanse dominee. Over de
schaduwzijde der verlichte remonstranten (Amsterdam 2002), p. 132-155.
Saturdags Kroegpraatje nr. 7 (17-4-86). ‘Santippe’: toespeling op Pieter Langendijks blijspel
Xantippe of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld (1756).
A. Marcel, Welmeenende opwekking aan Neerlands ingezeetenen tot herstel van hunne vervallene
zaaken in een tweetal kerkelyke leerredenen, uitgesproken op de algemeene dank- en bededagen
in den jaren 1785 en 1786 (Rotterdam 1786).
Joost Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (Nijmegen 2003),
onder andere p. 461.
Saturdags Kroegpraatje nr. 4 (25-3-1786).
Saturdags Kroegpraatje nr. 30 (16-9-1786).
Palmen, Wie zou ook niet vrolyk weezen vermeldt ook een prent van Dominee Elias van Berkel,
derde luitenant in het vrijkorps.
Palmen, Kaat Mossel, p. 85-90.
Saturdags Kroegpraatje nr. 37 (25-10-1786).
Over dit thema: Joris van Eijnatten, God, Nederland en Oranje, Dutch Calvinism and the search
for the social centre (Amsterdam 1993).
Titel van een pamflet met prent tegen Willem V.
S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland 1766-1787 (Amsterdam
1995).
Saturdags Kroegpraatje nr. 75 (21-4-1787).
Saturdags Kroegpraatje nr. 29 (13-9-1786).
Saturdags Kroegpraatje nr. 37 (25-10-1786).
Saturdags Kroegpraatje nr. 21 (22-7-1786).
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59 Saturdags Kroegpraatje nr. 27 (2-9-1786).
60 Saturdags Kroegpraatje nr. 75 (21-4-1786). Cf. Klein, Patriots Republikanisme, p. 128-139.
61 Saturdags Kroegpraatje nr. 75 (21-4-1786). Hier wordt freule Stans van Lynden bedoeld, met
wie Willem V een affaire had. Zie hierover Klein, Patriots republikanisme, p. 128-140.
62 Saturdags Kroegpraatje nr. 22 (29-7-1786).
63 Saturdags Kroegpraatje nr. 96 (4-7-1787).
64 Saturdags Kroegpraatje nr. 87 (2-6-1787).
65 Saturdags Kroegpraatje nr. 81 (12-5-1787).
66 Saturdags Kroegpraatje nr. 97 (7-7-1787).
67 Saturdags Kroegpraatje nr. 101 (21-7-1787). Anders dan de Republikein aan de Maas kiest
het Kroegpraatje voor geweld als strategie. Zie hierover Henk Reitsma, ‘“Altoos
gedenkwaardig”. De herdenkingsliteratuur naar aanleiding van tweehonderd jaar Nederlandse
Revolutie’, in: Theoretische Geschiedenis 16 (1989), p. 255-275, aldaar p. 265.
68 Saturdags Kroegpraatje nr. 103 (28-7-1787).
69 Saturdags Kroegpraatje nr. 107 (11-8-1787).
70 Saturdags Kroegpraatje nr. 112 (29-8-1787).
71 Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken (Kampen 1788) nr. 371,
p. 19.
72 Over de vluchtelingen naar Vlaanderen en Frankrijk: Rosendaal, Bataven!, onder andere p. 256.
73 Hof Courant 26-4-1788.
74 Het Vrydags Burger Gesprek was bijvoorbeeld, blijkens nr. 1, bedoeld om het Kroegpraatje te
weerspreken. Zie ook Eenvoudig en kort verhael aengaende den oorsprong en den voortgang
der oneenigheeden in de gemeente (Rotterdam 1798), p. 29, over Jan Verveer: ‘een vlugtende
Bandiet, een Monster van een Sociniaen’. Cf. Van Wissing, Stokebrand Janus, p. 81.
75 De andere twee spotpamfletten van Sterck zijn Testament of uiterste wille, van wylen den heer
Jan Verveer (1787) en Catalogus en appendix der nagelatene goederen, van wylen den heer
Jan Verveer (1787). Hierover: Ton Jongenelen, ‘O so mooy! O so fraay! O so curieus! De
Lanterne magique (1782-1783)’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman
31 (2008), p. 124-132, aldaar p. 131.
76 Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, p. 412: ‘Een gevolg van de restauratie is ook het
verbod van het Saturdags Kroegpraatje onder redactie van Jan Verveer dat twee jaar lang zonder
resultaat [sic] onder den minderen man propaganda had gemaakt voor de patriotse beginselen.
Het roemloos einde van dit periodiekje [sic] geeft twee grappenmakers aanleiding nog eens
geducht uit te pakken over de kopstukken en mindere goden van de patriotten en hen stuk voor
stuk de revue te laten passeren’. De overdrijving in de laatste regel - er werden slechts enkele
namen genoemd - laat geen twijfel over Hazewinkels waardering van de patriottenbeweging.
77 Jan Verveer junior (1775-1838) zal in de jaren negentig studeren aan het remonstrants
seminarium, maar er door gebrek aan middelen mislukken. Hij maakte daarna carrière bij de
marine o.a. in dienst van koning Willem I. Zie Vuyk, De verdraagzame gemeente, p. 155; id.,
Uitdovende Verlichting, remonstranten als deftige vaderlanders (Amsterdam 1998), p. 258;
id., De dronken Arminiaanse dominee, p. 31-33.
78 Saturdags Kroegpraatje ongenummerd (z.d. [eind september 1787]).
79 Te Lintum, ‘Een Rotterdamsch gedenkschrift’, p. 192, 208.
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Satire in ballingschap
De Gedenkschriften van Martinus Scriblerus den Jongen (1791-1792)
van Pieter 't Hoen
Peet Theeuwen
Gedurende de jaren 1787-1794 vormden enkele duizenden uit de Republiek verdreven
patriotten vluchtelingengemeenschappen in Noord-Frankrijk, waar zij onder meer
een bloeiende literaire activiteit ontplooiden. Een van hun nagelaten geschriften is
de Gedenkschriften van Martinus Scriblerus den Jongen. Het satirische periodiek
geeft een boeiend inkijkje in de ideeënwereld van de Nederlandse ballingen.

Gedrukt in Duinkerken
Van de Gedenkschriften zijn maar enkele exemplaren bewaard gebleven, die ook
nog eens onvolledig zijn.1 Er zijn slechts drie afleveringen bekend, betiteld als eerste,
tweede en derde ‘stuk’: één uit 1791 en twee uit 1792. De stukken zijn vrij
omvangrijk: het eerste stuk telt, indien compleet, 84 pagina's, het tweede en derde
stuk elk 78 pagina's. Het derde stuk is overigens als enige voorzien van een
inhoudsopgave. De prijs bedroeg twaalf stuivers per aflevering.2
Het titelblad van de losse afleveringen noemt als uitgeversadres ‘Te Duinkerken
/ By Van Schelle & Comp.’ en het jaartal. De uitgeverij van Pieter van Schelle richtte
zich met haar uitgaven zowel op het publiek in de Republiek als op de patriotse
vluchtelingengemeenschap in Noord-Frankrijk. Aangezien alle lectuur, afkomstig
uit de patriotse emigrantenuitgeverij, onder de repressieve censuur viel van de
oranjegezinde regeringscolleges die vanaf september 1787 de Republiek bestuurden,
moest deze met grote voorzichtigheid van Duinkerken naar Nederland gesmokkeld
worden. Twee belangrijke contacten hierbij in de Republiek waren mr. Laurens van
Santen, repetitor en na 1795 curator aan de Leidse universiteit, en J. van Schelle,
broer van de uitgever en koopman te Rotterdam. Van Santen fungeerde blijkbaar
regelmatig als correspondent, die via anonieme brieven contacten met boekverkopers
onderhield, J. van Schelle zorgde voor de verzending van foldermateriaal en boeken
via de beurtschepen die vanuit Rotterdam op Duinkerken voeren. Boekverkopers
waarmee men via deze kanalen relaties onderhield waren onder meer Johannes
Luchtmans te Leiden en Jan Verlem te Amsterdam.3
Ondanks het omzichtig opgebouwde geheime netwerk was men geenszins van
een ongestoorde handelsstroom verzekerd. De weersomstandigheden bleven altijd
een onzekere factor. Maar de grootste hindernis vormde het uitbreken van de Eerste
Coalitieoorlog tussen het revolutionaire Frankrijk en Oostenrijk, Pruisen en Engeland
(1792-1797). Door deze oorlog werd het verzenden van kranten en tijdschriften
vanuit Frankrijk naar de Republiek, via de Oostenrijkse Nederlanden of het door de
Britse marine beheerste Kanaal, ernstig bemoeilijkt. Dit logistieke probleem werd
in het laatste nummer van de Duinkerksche Historische Courant, eveneens een uitgave
van Van Schelle, zelfs genoemd als de reden voor het opheffen van de krant.4
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Wellicht heeft de logistiek ook de Gedenkschriften parten gespeeld. Het was bedoeld
als maandblad maar - voor zover dit kan worden gezegd van een blad dat slechts kort
heeft bestaan - het verscheen onregelmatig. Dit blijkt uit het Voorbericht bij het derde
stuk, waar de auteur zich voor de vertraging verontschuldigt. Als reden voert hij het
overlijden van Pieter van Schelle aan, op 28 februari 1798, waarna hijzelf medefirmant
werd: ‘thans is die taak, welken hy [nl. Van Schelle] vol lust en yver op zich had
genoomen, ook de onzen geworden; dit is de rede, dat wy de Gedenkschriften van
onzen Martinus Scriblerus niet geregeld maandelyksch kunnen vervolgen, edoch
dezelven met den mogelyksten spoed zullen tragten doortezetten’.5
Van dit spoedig doorzetten is voor zover bekend niets meer gekomen. Ook de
volstrekt onbevredigende samenwerking tussen de auteur en andere patriotten die
bij Van Schelle werkzaam waren - waarover hieronder meer - zal debet zijn geweest
aan de onregelmatige uitgave en, uiteindelijk, het staken van de Gedenkschriften.

De auteur
Blijkens de ondertitel: uitgegeeven door de schryvers van den Post van den
Neder-Rhyn, moeten de auteurs van de Gedenkschriften gezocht worden in de kring
rond Pieter 't Hoen (1744-1828), die in 1791-1792 bij Van Schelle & Comp. werkzaam
was.6 Deze patriotse journalist schreef het toonaangevende politieke periodiek De
Post van den Neder-Rhijn (1781-1787) en was als schutterij-officier in augustus 1786
nauw betrokken bij de machtsovername door de patriotten in de stad Utrecht. Na de
inval van de Pruisische troepen vluchtte ook hij naar het de patriotten welgezinde
Frankrijk, waar hij ruim zeven jaar in ballingschap leefde.
In Noord-Frankrijk was 't Hoen met zijn gezin in verscheidene plaatsen woonachtig,
het langst in Duinkerken en later in het nabijgelegen Watten, te midden van vele
gevluchte geestverwanten.7 Hij schreef er gelegenheidsgedichten, enkele bundels
zedenkundige toneelstukken met zowel eigen werk als vertalingen van enige Franse
stukken, en gaf een bewerking in Noord-Nederlandse stijl en spelling uit van het
Vlaamse werk van de leider der Zuid-Nederlandse democratische patriotten, mr. Jan
Frans Vonck.8
In 1792 werkte hij korte tijd met zijn medepatriotten Joost Vrijdag en Wybo Fijnje
samen in de Duinkerkse emigrantenuitgeverij Van Schelle & Comp., overigens met
kwalijke gevolgen. Later zou Vrijdag 't Hoen verwijten ‘nimmer om zijne zaken te
denken, maar wel op zijne plesierparthijen’, waarmee hij mogelijk diens drukke
literaire werkzaamheden heeft bedoeld, waarvan juist in 1792 de Gedenkschriften
het leeuwendeel vormde. Bovendien was de neergang van de Duinkerksche
Historische Courant volgens Vrijdag met name te wijten aan 't Hoens
onverantwoordelijk gedrag. 't Hoen bleef redelijk succesvol als auteur en journalist,
maar was overduidelijk ongeschikt als medefirmant in het bedrijf.
De woorden ‘uitgegeeven door de schryvers van den Post van den Nederrhyn’ in
de titel van de Gedenkschriften zijn op zichzelf overigens geen doorslaggevend bewijs
voor 't Hoens auteurschap van het blad. Om dat te kunnen vaststellen moeten we
naar de inhoud van het blad zelf kijken.
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De eerste aanwijzing is te vinden in de verwijzing naar 't Hoens voorliefde voor
de Onderaardsche reis van Claas Klim (1741) van Ludvig Holberg.9 Ook de auteur
van de Gedenkschriften kende dit imaginaire reisverhaal. Hij presenteert
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Portret van Pieter 't Hoen door Reinier Vinkeles en Cornelis Bogerts, naar een tekening van Jacobus
Buys (Collectie Rijksmuseum)

het blad namelijk als een verzameling traktaten uit de nalatenschap van zijn vader,
de geleerde Martinus Scriblerus den Jongen: ‘onder die stukken zyn ook de
onderaardsche reizen van Claas Clim den Jongen, zoon van den beroemden koster
der kruiskerke van Bergen in Noorweegen, die wy reeds met het derde of vierde stuk
zullen aanvangen, aan onze lezeren medetedeelen’.10
Een duidelijker aanwijzing is te vinden in het reeds aangehaalde voorwoord bij
de derde aflevering. Daaruit valt op te maken dat de schrijver na het overlijden van
zijn uitgever diens werkzaamheden gedeeltelijk heeft overgenomen. Het was inderdaad
Pieter 't Hoen die na het overlijden van Van Schelle vennoot werd in diens bedrijf.
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Verder duikt een der personages uit de Gedenkschriften vijf jaar later op als
gefingeerde correspondent in 't Hoens Nieuwe Post van den Neder-Rhyn.11 Het is de
verwaande schoenlapper Jan Pik, die op zon- en feestdagen uitgedost als een edelman
door de straten flaneert. In de Nieuwe Post figureert deze Pik als een uit ballingschap
teruggekeerde patriot die het bewind van de nieuwe Bataafse Republiek een
buitensporig hoge vergoeding tracht af te troggelen voor de in 1787 en later geleden
schade. Ook een ‘echte’ correspondent in de Nieuwe Post wekt de indruk dat 't Hoen
de schrijver van de Gedenkschriften is: Lubbert Dromer, die tot op heden zijn ware
identiteit voorbeeldig heeft weten te verhullen. Hij was reeds in de oude Post een
der trouwste en productiefste correspondenten en was in het nieuwe periodiek
teruggekeerd. Hij liet weten dat volgens zijn inlichtingen de schrijvers van de Post
ook na 1787 hun stem in de Republiek hadden doen klinken, ‘schoon gekleed in een
ander gewaad als het Post-wambuisje’.12 De tabberd van Martinus Scriblerus is
vooralsnog het enige ‘andere gewaad’ dat hiervoor in aanmerking komt.

