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[Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman, jaargang 38, nummer 1, 2015]
Beestenboel
Over bezienswaardige viervoeters en vorstelijke geschenken
Anna de Haas
Zoals bekend had André Hanou, ter ere van wie dit verhaal is geschreven,1 een zeer
brede belangstelling: serieuze filosofen en sappelende broodschrijvers, vrijdenkers
en vrijheidsstrijders, literatoren en courantiers - het is een bont gezelschap dat onder
zijn pen tot leven komt en dat hij, vooral, eindelijk een welverdiende plaats heeft
gegeven in de geschiedenis van de achttiende eeuw. Weyerman voorop natuurlijk.
Het aantal onderwerpen dat in Hanous geschriften ter sprake komt is navenant
gevarieerd, maar vertoont niettemin enkele opvallende lacunes: muziek,
natuurwetenschap en schilderkunst bijvoorbeeld. Over een zo'n ontbrekend onderwerp
wil ik het hier hebben: dieren.2 In de achttiende eeuw, in de Republiek - dat spreekt
vanzelf.

Clara en Zarafa
De kiem van dit verhaal zat in m'n netje archivalische bijvangst, dit keer uit het
archief van de Legatie Rusland in het Nationaal Archief. Daarover straks meer. De
aansporing om met die bijvangst echt iets te doen gaf Zarafa, een - overigens
negentiende-eeuwse - giraffe, die Nederland nooit heeft gezien. Na haar zeereis van
Alexandrië naar Marseille, moest Zarafa van daar naar Parijs lopen omdat men niet
wist hoe het beest anders in Parijs te krijgen. Die voettocht van ruim achthonderd
kilometer is in 1998 prachtig en meeslepend beschreven door Michael Allin.3 Toen
ik vervolgens ook nog het boek van Glynis Ridley over de wederwaardigheden van
de rinoceros Clara las,4 stond m'n besluit vast. Clara was wel degelijk achttiende-eeuws
en bovendien, om zo te zeggen Nederlands.
Clara is een goed gedocumenteerde, veel beschreven en veel geportretteerde
rinoceros, dus over haar zal ik niet te veel uitweiden.5 Ze kwam in 1741 als tweejarige
naar Leiden met zeekapitein Douwe Mout van der Meer (1705-1775), die haar in
Bengalen gekregen had van de toenmalige VOC-directeur aldaar, Jan Albert Sichterman
(1692-1764). In de daarop volgende jaren, vanaf 1744, reisde Van der Meer half
Europa rond, met Clara in een speciaal voor haar gemaakte kar. Overal was ze te
bezichtigen - tegen betaling uiteraard - van Hamburg tot Wenen, van Warschau tot
Zwitserland, in Kopenhagen, Parijs, Rome en Venetië.6 Deze spectaculaire rondreis
eindigde in 1758 in Londen, waar ze onverwacht overleed, zo'n twintig jaar oud. Of
ze, behalve in het jaar na haar aankomst in 1741, nog in Nederland te zien is geweest,
is niet zeker. Wel bestaan er prenten van haar met onderschriften in vier talen,
waaronder Nederlands, en in of rond 1748 tekende natuuronderzoeker Petrus Camper
haar in Leiden. In 1756 zou ze op de Haarlemse kermis gestaan hebben.7
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Dierengeschiedenis
Voor een oningewijde in de dierengeschiedenis zoals ik, die zich onbelast door enige
voorkennis daarin verdiept, gaat er opeens een wereld open. Dieren, zo
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realiseer je je plotseling, zijn onmisbaar in ons mensenleven, ten goede of ten kwade,
ten nutte of ten onnutte. Denk aan het Paradijs, de ark van Noach, grot-tekeningen,
middeleeuwse bestiaria, menagerieën, rariteitenkamers - het zijn maar enkele
willekeurige voorbeelden.8 Dieren in de literatuur,9 de kunst en de architectuur,10
dieren op je bord11 en dieren op je schoot, dieren op de grond, in de grond, in de lucht
en in het water,12 dieren in de geneeskunst en in de liefde, dieren als oorlogsbuit13 huisdieren, nutsdieren, troeteldieren, proefdieren, sierdieren, statusdieren: dringt dit
alles eenmaal tot je door, dan zie je ze overal. Vanzelfsprekend is de hoeveelheid
literatuur over al die dieren niet te overzien, zelfs als je de kookboeken, vogel- en
vissengidsen en andere dergelijke boeken terzijde schuift. En dan hebben we het nog
niet eens gehad over mythologische, legendarische of aan de mensenfantasie
ontsproten dieren. Beperking is dus geboden.
Dieren hadden (en hebben) dus vele functies, rollen en plaatsen in het leven van
mensen. Eén functie - of rol, zo men wil - was niet zomaar voor elk dier weggelegd:
die van vorstelijk geschenk. Die was eeuwenlang voorbehouden aan allerhande
exotische dieren als olifanten, kamelen, struisvogels en giraffes - Zarafa bijvoorbeeld
was een geschenk voor de Franse koning en Willem V schijnt de meeste dieren in
zijn menagerie cadeau te hebben gekregen.14 Dergelijke geschenken hadden natuurlijk
bijbedoelingen, of misschien moeten we zeggen: één hoofdbedoeling - het
onderhouden van vriendschappelijke relaties tussen vorsten en regeringen.15 En in
het geval van de Republiek: onderhoud van de handelsrelaties of de daartoe dienende
protectie. De presenten van de VOC aan de shogun zijn daar een voorbeeld van.16
Dieren als public-relationsgeschenk dus. Hier wil ik het hebben over een present van
de Staten-Generaal aan de Russische keizerin dat in mijn bijvangstnetje zat: een
leeuw, twee tijgers en twee Barbarijse paarden.

De Staten kopen cadeaus
Op 19 april 1734 waren de Staten-Generaal bijeen om zich te bezinnen op een missive
van Paulus Paravicini, 's lands consul in Algiers.17 De consul had erop aangedrongen
eens wat presentjes aan de dei van Algiers te geven, om ‘de Vreede met deselve [te]
conserveren’. Nogal kribbig stemden de Statenleden hiermee in: de rekening mocht
niet boven de zesduizend gulden komen en vooral diende de aanbieding vergezeld
te gaan met (nogmaals) een dringend gesprek over ‘de lossinge der slaven’, allerlei
scheepsvolk dat door kaping in handen van de Algerijnen was gevallen. Daar moest
het maar eens van komen. De presenten, zo laten de Staten uitdrukkelijk notuleren,
waren niet bedoeld ‘enckel en alleen om te voldoen aen de begeerte van den Deij,
aen wien in het voorleden jaer mede verscheide praesenten gedaen sijn, en daardoor
een voet te leggen om jaerlijk een diergelijk aensoeck te krijgen’.18
De geschenken voor de dei zouden met een schip van de Amsterdamse Admiraliteit
via Lissabon verzonden worden en van die gelegenheid maakten de Staten meteen
gebruik om te ordonneren in Algiers een leeuw en twee tijgers aan te schaffen en
mee terug te nemen. Daar had namelijk de Russische keizerin Anna om gevraagd.19
Twee maanden later, op 21 juni, werd het boodschappenlijstje aangevuld met twee
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paarden. Ze waren vergeten dat de keizerin ook gevraagd had haar ‘een paar fraije
jonge Barbarische paerden te weten een hengst en een
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De menagerie van Blaauw Jan, als afgebeeld in 1751. Het bijschrift, dat bij sommige exemplaren van
deze prent is afgedrukt, vermeldt rechts van de struisvogels een ‘Jonge Leeuw met zyn Leeuwin’ en
identificeert de vier gespikkelde dieren links als ‘Verscheide Tygers’. De prent geeft niet een actueel
beeld uit 1751, maar laat ook eerder vertoonde bezienswaardigheden zien. Zo is geheel links, achter
de Friese dwerg Wybrant Lolkes, de Finse reus Daniel Cajanus te ontwaren. Cajanus was echter in
1749 in Haarlem overleden. Dus, wie weet, staan onze twee overwinterende tijgers hier toch ook op.
(Bijzondere Collecties, UB Amsterdam)