Vroegere Scribleriana
Voor het auteurschap van 't Hoen spreekt verder zijn bekendheid met vroegere
Scribleriana. Hij was goed thuis in de Britse literatuur13 en kende de oorspronkelijke
Memoirs of the extraordinary life, works and discoveries of Martinus Scriblerus
(1741).
In 1714 was een groep van zes ‘Scriblerians’, van wie John Arbuthnot, Alexander
Pope en Jonathan Swift de bekendste zijn, begonnen met het schrijven van de
satirische Memoirs. Pas in 1741 besloot Pope, die als enige van de Scriblerians nog
leefde, de Scriblerus-satire - althans een deel ervan - in druk te doen uitgeven.14 Het
eerste wat de lezer van de Memoirs opvalt, is de raadselachtige naamgeving van de
hoofdpersoon. De voornaam Martinus was ontleend aan de komedie Sir Martin
Mar-All (1667) van John Dryden, waarin de gelijknamige hoofdfiguur al wat op zijn
weg komt in het honderd laat lopen. Scriblerus was ook zo'n brokkenmaker. Hij had
zich weliswaar bekwaamd in elke tak van kunst en wetenschap, maar miste het
gezonde oordeel om van zijn kennis een juist gebruik te kunnen maken.
Door zijn wereldvreemdheid en door de verwarde brij die alle opgedane geleerdheid
in zijn geest had gevormd, was en bleef Scriblerus ondanks zijn talloze geschriften
een ‘scribbler’, een krabbelaar van waardeloze schrijfsels. De keuze voor een
hoofdpersoon die zich een groot en universeel geleerde waant, maakte het de
Scriblerians mogelijk ieder geschrift en elke auteur of wetenschapper op de hak te
nemen via parodiërende verwijzingen naar een of andere fictieve pennevrucht van
Scriblerus.15
Popes werken, inclusief de complete Memoirs, oogstten meteen veel succes, getuige
de zes uitgaven die alleen al in 1741 en 1742 het licht zagen.16 Het werk trok van
meet af aan ook in de Republiek de aandacht van het geletterde publiek. Zo verscheen
in 1754 bij de Amsterdamse uitgever Pieter Meyer een Nederlandse vertaling17 en
werd er in diverse Nederlandse literaire periodieken gerefereerd aan de Memoirs of
aan de naam Scriblerus.18
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Pieter 't Hoen kende ook de Historie der vreemde en tot nog toe onbeschrevene
ziekte oikomania. Het pamflet, een aanklacht tegen beleggingsbubbles en tegen het
opdrijven van de huurprijzen van huizen, is geschreven door een anonymus
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die zich Martinus Scriblerus Secundus noemt, ‘den geringen Navolger mynes grooten
Ooms Martinus Primus’, waarmee onmiskenbaar het oorspronkelijke Engelse werk
is bedoeld.19 't Hoen presenteert zich in de Gedenkschriften als de derde Scriblerus
in het rijtje: ‘Mijn vader was een zoon van den beroemden Martinus Scriblerus, en
naar dat licht ben ik genaamd, Martinus Scriblerus Tertius, anders volgens de
gewoonte der geleerden, Martinus Scriblerus Tertius, Martini Secundi filius, Martini
nepos’.20
't Hoen maakte van Martinus Secundus een zoon, geen neef van de eerste Scriblerus,
maar aangezien hij zichzelf als Martinus Tertius opvoerde wist hij dat er al werk van
een Secundus bestond. Dat Pieter het pamflet heeft gekend wordt nog waarschijnlijker
wanneer de lezer daarin de volgende zinsnede tegenkomt: ‘De eeuw, die wy beleven,
geeft wel zwierig geklede Schoenmakers’. Het is mogelijk dat 't Hoen hier zijn idee
heeft opgedaan voor zijn personage Jan Pik, de inderdaad zwierig uitgedoste
schoenlapper die we hierboven zowel in de Gedenkschriften als in de Nieuwe Post
van den Neder-Rhyn hebben ontmoet.21

Gedenkschriften en Memoirs: een vergelijkende analyse
In hoeverre was 't Hoen met zijn Gedenkschriften schatplichtig aan zijn Engelse
voorbeeld de Memoirs? Om op deze vraag antwoord te kunnen geven, moeten beide
teksten met elkaar worden vergeleken.
De drie afleveringen die van 't Hoens Gedenkschriften bewaard gebleven zijn,
vormen evenals de Memoirs geen willekeurige verzameling van losse teksten, maar
zijn samengesteld volgens een vooraf uitgestippeld plan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
zijn opmerking dat hij het derde of vierde stuk wilde beginnen met het vervolg op
Claas Klim.
De Gedenkschriften beginnen, net zoals de Memoirs, met een kennismaking met
Scriblerus, geboekstaafd door de uitgever van diens geschriften. Bij 't Hoen zijn dat
Scriblerus Secundus' nagelaten geschriften, uitgegeven door zijn zoon, Martinus
Scriblerus Tertius. Op deze inleiding volgen vijf documenten uit de nalatenschap
van Martinus' vader. In de tweede aflevering van de Gedenkschriften wordt de
publicatie van die documenten voortgezet met vier bijdragen, maar hier verschijnen
bovendien vijf zogenaamde reacties van lezers op de in nummer 1 gepubliceerde
bescheiden. De derde aflevering is samengesteld uit een van de nagelaten documenten,
gevolgd door drie fictieve lezersbrieven. Vaak levert Martinus Jr. kort commentaar
op zijn vaders geschriften of op de reacties van lezers.
Waren de Scriblerians aanvankelijk voornemens een satirisch periodiek te schrijven,
voor de Memoirs kozen ze spoedig de vorm van een satirische biografie. Zo niet
Pieter 't Hoen, die wél voor een periodieke uitgave koos en daarmee onmiskenbaar
aanknoopte bij de Post van den Neder-Rhijn: een periodiek werk, grotendeels gevuld
met brieven van correspondenten en ontvangen documenten, voorzien van inleidingen
of commentaren van de redacteur. Qua vormgeving zijn de Gedenkschriften daarom
niet zozeer een navolging van de Memoirs, maar meer een variant op Post van den
Neder-Rhijn: een voortzetting van het patriotse periodiek, maar nu vol gefingeerde
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brieven, documenten en betogen. Na de wetsverzetting in 1787 was er immers geen
sprake meer van een stroom van échte patriotse correspondentie.
Patriots waren de Gedenkschriften zeker. Het blad is geheel doorspekt met patriotse
politieke ideeën en het geheel heeft een belerende, moralistische toon
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die sterk aan de spectators en aan de Post doet denken. Martinus Scriblerus Tertius,
alias 't Hoen, stond uiteraard volledig achter die denkbeelden, en dat brengt ons bij
een belangrijk verschilpunt met de Memoirs. De teksten van de Scriblerus-Club zijn
met hun verwijzingen naar reële personen doorgaans veel subtieler dan die van 't
Hoen, en munten uit in absurde situaties en ideeën, die op een ogenschijnlijk amorele
wijze, zonder moralistisch commentaar, gepresenteerd worden. Bij 't Hoen daarentegen
zijn verwijzingen naar concrete personen veel directer en krijgt de lezer voortdurend
en ondubbelzinnig morele en politieke lessen voorgeschoteld. Ondanks dit verschil
tussen de twee teksten, met een amoreel absurdisme bij de Scriblerians en een patriots
getint moralisme bij 't Hoen, is Martinus Scriblerus Secundus niet minder excentriek
dan zijn illustere Britse voorganger. Dit blijkt bijvoorbeeld als hij, in plaats van zijn
schulden bij de bakker te betalen, een filosofisch betoog tegen de schrijvers van
rekeningen opstelt.22
Een ander verschil met de Memoirs is, dat deze nagenoeg geheel biografisch zijn,
terwijl in de Gedenkschriften voor een biografie alleen de inleiding van de eerste
aflevering is gereserveerd. Deze inleiding fungeert tevens als voorproefje van de
inhoud, want via de levensloop van Martinus Secundus worden alle thema's
blootgelegd die in het vervolg van het werk aan de orde zullen komen.

Kritiek op rijmelaars en dichtgenootschappen
In die inleiding van de Gedenkschriften stuit de lezer meteen op een thema dat, naast
de politiek, overal in dat werk aanwezig is: kritiek op de dichtgenootschappen en
literaire genootschappen. Daarbij komt de lezer bovendien meteen Jonathan Swift
tegen.
Tal van achttiende-eeuwse literatoren waren hun loopbaan begonnen in zo'n
genootschap, dat poogde poëzie en proza, retorica en taalkunde te verbeteren en in
dienst te stellen van de morele, godsdienstige en intellectuele verheffing van de
burgerij. Ook Pieter 't Hoen was lid geweest van zo'n dichtgenootschap. In de loop
van de jaren tachtig groeide echter ongenoegen over de werkwijze van de
genootschappen. Kritiekpunten waren de strakke richtlijnen waaraan men de gedichten
onderwierp, het vooraf vaststellen van thema's op basis waarvan de leden vervolgens
dichtstukken schreven en het overmatig bijschaven van de inzendingen, ten koste
van de originaliteit van het werk en de vrije inspiratie van de dichter.23
In de Gedenkschriften wordt kritiek geleverd op de zouteloze rijmelarij die hiervan
het gevolg was. Martinus Scriblerus Secundus stelt zijn vriend Knabbelarius voor ‘insgelyks een zeer geleerd man, het welk de lezer uit den uitgang van zynen naam
op us geredelyk kan opmaaken’ - om ‘het denkbeeld van den beroemden Swift’ ten
uitvoer te brengen. Daarmee doelt Scriblerus Secundus onmiskenbaar op Swifts lang
gekoesterd plan tot oprichting van een Britse letterkundige academie, een genootschap
op nationaal niveau dat literaire talenten met elkaar en met vermogende
kunstliefhebbers in contact zou kunnen brengen en financieel ondersteunen, naar het
voorbeeld van de Académie Française. De Scribleriaanse (Nederlandse) versie
daarvan, speciaal bedoeld voor rijmelaars, zou moeten bestaan uit ‘een zeer groot
gebouw [...] in welke zy allen opgeslooten en van het noodige zouden werden
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voorzien’, kortom een gekkenhuis voor pruldichters. Voor de financiering ontwierp
Scriblerus Secundus
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Deze gravure van Govert Kitsen naar een tekening van W.H. van Bork is een allegorische verbeelding
van ‘De zegenpraal der Vrijheid & Gelijkheid over de onbepaalde Heerschzucht’, opgedragen aan
het ‘Bataavsche volk’ (1795-1800). Gelijkheid, gezeten voor de obelisk, houdt de ‘Rechten van de
mens’ vast. De driehoek-met-oog verbeeldt de Triniteit. Verder zijn er smekende koningen te zien,
het afgehouwen hoofd van Lodewijk XVI, een veldslag en vier kindertjes rond een vrijheidspaal. Het
hele tafereel wordt beschenen door de stralen van de opkomende zon van de vrijheid (Collectie
Rijksmuseum).

een aantal nieuwe belastingen, waaronder een impost op de geveinsdheid van
staatslieden, regenten en geestelijken. Het plan bleef onuitgevoerd doordat alle
rijmelaars werden opgenomen in de vele dichtgenootschappen die mettertijd
ontstonden, waardoor het geplande dolhuis overbodig werd.24
Ook andere werken en projecten van Scriblerus Secundus waren tot mislukken
gedoemd. Uit een wellicht al te grote goedheid, zo verhaalt ons zijn zoon,
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schreef hij enkele werkjes ter verdediging van bepaalde lieden die hij regelmatig had
horen uitschelden. Een daarvan, een verhandeling ‘over de nuttigheid der
onbetaamlyke winsten’, verdedigde effectenhandelaars en bankiers, maar het werd
nooit gedrukt. Een ander werk, getiteld ‘De eerlyke hoveling’, werd door het publiek
terstond verketterd als een samenraapsel van leugens en vleierij. Zijn enige succes
behaalde Scriblerus Secundus met een naamlijst van alle boekverkopers die, vanaf
de uitvinding van de boekdrukkunst, de auteurs wier werken zij drukten, fatsoenlijk
hadden behandeld. Dit werkje was vrijwel meteen uitverkocht, al besloeg het
nauwelijks anderhalve pagina. Van een gepland onderzoek naar het geweten van de
tegenwoordige regenten kwam niets terecht, omdat Scriblerus Secundus al spoedig
bemerkte dat zijn onderzoeksobject niet bestond.25
Het valt te begrijpen dat de nijvere geleerde Scriblerus Secundus in Nederland zo
nauwelijks iets verdiende. Pogingen om op jonge leeftijd reeds zijn talenten in het
buitenland te gelde te maken hadden evenmin iets opgeleverd. Om aan de Sorbonne
te Parijs zijn kundigheid te demonstreren berekende hij de dikte van de stadsmuren
van het bijbelse Jericho, kennelijk zonder dat dit veel indruk maakte. Een theologische
verhandeling, geschreven kort voor 1688, waarin hij de val van Sodom en Gomorra
had uitgelegd als een voorspelling van de val van de Engelse koning Jacobus ii,
veroorzaakte evenwel zo'n commotie in regeringskringen dat hij Frankrijk, dat aan
de zijde van de katholieke Jacobus stond, ijlings had moeten ontvluchten. Te Berlijn
was het hem al net zo vergaan, na het opstellen van een geschiedkundige verhandeling
ten bewijze dat de Pruisen afstamden van de als bijzonder barbaars beschouwde
Scythen. Scriblerus Secundus bleef aldus straatarm en gaf tenslotte onverwacht de
geest, met als doodsoorzaak een overmatige praktijkervaring inzake het onderwerp
waaraan hij op dat ogenblik arbeidde: een werk over ‘De voordeelen van een sober
leeven, en middelen, om zich aan het gebrek te gewennen’.26
Het beginthema van de inleiding, de hekeling van tweederangs dichters en hun
genootschappen, keert bij Scriblerus Secundus herhaaldelijk terug, bijvoorbeeld in
een brief van medicinae doctor D. aan hoogleraar M. over de verzwakking van de
mensheid door aantasting van hun moraal. Een van de daar beschreven ziektegevallen
betreft zekere heer die zich verbeeldt een geleerde ‘en dat nog erger is, een dichter
te zyn’. Hij is lid geworden van enkele genootschappen, ‘zonder te begrypen, dat
men op die beroemde kunststallen zoo wel ezels als paarden zet’. De meest uitvoerige
satire op dit thema is de brief van de pasteibakker Jan Jorissen die voornemens is
een dichtgenootschap op te richten, waarbij opnieuw de ‘ezelsstal’ ter sprake komt,
waarvan de leden ‘hunne eige vuiligheid aan ieder een te koop bieden’.27

Kritiek op extravagantie, gewichtigdoenerij en schijnheiligheid
Onderliggend aan de satire in de Gedenkschriften is het moralistische karakter. Dat
komt goed tot uiting in de kritiek op de mode. In de genoemde brief van D. aan M.
komt een ruim vijftigjarige dame ter sprake die in de waan verkeert jong en mooi te
kunnen blijven door een modern kapsel, make-up en kleding, en wel in zulke mate
dat zij dreigt te eindigen in het dolhuis. De afkeuring die hieruit spreekt, is ook te
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beluisteren in een uitvoerige bijdrage, zogenaamd geschreven door de kleermaker
meester Flik. Kerkgangers zowel als vorsten
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en regenten worden in deze gefingeerde brief gekapitteld vanwege hun pronkzucht
met weelderige kledij, die hen als het ware de deugden, het verstand en de
bekwaamheid moet verlenen die zij uit zichzelf niet bezitten. Vooral ook moeten
petit-maîtres, de aan de nieuwste mode verslingerde rijke dandy's, het ontgelden.
Scriblerus alias 't Hoen was echter, zonder het te weten, zijn tijd ruim twee eeuwen
vooruit met zijn satirische aanprijzingen van piercings, naar de mode van Indiase en
Indiaanse neus- en lipsieraden!28
Verder waren pedanterie, gewichtigdoenerij en inhaligheid in geleerde kringen
een dankbaar mikpunt van spot in de Gedenkschriften. In de inleiding van het eerste
stuk stelt Scriblerus Tertius dat zijn vader als jonge geleerde een ‘grand tour’ langs
beroemde Europese universiteiten had gemaakt. Niet om ‘de gezelschappen te zien,
de speelpartyen by te woonen, mooije vrouwen te vinden, lekkeren wyn te drinken,
en wat diergelyke gewigtige bezigheden onzer reizende en verlichte jeugd meer
betreft’, maar om zijn kundigheid te tonen en te solliciteren. Wanneer de opvoeding
van de jonge Scriblerus Tertius aan de orde komt in een dialoog tussen zijn ouders,
vindt vader zijn zoon volkomen geschikt om een groot geleerde te worden: zo
twistziek, trots en koppig als een theoloog, zo schraapzuchtig als een advocaat, zo
leugenachtig als een dichter of geschiedschrijver, en verzot op het martelen en doden
van kleine dieren, wat een goede toekomst als medicus voorspelt. Scriblerus Tertius
ontwikkelde zich dan ook voorspoedig tot een groot schrijver, naar zijn eigen zeggen
vervuld van de daartoe noodzakelijke eigendunk, eigenwijsheid en vitzucht.29
Een groep intellectuelen die het herhaaldelijk moest ontgelden, was de clerus, en
in het bijzonder de orthodoxe gereformeerde predikanten. Dit blijkt al in de inleiding,
waar Secundus' voorspelling betreffende Jacobus II voortspruit uit de ook door hem
gevolgde werkwijze van sommige predikanten, die zich ‘draaijen en wringen’ om
uit elke zinsnede in de Schrift een profetie te distilleren. In een brief van Scriblerus
Secundus aan dr. Rochet, zogenaamd over de lichamelijke, maar in realiteit over de
morele verzwakking van de mensen, ontmoeten we ds. Probus, die zich 's zondags
deftig per koets naar de kerk laat rijden om daar de nederigheid te prediken, waarbij
opgemerkt wordt dat hij een ‘voorstander van het Voetianismus’, een aanhanger van
de strenge orthodoxie is.30
Scherpe kritiek op de geestelijkheid uitte Martinus Scriblerus Tertius ook in een
betoog over een zogenaamd Engels plakkaat, waarbij de katholieken worden
uitgesloten van lidmaatschap van het schippersgilde. In werkelijkheid is hiermee de
uitsluiting van de katholieken uit de ambachtsgilden en officiële functies in de
Republiek bedoeld, ten voordele van de gereformeerden. Het is ook hier de
gereformeerde orthodoxie die het moet ontgelden, vooral in de persoon van de zeer
geleerde en alom gewaardeerde ds. Rabbelarius. Over diens preken merkt Scriblerus
op: ‘’t is waar, hy verklaart wel niet veel, en dat nog slegt; maar wat is de man met
dat al dierbaar! geen één kan zoo goed verdoemen als hy; hy bewyst uit de
grondtexten, dat niemand kan zalig worden, dan die in alles zoo zuiver denkt als hy
zelve’.31
Zoals Joost Rosendaal terecht opmerkte, stonden 't Hoens aanvallen op de
gereformeerde orthodoxie wellicht niet los van de discussie die in 1790-1791 in
Frankrijk woedde over de invloed en de positie van de geestelijkheid aldaar, en die
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leidde tot een verplichting voor geestelijken om trouw te zweren aan de Franse
revolutionaire grondwet. Maar meer nog vormen die aanvallen een
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voortzetting van de praktijk in De Post van den Neder-Rhijn, waar 't Hoen
onvermoeibaar opkwam voor gelijkberechtiging van katholieken en fel van leer trok
tegen de vele oranjegezinde, orthodox-gereformeerde predikanten. De situatie was
vergelijkbaar met het Engeland van Swift en Pope, waar sinds Willem III er koning
was geworden, eveneens een streng uitsluitingsbeleid ten aanzien van de katholieken
werd gevoerd. De traditionele band tussen de Republiek en Engeland, in
orthodox-oranjegezinde ogen een natuurlijk bondgenootschap dat mede berustte op
de door beide staten gedeelde protestantse religie, was de patriotten steeds een doorn
in het oog geweest, reeds vanaf de Vierde Engelse Oorlog. Het is dus niet
verwonderlijk dat 't Hoen bij monde van Scriblerus Secundus Engeland in deze satire
betrekt en stevig uithaalt naar de Engelsen, schamper betiteld als ‘onze edelmoedige
bond- en geloofsgenooten’.32

Politieke stellingname
Met die laatste constatering komen we bij het hoofdthema van de Gedenkschriften,
de politiek. Begrijpelijkerwijs komt vooral Pruisen, het land dat met militair geweld
een einde aan de patriottenbeweging maakte, er slecht vanaf. Spoedig ontwikkelde
de anti-Pruisische satire zich tot een algeheel anti-Duitse satire. Al in de eerste
aflevering schreef 't Hoen een dialoog in het dodenrijk tussen het
kannibalenopperhoofd Caninaphoras en Robbert de Dolle, erfvorst van een niet nader
genoemd Duits vorstendom. De uitkomst is dat de kannibaalse beschaving op een
hoger peil staat dan de Europese, met haar ingewikkelde wetgeving, verwoestende
oorlogen, absolute vorsten en dwaze modegrillen, terwijl de zogenaamde wilden
slechts op logische wijze de natuurwetten volgen.33
Verderop in het blad zetten in een briefwisseling tussen een Engelsman en een
Pool zowel anti-Duitse als anti-Britse sentimenten de toon. De Engelsman is een dief
die de Pool vraagt of zijn land een geschikt toevluchtsoord is waar dieven in alle rust
en beschermd door privileges hun métier kunnen uitoefenen. Uit deze correspondentie
blijkt meteen al dat niet Polen, maar Nederland bedoeld is: er heeft althans recentelijk
een Duitse of Pruisische inval plaatsgevonden waarbij vreselijk geplunderd is en
burgers zijn vermoord en mishandeld. Het antwoord aan de Engelse dief luidt dan
ook dat hij zich maar snel in dit land moet vestigen, daar er voor rovers uitstekende
vooruitzichten zijn.34
Het overgrote deel van de Gedenkschriften is gewijd aan het sinds 1787
zegevierende bewind van Willem v en de oranjegezinde en conservatieve,
‘aristocratische’ regenten, en de patriotse visie op de staatsinrichting van de Republiek.
Zo verzoekt een heer uit Genua in een gefingeerde brief aan zijn geleerde vriend in
Venetië (schoolvoorbeeld van een republiek met een gesloten oligarchie) of deze
een werk wil schrijven over de geschiedenis en burgerrechten van Genua, ter
onderrichting van de jeugd in zijn stadstaat (lees: de Nederlandse Republiek). De
Venetiaan antwoordt dat de jeugd dit helemaal niet nodig heeft en politiek bewustzijn
bij de burgerij tegenwoordig totaal overbodig is. Er is nu immers een oppermachtige
oligarchie, dus waartoe zijn burgerrechten en burgerinvloed in het landsbestuur nog
nodig?35
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In een andere brief, van de arts D. aan M., is sprake van een ontspoorde regent,
die als schepen slechts nog vonnissen velt op basis van aan hem bewezen gunsten
dan wel uit wraak. Deze wordt in de betreffende brief echter voorafgegaan door ‘een
staatsdienaar, tusschen de 40 en 50 jaaren oud’, die zich verbeeldt de
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hoogste macht in de staat te bezitten en zijn meester aan zich onderworpen heeft:
onmiskenbaar Willem V.36
De tweede aflevering bevat een hele reeks korte politieke satires, in de meest
uiteenlopende vormen. De uitvoerigste daarvan is een redevoering over het tirannieke
bewind van koning Nebukadnezar, die na verovering van Jeruzalem de joden in
ballingschap had weggevoerd (587 v. Chr). Deze rede, geschreven in
Oudtestamentische stijl, is uiteraard toepasselijk op de situatie van de patriotten in
ballingschap.37 De lezer wordt vervolgens nog even in de religieuze sfeer gehouden
via een brief van de patriotse catechiseermeester Salomon. Deze onderwijst zijn
leerlingen niet alleen in de catechismus, maar ook in de bijbelse en soms ook de
profane geschiedenis. Daarom staat hij in een slecht blaadje bij zijn minder goed
onderlegde collega's, van wie velen hun baan te danken hebben aan hun vleierijen
bij predikanten en kerkeraden. Salomon geeft een staaltje van zijn ‘historische
catechisatie’ over het stadhouderschap van Pontius Pilatus in vergelijking met dat
van Willem V, waarbij Pilatus als de meest rechtvaardige van de twee stadhouders
uit de bus komt. Wanneer de meester vraagt wat de beste eigenschap was van Pilatus'
stadhouderschap, antwoordt Jantje: ‘Dat het niet erflyk was’. Martinus Scriblerus
Tertius tekent hierbij aan dat meester Salomon wel niet veel succes geoogst zal
hebben met zijn catechisatie, en ongetwijfeld weinig regentenkinderen als leerling
heeft gehad.38
Ook de navolgende gefingeerde documenten, die grotendeels reacties van lezers
van de Scriblerus-werken voorstellen, zijn gewijd aan de bekende politieke thema's:
hekeling van de Engelsen, van het oranjevolk dat zo vaak patriotten en hun bezittingen
molesteerde, van de stadhouder en de hem welgezinde regenten. Deze tweede
aflevering eindigt met een Oosterse vertelling, waarin wijsgeer Abdallah, op zoek
naar schoonheid, deze niet vindt in de schitterende paleizen en graftomben van
vorsten, maar in de puinhopen waar een voorvechter van vrijheid en burgerrechten
begraven ligt. De vertelling verwijst naar de bekendste patriotse voorman, Joan Derk
baron van der Capellen tot de Pol, wiens graftombe op de Gorsselse heide in de nacht
van 6 op 7 augustus 1788 door orangisten werd opgeblazen, overigens nadat het
stoffelijk overschot van de ‘burgerbaron’ in het geheim reeds elders herbegraven
was.39
In de derde aflevering is de politieke stellingname van 't Hoen evenzeer
onmiskenbaar aanwezig. Het stuk begint in kerkelijke en moralistische sfeer, met
een predicatie van een ‘kwaker’ uit Aarlanderveen over de bijbelse rechter, die om
God noch gebod gaf.40 Uitgaande van de stelling dat vrijheid Gods kostbaarste
geschenk aan de mensheid is, predikt 't Hoen hier bij monde van Scriblerus de vrijheid,
het natuurrecht en de daarop gebaseerde volkssoevereiniteit, tegen goddeloze rechters
en machthebbers, in dit kader de stadhouder en zijn aanhang onder de regenten.
Tegelijkertijd schildert hij in deze bijdrage ook een ideaalbeeld van de goede patriot:
godvrezend, vastberaden in de strijd, maar niet wraakzuchtig jegens verslagen
vijanden. Na de predicatie volgt echter meteen een brief van de heer Superbus, die
zich tegen de kwaker keert.41
Elders schrijft de felle patriot Julferd Pik in een brief hoezeer hij het standpunt
van de kwaker verwerpt. Julferd is een onverzoenlijke fanaticus die koste wat kost
zijn zin wil doordrijven en alle gezag wantrouwt, ook dat van de door hemzelf gekozen
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doordrukken van ‘de souveraine, onbepaalde, alles dwingende
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magt des volks [...] goedgekeurd door den souverainen wil van meester Pik’. Dat
plan bevat onder meer bepalingen voor het benoemen van officiële volksmenners,
gekozen uit ‘de vuurigste en niets ontziende patriotten’, en een voorstel om de regering
ieder jaar te wijzigen en de regeringsvorm van het land elke twee jaar. Hiermee
hekelde 't Hoen ook het fanatisme binnen zijn eigen beweging, waarbij hij wellicht
tevens de meest radicale stroming in zijn gastland en een al te fanatieke deelname
daaraan door sommige Nederlandse patriotten op het oog heeft gehad.42
Achteraf bekeken was het waarschuwend karakter van deze bijdrage geenszins
overbodig, want ruim een jaar na het verschijnen van de derde aflevering van de
Gedenkschriften kwamen in Frankrijk de ultra-radicalen aan de macht en barstte
onder leiding van Robespierre in 1793-1794 de Terreur van de Franse Revolutie los.

Slot
De Memoirs en de Gedenkschriften zijn uitgegeven in tijden die in de ogen van de
respectieve auteurs politiek ongunstig waren, en waarin zij terugblikten op een recent
verleden waarnaar men sterk terugverlangde. Voor de Scriblerians was dat de periode
1702-1714, de regering van Queen Anne, voor Pieter 't Hoen de tijd vanaf 1786 tot
september 1787, waarin het patriottisme nog de overwinning leek te kunnen behalen.
't Hoen ontleende de fictie rond Martinus Scriblerius aan de Scriblerians: zijn
Martinus Secundus was een zoon van hún Scriblerus, en hijzelf was Martinus
Scriblerus Tertius. De satirische stijl van zijn beroemde Engelse voorbeelden nam
hij slechts gedeeltelijk over. Het amorele, absurdistische element, zo opvallend in
de voortreffelijk geschreven Memoirs, is bij 't Hoen immers afwezig.
De Gedenkschriften zijn wat themakeuze betreft meer een voortzetting van zijn
vermaarde Post van den Neder-Rhijn. Het patriotse, politieke en maatschappelijke
moralisme dat dit blad zozeer kenmerkte, komt in de Gedenkschriften sterk terug.
Het is geen literair hoogstandje zoals de Memoirs, maar niettemin een goed geschreven
en vermakelijke satire en een waardevol getuigenis van de morele, politieke en
literaire opvattingen van patriotten in ballingschap.

Eindnoten:
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3 R. Tuente, De emigrantenuitgeverij Van Schelle & Comp. in Duinkerken en het leven van de
hoofdfirmant Pieter van Schelle (1749-1792) (Nijmegen, onuitgegeven doctoraalscriptie 1989),
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Nederlanden deel 17-1 (Haarlem 1874), p. 101-104.
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Tegendraadse volksverlichting
Pieter van Woensel en zijn almanak De Lantaarn (1792-1801)1
Ivo Nieuwenhuis
Eigenzinnigheid is een kenmerk van vrijwel alle satirici, maar er zijn maar weinig
Nederlandse auteurs op wie dit predicaat zo van toepassing is als Pieter van Woensel
(1747-1808). Opgegroeid in Haarlem begon hij in 1764 zijn studie aan het
remonstrants seminarium te Amsterdam, om deze al na twee jaar af te breken omdat
‘zijn gevoelens niet overeenkomen met die der remonstranten’.2 Vervolgens ging hij
medicijnen studeren in Leiden. Deze studie maakte hij wel af. Spoedig daarna vertrok
hij naar St. Petersburg om voor acht jaar aan het hof van Catharina de Grote te werken.
Na terugkomst werd hij ‘doctor der marine’ in Amsterdam, maar niet voor lang, want
al na zes jaar volgde een nieuw buitenlands avontuur, dat hem onder meer voerde
naar Constantinopel in het Ottomaanse Rijk en Sebastopol op de Krim. Deze reis
nam zo'n vijf jaar in beslag, waarna Van Woensel omstreeks 1790 terugkeerde in
Amsterdam.3
Ondanks privécontacten in kringen rond de stadhouder is Van Woensel nauwelijks
een orangist te noemen. Hij kon dan ook probleemloos in functie blijven na de
Bataafse Omwenteling van 1795. Hij ging zelfs diplomatieke missies uitvoeren voor
het nieuwe bestuur. Dat wil niet zeggen dat zijn positie onomstreden was. Zijn
politieke standpunt was tamelijk ambivalent. Zoals op vrijwel alle terreinen van het
leven weigerde hij duidelijk kleur te bekennen en dwarrelde hij vrolijk langs alles
en iedereen heen, ondertussen links en rechts sneren uitdelend naar alles wat hem
belachelijk toescheen. De Burger Politieke Blixem (1800-1801), een politiek-satirisch
weekblad volgeschreven door de radicale volksrepresentant en voormalig predikant
Bernardus Bosch, betichtte hem er dan ook van te heulen met de stadhouder.4
Van Woensel dankt zijn plek in de Nederlandse literatuurgeschiedenis aan een
zeer summier oeuvre, voornamelijk bestaand uit journalistieke teksten en enige
(semi-)wetenschappelijke verhandelingen. Dat hij toch bekend is gebleven, komt
vooral door zijn ironische, literaire stijl en dan in het bijzonder door de manier waarop
hij deze stijl inzette in zijn politiek-satirische almanak De Lantaarn, waarvan tussen
1792 en 1801 vijf delen verschenen.5 Hij richtte zijn satire op de Bataafse politiek,
maar deed dat zoals zijn karakter was: eigenzinnig. Waar zijn collega-satirici
doorgaans dicht op de actualiteit zaten en hun satire voornamelijk brachten in
wekelijkse tijdschriftafleveringen, koos Van Woensel voor het medium van de
almanak. Zo'n periodiek komt hooguit één maal per jaar uit en heeft als vanzelf een
grotere afstand tot het hier en nu. De relatief lage verschijningsfrequentie nodigt
eerder uit tot reflectie op de ‘tijdgeest’. Maar de tijd helemaal loslaten doet hij niet,
hetgeen de almanak net als het week- en maandblad maakt tot een tijd(ge)schrift.
Letterlijk: een geschrift over een bepaalde tijd.6
Eigenzinnig was Van Woensel ook in de keuze van zijn doelwit. Want waar zijn
collega's meestal duidelijke ideologische voorkeuren hadden, daar stelde
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Met zijn typisch Oost-Europese bontmuts en bontkraag en zijn elegante snor presenteert Pieter van
Woensel zich als buitenstaander, een vreemde in eigen land. Het portret, een ongedateerde
stippelgravure gemaakt door Franciscus Sansom naar een tekening van Pieter Wagenaar Jr., was
bestemd voor Van Woensels Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de
Krim en Rusland in de jaren 1784-1789 (Collectie Rijksmuseum).

Van Woensel zich op als de algehele scepticus, die zowel voormalig stadhouder
Willem V als de Bataafse bestuurders zonder scrupules de mantel uitveegde.