merrie te laten besorgen’.20 Afschriften van deze resoluties zullen niet alleen naar de
gezant in Sint Petersburg, Marcelis de Swart,21 zijn gegaan, maar ongetwijfeld ook
naar de Admiraliteit van Amsterdam en de consul in Algiers.
Bijna vier maanden na het besluit van de Staten gingen, op 1 augustus 1734, twee
admiraliteitsschepen voor anker in de baai van Algiers. Commandeur Dirk Roos
kwam niet met lege handen: als presentje namens de Staten voor de dei had hij ‘een
Diamanten Ring Goud stof, laaken &c’ bij zich.22 Ruim drie weken later nam hij
afscheid. Als alles volgens plan is gegaan is hij op 26 augustus onder zeil gegaan
om de thuisreis te aanvaarden. Aan boord had hij ‘buyten de manne leeuw en twee
Tygers [...] een Leeuwe en een Tygervel’ - alles door de dei meegegeven ‘voor haar
hoog Mog’.23 Kennelijk waren de levende dieren ook een cadeau van de dei, die naar
het schijnt ‘dikwijls leeuwen of andere wilde dieren, die meestal aan boord stierven,
of paarden’ als tegengeschenk gaf. Voor de beesten die levend in de Republiek
arriveerden, werd dan door loting ‘een nieuwe eigenaar in de zeven delegaties sterke
Staten-Generaal’ gezocht.24 Of dat ook met het leeuwe- en tijgervel gebeurde, is mij
niet bekend. En de levende have had dit keer een andere bestemming. Overigens
repte onze man in Algiers met geen woord over de paarden.
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Alle gevonden documenten spreken van tijgers. We kunnen het de heren van de
Staten-Generaal en hun ambassadeurs in het buitenland waarschijnlijk niet aanrekenen,
dat ze niet wisten dat je voor tijgers niet in Afrika, maar in Azië moest zijn.25 De
tijgers uit Algiers zullen in feite luipaarden geweest zijn (zie ook de illustratie).

Algiers - Texel - Sont - Petersburg
Hoe dat ook zij, op 30 oktober van hetzelfde jaar delibereerden de Staten-Generaal
over een missive van het College ter Admiraliteit in Amsterdam. Dat deelde mee dat
‘'s Lands schip van oorlog’, de Noordwijk Op Zee, op de rede van Texel lag, ‘in
goeden staet aan boord hebbende de twee tijgers [...] sijnde de manne Leeuw volgens
berigten onderweeg tusschen Algiers ende Mallaga gestorven’. De twee ‘barbarische’
paarden bevonden zich eveneens op de rede van Texel, ‘op het 's Lands schip
Watervliet, onder den capiteijn Roos’. Het College wilde ‘weeten hoe het haar Ho:
Moge behaagt, dat sal werden gehandelt met beijde die tijgers, alsmeede met de twee
barbarische paarden’.26
Het was een ongelukkig moment waarop de dieren in de Republiek waren
aangekomen. De Staten-Generaal konden wel opdracht geven om ze ‘bij de eerste
bequame gelegentheijd welke daar toe sullen kunnen becomen’ naar Sint Petersburg'
te zenden, maar de winter stond voor de deur: dan bevroor de Oostzee en werd
Petersburg onbereikbaar voor schepen. De tijgers en paarden moesten dus
overwinteren in de Republiek en dat deden ze waarschijnlijk in Amsterdam.27 Voor
de paarden zal een onderkomen niet zo moeilijk te vinden zijn geweest, maar voor
de tijgers? De VOC en de WIC hadden stallen die speciaal gebouwd waren voor door
scheepslieden meegebrachte exotische dieren, maar of de Admiraliteit die ook had,
is mij niet bekend.28 Wellicht hebben de tijgers in de menagerie van Blauw Jan aan
de Kloveniersburgwal overwinterd - die had daar wel vaker gevaarlijke dieren in
huis. In 1736 bijvoorbeeld zat er ‘een grote leeuw van vijf jaar, die grommend over
een stokje sprong, dat een dienstbode vasthield’.29 En bezoekers maakten vooral
melding van ‘de leeuwen en de panters en incidenteel een tijger’ die waren
ondergebracht in hokken langs de zijkanten van de tuin.30 Als de tijgers daar hebben
gelogeerd, moeten ze publiekelijk te bezichtigen zijn geweest, zoals dat ook regelmatig
gebeurde met dieren van de VOC en de WIC.31 Het enige dat vaststaat is dat een van
de tijgers de winter niet heeft overleefd.32
Op 22 april 1735 kon de Admiraliteit van Amsterdam eindelijk aan De Swart
berichten dat de tijger en de paarden ingescheept waren op het koopvaardijschip Stad
Coningsbergen, schipper Matthijs Pieterse. Een signalement van de paarden gaven
ze ook: beide zijn vier jaar oud, de hengst ‘heeft donker silver couleur hair, en swart
graauwe manen en twee witte kringen om de voorvoeten’, de merrie ‘is ligt
castanjebruijn met een smal blesje, en de linker agtervoet is wit tot aan de koot’.33
Het cognossement (de ladingsbrief) stuurden ze er een week later achteraan. Zo
voeren in de lente van 1735 één tijger en twee ‘barbarische’ paarden richting Sint
Petersburg.
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Op 6 mei passeerde Matthijs Pieterse met zijn schip de tol in de Sont. Daar werd
zijn zeer gevarieerde lading geregistreerd: katoen, wijn (drie soorten), papier, indigo,
olie, suiker, rozijnen, kabeljauw en nog veel meer.34 Paarden noch tijger staan vermeld:
vorstelijke geschenken of niet, Pieterse had de dieren
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gewoon als ballast aan boord genomen.35 Daarop - of op vorstelijke geschenken? werd kennelijk geen tol geheven.
Ondertussen zat in Sint Petersburg de Nederlandse gezant, Marcelis de Swart, de
komst van de dieren af te wachten. Hij was al die tijd middels eerder genoemde
brieven en afschriften van resoluties op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Maar nog waren niet alle hindernissen overwonnen. Eind mei schreef De Swart aan
de griffier van de Staten-Generaal, François Fagel (1659-1746), dat de schipper bij
Kronstadt, enige tientallen kilometers vóór Petersburg, voor anker had moeten gaan,
omdat hij vanwege zijn ballast niet verder kon: de Petersburgse haven was te ondiep.
Of hij de dieren mocht lossen in Kronstadt? Zo was, aldus De Swart, een bediende
van de ‘Over Kamerheer’ van keizerin Anna de paarden gaan ophalen om ze
‘herwaarts [Sint Petersburg] te geleijden’ en had admiraal Thomas Gordon in
Kronstadt van hogerhand de opdracht gekregen ‘de tijger met een bequaam vaartuijg’
eveneens ‘herwaarts’ te sturen.36
Toen tijger en paarden eindelijk ter bestemder plaatse aangekomen waren, spoedde
Marcelis de Swart zich naar keizerin Anna om haar daarvan ‘kennisse [te] geeven,
en [te] vragen wanneer het Haare Majesteit behaagde de beesten te zien’. Hij trof
haar wandelend in de tuin aan en moest daar eerst ‘een consert van de nieuwe
Italiaansche musicanten’ beluisteren. Daarna bezichtigde de keizerin de beesten en
zij was, zo schreef De Swart, ‘ten uytersten over de fraaijheid van deselve vergenoegt’.
Beleefdheidsfrasen en dankwoorden gingen over en weer, maar toch viel er een
wanklankje te beluisteren. Hare Majesteit gaf namelijk te kennen, ‘dat het haar ten
uyterste leed was dat de Leeuw en een Tijger gestorven waaren’, en vroeg de resident
om de Staten ‘te versoeken, wanneer het mogt gebeuren, dat soodaanige dieren uyt
Barbaryen ontfingen, of overgebragt wierden, die aan Haare Majesteit te willen laaten
toecoomen, waardoor aan Haar een besonder Plaisier geschieden zoude’. Tussen De
Swarts regels door valt enige schrik of misschien wel een zekere irritatie te bespeuren,
maar tegenover de keizerin blijft hij beheerst beleefd. ‘Ik stelde’, schrijft hij, ‘op een
discreete wyse voor niet alleen de moeijte, die 'er was om diergelijke dieren altijd te
krijgen, maar ook om dezelve wel over te brengen, dog Haare Majesteit seyde, sig
sooveel van de Vriendschap van Haare Hoog Mogenden verseekert te houden, dat
niet twijfelde, of werden deselve, soo moogelijk, wel dat Plaisier willen gunnen’.
Het is er waarschijnlijk nooit van gekomen.
De leeuw had Anna willen hebben als partner voor de leeuwin, die ze van de Perzische
koning cadeau had gekregen. De paarden waren bestemd voor graaf Biron, haar
secretaris en ‘overkamerheer’, maar vooral: haar minnaar.37 Die was in zijn nopjes
en hij verzocht De Swart ‘op het kragtigste’ de Staten te bedanken. Maar ook nu had
de keizerin nog een noot op haar zang: of de meegereisde dierenoppasser kon
aanblijven, zolang hij nog niet terugging naar huis? De Swart kon moeilijk nee zeggen
en zo kreeg hij dierenoppasser Hendrik Hitteling (of Hetling) in zijn ambtswoning
te logeren.38 Mogelijk paste Hitteling alleen op de tijger, want Biron schijnt over
voldoende paardenverzorgers te hebben beschikt. Als Hitteling met Pieterse is
teruggevaren naar het vaderland, moet hij tot ongeveer eind augustus in Petersburg
gebleven zijn. Pas op 24 september passeerde Pieterse weer de Sont-tol op weg naar
huis, deze keer beladen met onder andere
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vlas, huiden, ruwe zijde, matten, borstels en rabarber.39 De paarden zullen wel goed
terecht gekomen zijn - Biron lijkt een serieus paardenliefhebber geweest te zijn. Wat
er van de tijger geworden is, is mij niet bekend.40