Geleerd hakmoes
De titel van Van Woensels almanak werd reeds door tijdgenoten in verband gebracht
met een medium dat wij tegenwoordig alweer bijna vergeten zijn, maar dat in de late
achttiende eeuw een bekende attractie was op kermissen en jaarmarkten: de
toverlantaarn.7 Hiermee werden lichtbeelden geprojecteerd over actuele gebeurtenissen
uit heel Europa, zoals aardbevingen, veldslagen en kroningen. De vertoner leverde
daarbij commentaar, vaak in gebrekkig Nederlands, omdat hij uit het buitenland
afkomstig was.8 Al vroeg in de achttiende
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eeuw ontdekte men het humoristisch en satirisch potentieel van de
toverlantaarnvertoning en verschenen er pamfletten waarin een koeterwaalssprekende
‘Savoyaard’ of ‘Luikerwaal’ lichtbeelden beschrijft, die feitelijk bedoeld waren om
een politieke tegenstander belachelijk te maken.9
Maar ondanks de kermisverwijzingen in De Lantaarn voldoet die niet aan deze
toverlantaarnformule. Het is een geïllustreerde almanak, die steeds bestaat uit een
kalender, enkele astrologische gegevens en ‘geleerd hakmoes’:10 een reeks artikelen
over onderwerpen van zowel morele, godsdienstige, politieke als meer praktische
aard. Aan het woord is steeds Amurath-Effendi Hekim-Bachi, de Turkse arts die we
als het alter ego van Pieter van Woensel kunnen beschouwen.11
Voor het leeuwendeel bestaat Van Woensels almanak uit non-fictie: betogen,
beschouwingen en anekdotes die weliswaar tussen de regels door vaak ironisch zijn,
maar op het eerste gezicht toch vooral ogen als serieuze analyses van politiek en
samenleving. De allegorische vertelling die het gedrag van de Franse ‘bevrijders’ in
de Bataafse Republiek bekritiseert, is het enige volledig fictieve verhaal.12 De satire
van Van Woensel is subtieler en ligt er minder dik bovenop dan die van de meeste
politiek-satirische tijdschriften uit zijn tijd. In de Janus Verrezen bijvoorbeeld wordt
de lezer overspoeld met ‘speaking names’ en fictieve locaties.13 Dit alles is in De
Lantaarn niet het geval, waardoor die nog steeds goed leesbaar is.
Opvallend is ook dat Van Woensel visuele en tekstuele satire combineert.
Weekbladen waren in de late achttiende eeuw doorgaans niet geïllustreerd, op de
titelprent bij een gebundelde jaargang na. De vijf delen van De Lantaarn daarentegen
bevatten in totaal circa veertig spotprenten, gemaakt door Van Woensel zelf, waarin
hij eveneens subtiel ironisch commentaar levert op de actualiteit. De meeste zijn
allegorisch van aard. De prenten horen doorgaans bij de tekst, maar staan soms ook
meer op zichzelf. Binnen Nederland vormen ze een van de zeldzame
achttiende-eeuwse voorbeelden van grafische politieke satire, naast de
spotprentenreeks Hollandia regenerata (1797) van de Zwitserse gardist David Hess.14
Van Woensels associatieve, ironische stijl doet erg denken aan het werk van de
Britse auteur Laurence Sterne. Via zijn ‘persona’ Amurath-Effendi Hekim-Bachi
lijkt hij zich bovendien te positioneren als maatschappelijke outsider die blijkens
zijn bontmuts zijn mosterd heeft gehaald bij de Franse filosoof Jean-Jacques
Rousseau.15 Deze internationale connecties zijn goed te rijmen met Van Woensels
kosmopolitische oriëntatie, die hij ook in De Lantaarn met enige regelmaat etaleert.16

Verlicht conservatief
Wegens zijn kosmopolitische houding zou je Van Woensel een typisch product van
de Verlichting kunnen noemen. De situatie ligt echter iets ingewikkelder. Van
Woensel was vertrouwd met het intellectuele debat van zijn tijd - hij verwijst in De
Lantaarn naar diverse Verlichtingsfilosofen - en sympathiseerde met progressieve
denkers als Locke en Voltaire. Zijn houding in morele en religieuze kwesties is
zonder meer tolerant te noemen en neigde zelfs naar libertinisme. Dat blijkt
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de theologische scherpslijperij van orthodoxe protestanten.17 Sowieso was Van
Woensel overtuigd antiklerikaal.
In politiek opzicht was hij echter een stuk behoudender. Tot aan 1795 is Van
Woensel niet op enige revolutionaire sympathieën te betrappen.18 Daarna wilde hij
weliswaar in de gunst komen van de nieuwe Bataafse overheid, maar dit lijkt eerder
ingegeven door praktische dan door principiële overwegingen.19 In De Lantaarn stelt
Van Woensel zich vanaf het begin op als een scherp criticaster van de revolutionaire
bestuurders en een scepticus als het gaat om Bataafse idealen als gelijkheid en
volksinspraak. In deze zin is hij te vergelijken met de Leidse jurist Elie Luzac: beiden
zijn verlicht conservatief, omarmen in theorie het verlichtingsdiscours maar staan
afwijzend tegenover de revolutionaire consequenties van de democratisering van het
staatsbestuur.20
Vanuit deze ambivalente houding bedrijft Van Woensel in De Lantaarn satire op
de actuele politiek én op de Verlichting als maatschappelijke beweging die erop
gericht is de samenleving vooruit te helpen en de leden ervan op te voeden tot verlichte
burgers.21 Hij speelt daarbij met verschillende genretradities. Hij presenteert zijn
Lantaarn middels de titel en het voorwerk als een almanak, een medium dat toentertijd
beschouwd werd als een effectief middel om het volk te verlichten,22 maar verwijst
tevens naar het genre van het haneboek of ABC-boek, een type leerboekjes voor
kinderen dat al sinds de Reformatie bestond maar dat in de late achttiende eeuw een
duidelijk verlichte invulling kreeg.23 Dit doet hij door aan het begin van iedere
Lantaarn de afbeelding van een kraaiende haan te plaatsen, met het onderschrift:
‘Gelijk de Wakkere Haan tot Kraijen is genegen/ Zo laat u, Jonge Jeugd, tot Onderwijs
bewegen’.
Maar uiteindelijk is De Lantaarn noch een almanak noch een haneboek en lijken
de verwijzingen naar deze twee media vooral bedoeld als ironische allusie. Van
Woensel stelt zich namelijk bepaald niet op als een conventionele schoolmeester/
volksopvoeder. Hij legt geen hapklare normen en waarden neer, maar zaait twijfel
over wat goed is en wat fout. Bovendien lijkt hij de verlichte (volks)opvoeding soms
eerder te bespotten dan oprecht uit te dragen. Een paar voorbeelden.

Verlichting en volksopvoeding
Myne Collega's auteuren zyn recht allerliefste luiden. Ik bewonder' hunne
belangeloosheid. Zy hebben mond en pen (ook hart en hoofd?) eeuwig
vol van 't Algemeene Nut, van Verlichting, van de opvoeding der
Nederlandsche Jeugd, van bevordering van Deugd, van Publiek Welvaaren
enz.24
Van Woensel verwijst hiermee naar de karrevracht aan ‘nutsliteratuur’ die in zijn
dagen geschreven werd door auteurs als Van Alphen, Martinet en Wolff en Deken.
Laatstgenoemden schreven ‘ter bevordering van het algemeene welwezen’, zo laten
zij weten in het voorwoord bij hun Economische liedjes (1781): ‘Laaten wy, in vredes
naam, die affaire opnemen, en, ter liefde van ons Vaderland, het Rymwerk beginnen’.25

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

Deze uitspraak is illustratief voor de wijze waarop veel auteurs destijds hun taak
zagen: zij schreven nadrukkelijk in dienst van de publieke zaak. Door zijn werk te
plaatsen binnen de tradities van de almanak en het haneboek lijkt Van Woensel zich
hierbij aan te sluiten, maar in de passage die volgt op het citaat hierboven beweert
hij juist het tegendeel. Daarin zegt hij expliciet te schrijven voor zijn eigen nut, meer
specifiek om de verveling te
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De prenten ‘'t Oude Licht’ en ‘'t Nieuwe Licht’ sieren respectievelijk de achterkant en de voorkant
van De Lantaarn voor 1796. In de eerste zijn de recente Verlichtingshausse en de Bataafse
Omwenteling van 1795 verbeeld als een apengebeuren, waarbij een aap een geschrift vasthoudt met
de tekst ‘en wy zyn aapen gebleeven’. In de tweede prent schenkt Minerva een olielampje bij dat staat
op een stapel boeken van geleerde auteurs als Boerhaave, Locke en Voltaire. Drie Griekse filosofen
kijken toe. Van Woensel maakte de prenten zelf: onder ‘'t Oude Licht’ staat ‘Amurath-Effendi invenit
omnes’ en ‘P.W. fecit omnes’ (Bijzondere Collecties, UvA: OTM OK 62-6665).

verdrijven en om zijn beurs wat aan te vullen.26 Dit wekt de suggestie dat Van Woensel
het nutsschrijven vooral belachelijk wil maken en dat zijn gebruik van de
almanakvorm parodiërend bedoeld is.
Dan volgt een uitgebreid artikel onder de titel ‘Nationaale Opvoeding’, dat tot
doel heeft de ‘openbaare en algemeene opvoedinge’ van de Nederlanders te
verbeteren.27 Die doelstelling lijkt oprecht te zijn, al maakt Van Woensel vooral
duidelijk welke zaken volgens hem niet bijdragen aan een dergelijke opvoeding. Zo
acht hij de vele prijsvragen die werden uitgeschreven door instituties als de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, van weinig waarde voor de bevordering van
de Verlichting. Prijsvraagverhandelingen worden ‘onder een pijp tabak geleezen, en
met 't uitkloppen van de pijp vergeeten’.28 Ook heeft hij niet veel op met moralistische
vertellingen, bedoeld om de jeugd of het volk te stichten. Hij
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maakt ze belachelijk door een vergelijking met de geneeskunde te maken: ‘Mij dunkt,
ik zie een Heelmeester den kreupelen, of gebogchelden eene verhandeling voorlezen
over de ziektens der beenderen!’. Opvoeders kunnen beter, aldus Van Woensel,
‘stilzwijgende preêken door goede voorbeelden’.29 Hij is overigens niet zozeer tegen
het schrijven voor algemeen nut an sich, maar vindt vooral de manier waarop dit
doorgaans gebeurt, weinig productief. De staande praktijk van volksopvoeding
ontmaskert hij als een vorm van ‘schijnverlichting’.
Dit laatste blijkt ook uit twee verwante spotprenten, afgedrukt aan weerszijden
van het omslag van De Lantaarn voor 1796. De prent op de voorzijde, met als
onderschrift ‘'t Nieuwe - Licht’, toont Minerva, de Romeinse godin van de wijsheid.
Zij schenkt olie in een lampje, dat staat bovenop een stapel boeken van typisch
verlichte denkers als Boerhaave, Huygens, Locke en Newton. Van
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bovenaf kijken Socrates, Pyrrho en Epicurus toe. De prent op de achterzijde van
diezelfde Lantaarn heeft als onderschrift ‘'t Oude - Licht’. Een grote aap met pruik
en chique overjas dooft met een domper een kaarsje, dat op de rug van een ezel staat.
Een aantal kleinere apen, alle ongekleed, kijkt nieuwsgierig toe. Linksvoor leest één
van hen in een boek de woorden ‘en wy zyn aapen gebleeven’. De bepruikte aap is
hier de vertegenwoordiger van het ancien régime, waarvan de Republiek zopas
afscheid genomen had met de Bataafse Omwenteling. De kleinere apen representeren
het volk van Nederland, dat ondanks de revolutie nog altijd dom en onnozel is.30
Deze prent biedt, naast een vilein commentaar op de vermeende intellectuele
vooruitgang die de recente politieke machtswisseling heeft gebracht, een kritiek op
het geloof in boekenwijsheid. De burgers lezen nu wel boeken, maar zijn daar niet
veel wijzer door geworden: ze zijn ‘aapen gebleeven’. In combinatie met de prent
van Minerva is deze afbeelding dan ook te zien als een ontmaskering van het verlichte
opvoedingsproject van de late achttiende eeuw als een weinig effectieve onderneming.
Deze kritische houding tegenover een volksopvoeding die uitgaat van boeken en
geleerdheid hangt samen met Van Woensels algehele aversie tegen intellectualisme.
Die blijkt bijvoorbeeld uit de spotprent van de ezel met de encyclopedie, behorend
bij het artikel ‘Staat der geleerdheid in Nederland, en van de geleerden’.31 Op de
hierin door hem gestelde vraag: ‘In welke proportie moeten de geleerden staan tot
de rest [van de bevolking]?’, antwoordt hij dat een staat ‘zo veele geleerden kan
nahouden, als 'er overschiet van handen en hoofden, gevorderd tot nodiger en
profitabeler gebruiken’.32 Ook noemt hij het aantal boeken dat in de Republiek
verschijnt, veel te groot in verhouding tot het aantal bekwame lezers. Duidelijker is
zijn afkeer van de boekenwijsheid waarmee de burger in het kader van de
volksopvoeding wordt opgezadeld in een spottende passage over een boer die haarfijn
weet welke de theologische twistpunten tussen Voetianen en Coccejanen zijn, maar
vervolgens het verkeerde land inzaait. Of een kok die de pot laat aanbranden terwijl
hij over de nieuwe Franse grondwet disputeert.33 De teneur is steeds dat geleerdheid
op zichzelf een samenleving niet verlichter maakt en dat het veel belangrijker is de
praktische vaardigheden van alle leden van het volk te verbeteren.
De anti-intellectualistische opstelling van Van Woensel is op z'n zachtst gezegd
paradoxaal te noemen. Zelf schroomt hij namelijk niet om in zijn Lantaarn tal van
geleerden aan te halen en zijn publiek deelgenoot te maken van allerhande intellectuele
debatten. Hij praktiseert daarmee eigenlijk precies het soort volksopvoeding waarvan
hij elders de onzinnigheid betoogt. Deze paradox verbindt Van Woensel met een
eerbiedwaardige satirische traditie, waar ook Erasmus (met zijn Lof der Zotheid) en
Jonathan Swift deel van uitmaken. Door middel van ironie en het uitzenden van
tegenstrijdige signalen wordt in deze traditie een instabiele retorische situatie
gecreëerd, waardoor onmogelijk valt uit te maken wat nu precies de boodschap is
van de satiricus. Telkens wanneer je denkt hem te pakken te hebben, ontglipt hij je
weer.34 Dit geldt zeker ook voor Van Woensel, die zichzelf regelmatig tegenspreekt
en zich met zijn Lantaarn plaatst binnen het kader van de verlichte opvoedingslectuur
die hij tegelijkertijd belachelijk maakt.
Paradoxaal is ook Van Woensels relatie met ‘waarheid’, een ander belangrijk
concept binnen de Verlichting. Zo stelt hij in het artikel ‘Van de kinder-teelt’:
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In alles behaagt mij de afwisseling. Ik haat niets meer dan ouwbakke kost.
Laat anderen, zo 't hun vermaakt, bewijzen, dat 's middags om 12 uuren
dag is. 'k Zal hen niet stooten van hun stok-paardje.'t Mijne is 't singuliere.35
En waarlijk raakt men 'er misschien niet verder meê van de waarheid (heeft
dit ook een klein snuifje van verwaandheid?) dan met te loopen over 't
gebaande pad.36
Enerzijds beweert Van Woensel hier dat hij niet zoveel geeft om de waarheid. Het
gaat hem er in de eerste plaats om iets nieuws en iets eigens te zeggen. Maar tegelijk
meent hij dat hij door die opstelling niet per se verder afraakt van de waarheid dan
als hij op de gebaande paden zou blijven. Kennelijk hecht hij wel belang aan het
dienen van de waarheid, iets dat al viel af te leiden uit de inleiding bij De Lantaarn
voor 1792. Daar geeft de auteur weliswaar aan dat zijn ‘geleerd hakmoes [niet] geheel
zonder steelen of stronken’ is, maar verzekert hij de lezer tevens dat hij hem ‘geene
knollen voor citroenen zoekt in de hand te stoppen’.37 Wederom is hier sprake van
een instabiele retorische situatie, waarbij niet valt uit te maken of Van Woensel het
waarheidsstreven onzinnig of juist heel zinvol vindt.
Waarheidstreven, geleerdheid, opvoedkundige lectuur: allemaal verlichte zaken
waarmee Van Woensel een ironisch spel speelt. Hierdoor blijf je als lezer van De
Lantaarn uiteindelijk achter met gemengde gevoelens over de Verlichting. Maar
daarmee diskwalificeert hij het verlichte gedachtegoed niet meteen in alle opzichten.
Is het immers niet zo dat het aanzetten tot zelfstandig nadenken, gezien een adagium
als ‘Sapere aude’ (Durf te denken) van Immanuel Kant, een van de kernwaarden van
het verlichtingsdiscours vormt?38 En zetten niet juist dit soort paradoxen aan tot
zelfstandig nadenken?
Zo beschouwd is De Lantaarn bij uitstek een adept van de Verlichting en kunnen
we Van Woensel alsnog bombarderen tot een volksverlichter, die door zijn
ambivalente opstelling het publiek dwingt scherp te zijn en zelf zijn positie te bepalen
in plaats van braaf na te kauwen wat de auteur hem voorschotelt.39 Zelf laat Van
Woensel zeker ruimte voor die suggestie. Wanneer hij in het reeds aangehaalde
artikel ‘Nationaale Opvoeding’ schrijft over de ideale opvoeding voor een toekomstige
stadhouder, plaatst hij voorafgaand daaraan de volgende opmerking:
Misschien zal eenig lezer, die niet voortleest, als de os voor de ploeg loopt,
vraagen: Mr. Amurath meent gij u bevoegt tot eene zo uitgebreide als
moeijelijke taak? - Geenzints - En waarom, vriend! bemoeit gij er u dan
meê? - 't Is met schrijven, als met de muziek, en wilt gij een Virtuoso aan
den gang krijgen, zo laat hem een breeken-been wat in de ooren krassen.40
Met name relevant in dit verband is de lezer uit de eerste zin, die ‘niet voortleest als
de os voor de ploeg loopt’. Daarmee laat Van Woensel zien naar welk type lezer hij
op zoek is, namelijk een lezer die niet stoïcijns een tekst doorploegt maar steeds
kritisch en oplettend is en dus zelf verder denkt en redeneert op basis van de onzekere
tonen die brekebeen Amurath hem in de oren krast. Hieruit blijkt de ware verlichte
intentie van Van Woensel: hij wil zijn lezers opvoeden tot zelfstandig denkende
mensen, die zich niet laten misleiden door retoriek.
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Besluit
Het recensietijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen was over De Lantaarn voor
1792 weinig te spreken. Zuinigjes noteert de recensent:
Schoon in hetzelve een aantal gewigtige en algemeen-nuttige waarheden
gezegd, en een aantal schadelyke vooroordeelen bestreden worden, is 'er
echter ook veel in, dat aan verlichte en onbevooroordeelde Lezers
mishaagen zal, en de toon vooral, die 'er doorgaans in heerscht, het scherpe
en bytende, en het spotten met zulke dingen, die of waarlyk heilig zyn, of,
door de grootere meerderheid des menschdoms, als zodanig aangezien
worden, moet aan iederen bedaarden beoordeelaar ongenoegen wekken.41
Kennelijk wist Van Woensel met zijn Lantaarn ten minste een deel van zijn publiek
te provoceren. Voor fijngevoelige zielen was zijn satirische almanak duidelijk niet
geschikt; voor de liefhebbers van conventionele opvoedkundige literatuur evenmin.
Wie verwachtte met De Lantaarn een standaardalmanak in huis te halen, kwam
bedrogen uit. Kenners van het satirische werk van bijvoorbeeld Erasmus, Swift en
Sterne zullen vermoedelijk heel wat meer plezier beleefd hebben aan Van Woensels
pennevruchten. Het is voornamelijk in hun traditie van ironische, retorisch instabiele
satire dat we De Lantaarn moeten plaatsen. Deze satire past in feite perfect binnen
het verlichte project van de intellectuele emancipatie van het individu.
Of we Van Woensel ook in meer concrete zin mogen beschouwen als een
‘verheffer’ van het volk, die met zijn werk de ‘nationale opvoeding’ diende, is een
stuk onzekerder. Af en toe laat hij in De Lantaarn doorschemeren dat zijn almanak
een zekere populariteit genoot, maar ook noemt hij zichzelf ergens een ‘roepende in
de woestijn’.42 Bovendien is niet duidelijk hoe breed Van Woensels publieksbereik
eigenlijk was. De satirische traditie waartoe hij behoort, was al met al tamelijk elitair
en de vele verwijzingen naar klassieke en contemporaine geleerden in De Lantaarn
suggereren eveneens een hoger opgeleid publiek. Maar juist door te spelen met het
genre van de almanak en door een artikel als ‘Nationaale Opvoeding’ lijkt zijn werk
op zijn minst de intentie te hebben gehad om bredere lagen van de bevolking
vertrouwd te maken met een vorm van ambivalente, ontregelende satire die voorheen
vooral aan de elite was voorbehouden. In die zin was Van Woensel dan toch een
volksverlichter, zij het een nogal eigenzinnige en tegendraadse.

Eindnoten:
1 Dit artikel behelst enige bevindingen uit mijn promotieonderzoek naar laat-achttiende-eeuwse
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Burgermisère in politieke metaforen
De wisselvalligheden van De Zot (1794-1795)
Pieter van Wissing
‘Droog en gerekt, is het ook van weinig beteekenis voor de kennis van tijden en
zeden’. Wie dit leest over het spectatoriale weekblad De Zot (1794-1795) zal er geen
uitnodiging in zien om het nader te bekijken. Dit negatieve oordeel, geveld door Jan
Hartog (1890), nam de Arnhemse onderzoeker Th.N. Eijsink driekwart eeuw later
over, zonder De Zot te hebben opengeslagen.1 Weer later figureerde het blad in lijstjes
met typologieën van (satirische en spectatorachtige) tijdschriften, maar De Zot bleef
ongelezen. In zijn overzicht van Nederlandse spectators liet P.J. Buijnsters De Zot
verschijnen bij de Arnhemse uitgever Johan Christiaan Moeleman en concludeerde:
‘Deze spectator was echter sterk politiek georiënteerd en juist bij de politieke
tijdschriften constateren we een grotere locale of regionale gebondenheid’.2 Dat
laatste kan in algemene zin gelden, uitzonderingen zijn er. Hoewel Buijnsters'
gegevens over de door hem beschreven spectators volgens eigen zeggen ‘doorgaans
op autopsie berusten’ heeft hij De Zot niet ingezien.
Het weekblad De Zot verscheen voor, tijdens en na een ingrijpende staatkundige
en politieke cesuur in de Nederlandse geschiedenis. Om die reden heb ik het tijdschrift,
de herhaalde negatieve en vage kwalificaties ten spijt, uit de kast laten halen. Over
smaak valt natuurlijk te twisten want droog en gerekt past immers niet goed bij
satirisch en dat laatste is De Zot wel. Een Arnhemse thuisbasis is echter kwestieus.
Het is een politiek blad, dat wel, maar juist niet lokaal of regionaal georiënteerd. Wat
is De Zot wel?

De Zot en zijn zotten
De Zot - ‘u heeft het eerste nummer in handen, dus u bent er een’ - richtte zich naar
eigen zeggen op degenen die de dolhuizen, kerken, beurzen, raad- en rechtszalen
bevolkten, geen maatschappelijke vastigheid hadden, ontspoord waren of al dan niet
buiten hun schuld de weg kwijt waren geraakt. In de tweede aflevering specificeerde
een boekhandelaar de drom mensen die in zijn winkel vochten om een exemplaar
als ‘zeer veel fatzoendelijke Lieden, zelfs Lieden van aanzien, een predikant, gekapte
Dames, Zusjes met kneepkapjes, Lieverijbedienden, Militairen, kortom alle soorten
van menschen’. Het waren ‘goede gekjes’, naïevelingen die nog maar weinig leken
op hun middeleeuwse narrige voorgangers.
Een breed publiek dus en een onbestemde doelgroep, maar voor de Zot3 vormden
zijn lezers en correspondenten een quasi besloten gezelschap van min of meer
verwante geesten, een grote familie verenigd in de fictieve, want zelfverklaarde ‘ware
Vaderlandsche Broederschap’ van zotten. Daartoe behoorden ook ‘zotten van aanzien’,
een verwijzing naar The fool of quality, de vijfdelige roman van Henry Brooke, die
rond een eigenzinnige graaf een aantal even eigenzinnige karakters uitwerkte.4 Die
karakters verbeeldden met hun wonderlijke ontmoetingen, dappere gevechten en
godsdienstige ideeën het ‘menschelyke leeven’.
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‘De koopman in landzaaten’ luidt de titel van deze anonieme spotprent. Mikpunt zijn de prinsgezinde
landzaten die waardeloos bleken bij de Franse inval in 1795. In zijn mand heeft een patriots militair
twee landzaten, die hij zingend te koop aanbiedt: ‘Wie neemt mijn laatste zoodje mee’?
Dubbelgevouwen blad met de tekst van het lied in zeven coupletten (Collectie Rijksmuseum).

Zulke confrontaties had de Zot met zijn blad voor ogen: zotten met een zekere
maatschappelijke status wier menselijke tekorten in het openbaar gehekeld dienden
te worden. Die belofte werd maar ten dele ingelost, want niet alle correspondenten
waren even wonderlijke figuren. Het blad is niet overal humoristisch en spannend,
maar het is wel curieus.
De Zot maakt meteen in de openingsaflevering duidelijk dat ‘hedendaagse
staatkunde’, dat wil zeggen de actuele politieke ontwikkelingen, niet zal worden
behandeld. Hij moest dat later vanwege enkele hardleerse correspondenten nog eens
benadrukken. Dat was een daad van zelfbescherming; zo omzeilde de auteur immers
eventuele verschijningsverboden voor zijn blad. In feite is de berichtgeving in De
Zot een aaneenschakeling van verkapt actuele thema's zonder man en paard te noemen.
De Zot gebruikte de al dan niet fictieve brieven van zijn al dan niet bestaande
correspondenten namelijk als springplank voor beschouwingen over algemene
gebreken en feilen van mensen. Hij trans-
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formeerde hun individuele, bijzondere conflicten tot algemene,
politiek-maatschappelijke problemen die hij ontleende aan de actualiteit, en met
humor en satire lardeerde, al zijn sommige afleveringen serieuzer.
De correspondenten wilden quasi maar al te graag bij de Vaderlandsche
Broederschap der zotten behoren. Die status hoopten ze te bereiken door hun
lotgevallen aan de Zot voor te leggen. Hun namen zijn speaking names of
karakternamen. Nomen is altijd omen. Bijvoorbeeld: Hans Pluimgraag, vriend Vrijtong
en Joost Strijkstok waren ervan overtuigd dat vleien de beste manier is om fortuin
te maken, ofwel de manier om vrouwen, eer en geld te verwerven; niet altijd in deze
volgorde. Nicolaas Wentelaar en Pieter Zwenkgraag verschoten nogal eens van
politieke kleur of wedden gedurende het laatste decennium van de achttiende eeuw
op het verkeerde politieke paard.

Klagende correspondenten
Nicolaas Wentelaar, een 25-jarige wees, stond ondanks zijn leeftijd nog onder curatele
van twee voogden. Beide voogden kregen ruzie over het beheer van Wentelaars bezit
en spanden een rechtsgeding aan. De voogd bij wie Wentelaar inwoonde, had veel
kinderen en regelmatig een ‘menigte tafelschuimers en pannelikkers’ over de vloer
die ‘de lekkerste brokjes voor zijn neus’ wegkaapten.5 Wentelaar wilde dus graag
bij de tweede voogd wonen, die hem allerlei fraaie beloften had gedaan. Bij hem
mocht hij administratieve beheershandelingen verrichten, wat hem geen windeieren
legde. Voor de rechtbank legde hij derhalve tegen zijn eerste voogd een bezwarende
getuigenis af. En juist deze voogd werd door de rechter in het gelijk gesteld. Wentelaar
was nu gedwongen zich wegens ‘voogdverraderij’ in allerlei bochten te wringen
(‘verkrachtte zijn geweten’), zodat de eerste voogd hem weer in genade zou aannemen.
Maar deze hoonde en bespotte hem en trok zijn eigen kinderen voor. De tweede
voogd minachtte hem de rest van zijn armzalige leven.
Wentelaars klacht over de ontstane situatie vond geen gehoor bij de Zot, die hem
verweet te veel gerekend te hebben op de loze beloften van zijn tweede voogd, terwijl
hij de administratie had moeten overdragen aan deskundigen en zich daarmee niet
had mogen verrijken. Hij had zich laten meeslepen door verleidingen en belandde
dus tussen twee vuren: eigen schuld, dikke bult.
Schoenmaker Crijspijn Pikdraad op zijn beurt klaagde dat zijn rijke klanten hun
rekening niet wilden betalen omdat hun naam er niet boven stond.6 Zijn zoon hing
‘de nieuwerwetsche Patriot’ uit en was bovendien lid van een leesclub. Dat had
Crijspijn hem verboden, want leesclubs waren verkapte politieke gezelschappen en
hij had geen idee wat die jongen er uitspookte. Kortom, er was geen land met zijn
zoon te bezeilen. Wat te doen met die jongen? Was maar bij je leest gebleven,
Pikdraad, hield de Zot hem voor. Van die leesclub moet hij af, want wie leest gaat
zondigen. Als Pikdraad zijn zoontje niet had laten lezen, had hij het hem nu niet
hoeven te verbieden, sneerde de Zot met onweerstaanbare logica.
Een ander fraai voorbeeld is het geval Gijsje de Huisheer, een huisjesmelker die
woedend was omdat een van zijn huurders het waagde hem - nota bene als suppliant
- te verzoeken om een gezin dat boven hem woonde, eruit te zetten.7 Het was ‘slegt

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 37

tuig’, had de suppliant gezegd, ze verkrachtten vrouwen, plunderden boeren en
bestalen eerzame burgers. Waar gaat het met de wereld heen, meneer de Zot, als
supplianten, smekelingen in Gijsjes optiek, hem de
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wet gaan voorschrijven! Hij wilde ‘volkomen Souverein’ blijven over zijn bezit.
Huurders, zo stelde Gijsje, mochten zich niet tegen hun huurbaas verzetten, of ze nu
gelijk hadden of niet. Hij zou de huurder wel dreigen met een proces, dan bond hij
wel in. De Zot veegde de vloer aan met de Huisheer, stelde zich vierkant achter de
huurder op en eindigde met de verzuchting: ‘Goede Hemel! wat valt er in de waereld
nog te hervormen, eer het de beste is!!’.
De Zot toonde evenmin medelijden met Marynus van W..... r die zijn geld had
gestald bij een voornaam man die het niet wilde teruggeven, omdat Marynus het toch
maar zou uitgeven aan ‘nesten en wissewasjes’ of verkwisten in het buitenland.8
Iedereen weet, aldus de Zot, dat je de combinatie edel en rijk niet kunt vertrouwen!
En: wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Een soortgelijke raad kreeg een
anonieme klager die een vrouw had getrouwd die geen schoonheid (‘ba! zoo leelijk!’)
was, maar wel heel lief. Ze stamde uit een aanzienlijke familie, zodat ze hem
‘gewigtige diensten’ kon bewijzen. Dat dacht hij, maar zij ontpopte zich als een
wraakgierige, bedilzieke echtgenote. Hij had binnen zijn eigen stand moeten trouwen,
reageerde de Zot kort.
Dit laatste muisje kreeg nog een staartje. In het pamflet Geessel voor den Zot
(1794) betichtte ene J.H.R.... de Zot van lezersbedrog.9 Die had de hele brief uit zijn
duim gezogen, want J.H.R. kende de vrouw in kwestie toevallig. Ze kwam inderdaad
uit een ‘loffelijk Geslagt’, was een knap meisje dat - het is waar - ‘staande haar
gehuuwden staat, de Kindersiekte’ kreeg. Innerlijk was ze van buitengewone
schoonheid en maakte haar man en kinderen gelukkig. De Zot beschadigde haar
goede reputatie met zijn leugens en J.H.R. eiste rectificatie op straffe van de gesel
voor de spectator, want in ‘zijn herte zijn verkeerdheeden’. De Zot ging hier helaas
niet op in. Misschien was hier sprake van doorgestoken kaart en hoefde hij niet te
reageren. De Geessel verscheen immers toen De Zot net uit was en kon een poging
zijn de naamsbekendheid van het blad te vergroten.
Ook andere correspondenten kregen de kous op de kop. De zot G. Podding, bewoner
van het echt bestaande Utrechtse beterhuis De Vurige Kolom, stuurde de spectator
een klacht over een neefje dat bij hem logeerde.10 De jongeman hield van de jacht,
wat voor hem pleitte, maar was nog meer verzot op stelen en vernielen. Bovendien
had hij meubels uit het beterhuis gehaald en ander meubilair kort en klein geslagen.
Uiteindelijk lukte het Podding zijn tirannieke neefje het beterhuis uit te zetten, niet
met geweld, maar met een ‘zoet lijntje’. De Zot, die de larmoyante klacht vanwege
de zachte aanpak van het neefje geërgerd afdeed (de sores van die gek gaan me niet
aan), begon de aflevering met een stuk over tirannen en tiranniseren, waarbij Poddings
klacht thematisch aansloot. Au fond was Podding, zo stelde de Zot in dit nummer
van 26 januari 1795, niet de enige die het paard van Troje binnenhaalde, want in de
jaren tachtig hadden oranjeklanten de Pruisen verwelkomd. De Zot had het niet zo
op vrienden die van buiten werden binnengehaald, schreef hij op het moment dat de
Fransen al over de bevroren rivieren Nederland waren binnengevallen en een week
eerder de Bataafse Republiek was uitgeroepen.
Ten slotte de droevige lotgevallen van Symetje de Spulleman, een kermisexploitant,
die tijdens de ‘vermaliandijden [sic] zoogenaamden Patriottentijd’ geen cent
verdiende. Het leek of de circusvlooien ook al met het vrijheidsvirus besmet waren!
Ze wilden maar niet springen, dus moest hij andere acts
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verzinnen.11 Hij probeerde het met een leeuw en een doodgeboren kalf met twee
hoofden, maar het volk bleef weg. Daarna maakte hij wassen beelden van vorsten
en vorstinnen zonder ze ooit gezien te hebben, zodat ze ook niet leken. Hij vertoonde
ze op plaatsen waarvan hij wist dat er nog nooit een ‘Vorst of Vorstgelijken’ was
geweest, maar helaas hadden mensen een soort ‘ingeschapen kennis’ van het uiterlijk
van een koning of vorst. Vervelender was dat er elke dag wel een arm of been van
een beeld afviel: ‘Begrijp eens, mijnheer De Zot, welk een naloopen hieraan is!’. Hij
trok thans met bavianen rond, maar ook dat trok geen volk. Wat te doen? De Zot
raadde Symetje aan de apen te verkopen aan ‘den een of anderen voornamen Heer;
om zijn Equipagie te vergrooten’. Neem vervolgens dienst ‘en help ons ons vrij [te]
vegten van een vijand, die nu de oorzaak is, dat wij niet te kermis [kunnen] gaan,
voor het minst, dat gij met uwe apen weer kunt voor den draad komen’.
Zo reeg De Zot het mislukte leven van de ene correspondent aan de treurige
lotgevallen van de andere, als een doorlopende satirische metafoor voor een politiek
ongelukkig verloop van de afgelopen zeven jaar. Vele correspondenten werden door
de Zot om hun verkeerde keuzen gekapitteld, ook al beschouwden zij zichzelf als
zot onder de zotten, als leden van een fictief broederschap. Zij hoopten bescherming
en troost te vinden bij de opperzot.
De Zot gebruikte hun individuele misère in zijn rol als zedenmeester echter niet
om lokale of regionale politieke verschillen te behandelen, maar om meer algemene
(politieke) vraagstukken aan de orde te stellen - vraagstukken, keuzen en dilemma's
waar iedereen, zot of niet, omstreeks 1794-1795 in de Republiek mee geconfronteerd
werd. De Zot was ironisch, bij tijd en wijle satirisch, maar achter de satiricus ging
een betrokken burger schuil.