Eindnoten:
1 Dit is de nader uitgewerkte tekst van mijn André Hanou-observatie, gehouden op de
grondvergadering op 11 januari 2014 in de Gevangenpoort, Den Haag.
2 Enkele campisten van het eerste uur wezen mij erop dat Hanou ooit een toespraak had gehouden
over een droom, waarin hij discussieert met Weyermans kater Lou(w), onder meer over de
vraag of Lou wel de eerste letterkundig beschreven kat(er) met een eigen naam was. Dit
onderhoudende gesprek is te vinden in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman
10 (1987), nr. 1, p. 6-8. Met dank aan Anton Bossers. Afgezien van Lou, lijken in het oeuvre
van Weyerman levende dieren te ontbreken. De vele dieren in zijn oeuvre zijn steevast deel
van vergelijkingen, beeldspraak of fabels. Ik dank Jan Bruggeman, die me allerlei fraaie leeuwe-,
tijger- en rinoceros-citaten uit Weyermans werk leverde, maar helaas - geen levende exemplaren.
Hier wil ik ook Jac Fuchs danken, die me nog wat secundaire literatuur aan de hand deed en
met een foto kwam van het oude olifantenverblijf op het Loo (bij Apeldoorn), waar zich een
deel van de stadhouderlijke menagerie bevond (zie ook onder, n. 13).
3 Michael Allin, Zarafa. A giraffe's true story from deep in Africa to the heart of Paris (New
York 1998), vertaald als: Zarafa. De geschiedenis van een giraffe (Amsterdam/Antwerpen
1999).
4 Glynis Ridley, Clara's Grand Tour. Travels with a rhinoceros in eighteenth-century Europe
(New York 2004).
5 Behalve Ridley's boek o.a.: Gijs van der Ham, ‘Clara in beeld’, in: Rijksmuseum Bulletin 53
(2005), nr. 2, p. 193-203 (met schetsen van een onbekende Venetiaanse tekenaar); Irene Verhey,
Op reis met Clara. De geschiedenis van een bezienswaardige neushoorn (Rotterdam 1992);
L.C. Rookmaaker, ‘Captive rhinoceroses in Europe from 1500 until 1800’, in: Bijdragen tot de
Dierkunde 43 (1973), nr. 1, p. 40-63 (Clara op p. 46-56). Ook heeft Clara haar eigen lemma op
Wikipedia en zelfs is er een jeugdboek over haar: Ymkje Swart, Clara. De onwaarschijnlijke
reis van een neushoorn door Europa (Amsterdam 2011).
6 Veelbereisd was ook de olifant Hansken: ze begon in Hamburg (1638), daarna andere Duitse
steden, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland. Ook is ze regelmatig in de Nederlanden te zien
geweest. Ze stierf in 1655 in Florence. Zie Michiel Roscam Abbing, Rembrandts olifant. Het
verhaal van Hansken (Amsterdam 2006).
7 Verhey, Op reis met Clara, p. 22, 24, 26 (de prenten), p. 31-33 (Campers tekeningen), p. 45-46
(de Haarlemse kermis).
8 Over dieren in de middeleeuwen bijv. Raymond van Uytven, De papegaai van de paus. Mens
en dier in de Middeleeuwen (Leuven/Zwolle 2003). Jacob van Maerlant, Over vogels, is fraai
uitgegeven in een hertaling van Ludo Jongen, uiteraard met de illustraties (Amersfoort/Brugge
2005). Een geschiedenis van de hond: Jori Zijlmans, Hond & baas. Een geschiedenis van haat
en liefde (Den Haag z.j.).
9 Enkele willekeurige voorbeelden: Reinaart de Vos, de fabels van Lafontaine, de dierenverhalen
van Anton Koolhaas, de boeken van Tolkien.
10 Een willekeurige, door mijn boekenkast bepaalde selectie: Liesbeth M. Helmus (red.), Vis.
Stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700 (Utrecht 2004); De vis, themanummer
van Kunstschrift (2004), nr. 1; Irene M. de Groot, Vogels. Prenten, tekeningen en foto's in de
verzamelingen van het [...] Rijksmuseum (Amsterdam 1999); Jessica Rawson, Animals in art
(Londen 1977) (afbeeldingen uit de collectie van het British Museum); Annie N. Zadoks-Josephus
Jitta en Cago v.d. Meulen, De hond staat model. Reproducties van oude en nieuwe kunstwerken.
Met kunsthistorische en kynologische toelichtingen (Amsterdam z.j.); Mark Edo Tralbaut,
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Michiel van der Voort de Oude als dierenbeeldhouwer (Antwerpen 1946). Voor wie een
bijzondere architectuurwandeling door Parijs wil maken: Jacques Barozzi, Le bestiaire de Paris.
A la découverte de l'art animalier dans les rues de la capitale (Parijs 1995).
Ook daarover wordt geschiedenis geschreven, bijv.: W. Gijsbers, Kapitale ossen. De
internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750) (Amsterdam/Hilversum
1999).
Over vissen: Florike Egmond, Een bekende Scheveninger. Adriaen Coenen en zijn Visboeck
van 1578 (Scheveningen 1997); idem, Het visboek. De wereld volgens Adriaen Coenen
1514-1587 (Zutphen 2005); Florike Egmond en Peter Mason. Het walvisboek. Walvissen en
andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585 (Zutphen 2003). Prachtige boeken!
Verder: Mark Kurlansky, Cod. A biography of the fish that changed the world (Londen 1997);
Huib Stam, Haring. Een liefdesgeschiedenis (Amsterdam 2011). Over vogels: Kunstschrift
(1995), nr. 4 = Geverfde vogels (themanummer), o.a. over vogels in Blauw Jan, pauwensymboliek
en stadhouderlijke volières.
De twee olifanten, Hans en Parkie, van Willem V werden in 1797 door de Fransen meegenomen
naar Parijs, of zoals de Franse schilder-graveur en ‘naturaliste’ J.P.L.L. Houel schreef: ‘la
victoire les remit à nos braves défenseurs’: zie Houel, Histoire naturelle des deux éléphans,
male et femelle, du Muséum de Paris, venus de Hollande en France en l'an VI (Parijs 1803),
citaat: p. 16.
Zie B.C. Sliggers en A.A. Wertheim (red.), Een vorstelijke dierentuin. De menagerie van Willem
V (z.p. 1994), p. 45. Zie ook Luc Panhuysen, Een Nederlander in de wildernis. De
ontdekkingsreizen van Robert Jacob Gordon (1743-1795) in Zuid-Afrika (Amsterdam 2010),
hfdst. 4: ‘De roep van de giraffe’, vooral p. 110-111, 116-120. In 1779 ging Gordon op
giraffejacht, o.a. om Willem V te kunnen vereren met een skelet en huid voor diens
natuurhistorisch kabinet. Het skelet lukte, de huid niet. Vgl. Sliggers en Wertheim, p. 28, 31,
54 en 80. Overigens was olifant Hansken ook een geschenk, aan stadhouder Frederik Hendrik,
die haar schonk aan Johan Maurits, die haar aan een entrepreneur verkocht toen hij naar Brazilië
vertrok: Roscam Abbing, Rembrandts olifant, p. 14, 17. Over levende have als geschenk aan
deze en gene Oranje: Marrigje Rikken, Melchior d'Hondecoeter, vogelschilder (Amsterdam
2008), p. 47-48. Zie ook: Roelof van Gelder, ‘Arken van Noach. Dieren op de schepen van de
VOC’, in: Florike Egmond, Eric Jorink en Rienk Vermij (red.), Kometen, monsters en muilezels.
Het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw (Haarlem 1999),
p. 35-51, aldaar p. 38-39. - Over de ‘nazaten’ van de menagerie: Florence Pieters, ‘Menagerieën
op de kermis: oorsprong van circus en dierentuin’, in: Johanna Jacobs (red.), Kennis, kunstjes
en kunnen. Kermis: de wondere wereld van glans en glitter (Amsterdam 2002), p. 59-74.
Voor bijzondere dieren als symbool van de (vorstelijke) macht en/of status van hun eigenaren:
Marina Belozerskaya, The Medici giraffe and other tales of exotic animals and power (New
York enz. 2006). Deze dieren waren meestal geschenken met bijbedoelingen.
Zie Margot E. van Opstall, ‘Kamelen op de landweg. Dieren als geschenk voor de shogun’, in:
Laurens Jan Brinkhorst e.a., In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen
sinds 1600 (Amsterdam 1986), p. 69-73.
Paulus Paravicini (ook: Paraviciny/ij) (ca. 1700-1771) was van 1732 tot 1755 consul in Algiers.
Zie O. Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers residerende in het buitenland
('s-Gravenhage 1976), p. 31-32.
Het was de Staten kennelijk ontgaan, dat er inmiddels een nieuwe dei zat. Deze had zich er
tegenover Paravicini over beklaagd dat zijn voorganger allerlei presentjes had ontvangen en hij
nog niks.
Anna Ivanovna (1693-1740), uit het geslacht Romanov, nicht van tsaar Peter de Grote. Haar
regering (1730-1740) was kennelijk relatief onopmerkelijk - wat bijzonder is voor een Russische
vorst - want die wordt in de geschiedschrijving in enkele pagina's afgedaan; zie bijv. J.W.
Bezemer, Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnev (Amsterdam 1988), p. 108-109;
[Johan Frederik Reitz], Oude en nieuwe staat van 't Russische of Moskovische keizerrijk,
behelzende eene uitvoerige historie van Rusland en deszelfs groot-vorsten, dl. IV (Utrecht 1744),