De achterkant van De Zot
Satire is vermakelijk zolang je zelf niet het slachtoffer bent. De Zot gebruikte de
verhalen van zijn correspondenten niet alleen als opstapje om algemene problemen
te behandelen, maar ook om hen terecht te wijzen. Of die correspondenten en die
brieven echt waren, is niet van belang. Het ging de Zot alleen om de aanleidingen
teneinde verschillende aspecten van zijn thema aan de orde te kunnen stellen, namelijk
politiek verraad, ontrouw en tirannie.
Een van de felste stukken was de bovengenoemde brief van Gijsje de Huisheer
die het verzoek van zijn huurder vol vileine minachting verwierp.12 Dat suppliantje
dacht Gijsjes ‘souvereiniteit’ wel even binnen te kunnen dringen! De huisbaas
verwachtte instemming van de Zot, maar die strafte Gijsjes arrogantie af. Er was hier
meer aan de hand dan de hekeling van wat toen het enig formele maar onschadelijke
verzetsmiddel van de burger was: het rekest. Het ging hier om de legitimatie van het
verzet tegen een soeverein die de burger geen bescherming meer bood. Elders hield
de Zot zijn lezers voor dat ‘ons Vaderland’ zich in de zestiende eeuw ook al met
succes verdedigd had tegen buitenlandse overheersing. Twee eeuwen later moest de
Pruisische bezetter het land uit gewerkt worden.
De verkeerde keuze van de wees Wentelaar kon doorgetrokken worden naar de
actualiteit van 1794-1795, toen de politiek bewuste burger in het zicht van de Franse
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bevrijding (of bezetting) opnieuw afwegingen moest maken. De Zot zelf bleef
aanvankelijk wat schimmig over zijn eigen politieke kleur. Hij was geen
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overtuigd patriot, noch enthousiast oranjeklant. Maar hij kon via zo'n tussenpositie
wel zijn eigen politieke agenda afwerken. Hij verbond de politieke situatie van de
jaren tachtig voortdurend met die van zijn eigen tijd. Zo schreef hij een ‘blaauw
boekje’ gelezen te hebben, ‘dat de schrijver eene Verhandeling over de waare oorzaak
van den oorlog noemde; (of hij den tegenwoordigen, of eenen vorigen bedoelde,
weet ik niet, nu dit doet niets ter zaak)’.13 Losgezongen van de context kon deze Brief
over de waere oorzaek van 's lands ongeval (1782) begin 1795 opnieuw dienst doen
om bijvoorbeeld het thema tiran en tiranniseren aan de orde te stellen. Tirannen waren
nog steeds uitvaagsel, gedrochten, dieven, rovers die genoten van andermans lijden.
Onder vorsten, zelfs dicht bij huis, waren méér voorbeelden van zulke monsters te
vinden dan bij de ‘gemeene man’. Vorsten die verondersteld werden hun onderdanen
te beschermen, ontpopten zich als tirannen. Wie wil zich nu onder bescherming van
zo'n monster stellen?, schmierde de Zot.

Anonieme spotprent (1786) op Willem V als ‘Geldersch zwyn’ dat tegelijk slobbert uit en kwijlt in
een trog met Bourgognewijn, de stads- en burgerrechten vertrapt en pist op de Unie (Collectie
Rijksmuseum).

Het is moeilijk bij dergelijke passages niet aan stadhouder Willem V te denken. De
Zot noemt hem nauwelijks bij naam, maar zijn geest waart voortdurend in het blad
rond. Zo citeerde Pieter de Exerpeerder een fabel van L.S. Mercier, waarin een ‘raad
van geneesheeren’ een erfprins weliswaar ‘hallef zinloos’ verklaarde, maar dat geen
beletsel vond om hem op de troon te zetten. De personificatie van Oranje als beest
werd in 1794-1795, al dan niet met verwijzingen naar klassieke en bijbelse parallellen,
veelvuldig toegepast.
Het betoog over vorsten als monsters ging vooraf aan de brief over een ander
tirannetje: het bovengenoemde nare neefje van Podding uit Utrecht. De Zot
publiceerde Poddings brief ‘ten bewijze dat onze Broeders ligtlijk tot krankzinnigheid
kunnen overslaan’. Podding had Neef dan wel op een vriendelijke manier uit het
dolhuis weggekregen, maar die kwajongen liet wel wat na: ‘ongedierten, van een
heele slegte soort, daar het geheele huis na ruikt, stinkt mag ik wel zeggen, en dat
mij geduurig bobbels bijt, die wat mans zijn’. Dat soort ongedierte, als het zich
eenmaal heeft genesteld, laat zich niet gemakkelijk verdrijven. Het is niet helemaal
te vermijden dat deze brief over dat onmogelijke
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neefje opnieuw doet denken aan Willem V, die meer dan eens (ongevraagd) het advies
kreeg zich te melden in een dolhuis ter confinering. In talloze pamfletten werd aan
zijn geestelijke vermogens getwijfeld, onder meer in de Brief over de waere oorzaek.
Ook in De Zot is de stadhouder mik- en richtpunt.
Tot de interessante afleveringen behoort nummer 50 dat medio december 1794
verscheen. Een fragment uit Bilderdijks gedicht ‘De aalmoessen. Een Olgaar aan
zyn' muzulman’ - waarin de dichter stelt dat arme maar edelmoedige Olgaren
ambtenaren, bestuurders en andere ‘afhangelingen’ onderhouden - dient als
vertrekpunt.14 Zo konden rijken voor een gering bedrag ‘landzaten’ werven, die als
waarnemers hun militaire dienstplicht vervulden. Elders is het niet veel anders, peinst
de Zot. Misschien is het er zelfs erger, want men heeft voor onze ‘hooge ambten’,
waarbij ‘het domme volk’ niet in staat is ‘om de ware verdiensten, vooral niet die
der Ambtenaren, te waarderen’, wel gezorgd ‘dat de emolumenten, die elk zoo niet
weet, of berekenen kan, aanzienlijk genoeg zijn om het postje lucratief te maken’.
Spectators zetten de mening van al dan niet fictieve derden, zoals bovengemelde
briefschrijvers, in om hun betogen kracht bij te zetten of een andere draai te geven.
Nu zet de Zot die van zijn echtgenote in: volgens haar zijn de Olgaren inwoners van
een ‘Moffen- of Heidensch- of Atheïstisch land’. De Zot moest blij zijn dat hij in
een ‘Kristen land’ woonde. De Olgaar was een ‘Nieuwigheidzoeker, een
Oproerkraaijer en een Schandbrok’. Door Bilderdijks Olgaar en de mening van zijn
eega aan te halen, hekelt de Zot de hoge ambtenaren en bestuurders van zijn land in
een allengs seculierder wordende omgeving. Hij laat in het midden welk land dat is.
Een veilig en tegelijk politiek helder standpunt.
Begin februari 1795 plaatste de Zot een brief van zekere W. van Polen met een
als anekdote vermomde politieke kwestie over een vrijheidslievend volk, dat niet bij
machte was zich teweer te stellen tegen buitenlandse overheersers.15 De overwinnaars
vermoordden talloze inwoners, schonken de overlevenden amnestie, lieten hen een
eed van trouw zweren en verplichtten hen hun zwaard in te leveren. Een van hen
accepteerde het nieuwe regime onder de kreet: ‘Nu ik geen Vaderland heb, behoef
ik geen zwaard meer!’. ‘Hij, die wel denkt,’ reageerde de Zot,
heeft geen Vaderland meer, wanneer in het zijne de dwang en het geweld
- uitheemsche dwang en geweld, op den troon zitten. Zulk een Vaderland
is het natuurlijk afbeeldzel van het rijk der duisternisse - van dat van den
Satan, en wie toch zou dit zijn Vaderland noemen durven? wie zou niet
liever een balling zijn?
Een dergelijke ontboezeming kan nauwelijks los van de actualiteit worden gezien.
Hier zette de Zot satire en humor overboord; er was verzetswerk aan de winkel.
Later in 1795, toen de kwesties van de volksvergaderingen en de Nationale
Conventie het nieuws beheersten, betoogde de Zot, met een beroep op het geschrift
van de Engelse journalist Marchamont Needham, Oppermagt des volks, of de
voortreffelijkheid van eenen vrijen staat (1793-1794), dat ‘oranjeslaven’ uit de
vergaderingen der heiligen geweerd moesten worden.16 Hij wilde de voormalige
orangisten ‘eenige proefjaaren’ geven, waarin ze niet door woorden, maar door daden
moesten laten zien dat zij
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de Vrijheid weten te waardeeren, dat zij hunne oude vooroordeelen, of
opzettelijke valschheid en verraderij hebben afgelegd, en dat zij dus, zonder
gevaarlijk te zijn, in de vergaderingen der Vaderlanderen verschijnen
kunnen, om het gebouw der Vrijheid te helpen volmaken. - Ik mistrouw
altoos alle onmiddellijke bekeeringen.
De Zot paarde een gematigde opstelling tegenover orangisten aan stellige maatregelen
over hun heropvoeding.

Een Gelderse thuisbasis?
Omdat her en der is geschreven dat De Zot een Arnhems blad was, geef ik hier ter
overweging enkele drukhistorisch gerelateerde feiten. Het uiterst sober uitgegeven
blad bevat logo noch titelprent; slechts een naamsvermelding, het volgnummer van
de aflevering en de datum. Na aflevering 30 verdween de datering, maar de paginering
liep wel door.
Na de eerste aflevering van De Zot (6 januari 1794) verscheen het blad nog 74
weken, steeds op de maandag. Zonder aankondiging of waarschuwing stopte het op
8 juni 1795: aflevering 75 is het laatstbekende nummer.17 De Zot maakte dus zowel
de verbeiding van de Franse bezetters of bevrijders mee, als hun daadwerkelijke
komst en het eerste half jaar van hun aanwezigheid in de Republiek. Maar ondanks
de bijna vijftig verkooppunten zijn er weinig exemplaren van het blad overgeleverd:
mij zijn slechts enkele incomplete series bekend. Na combineren van die series blijkt
nummer 74 te ontbreken.18
Als er al enige waarde aan de volgorde van vermelding van distributeurs op
‘stoklijsten’ kan worden gehecht, dan geldt het volgende voor De Zot. Van de vijftig
boekverkopers - het zijn niet de minste - hebben er ruim veertig het blad gedurende
de anderhalf jaar van zijn bestaan verkocht. Zij bedienden kopers in de gewesten
Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Groningen, Friesland en Brabant. Vanaf het
eerste nummer voerden drie min of meer gerenommeerde Gelderse boekhandelaren
de stoklijst aan, van wie de Arnhemmer Moeleman onveranderlijk als eerste staat
vermeld, gevolgd door Ahasueros van Goor in Nijmegen en Albert van Eldik in
Zutphen. Het is daardoor niet helemaal toevallig dat het blad in alle drie de Gelderse
kwartieren verkrijgbaar was. Moelemans positie bovenaan de lijst zal de reden zijn
geweest dat men hem als uitgever van De Zot beschouwde.
Gezien de prominente plaats van het Gelderse trio in de stoklijst zou je inderdaad
verwachten dat De Zot een Gelders blad was. In die zin is Buijnsters' conclusie dat
De Zot politieke berichten uit eigen gewest zou bevatten, te billijken. Het zou echter
uniek zijn als drie achttiende-eeuwse Gelderse boekhandelaren samen een tijdschrift
uitgaven. Quod non. Moeleman had wisselende ervaringen met het uitgeven van
bladen. Hij vergaloppeerde zich eind jaren vijftig met de uitgave van De Utrechtsche
Kerk- en Academie Boekzaal van Europa, terwijl zijn Geldersche Burger-courant
(1769) ook al geen succes werd. De Gelderse Staten verleenden hem 25 jaar octrooi,
maar reeds na één jaar beëindigde Moeleman het project. Niemand nam het stokje
over. Van Eldik hield een kantoorboekhandel in Zutphen, maar hij gaf ook wat
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seriewerk uit, zoals vanaf 1789 de Geldersche almanak.19 Zijn bekendste en beruchtste
publicatie was de Verdediging van den baron van Heeckeren van Suideras (1790)
van Robbert August van Heeckeren. Van Van Eldik en Moeleman is één gezamenlijke
publicatie bekend. Van Goor was
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sinds 1761 stadsdrukker te Nijmegen

Titelblad van Geessel voor den Zot, gedrukt in Rotterdam in 1794 (Collectie Koninklijke Bibliotheek).

die tevens vele elders uitgegeven publicaties verkocht, waaronder weekbladen. Tot
zijn voornaamste klanten behoorde stadhouder Willem V toen deze resideerde in de
Waalstad. Willems befaamde Declaratoir (1787) verscheen bijvoorbeeld bij hem.
Wie meent dat De Zot een gemeenschappelijke uitgave van dit trio is, moet weten
dat Van Goor na het eerste nummer tijdelijk ontbrak in de stoklijst en na het negende
nummer helemaal niet meer voorkwam. De reden is niet duidelijk; hij was niet afkerig
van de verkoop van allerlei weekblaadjes.
Waar het Gelderse trio orangistische sympathieën koesterde, kan dat niet beweerd
worden van veel van de andere distributeurs. Daar zaten overtuigde patriotten bij,
die in het najaar van 1787 wegens hun politieke opvattingen moesten vluchten, zoals
de courantier Steven van Bronkhorst en zijn schoonvader, boekhandelaar-drukker
Willem Carel Pieter van Riemsdijk. Met de komst van de Fransen maakten zij een
tweede succesvolle politieke carrière en brachten hun uitgeverij in Brabant tot bloei.
Van de boekhandelaren die De Zot verspreidden, haakte behalve Van Goor nog
een tiental meteen na het eerste nummer af, onder wie Jan van Walré (Haarlem),
Harmanus Keyzer (Amsterdam) en Dirk Vis (Rotterdam). Daar staat tegenover dat
nieuwe distributeurs zich in de loop van de eerste jaargang - dus nog in 1794 aanmeldden, zoals J. Tetmans (Haarlem) en Jacob van Woensel Jr. (Amsterdam).
Na het wegvallen van de Groningse boekhandelaar Lambert Hovingh namen diens
stadgenoten Jan Oomkens en Willem Zuidema de verkooppunten meteen over.
Vanaf nummer 61 (2 maart 1795) afficheerden de Dordtse boekhandelaren Jan de
Leeuw en Jan Krap Az. zich als uitgevers van De Zot, bij wie het blad verkrijgbaar
was voor anderhalve stuiver, als ook bij Moeleman, Van Eldik en de overige
distributeurs. Drie Rotterdamse patriotse boekverkopers, Cornelis van der Dries,
Johannes Pols en Johan van Santen, die sinds september 1794 niet meer in de stoklijst
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waren voorgekomen, haakten meteen weer aan, terwijl het blad inhoudelijk hetzelfde
bleef. Voor hun stond het commerciële belang voorop, er moest gewoon brood op
de plank komen.
Hoewel er dus geen bewijs is voor Moeleman als uitgever - strikt genomen ook
niet tegen - is er nog een argument: de inhoud van De Zot is allesbehalve Gelders.
In feite is er slechts één bericht aan dat gewest te linken, wat Moele-
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mans deelname anders dan als distributeur twijfelachtiger maakt. In zijn eerdere
seriewerken kondigde hij regelmatig zijn nieuwe uitgaven aan, en hij zou de kans
niet voorbij hebben laten gaan dat ook in De Zot te doen, maar daar komen geen
advertenties in voor.
De uitgeverij van De Leeuw en Krap verkeerde ten tijde van de uitgave van De
Zot al in verval. Krap was na een onduidelijke rechtsgang in september 1793 uit de
Dordtse gevangenis ontslagen en probeerde het bedrijf eerst in Dubbeldam, later in
Zwijndrecht voort te zetten.20 Hoewel het duo al vroeg in 1795 weer naar Dordrecht
was verhuisd, bleek hun commerciële comeback een traject vol hindernissen. Mogelijk
moest de uitgeverij daarom de uitgave van De Zot beëindigen.

De auteur
Het anonieme weekblad De Zot was redactioneel een eenmanszaak, zo blijkt onder
meer uit de tweede aflevering, waarin de schrijver bezoek van zijn uitgever krijgt.
De auteur hield zich schuil achter zijn ‘sermoenen’ en trok een rookgordijn op door
over zijn identiteit tegenstrijdige berichten, met omkeringen, travestieën en andere
verdraaiingen, te ventileren. Hij hanteerde zoals elke schrijver een eigen schrijfstijl,
een unieke woordenschat, die samenhangt met achtergrond, opleiding en
persoonlijkheid.
Mogelijk dat een statistisch-mathematische tekstanalyse, een methode die in het
historisch onderzoek met wisselend succes is toegepast, naar een concrete drukker
of auteur leidt, maar zo'n arbeidsintensieve vingerafdruk kon hier niet worden
genomen. Er zijn wel typische woorden, woordcombinaties en gezegden in De Zot
aan te wijzen, maar het ontbreekt aan een helder format om een dergelijke analyse
met goede kans op succes te kunnen verrichten. Misschien ontwikkelt iemand nog
eens een bruikbare methode.
André Hanou vond De Zot een ‘heel goed blad’ en ‘een beetje Janusachtig ruiken’.
Hij vroeg zich af of De Wacker van Zon er misschien achter zat.21 Dat zou mooi zijn,
maar ik betwijfel het. Wat zegt de schrijver zelf over zijn identiteit? De Zot was geen
predikant; hij zou te licht zijn bevonden voor verschillende ambten en begon toen
maar een weekblad. Getrouwd met een ‘tobachtige’ vrouw sliep hij zeven jaar lang
ook nog eens slecht. Hij zwierf een tijdje in Brabant totdat het bier hem daar begon
tegen te staan. Hij hield van wijn, maar helaas kwam rode wijn uit Frankrijk en door
die te drinken werkte je ‘onze vijanden in de hand’ en hielp je ‘hun te onderhouden’.22
Wie nu denkt dat de Zot anti-patriots was en/of orangist, moet zijn terugblik lezen:
In het jaar zeven en tagtig sprak men zoo lang van de troepen van zijn
Pruissische Majesteit tot zij kwamen, als vrienden kwamen, om aan het
slegste gedeelte der Natie de vrijheid te komen brengen, die vooral hier
in bestond, om anderen, onder het oog der hooge Regering, naar
goedvinden, te mogen mishandelen en uitplunderen, en om een volk, dat
zich vrij noemde, te beduiden, hoe die Vorst begeerde dat men handelen
moest -.23
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De Zot was niet partijdig en gaf beide kampen ervan langs. Een dergelijke quasi
neutraliteit was nodig als overlevingsstrategie in een tijd waarin een redacteur snel
de mond werd gesnoerd. Daarnaast was de ambivalentie van De Zot inherent aan de
aard van de satire, de ironie en de humor.24
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Wel had de Zot sinds de Pruisische inval een grote hekel aan Duitsers. Hij raadde
Johann Narrisch, een Duitse correspondent, desgevraagd af om zich in de Republiek
te vestigen, want de Zot had het ‘niet zo groen’ op Bovenlanders en schamperde: ‘ik
kan het kleene stukje brood dat ik thands heb, heel wel [alleen] op’.25 Zotten onder
elkaar. Vreemde invloed moest zoveel mogelijk geweerd worden, want ‘wij hebben
waarlijk al Vreemdelingen, en vooral Duitschers, genoeg in onze Maatschappij, om
te kunnen bewijzen, dat men onder alle volken, natien en tongen, mannen, voorname
mannen van onze familie [= zotten] vindt’. De Zot zal in dit xenofoob verzet ook de
smadelijk vertrokken Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel begrepen
hebben, de van oorsprong Oostenrijkse veldmaarschalk in Pruisische later in Staatse
dienst, die enorme invloed op de stadhouder uitoefende, totdat hij begin jaren tachtig
werd ontmaskerd.
Waar de Zot in 1794 om politiek-literaire redenen vaag over zijn politieke kleur
deed, profileerde hij zich in 1795 duidelijker, al hield hij een slag om de arm. Met
de Franse bevrijding, schreef hij, herkreeg het begrip ‘vrijheid’ zijn betekenis. Zijn
afkeer van Oranje verheelde hij nauwelijks. De stadhouder had maar net zijn hielen
gelicht of de Zot, die al enkele keren de financiële en economische problemen van
de Republiek aan de orde had gesteld, vroeg zich af waarom niemand van het
stadhouderlijk kabinet ooit rekening en verantwoording had hoeven afleggen over
de kosten van de Willem V en zijn familie:
Indien het tegenovergestelde, zo als natuurlijk is, had plaats gehad, zou
men weten, welk eene schreeuwende som er 's jaarlijks aan onzen kleenen
Koning, en allen die tot zijnen dampkring behoorden, is weggegooid, en
ten gevalle van welke verspilling zoo menig ijverig arbeidsman droog
brood heeft moeten eeten, daar hij, buiten zulk een houpaard, en deszelfs
complicen, zich zelf en de zijnen behoorlijk had kunnen voeden.26
En waar is het geld gebleven dat Oranje zijn onderdanen afperste? Maar de financiën
van de stadhouder c.s. zaten wat ingewikkelder in elkaar dan de Zot hier liet blijken.
Had De Zot concurrenten die licht op de identiteit van de schrijver kunnen werpen?
Slechts een enkele keer refereerde de auteur aan andere bladen. Zo was waarschijnlijk
De Weereldbeschouwer van Bernardus Bosch met vergelijkbare themata een
concurrent, maar deze Diemer predikant liet zich in zijn spectator niet over De Zot
uit. Al met al is het auteursprofiel te onhelder om de Zot te identificeren. Er zijn wat
vage aanwijzingen die naar een schrijver uit de regio Rotterdam, Den Haag, Delft,
Leiden en Dordrecht leiden. In dat ruime jachtgebied schreven vele goede pennen,
zodat gissen wel een aardig tijdverdrijf, maar niet zinvol is.

Besluit
Terwijl de meeste bladen er in de politieke hectiek van 1794 op 1795 het zwijgen
toe deden, bleef De Zot gewoon uitkomen. In de eerste afleveringen van 1795 toonde
het weekblad de emoties die het begin van de machtsovername markeerden, maar
het bracht geen actueel politiek nieuws.
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De ironie en satire van De Zot zijn allereerst vermaak voor de overwinnaars en
leedvermaak voor de verliezers van 1795. De humor was als het ware verpoli-
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tiekt: satire was het politieke wapen tegen het stadhouderlijk regime dat almaar
weigerde rekenschap af te leggen ten overstaan van de burger. De werkelijke dwazen
waren echter de correspondenten met wie de Zot de spot dreef; het waren de
vertegenwoordigers van de jaren tachtig die nog steeds niets van hun tradities, rechten
en privileges wensten prijs te geven. Daarom wilde De Zot het esprit de corps onder
geestverwanten - dat waren natuurlijk géén zotten en de Zot was géén kluchtige nar
- levend houden en de spannende gebeurtenissen in 1794 en 1795 relativeren.
In die politiek ondoorzichtige periode kon hij zijn voorkeur niet uitspreken. Wilde
De Zot wekelijks overleven, dan moest het blad meedeinen met de wisselvalligheden
van het moment en de actualiteit vooralsnog aan anderen overlaten. Juist toen het
blad feller begon uit te halen en de ‘vorigen overheerscheren’ nadrukkelijker om
verantwoording van hun gedrag vroeg, hield het ermee op. Dat had mogelijk te maken
met de problemen van de uitgevers Krap en De Leeuw.
De Zot is als persiflage op de spectator geen spectator in klassieke zin, want de
auteur week met zijn uithalen naar de jeremiërende correspondenten af van het
gevestigde patroon van het genre dat in 1794 allang in de versukkeling was geraakt.
Het hoofdthema vormde de bijtende kritiek op stadhouder Willem V, die volgens de
Zot iedere vorstelijke statuur ontbeerde. De auteur voegde zich in de loop van 1795
in het wassende koor van scribenten en critici die de ‘vorige regering’ luidruchtig
en emotioneel ter verantwoording riepen en in hun radicaal revanchisme alle
misbruiken wilden zuiveren. De Zot leefde te kort om het hernieuwde Franse
bondgenootschap op zijn merites en nieuwe normen te beoordelen.
De Zot zelf hulde zijn identiteit in nevelen. Het was voor hem ook niet nodig naam
en toenaam te vermelden - en wel zo veilig - al ben ik daar natuurlijk wel nieuwsgierig
naar.
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Portret van Arend Fokke Simonsz, in 1805 vervaardigd door Ludwig Gottlieb Portman naar een
tekening van Hendrik Willem Caspari (Collectie Rijksmuseum).
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Een luimig spotkrantje
De Narrensteinsche Courant (1807-1811) van Arend Fokke Simonsz
Rietje van Vliet
De gehele achttiende eeuw verschenen er op gezette tijden spotkrantjes die hun vorm
en opzet ontleenden aan bestaande nieuwsbladen. De Vermakelyke Nieuws-Courant,
de Laplandse Courant (beide ±1715) en de Nieuwe Arabische Courant (±1720) zijn
daar vroege voorbeelden van.1 Van later in de eeuw dateren krantenparodieën als de
Ordinary Midden-Weeksche Courant (1758),2 de Oprechte Onvervalschte Laplandze
Courant (1761),3 de Samojeedsche Courant (1777),4 de Nederlangbroeksche Courant
(1799)5 en de Kalikoetsche Courant (±1809).6 Het krantenformaat werd doorgaans
losgelaten, maar de indeling in de bekende krantenrubrieken bleef. Het waren
satirische blaadjes, de één scherper van toonzetting dan de ander, maar steeds mild
gekruid met, in achttiende-eeuwse terminologie, Attisch zout. De Narrensteinsche
Courant staat in deze lange traditie.

Politieke context
Een persoon van onbesproken gedrag, bekwaam en genegen zijnde, om
een’ jongeling van aanzienlijke huize de fransche taal, welke hem, door
de opvoeding, als tot eene moedertaal is geworden af te leeren, zoo dat hij
dezelve tot oui en non toe is vergeten, mits binnen den tijd van heden, tot
het sluiten van den algemeenen vrede, zal jaarlijks, zoo lang hij leeft, zoo
veel gelds te verteeren hebben als hij goedvindt.
Deze fictieve annonce staat te lezen in de tweede aflevering van de Narrensteinsche
Courant, uitgegeven door de Amsterdammer Hendrik Moolenijzer en gedateerd ‘Ao
5588, 1e Jaar’.7 Een gewaagde tekst, zeker als je bedenkt dat het nulnummer van dit
maandblad in juni 1807 verschenen is.8 De Franse tijd was immers nog lang niet
verstreken. Sterker zelfs: sinds de oprichting van het Koninkrijk Holland in 1806
was Nederland een vazalstaat van Frankrijk en probeerde Napoleon er de teugels
aan te trekken door zijn jongste broer tot koning te benoemen. Lodewijk Napoleon
moest dienen als zetbaas en ervoor zorgen dat de keizerlijke decreten onverwijld
werden uitgevoerd.
Dat laatste gebeurde slechts zeer ten dele. Lodewijk Napoleon ontpopte zich als
een vorst die zijn eigen weg ging en meer dan eens de directieven van zijn broer
naast zich neerlegde. Hij bezocht Nederlandse steden en dorpen, sprak met de politieke
en culturele elite, en bood een luisterend oor aan burgers in problemen. Nederlanders
zullen opgelucht adem hebben gehaald, hetgeen voor de schrijver van de
Narrensteinsche Courant aanleiding moet zijn geweest om te speculeren op het
definitieve einde van de Franse tijd.
Zover was het evenwel nog lang niet. In juli 1810 schoof Napoleon zijn broer
terzijde en annexeerde Nederland. Er braken moeilijke tijden aan, niet het minst voor
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schrijvers en journalisten. Allereerst werden kranten, ingevolge een keizerlijk decreet
uit februari 1810, voortaan in zowel het Frans als het Nederlands
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gedrukt. De Narrensteinsche Courant ontsprong de dans omdat het de facto geen
nieuwsblad was. Maar na 14 december 1810 werden de censuurmaatregelen steeds
strenger, hetgeen voor de meeste kranten en tijdschriften het einde betekende: eind
1811 was het medialandschap drastisch gesaneerd.9
Ook voor de Narrensteinsche Courant was er geen ontkomen aan. In Amsterdam
richtte de directeur van het landelijke departement van politie, Paul-Étienne de Villiers
du Terrage, een bureau in dat alle gedrukte teksten op politieke onjuistheden moest
controleren. Dit bureau trad veel strenger op dan de landelijk ingestelde censor van
Nederlandse boeken en de inspecteurs voor drukkerij en boekhandel. De ijverige
Amsterdamse censors stuurden in februari/maart 1811 een aflevering van de
Narrensteinsche Courant naar Parijs, omdat die beledigend voor de Franse overheid
zou zijn.10 Het betekende het einde van de Narrensteinsche Courant.

Dulce est desipere in loco
Het was niet moeilijk om de schrijver van de Narrensteinsche Courant bij de kraag
te vatten. Ofschoon de krant anoniem verscheen, wist iedereen dat Arend Fokke
Simonsz (1755-1812) de enige of in ieder geval de belangrijkste auteur was (in iedere
aflevering stond een oproep om bijdragen te leveren).11 Deze Amsterdamse literator
had al meer publicaties door Moolenijzer laten uitgeven, publicaties waarmee hij
veel successen had geboekt. De lezer moet zijn stijl beslist hebben herkend, daarbij
overigens geholpen door Moolenijzer zelf, die in zijn advertenties voor het blad
Arend Fokke expliciet noemde.12
Was Fokkes humor inderdaad gezagsondermijnend, zoals de censors meenden?
Viel de Narrensteinsche Courant onder de categorie scherpe politieke satire en was
het bijgevolg een subversief stookschrift? Wie het blad onder de loep neemt, moet
onherroepelijk concluderen dat het geen hooggeplaatste personen of
overheidsinstanties aanvalt. Het regeringsbeleid van de Fransen wordt nergens met
een venijnig scherp mes gefileerd. Fokke hekelt vooral bestaande toestanden, zeden
en gewoonten in het algemeen, en niemand in het bijzonder.13 Opruiend is de
Narrensteinsche Courant dan ook niet, maar zij is wel, als parodie op de berichtgeving
in bestaande kranten, humoristisch bedoeld.
In de eerste plaats wordt het uiterlijk van kranten geparodieerd. Aanvankelijk was
de Narrensteinsche Courant een half vel groot kwarto (vier pagina's), maar vanaf
nummer 7 kreeg het blad het gebruikelijke folioformaat van kranten (twee pagina's).
Het titelblok lijkt eveneens op dat van een gewone krant: met opgave van (fictief)
jaar, volgnummer, dag en datum. Verder hebben de maanden, analoog aan de nieuwe
Franse kalender die op kranten vermeld moest worden, namen als pretmaand,
uilenmaand, vrouwenmaand en spotmaand. Waar kranten normaliter het wapen van
stad of provincie plaatsten, staat ook hier in het titelblok een wapen, getooid met een
narrenkap. Aan weerszijden zitten twee apen met narrenstokken. Onder dit vignet
staat het motto ‘Dulce est desipere in loco’, heerlijk om bij gelegenheid eens dwaas
te zijn.14
Ook inhoudelijk is de Narrensteinsche Courant een parodie op bestaande kranten.
Niet alleen is de indeling in kolommen hetzelfde, ook is er in de nieuwsrubriek sprake
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van een vergelijkbare indeling in landen, zij het nu met fantasienamen als
Woest-Arabiën, Carmioliën en Marcolinca. Verder staan er gemengde berichten in,
zeetijdingen, familieberichten, schouwburgnieuws en
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advertenties. Lezers wie de portee van de berichten ontging, werd overigens een
sleutel beloofd; of die ooit is verschenen, is onbekend.15
Dat de Narrensteinsche Courant meer luimige, geestige spot bevat dan satirische
aanvallen, blijkt bijvoorbeeld uit passages waarin het Franse gezag op de korrel wordt
genomen. Dit gebeurt tamelijk verhuld. Zo wordt melding gemaakt van de driemaster
Verwachting met een partij Domme Hollanders aan boord. Het schip is lek geslagen
door ‘het onzinnig slaan en schoppen van de lading, wegens 't mislukken van hunne
ongegronde verwachting, betreffende het bloeijen van hunne oranje-boomen’.16 Hier
is kritiek op de Fransen verpakt in een ironisch tekstje waarin juist de Hollanders
quasi te kijk worden gezet. Boosaardiger is echter het recept, elders gepresenteerd
als praktische tip, voor een gifdrank ‘tegen het dol worden van polietike [sic]
honden’.17 Het Franse bewind wordt hier niet direct aangevallen, maar de boodschap
is duidelijk: weg met die vreemdelingen!