p. 619-627.
Nationaal Archief (NA), toegang 1.02.13 (Legatie Rusland), inv. nr. 9 (1734): afschriften van
de resoluties van 19-4 en 21-6-1734, met begeleidend schrijven.
Marcelis de Swart (1699-1762) was sinds 1733 officieel Nederlands resident in Sint Petersburg;
zie Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, p. 288-289.
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22 Stadsarchief Amsterdam (SAA), toegang 5027 (Diplomatieke missiven van ambassadeurs,
gezanten en residenten in het buitenland aan burgemeesters), inv. nr. 248 (Algiers): missive
van Paravicini aan de Amsterdamse burgemeesters, 25-8-1734. Voor Dirk Roos (1690-1767):
J.R. Bruijn, De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren, 1713-1751 (Amsterdam/Haarlem
1970), p. 125, 128, 176.
23 SAA, toegang 5027, inv. nr. 248 (Algiers): missive van Paravicini aan de Amsterdamse
burgemeesters, 25-8-1734.
24 Bruijn, De Admiraliteit van Amsterdam, p. 30, alwaar ook het gebruikelijke soort geschenken
voor de dei genoemd staat: ‘scheepsbouwmaterialen, ankers en pompen, [...] zilveren lepels,
stoffen en tabaksdozen’.
25 Ook ik realiseerde me niet dat tijgers géén Afrikaanse dieren zijn: daar werd ik terstond op
gewezen door betere kenners van het dierenrijk dan ik. Het bewijst maar weer eens dat je echt
alles moet verifiëren. Overigens handhaaf ik verder de aanduiding ‘tijgers’, aangezien ze, als
gezegd, in alle documenten zo benoemd worden.
26 NA, toegang 1.02.13 (Legatie Rusland), inv. nr. 9: extract uit de resoluties van 30-10-1734 met
begeleidend schrijven. De Noordwijk Op Zee, gebouwd 1726, had 44 stukken, de Watervliet
was nieuw (bouwjaar 1733) en had 52 stukken. Roos heeft meermalen het commando gevoerd
op schepen van de Admiraliteit. Zie Bruijn, De Admiraliteit van Amsterdam, p. 170, 171, 176.
27 In het archief van de gemeente Texel is helaas niets te vinden over deze tijgers en paarden.
Vriendelijke mededeling van de heer Jasper Wessels van de dienst Documentaire
Informatievoorziening van Texel.
28 Zie Sliggers en Wertheim (red.), Een vorstelijke dierentuin, p. 46; F.F.J.M. Pieters en M.F.
Mörzer Bruyns, ‘Menagerieën in Holland in de 17e en 18e eeuw’, in: Holland.
Regionaal-Historisch Tijdschrift 20 (1988), p. 195-209, aldaar p. 196-197.
29 I.H. van Eeghen, ‘Notaris Hendrik de Wilde en de exotische dierenwereld’, in: Maandblad
Amstelodamum 49 (1962), p. 150-159, aldaar p. 156.
30 Pieters en Mörzer Bruyns, ‘Menagerieën in Holland’, resp. p. 200 en 197.
31 Sommige Blauw Jan-eigenaren handelden tevens in exotische dieren, die dan tijdelijk in de tuin
verbleven: Pieters en Mörzer Bruyns, ‘Menagerieën in Holland’, p. 199. Voor Blauw Jan: o.a.
Sliggers en Wertheim (red.), Een vorstelijke dierentuin, p. 43 en 46. Tot ca. 1707 gebruikten
de VOC en WIC de Amsterdamse herberg De Oliphant, ook Witte of Grote Oliphant (Botermarkt,
nu Rembrandtplein), als ‘tentoonstellingsruimte’: zie Florence F.J.M. Pieters, ‘De dieren in de
menagerie van “De Witte Oliphant” te Amsterdam zoals gezien door Jan Velten rond 1700’,
in: Koert van der Horst, Peter A. Koolmees en Adriaan Monna (red.), Over beesten en boeken.
Opstellen over de geschiedenis van de diergeneeskunde en de boekwetenschap (Rotterdam
1995), p. 179-194; Van Eeghen, ‘Notaris Hendrik de Wilde’, p. 151. In 1633 werden een door
de VOC-retourvloot meegebrachte witte olifant, een tijger en een hert (‘roodbruin met witte
stippen’) ‘tot profijt van de Armen’ tentoongesteld in het Oude Glashuis; zie Roscam Abbing,
Rembrandts olifant, p. 8 (beschrijving van het hert op p. 13). Wellicht was dat de voormalige
glasblazerij achter het huis Kloveniersburgwal 105; vgl. Historische gids van Amsterdam. Ed.
H.F. Wijnman (Amsterdam 1974), p. 149-150.
32 NA, toegang 1.02.13 (Legatie Rusland), inv. nr. 10 (1735): brief van Gecommitteerde Raden
ter Admiraliteit Amsterdam aan resident De Swart, 22-4-1735.
33 NA, toegang 1.02.13 (Legatie Rusland), inv. nr. 10 (1735): brief van Gecommitteerde Raden
ter Admiraliteit Amsterdam aan resident De Swart, 22-4-1735.
34 Sonttolregisters op www.soundtoll.nl, record id 563798, ‘shipmaster Matthies Pietersen from
Amsterdam’. In totaal betaalde Pieterse voor de lading 401 daalders en 12 skilling plus 4 daalders
voor de passage door de Sont.
35 NA, toegang 1.02.13 (Legatie Rusland), inv. nr. 10 (1735): brief van De Swart aan Fagel,
31-5-1735. Tenzij anders vermeld zijn de volgende citaten uit deze brief afkomstig.
36 Thomas Gordon (ca. 1658-1741) was commodore bij de Royal Scots Navy en vanaf 1717
admiraal bij de keizerlijke Russische vloot. Hij stierf in Kronstadt. Veel over Gordon in: Rebecca
Wills, The Jacobites and Russia 1715-1750 (East Linton 2002).
37 Ernst Johann Biron (1690-1772), geboortig uit Letland uit een Koerlandse familie. Keizerin
Anna, tot haar kroning in 1730 hertogin van Koerland en Semgallen, omringde zich in haar
hofhouding met Koerlanders. In 1737 werd Biron hertog van Koerland. Na Anna's dood werd
hij naar Siberië verbannen omdat hij al te machtswellustig zou zijn, maar al een jaar later haalde
Anna's opvolgster hem terug.
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38 In de Amsterdamse Doop-, Trouw- en Begraaf-registers komt zowel Hetling als Hetteling/
Hitteling als achternaam voor. Er is een Hendrik Hetteling die in 1775 en een die in 1806
overleed. Het is trouwens helemaal niet gezegd dat hij uit Amsterdam afkomstig was.
39 Sonttolregisters, record id 562371, ‘shipmaster Matthias Petersen from Amsterd.’. Dit keer
moest hij 251½ daalder belasting betalen, inclusief de 4 daalders voor de passage. Met dank
aan de familie Jensen in Kopenhagen, die de grotendeels onbegrijpelijke ladinglijst voor me
vertaalde.
40 Bij wijze van naschrift: onlangs verscheen een nieuw artikel van Michiel Roskam Abbing, ‘“So
Een Wunder heeft men hier nooijt gesien”. De Indische vrouwtjesolifant (1678/80-1706) van
Bartel Verhagen’, in: Jaarboek Amstelodamum 106 (2014), p. 68-95.
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Weyermans Laplandschen Tovertrommel (1731): een
chantageblaadje?
Jac Fuchs
Van 2 juli t/m 3 september 1731 verscheen op de maandagen anoniem het tijdschrift
Den Laplandschen Tovertrommel.1 Van de eerste zes afleveringen worden unieke
exemplaren bewaard in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA), van de
volgende vier nummers bevinden zich unieke exemplaren in de
Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL). De afleveringen 1, 2, 3 en 6 hebben een
colofon waarin staat dat het voor de auteur gedrukt werd; eerste in de rij uitgevers
is W. Kroon in Utrecht. De overige nummers hebben geen colofon.
In 1994 verscheen een heruitgave van deze tien afleveringen bij de Stichting Jacob
Campo Weyerman.2 De uitstekende inleiding van deze heruitgave en een observatie
van Adèle Nieuweboer op de grondvergadering van 1990 vormen de belangrijkste
teksten over de Tovertrommel.3 In deel 4 van Weyermans Konstschilders staat de
Tovertrommel in een lijst van zijn werken, en in de heruitgave wordt beargumenteerd
dat stijl en inhoud van het blad Weyermans auteurschap bevestigen.4 Ook voor mij
staat niet ter discussie wie de auteur was: op grond van de eerder aangedragen
argumenten is onweerlegbaar dat de Tovertrommel een werk van Weyerman is. Zoals
gewoonlijk putte Weyerman zijn inspiratie voor onderwerpen en formuleringen mede
uit buitenlandse bronnen, maar ook deze ontleningen zijn voor dit artikel bijzaak;
een opsomming is te vinden in bijlage 2. Het doel van dit artikel is om de eerdere
publicaties met enkele nieuwe feiten en veronderstellingen aan te vullen.
Weyerman woonde van begin 1731 tot aan zijn arrestatie en uitlevering aan het
Hof van Holland, eind 1738, in Vianen. Hij was in 1730 in Amsterdam in
geldproblemen gekomen, en in de eerste dagen van 1731 had hij van de Staten van
Holland en Westfriesland toestemming gekregen om zich in de vrijstad te vestigen:
de Staten waren de feitelijke souverein van Vianen.5 Ik heb in dit artikel ook enkele
opmerkingen opgenomen over twee van zijn andere periodieken uit deze jaren, Den
Adelaar en De Naakte Waarheyt.6