Het titelvignet van de Narrensteinsche Courant bestaat uit een wapen, getooid met een narrenkap en
geflankeerd door apen en narrenstokken (Collectie UB Leiden).

Regelmatig wordt ook het genootschapsleven belachelijk gemaakt. Het is een
vorm van zelfironie want Fokke zelf was een genootschapsman in hart en nieren en
trad dikwijls op als spreker op bijeenkomsten van het Nut en diverse genootschappen.
Nu eens was het de ernst waarmee men in genootschappen discussieerde, dan weer
waren het de buitenissige thema's die ter tafel kwamen. In één van de nieuwsberichten
wordt op hilarische wijze verslag gedaan van een vergadering van het genootschap
onder de zinspreuk Wat Niet Is Kan Nog Worden. Daar had iemand gesproken over
kikkers, die van nature zeer ondankbaar zijn: ‘Breng een kikker in angst en
verlegenheid; beroof hem genoegzaam van allen onderhoud, zoo zal zijn gekikkerikkik
niet anders te kennen geven dan de jammerlijke weeklachten, en smeekingen om
verlossing’.18 Afgezien van de ironische zelfrepresentatie is hier sprake van een
wederom indirecte aanval op de Fransen. De verdraaiing zorgt voor het komische
effect, aangezien het de Hollanders zijn die als kikkers steeds hun ontevreden geluid
laten horen. Natuurlijk behoren zij dankbaar te zijn voor al het goede dat de Franse
machthebbers brengen! Beschaamd, aldus het nieuwsbericht, gingen de
genootschapsleden na afloop naar huis.
De Narrensteinsche Courant bevat voorts vele schertsende pikanterieën. Zo
adverteert boekhandelaar Jantje Deugt Niet Veel voor de Grondbeginselen der
Proefondervindelijke Natuurkunde, tusschen de twee seksen onder de menschen,
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waarin wordt uitgelegd hoe de maagdelijkheid van een vrouw vast te stellen.19 Uit
Duitsland kwam een bericht over een academie voor meisjes, waar hun de kunst van
het verleiden wordt aangeleerd.20 In de rubriek familieberichten maakt ene Govert
Wacht Er Op wereldkundig dat zijn vrouw bevallen is van een ‘zieltoogende zoon’.
Het exacte tijdstip weet hij niet meer, maar hij herinnert zich dat hij met de
vroedvrouw ‘in't voorhuis een dutje gedaan had’ en dat deze vroedvrouw na het
ontwaken verklaarde dat de kraamvrouw het niet lang zou maken.21 In de
advertentierubriek prijst het ‘Magazijn voor de Groote Wereld’ zijn waren aan,
variërend van suikerzoete kusjes, smachtende boezems tot lonkende oogjes.22

Satire, luim en burleske stijl
Sommigen vonden Fokkes humor nogal eens platvloers.23 De Narrensteinsche
Moniteur, waarover hieronder meer, meende zelfs dat hij zedelijke wanorde aanrichtte
door ‘vuile ontucht en gelukverwoestende Huwelijksschennis’ aan te prijzen.24
Niettemin had Fokke een succesformule, met zijn combinatie van eenvoud, boertige
humor en slechts verholen kritiek op de Franse overheid. Dat laatste was een bewuste
keuze, zo schreef hij al in zijn tijdschrift Phosphorides (1801). Hij wenste zich immers
niet te vereenzelvigen met prulschrijvers die enkel twist- en schimpschriften
produceerden en die, om de lezers te behagen, steeds vileiner werden en daarmee
zelf het onheil (lees: censuur) over zich afriepen.25 Niemand opzettelijk beledigen,
was het devies: ‘een enkel steekje onder water gaat er meê door, maar boven water
komt elk steekje op bloed te staan’.26 Zijn burleske vorm van humor was wellicht
ingegeven door de strenge censuurwetgeving waarbinnen hij moest opereren, maar
zijn geestigheid was vooral eigen aan zijn eigen karakter, getuige ook zijn andere
publicaties en zijn schertsende genootschapsvoordrachten.
Fokke laat zich door zijn vorm van humor kennen als kind van de Romantiek.27
Moolenijzer gaf niet voor niets de heruitgave (1829) van de Narrensteinsche Courant
als ondertitel mee: Verzameling van ernst en boert, (voor vrienden van vrolijke luim).28
Luim, zo schrijft Friedrich Justus Riedel in zijn door Hieronymus van Alphen
bewerkte Theorie der schoone kunsten en wetenschappen (1778), is ‘eene hebbelijke
en onwederstaanlijke eigenzinnigheid, die lagchen doet: en om dat zij lagchen doet,
heeft zij iets onvoegelijks; zonder daarom veragtelijk te zijn’. In Van Alphens
terminologie is Fokke een luimig schrijver van ‘kunstige’ voorstellingen die het
publiek doen lachen. Dat geldt te meer voor de personages die hij in de krant aan het
woord laat.29
Het oogmerk van een luimig schrijver is ‘onvoeglijke handelingen, in hunne
natuurlijke gedaante voortestellen, en den lezer te doen laghen; maar ook, ons te
toonen, dat alle soortgelijke onvoeglijkheid het zedelijk karakter niet benadeelt, en
dus geen veragting verdient’.30 Dit geldt ook voor Fokke, die zich hoogstens laat
verleiden tot enkele verbloemde uitvallen naar de Fransen. Maar Fokke zou Fokke
niet zijn als hij niet ook de luim belachelijk maakte, zoals in het ‘Programma van
het genootschap; Dicht-Luimige Waarheids-zin’, waarin hij verslag doet van discussies
over het hekelen met en zonder ‘algemeenen toepassingszin’.31
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Hoewel Fokke soms de grenzen van het welvoeglijke nadert - de combinatie van
walgelijk en grappig zou het komische effect juist versterken - zijn de grappen niet
vulgair.32 Door meermaals de zichzelf zo serieus nemende genoot-
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schapsleden alle verhevenheid te ontnemen en hen te laten praten over alledaagse
onderwerpen, vermengt hij hoog en laag, deftigheid en platvloersheid. Dit is typerend
voor Fokkes burleske stijl in de Narrensteinsche Courant, waarin ook andere burleske
stijlfiguren zijn te herkennen. Hierboven werd reeds de ironische zelfrepresentatie
genoemd, waarmee Fokke als verwoed genootschapsman zichzelf en het
genootschapsleven ridiculiseert. Verder zijn woordspelingen, dubbelzinnigheden en
overdrijvingen schering en inslag, waarbij Fokke veelvuldig Venus en Bacchus
betrekt.33

Ten onder aan politieke scherpslijperij
De belofte van een maandblad heeft uitgever Moolenijzer nooit kunnen waarmaken.
Debet daaraan was wellicht Fokke, die door zijn drukke werkzaamheden als
broodschrijver en vermoedelijk zijn kwakkelende gezondheid deze
verschijningsfrequentie niet kon bijhouden, waardoor er in vier jaar tijd slechts 21
afleveringen van de pers kwamen. In augustus 1811 was het voor het laatst te koop:
in Saakes' Naamlijst van nieuw uitgekomen boeken worden afleveringen 15 t/m 20
aangekondigd, voor twee stuivers per stuk.34
Het enthousiasme voor de Narrensteinsche Courant kon niet verhinderen dat de
censors in 1811 Arend Fokke eens stevig aan de tand wilden voelen. Toen in oktober
van dat jaar Napoleon een bezoek bracht aan Amsterdam, was de lokale hermandad
in opperste paraatheid gebracht om relletjes te voorkomen. Vooraf hadden
verschillende suspecte oproerkraaiers een straatverbod opgelegd gekregen. Een aantal
van hen, onder wie Arend Fokke, werd gevangen gezet omdat ze volgens de
Amsterdamse commissaris van politie, uitgever Willem Holtrop, staatsgevaarlijk
waren.
Naar de beweegredenen van Holtrop om Fokke te laten oppakken, moeten we
gissen. Gesuggereerd is dat de twee in een vete verwikkeld waren, maar waarschijnlijk
is dit niet. De kwestie was te lang geleden en te onbenullig: het zou gaan om de
dochter van uitgever Esveldt op wie beide heren 35 jaar terug een oogje hadden
gehad. Meer voor de hand ligt een voorval in 1810, toen het tot een aanvaring kwam
tussen Fokke en de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Het Nut vond dat hij het
‘gouvernement’ had beledigd en dat hij zijn woorden ook in geschrifte moest
terugnemen. Het bezorgde hem de anti-Franse reputatie die Holtrop deed besluiten
Fokke op te bergen in het Verbeterhuis aan de Weteringschans.35
Toen hij na twee weken weer op straat stond, was de Narrensteinsche Courant
verboden en trok ook Moolenijzer de handen van hem af, beducht voor de lange arm
van justitie. Hij was niet de enige. Het lukte Fokke daarna nauwelijks meer om zijn
werk gepubliceerd te krijgen. Ziek en arm is hij in 1812 gestorven.36

De Narrensteinformule: navolgers
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Eer de Narrensteinsche Courant uit het medialandschap verdween, verscheen in
1810, ‘bij de uitgever van de Narrensteinsche Courant’ de fopcatalogus Catalogus
van eene overtollige en schaarsgezochte verzameling rarieteiten en boeken, waar
onder vele prullaria en narrige werken uitmunten. Nagelaten door den heer J. Al te
Geleerd, voornaam liefhebber te Narrenstein. De auteur is onbekend, al is het goed
mogelijk dat ook hierin Fokke de hand heeft gehad. Van het Narrensteinsche
domineesbriefje, dat ook door Moolenijzer zou zijn gepubliceerd, is echter
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weinig meer bekend dan dat het eveneens in 1811 door de Franse secretaris van
politie is verboden.37
Na Fokkes overlijden ontstond er een kleine hype rond Narrenstein, waarbij dit
begrip steeds stond voor boertige en luimige humor. Het begon omstreeks 1813.
Toen verscheen in plano Een nieuw lied van Narrenstein over de veranderde mode
in de Narrensteinse wereld.38 Kort na het vertrek van de Fransen hervatte Hendrik
Moolenijzer Jr. in 1814 de uitgave van de Narrensteinsche Courant. Zeven
afleveringen zagen het licht, die mogelijk stilzwijgend zijn opgenomen in het
bestudeerde Leidse exemplaar. Dit verklaart althans een bericht in aflevering 3, in
het bestudeerde exemplaar, over de Narrensteinsche Moniteur die eveneens in 1814
is uitgegeven.39
Dat het Moolenijzer Jr. was die voor de nieuwe reeks tekende, was het gevolg van
het besluit van Sr. om zich uit de zaak terug te trekken, nadat hij in 1813 een tijdje
achter slot en grendel had gezeten wegens zijn uitgave van erotisch werk van Pieter
Boddaert. Zijn uitgeverselan was echter niet gedoofd, want in 1815 was hij weer
terug.40
In 1814 zagen nog twee navolgers het licht: de Narrensteinsche Moniteur en het
Narrensteinsch Weekblad. Hun bestaan is echter alleen maar bekend uit de Naamlijst
van Saakes.41 De opzet van het eerste blad was blijkens de uitgebreide beschrijving
exact dezelfde als die van de Narrensteinsche Courant, zij het dat het wekelijks
verscheen bij de Amsterdamse uitgever A. Vink en geschreven was door meerdere
redacteurs. Het Narrensteinsch Weekblad was blijkens de ondertitel een onmiddellijk
vervolg op de Narrensteinsche Moniteur en verscheen eveneens in Amsterdam, bij
J. Pothuis.42
In hetzelfde jaar gaf de Amsterdammer Martinus Gastman een Programma uit
van de ‘Narrensteinsche Maatschappij, ten zinspreuk voerende: ‘Ten nutte van die
zijn, en die nog zullen komen’. Dit is echter een eenmalige uitgave waarin de
classicistische toneelwetten en literaire prijsvragen op de korrel worden genomen.
In 1815 probeerde ook Moolenijzer Sr. de formule Narrenstein nog verder uit te
benen en publiceerde het Gevonden Narrensteinsch postvalies. Het parodieert in
zekere zin de vele postrijdertijdschriften die Nederland kende en bevat acht fictieve
brieven van diverse personages, alle opnieuw in luimige stijl geschreven. Een
tijdschrift is het echter niet.
Moolenijzer nam in 1818 het initiatief tot een nieuwe krant die qua opzet te
vergelijken is met de Narrensteinsche Courant. De fictieve plaats Narrenstein heeft
nu plaats gemaakt voor een fictief land: Utopia. De Utopiaansche Courant
(1819-1820) werd geschreven door de ooit geschorste Waalse predikant Jean Baptiste
Didier Wibmer. Deze wilde echter ‘niet in den trant der Narrensteinsche Courant
werken, waarin vele walgelijke uitdrukkingen werden gevonden, maar een geschrift
[...] vervaardigen, bijzonder geschikt om jonge lieden van goede huize, in snipperuren
te vermaken’.43 De opzet was geheel Narrensteins, maar Wibmer koos wel voor een
scherpere toon, hetgeen hem al spoedig op een algeheel verbod kwam te staan.44
Uiteindelijk tekende hij in de jaren 1819-1820, ondanks zijn kritiek op Fokke, voor
een kluwen aan Narrensteinse periodieken: de Utopiaansche Koerier, het Utopiaansch
Weekblad en de Lilliputsche Courant.45
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Het laatste woord is echter aan de Narrensteinsche Courant. De onverminderde
belangstelling daarvoor deed Moolenijzer nog in 1829 besluiten een compilatie van
artikelen en berichten uit het blad uit te brengen.46
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binnenkant achterplat
De op het omslag afgebeelde titelprent van De Nederlandsche Overweeger is een
bewerking-met-aanpassingen van die van Neerlands Echo, twee weekbladen van
Nicolaas Hoefnagel (vgl. het artikel van Ton Jongenelen, p. 188). Om die reden is
de ‘Verklaaring van de tytel-plaat’ bij de Echo grotendeels ook van toepassing op
de titelplaat van de Overweeger.
Dit Tafereel komt ons op 't allerklaarst vertonen,
Het denk-en-schryv-vertrek, van NEERLANDS ECHO'S HELD.
Gy die den schryver na verdiensten wilt belonen,
Hoord welk een afschrift u deez' prent voor ogen steld!
Gy ziet den Schryver by zyn tafel neer gezeten:
En altoos door zyn Pen en Hekelschrift verzeldt;
Dog om een elks bedryf, na waarheid uit te meten;
Word hem de Roskam niet alléén, ter hand gesteld:
Maar om de deugd, en ondeugd zuiver te beschouwen,
Word hem een spiegel ter ontdekking aangeboon;
Op welkers klaarheid dan, zyn oordeel kan vertrouwen,
Daar hy de ondeugd gispt, na haar verdiende loon!
[...]
De Aap, die agter by den schryver is te vinden,
Beguigeld 't zot bedryv van 't redelyk geslagt;
Die zotheid, ziet hy zig, zelv door een Kind ontwinden!
Terwyl den schryver die beklaagd, berispt, belagt.
Het ware zinnebeeld van 't knagen der twee Ratten,
Beoogt die Bankroetiers, daar de eer door werd gedrukt.
De Degen, Rotting, Sweep, en Roskam, die bevatten
Het werktuig, dat de list haar Mom-aanzigt, ontrukt.
En eindelyk ziet gy de Phinx [sic], vol vuur na 't leeven,
Die u des schryvers doel, als tot een Raadzel geeft.
Zyn schryf-veer, door geen laster-zugt gedreven,
Schreef nimmer iets waar voor de menschen liefde beeft.
Hy schetst de misdaan en moedwillige gebrêken:
Hy geeseld de ontugt, hy bestraft het loos bedrog;
Nooit hoorde men zyn Schrift vervalschte waarheid spreken;
Nooit zoog hy (schoon men 't zegt,) vervloekte zwadder zog.
Nooit heeft hy iemands naam, en staat geheel beschrêven;
En schoon losbandigheid, zyn Hekelpen verfoeit,
Zyn ECHO zal altyd een Raadsel zyn gebleven,
Waar op de domheid zig altoos vergeefs vermoeit.
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