Herkomst van de overgeleverde Tovertrommel-exemplaren
Een niet eerder opgemerkt feit is dat in de zes nummers in de UBA en in de vier
nummers in de UBL wormgaten zitten die precies op elkaar aansluiten; ze moeten
samen ooit één set gevormd hebben. Ik heb gepoogd de herkomst van deze tien
nummers te traceren, maar het is me niet gelukt een eerdere eigenaar van de complete
set aan te wijzen. De Amsterdamse nummers zijn in 1972 aangekocht op een veiling
bij Van Stockum in Den Haag; een eerdere eigenaar heb ik niet kunnen achterhalen.7
De vier Leidse nummers zijn ook bij Van Stockum geveild, maar dan bijna een eeuw
eerder: zij werden daar in 1893 verworven door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde.8 De Leidse nummers waren eerder, in 1889, door Gerrit van Rijn vermeld
in De Librye.9 De
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tien nummers waren dus al in 1889 in tweeën gesplitst; oudere informatie heb ik niet
kunnen achterhalen.

‘De zee uwer vindingen is vreeslyk geebt’
Nieuweboer en de heruitgave hebben hun bedenkingen bij de samenhang van de
Tovertrommel: in aflevering 1 verschijnt de Demon, die ooit de ik-figuur uit De
Rotterdamsche Hermes assisteerde, met een Laplandse tovertrommel, maar die
tovertrommel verdwijnt al snel uit zicht, en de Demon is ook geen vaste figuur in de
volgende afleveringen. Twee thema's, overspel en de povere kwaliteit van de
producten van dichtende Nederlandse tijdgenoten, lijken de rode draden van de tien
afleveringen; veel meer verband is er niet.
Is de Tovertrommel inderdaad een van Weyermans mindere werken, en ontbreekt
er een groter plan dat de afleveringen tot een geheel maakt? Ik zie in de Tovertrommel
meer verbindende elementen en een rode draad die Nieuweboer en de heruitgave
niet noemen.
Het eerste dwarsverband dat ik meen te zien is de lijst van voorschriften die de
Demon aan de auteur oplegt als voorwaarde voor zijn medewerking aan het blad.
Had Weyerman bij het schrijven van het eerste nummer écht goede voornemens
gemaakt? Ik geloof er niets van. Het is juist hilarisch om te zien hoe Weyerman die
regels één voor één aan zijn laars lapt. ‘Het past een galant man’, zegt de Demon,
‘van den ongelukkigen te beklaagen, niet onwaardiglyk te beschimpen’, maar al aan
het eind van het eerste nummer haalt Weyerman onder andere uit naar ‘dronke
Abtslander boerenzangers’, en zelfs nu weet bijna elke geïnteresseerde dat de dichter
Poot (toen nog niet dood) zich dat mocht aantrekken. Ook het ‘gespan onweersvogels’
dat de ik-figuur even later ontwijkt moet verwijzen naar twee mensen die je aan de
oevers van de Lek tegen kon komen. In aflevering 2 lijkt Weyerman wederom enkele
keren op de man te spelen. En uiteindelijk blijkt zelfs de Demon lak te hebben aan
de door hemzelf voorgeschreven regels: in aflevering 1 kwam hij nog op de proppen
met ‘Doop nooit uw pen in edik en gal, of breng geen schotschrift in uw weekelijks
papier’, maar in aflevering 6 komt hij terug van een expeditie naar Dordrecht waarop
hij roddels over een van de andere personages heeft verzameld, en vertelt hij zélf die
roddels weer door: de lezers vernemen twee sprookjes met bedenkelijke inhoud niet
uit de mond van de ik-figuur, maar uit de mond van de Demon.

Lokale verwijzingen
Opvallend is een reeks lokale verwijzingen naar het Sticht en de streek tussen Vianen
en Dordrecht; die zijn soms duidelijk, soms in cursief gecodeerd. Op pagina 2 is al
sprake van ‘'t Sticht’, en ook na zijn bezoek aan de Parijse pruikenmakers in aflevering
2 keert de ik-figuur terug ‘na het Stichts verblyf’. Rond de figuur van ‘den
hedensdaagschen Alcibiades’ barsten de regionale verwijzingen echt goed los. Aan
het slot van aflevering 5 komt de Demon terug ‘uyt de Eyland-Stad van de Maagd,
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die gezuykerde bakermat dan [= van] dat bovengemelt reusje’. Die eiland-stad ruikt
volgens aflevering 6 geurig ‘na den Hocgheimer en Bacgheracher wynbalsem’; het
moet Dordrecht zijn, waar Duitse wijnen overgeslagen werden. In het eerste sprookje
over Alcibiades wordt verteld hoe hij op een ‘kar bevragt met Bunschotensche bot’
‘regt uyt’ (gecursiveerd!) in de
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hoofdstad van een (eerder al als ‘Bisschoppelyk’ aangeduid) Sticht binnengereden
wordt; het gaat overduidelijk over de stad Utrecht. In het tweede sprookje staat een
verwijzing naar ‘Merwe en Lek’, en wordt Alcibiades door een grote paling in een
rivier heen en weer gesleurd tussen ‘Monte Ceraso’ en de ‘Schoone hoven der
zoetekoekbakkers’. Die laatste plaats moet Schoonhoven zijn, bekend van de
zogeheten fonteynkoek.10
Monte Ceraso heet in de Tovertrommel ook wel Mont Cerise, en Alcibiades zou
proberen het aan te leggen met ‘Nostra Signora du Mont Cerise’. Dat klinkt naar een
kers en een berg, en wie een goede atlas ter hand neemt en het gebied tussen Vianen
en Schoonhoven beschouwt, zal opvallen dat bij Achthoven, tussen Lexmond en
Ameide, een bocht in de Lek aangeduid wordt als het Kersbergse Rak, en dat daar
ook Kersbergse uiterwaarden liggen; op oudere landkaarten is ook het Kersbergsche
voetveer aangegeven. Nu liggen er op de zuidoever onderaan de dijk drie boerderijen,
maar ooit stond daar, getuige advertenties uit 1735, het huis Kersbergen.

Kersbergen en ‘Nostra Signora du Mont Cerise’
Kersbergen werd in 1735 te koop aangeboden door Adriana van der Hoeve,
bier-brouwster in Vianen, en haar broer Fredrik, brouwer in Gouda:11
Te koop by publieke veylinge een vermakelyke Buyteplaets met een
Bouwhuys daar annex, gelegen tusschen Ameide en Lexmond, in den
lande van Vianen aan den Lek, genaemt het HUYS TE KERSBERGEN, verzien
met verscheyde logabele vertrekken, een Stallinge, Visvyver, met 25
mergen so Boomgaerd, Bouw als Weyland. Nog een Hofstede [...]
Die inmiddels nader onderrigting begeert kan zig addresseeren tot Gouda
by Mr. Fredrik van Hoeve, of tot Vianen by Juffr. Adriana vander Hoeve,
Brouwster in de Witte Leeuw aldaer.12
Adriana en Fredrik van der Hoeve waren kinderen van Adriaan van der Hoeven, in
leven griffier bij het Leenhof in Vianen, en Geertruij Samson.13 Adriana wordt in
1732 bejaarde dochter genoemd, vrijgezel van een zekere leeftijd dus.14 Adriana en
Fredrik hadden nog drie broers: Cornelis, Willem en Adriaan. Cornelis van der Hoeve,
ooit schout van Benschop en Noord-Polsbroek (op de noordelijke Lekoever), moet
voor 1724 overleden zijn. Zijn weduwe, Geertruijd Cleefman, blijft in de archieven
op de achtergrond: na het overlijden van Cornelis trad Willem op als voogd voor
haar kinderen. Willem - in 1723 op Kersbergen overleden - droeg deze voogdij bij
testament over aan Fredrik en Adriaan.15 Kersbergen, dat Cornelis van zijn ouders
geërfd had, was in 1735 gedeeld eigendom van zijn weduwe en hun vijf kinderen.16
Een van die kinderen, Gerard, werd door zijn tante Adriana opgevoed, in het
brouwersvak opgeleid en als compagnon in de brouwerij De Witte Leeuw
opgenomen.17 In 1736 trouwde hij de dochter van de substituut-schout, en twee jaar
later begon hij als schepen aan een bestuurlijke carrière. In 1773 veroorzaakte hij
grote commotie door met meeneming van een aanzienlijk bedrag aan publieke fondsen
spoorloos te verdwijnen.
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Het is aannemelijk dat Geertruijd Cleefman in 1731 Kersbergen bewoonde, maar
dat heb ik niet uit de archieven kunnen halen. Duidelijk is wel, dat Wey-
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Detail van de provinciekaart Utrecht: de Achthovenpolder ten zuiden van de Lek, met linksboven de
Kersbergerwaard.

erman de lezer wil laten geloven dat Alcibiades het probeerde aan te leggen met de
bewoonster van Kersbergen omdat hij op haar geld uit was.

‘Den hedensdaagschen Alcibiades’
Weyerman heeft niet alleen flink zijn best gedaan om Alcibiades van een herkenbare
omgeving te voorzien, ook moet het door hem gegeven signalement van Alcibiades
zelf in 1731 een voor lezers aan de oevers van de Lek herkenbaar portret zijn geweest:
hij was in Dordrecht geboren (daar stond zijn bakermat),
hij was op leeftijd (Weyerman brengt hem meermalen in verband met het
motto ‘Turpe senilis amor’,18 en suggereert dat ook in aflevering 10),
hij was mogelijk cornet of vaandrig in het regiment dragonders van Walef
geweest (Weyerman beschrijft het uniform aan het einde van aflevering 6, en
schrijft in aflevering 10: ‘[...] gelyk als den hedendaagschen Alcibiades eenmaal
een standaart heeft gevoert’, en gebruikt daar ook het woord ‘Kornet’),
hij, of zijn regiment, was niet heel loyaal,19
hij was een opschepper (p. 40) en schreef prulgedichten (p. 43),
hij woonde ergens bij de Lek (p. 42, ‘een naby de Lek roestent raventje’),
hij heeft een oogje op de bewoonster van Kersbergen en haar bezittingen.

Maar Weyerman vertelt nog meer. Hij heeft het herhaaldelijk over een ‘raventje’,
en zet op p. 42 nóg een cursivering in: ‘[...] welk knaepje gelyk als een raven liegt,
en zo plomp liegt, dat geene zyner sprookjes kant of wal raaken’. Het lijkt erop dat
Alcibiades Walraven heette. Dat kan rond de Lek zowel een voor- als een achternaam
geweest zijn, maar ik houd het erop dat Weyerman naar de achternaam verwijst. Ik
kan deze bewering echter niet staven met een archiefvondst. Er zijn in de zeventiende
eeuw in Dordrecht meerdere Walravens gedoopt, maar het is onmogelijk om deze
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dopelingen aan een latere militaire carrière te koppelen. Ik heb geen dichtwerk op
naam van een Walraven gevonden, en ook
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naspeuringen naar het regiment van Walef leverden geen Walraven op.20 Meer over
Walef en zijn dragonders is te vinden in bijlage 1.
Ook in het notarieel en de kerkelijke archiefstukken van Schoonhoven kwam ik
de naam Walraven niet tegen. De naam duikt wel op in de stukken van de Kamer
van Justitie van Vianen, waar vanaf 1734 Henrij Gras Walraven procedeert tegen
zijn moeder Catharina Gras, weduwe van Arnoud Walraven, en tegen Debora
Walraven en later ook Maria Walraven, twee zussen van hem, over de nagelaten
boedel van zijn vader.21 Arnoud Walraven had banden met Dordrecht, maar hij is te
vroeg overleden om de Walraven uit de Tovertrommel te kunnen zijn.22

Alcibiades als hoofdonderwerp van Den Tovertrommel
Alcibiades blijkt in de Tovertrommel niet slechts het hoofdonderwerp van de zesde
aflevering te zijn: hij is een verbindend element tussen alle afleveringen. In de eerste
aflevering zet Weyerman zoals gebruikelijk bij een tijdschrift zijn programma uiteen
en laat zijn lezers geloven dat hij bepaalde regels van fatsoen in acht zal nemen; aan
het eind ontwijkt hij enkele onweersvogels, waarvan we in de kleinste achteraf
Alcibiades kunnen herkennen. Dan beschrijft hij twee verwerpelijke bezigheden: het
schrijven van afgrijselijke gedichten, en overspeligheid. Later zal hij ons duidelijk
maken dat Alcibiades zich aan beide bezondigt: zo iemand kan natuurlijk niet meer
op de sympathie van de lezers rekenen! Dat Alcibiades besproken zal worden, wordt
tweemaal aangekondigd. In aflevering 6 is het zover, en daar wordt ook een vervolg
aangekondigd. In aflevering 7 wordt Alcibiades als oninteressant onderwerp achter
de coulissen gemanoeuvreerd, waarbij hij nog enkele trappen na krijgt. Aflevering
8 bevat een aankondiging van een vertoog over het motto ‘Turpe senilis amor’, dat
Weyerman eerder aan Alcibiades gekoppeld had. Aflevering 9 is getooid met dat
motto en verwijst meermalen naar overspeligheid, en aflevering 10 voert Alcibiades
opnieuw ten tonele: hij moet nog een aantal stoten onder de gordel incasseren en
wordt neergezet als een tot inkeer gekomen zondaar, die (ook) op zijn krediet heeft
ingeboet. En regelmatig dreigt Weyerman met nieuwe onthullingen over Alcibiades.
Er lijkt me geen ontkennen aan dat Weyerman in de Tovertrommel iemand uit de
regio, Walraven geheten, herkenbaar neerzet, en dreigt een aantal pijnlijke
gebeurtenissen uit zijn verleden te publiceren tenzij deze de openbaarmaking tijdig
afkoopt.
De Tovertrommel is geen spectatoriaal geschrift, maar ik wil het ook geen satirisch
tijdschrift noemen. Hier is sprake van een eigen genre. In tien afleveringen wordt
een medeburger afgebrand, maar niet uit morele verontwaardiging: er staan meerdere
vingerwijzingen in de Tovertrommel dat het slachtoffer verdere onthullingen af kon
kopen. Ik zou dit type tijdschrift daarom een chantageblad willen dopen: een periodiek
dat niet de morele verheffing van het publiek beoogt, maar als doel heeft een of meer
slachtoffers aan te zetten tot het afkopen van publicatie van bepaalde informatie.23

Was Den Tovertrommel een succes?
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Van een spectator of een satirisch tijdschrift kunnen we het succes afmeten aan de
reacties van tijdgenoten, het aantal afleveringen of aan het aantal exem-
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plaren dat bewaard gebleven is, maar bij een chantageblad lijken me dat geen goede
indicatoren. Om te beginnen kan voor zo'n blad een lokale verspreiding belangrijker
zijn dan een landelijke: het slachtoffer wordt maximaal onder druk gezet als het blad
in handen komt van diens kennissen en relaties.24 Een lijst van landelijke
verkoopadressen in de colofon zou zelfs als camouflage kunnen hebben gediend voor
zo'n lokale verspreiding. Dat lijkt echter voor de Tovertrommel niet op te gaan, want
in de Leydse Courant van maandag 2 juli 1731 staat een advertentie voor de
Tovertrommel, hetgeen suggereert dat Weyerman wél landelijke verspreiding
nastreefde:
Op Heeden den 2 July word voor de eerstemaal uytgegeeven een weekelyks
Papier, genaamt: De Laplantsche Tovertrommel; 't zelve zal ordentlyk
vervolgt worden, en alle Maandagen te bekomen zyn te Amsterdam by H.
Uitwerf en G. Bouman, te Leyden by K. Wishof, Hage Frederik Bouquet,
Dord van Braam, Haarlem van Lee, Delft Bool, Utrecht W. Kroon, Zardam
J. Ketel en Tiel van Leeuwen.
Het ultieme criterium voor het succes van een chantageblad lijkt mij of het zijn
geestelijk vader meer geld opgeleverd heeft dan het gekost heeft.
Over de kredietwaardigheid van Weyerman in Vianen zijn niet veel archiefstukken
overgeleverd. In de jaren 1733-1734 liep zijn schuld bij de wijnhandelaar Van
Ophuijsen op tot 330 gulden, en de slager Samuel Jacobs meende over dezelfde
periode 104 gulden tegoed te hebben. Beiden stapten in 1735 naar het stedelijk gerecht
van Vianen.25 Van Ophuijsen werd in het gelijk gesteld, Jacobs niet, mogelijk omdat
hij zelf niet zo'n goede reputatie had en in meerdere zaken de gedaagde was.26 Deze
procedures hadden voor Weyerman geen grote gevolgen, en er is daarna maar één
ander proces tegen hem begonnen. Het zou dus kunnen zijn dat Weyerman alleen
maar slecht van betalen was, maar er zijn wel degelijk aanwijzingen dat hij vanaf
1735 écht krap bij kas zat. In 1736 verscheen de metselaar Jan Croesen bij het stedelijk
gerecht: hij zou Weyerman voor zes weken 45 gulden geleend hebben tegen 4%
rente - een vergoeding die Weyerman alleen in geval van nood zou toezeggen.27
Een bijzonder licht op de processen uit 1735 werpt een brief die Weyerman in oktober
1735 aan de Haagse advocaat Blocqueau schreef. Blocqueau was toen nog zijn ‘lieve
vriend’ en ‘Dierbare Jan broer’ - mogelijk had Weyerman hem in 1715 in Leiden
leren kennen, waar zij zich kort na elkaar als student hadden ingeschreven. Weyerman
beklaagt zich over schuldeisers: drie van deze ‘malcontenten’ had hij ‘fuste et pugnis’
(met een stok en met de vuisten) getemd.28
In 1736 had hij letterlijk slaande ruzie met de Haagse boekhandelaar-uitgever
Cornelis de Ruijt, die niet voldoende werk van hem af wilde nemen;29 uit 1737 kennen
we een schuldbekentenis aan Johannes van Lobbregt, notaris aan de Vaart (Vreeswijk)
en sinds november 1736 raadsheer bij de Kamer van Justitie in Vianen.30 Het ontbreken
van andere aanklachten zou best wel eens meer aan Weyermans imponerende gestalte
en vuisten te danken kunnen zijn dan aan zijn verstandige financiële beleid en zijn
harde werken.
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Terug naar de Tovertrommel. Uit de laatstbekende afleveringen meen ik te kunnen
afleiden dat Alcibiades bij Weyerman publicatie van verdere verhalen afgekocht
heeft. In aflevering 7 staat de ik-figuur op het punt ‘het verlept Raventie tot tondel
te verbranden’, maar er wordt een brief bezorgd, waarna hij van
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publicatie afziet. Duidelijker is nog het antwoord op de vraag in aflevering 10, ‘of
dien Alcibiades in de boetvaardigheyt was vervallen’:
Ja, [...] dat Civetkatertje pleegt thans boete over zyne verouderde zonden,
want het is nu als dan droefgeestig over het verlies van zyn krediet, (
fatsoen heeft het nooit gekent) en alzo zyn goudbeursje meerder plooit als
een afgekeurt quakkelbeelt, speent het zich van het verkeersbort, en van
wyn, ja, zelfs van het hoenderbort des overspels, dewyl dat spel is
gefondeert op een prompte betaaling.
Als ik dat lees twijfel ik er niet aan dat Alcibiades Weyerman in Vianen enige tijd
financieel uit de wind gehouden heeft. De Laplandschen Tovertrommel was, als wij
Weyerman mogen geloven, een groot succes.

Zijn Den Adelaar en De Naakte Waarheyt ook chantagebladen?
De vraag rijst of we ook Den Adelaar uit 1735 en De Naakte Waarheyt uit 1737 met
andere ogen moeten bekijken. In de Adelaar is het aantal ‘Waarschouwingen’ aan
het eind van een aflevering dat persoonlijk opgevat kan worden hoog. In het blad
lijkt Weyerman zich, met uitgebreide verhalen over het biljarten om geld door
jongeren en hun gebruik van genotmiddelen (opium en alcohol) en over de
woekerpraktijken van Joden, te richten tot de vader en de oom van een specifieke
jongeman die in handen van een woekeraar gevallen is. Wat mij betreft is ook de
Adelaar een volwaardig chantageblad.
In De Naakte Waarheyt staat maar één ‘Waarschouwing’, en in die ene
aankondiging lees ik geen persoonlijk dreigement. Daarmee is echter niet alles gezegd.
In 1739 werd Weyerman tweemaal verhoord over zijn activiteiten en publicaties.
Daarbij kwamen de Tovertrommel en de Adelaar niet aan de orde, maar er was wel
enige aandacht voor de Naakte Waarheyt. De rechters wisten Weyerman te laten
toegeven dat hij het daarin op de eerder genoemde Blocqueau voorzien had, en dat
hij de hand had gehad in een brief die naar Blocqueau was gestuurd om hem te
interesseren in het voorkomen van verdere verwijzingen naar zijn persoon.31 De
passages die naar Blocqueau wijzen lijken me echter maar een gering deel van de
Naakte Waarheyt uit te maken, en ik zie chantage in dat blad momenteel niet als het
hoofdthema, maar als een bijkomend verschijnsel.

De Demon
Bij het herlezen van de Tovertrommel kwamen ook enkele gedachten in me op die
ik helemaal niet kan onderbouwen, maar toch niet voor me wil houden.
De eerste betreft de Demon. Hij fungeert als loopjongen voor de ik-figuur in de
Tovertrommel. In het dossier van de rechtszaak tegen Weyerman komt ook zo'n
loopjongen voor: Abraham Elzevier. Elzevier werd bij die gelegenheid maar één
keer gehoord en kwam met de schrik vrij: het was de rechters niet om hem te doen,
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maar om Weyerman. Uit het procesdossier valt af te leiden dat Abraham Elzevier
rond 1702 geboren moet zijn en makelaar was.32 Hij schreef en bezorgde enkele
anonieme dreigbrieven voor en namens Weyerman, had voor hem contact gelegd
met een Rotterdammer die de Voorloper van de Kroniek der Bankrotiers wilde
drukken, en had ook schilderwerk voor hem aan de man gebracht.33 Tijdens het
verhoor beweerde hij Weyerman pas enkele maanden te kennen, maar het past in
zijn profiel om voor Weyerman naar Dordrecht te
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reizen om daar informatie over iemand te verzamelen, zoals de Demon eind juli 1731
deed. Zou Weyerman met de Demon een portret van Elzevier geschetst hebben?34
Nog een stap verder gaat de vraag of Elzevier Weyerman al rond 1720 in Rotterdam
heeft leren kennen. Weyerman stelt namelijk dat de Viaanse Demon en die uit de
Rotterdamsche Hermes één en dezelfde zijn. Op beide vragen kan ik nog geen goed
onderbouwd antwoord geven.

Het einde van de Tovertrommel
Nieuweboer opperde in 1990 vragenderwijs dat er een cesuur was tussen aflevering
7 en 8: de bladzijdenummering loopt daar in de soep, en aflevering 7 eindigt met een
prominent ‘EYNDE’.35 Ik geloof niet dat daar iets uitzonderlijks gebeurd is: in elk
nummer eindigt de hoofdtekst met een in kapitalen gezet ‘EYNDE’.36 Verder zijn er
meer tijdschriften van Weyerman waarin een eenmaal versprongen paginanummering
tot het laatste nummer aan toe doorgezet wordt.37
Rest nog de vraag of de Tovertrommel doodgebloed is. Het is weliswaar niet zeker
dat aflevering 10 de laatste Tovertrommel-aflevering is, maar Nieuweboer en de
heruitgave lijken daar toch wel van uit te gaan. Ook ik denk dat er geen elfde nummer
verschenen is. De nummers 9 en 10 bevatten de nodige plaagstoten aan het adres
van Alcibiades en ik zie ze als een naschrift. Ze zouden verder bij wijze van
intermezzo de lezer bezig kunnen houden tot een volgend slachtoffer dreigementen
voorgeschoteld krijgt, maar ze bevatten juist geen waarschuwingen die zich tot een
nieuw slachtoffer richten. Toch is er één los eindje dat ik niet met Alcibiades in
verband kan brengen: de niet ingeloste ‘Waarschouwing’ aan het einde van aflevering
8, waarin ‘een ongeblanket relaas, getytelt, het rampspoedig tweegevegt van een
roekeloos Manufakturier, voor de Stads poort van een beruchte Hoogeschool’ beloofd
wordt. Deze aankondiging klinkt ook persoonlijk, en ik ken maar één persoon uit
het werk van Weyerman die bij zo'n duel betrokken was: Syberg, die bij een duel
buiten de stad Halle, waar hij student was, een hand verloor.38 De eerste kennismaking
tussen Weyerman en Syberg zou op 8 november 1731 plaatsgevonden hebben, maar
Syberg was al eerder in Nederland.39 In de ‘Waarschouwing’ in nummer 8 zie ik de
eerste aanwijzing dat Weyerman iets over Syberg gehoord had en wel een verhaal
in hem zag, misschien zelfs een verhaal waarvan de nep-baron graag de publicatie
af zou willen kopen.40 Dat er in Syberg een goed verhaal zat, maar dat daar de nodige
tijd in gestoken moest worden en er een verblijf buiten Vianen voor nodig was, kan
voor Weyerman reden zijn geweest om de uitgave van de Tovertrommel te staken.
De Latijnse citaten in aflevering 9 bevatten zetfouten.41 Dat kan allerlei oorzaken
hebben, maar een mogelijke verklaring is dat Weyerman geen gelegenheid heeft
gehad om de drukproeven na te zien.42 Zou hij al eind augustus 1731 Vianen verlaten
hebben om aan een onderzoek naar Syberg te werken?
Er vallen nog veel vragen rond Den Laplandschen Tovertrommel en Weyermans
Viaanse jaren te beantwoorden, maar ik ben bang dat de antwoorden niet meer uit
het overgeleverde archiefmateriaal te halen zullen zijn.
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Bijlage 1
Walef en zijn regiment dragonders43
De baron van Walef heette eigenlijk Blaise-Henri de Corte of Curtius (1661-1734)
en stamde uit een schatrijke familie. Hij had bezittingen bij Waleffe, op ruim twintig
kilometer ten westen van Luik, zeven kilometer ten zuiden van Waremme; hij liet
daar een nieuw kasteel bouwen, naast het oude slot. Walef had niet alleen zijn eigen
regiment dragonders, maar hij bouwde ook een groot literair oeuvre op, en hij
correspondeerde niet alleen met hoge militairen, maar ook met staatslieden en
wetenschappers, zoals Pierre Bayle.44
Walef diende als officier allerlei heren: de koning van Spanje (1679), de prins van
Hannover (1682), de koning van Frankrijk (1682 en 1688-1699), de keizer van
Oostenrijk (1684, tegen de Turken) en de koning van Engeland (1700-1702). In 1703
richtte hij zijn regiment van achthonderd dragonders op, dat tot 1713 voor

Het kasteel Waleffe, op ruim twintig kilometer ten westen van Luik. Gefotografeerd door de auteur.

Engeland en de Staten-Generaal optrad. Van 1719 tot 1728 had hij een benoeming
uit Spanje op zak, maar trad hij nauwelijks meer in actieve dienst op.
Waar Weyerman met de naam Alcibiades mogelijk ook op doelt, is een incident
uit 1713. De Engelse troepen onthielden zich op bevel van hun regering van aanvallen
op de Fransen. Walef, die op de Engelse loonlijst stond, sloot zich eerst bij die
opstelling aan, maar meldde zich daarna bij de overige geallieerde troepen. Daar
kreeg hij echter op bevel van de vertegenwoordiging van de Staten-Generaal direct
zijn congé, vanwege zijn eerdere opvolgen van de Engelse opdracht passief te blijven.
De enige zoon van Walef, die de titel baron van Borlé kreeg, naar het dorpje Borlez
even ten oosten van Waleffe, leidde het regiment ook enige tijd, maar hij sneuvelde
op 25-jarige leeftijd in Spaanse dienst bij de verdediging van Ceuta, dat tot op heden
een Spaanse enclave in Noord-Afrika gebleven is.
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Na de Spaanse Successieoorlog werden veel Britse officieren op half-pay, een
pensioen, gezet, maar de officieren van Walef kregen dat niet, en dienden daarom
in 1715 een rekest in bij de Engelse koning.45 Ze zaten toch al in een lastig parket,
want de tussenpersoon die hun betalingen zou moeten doen was failliet gegaan.
Bovendien werden ze door de continentale geallieerde troepen met de nek aangekeken
na hun niet-optreden in 1713. Ze presenteerden zich nadrukkelijk als de protestantse
officieren van Borlé, en hun verhaal was dat zij ten onrechte op de lijst van katholieke
officieren gezet waren: katholieke officieren kregen géén pensioen, terwijl protestantse
wél werden doorbetaald. In de stukken van het Lagerhuis is een lijst afgedrukt van
die protestantse officieren van Borlé.46 Helaas staat ook daar geen Walraven tussen.
Ik ben het spoor van het rekest kwijtgeraakt nadat het naar een commissie van het
Lagerhuis was doorgeschoven, maar mijn indruk is dat ze hun half-pay nooit gekregen
hebben. Walef zelf had wél zijn achterstallige betalingen en een compensatie
losgekregen. 47
In de Marlborough Papers in de British Library bevinden zich meerdere brieven
van Walef en Borlé, en brieven waarin Walefs regiment genoemd wordt, maar ook
daarin trof ik de naam Walraven niet aan.

Bijlage 2
Buitenlandse bronnen voor passages in Den Laplandschen Tovertrommel,
Den Adelaar en De Naakte Waarheyt
Een overzicht van bronnen die Weyerman bij het schrijven van een werk geraadpleegd
heeft, is nooit in één keer volledig. Ik hoop dat de onderstaande opsomming het
verder zoeken naar bronnen in de Tovertrommel, de Adelaar en de Naakte Waarheyt
niet zal ontmoedigen, maar juist stimuleren.
Over de Resolves van Owen Felltham is, sinds Jan Bruggeman het boek als bron
van Weyerman op de kaart zette, al meermalen in de Mededelingen gepubliceerd.
Er was al onderkend dat Weyerman bij aflevering 2 van de Adelaar Resolve XXX
‘Of women’ gebruikt heeft, bij nummer 9 van de Naakte Waarheyt Resolve [C]LVIII
‘Of play and gaming’, en bij nummers 11 en 12 Resolve [C]XXXVI ‘Of superstition’.48
Maar ook voor de Tovertrommel heeft Weyerman de Resolves ingekeken: de
openingszin van het eerste nummer heeft hij onmiskenbaar uit Resolve LVII gehaald.49
De afkeurende opmerkingen van de Demon over schotschriften en hun auteurs komen
voor een deel uit Resolve [C]LI ‘Of libelling’, en de vertaling van een gedicht van
Calphurnius in nummer 1 en het ‘vertoog over de dichtkunde’ in nummer 3 zouden
er niet geweest zijn zonder Resolve LXX ‘Of poets and poetry’. Diezelfde Resolve
is ook te herkennen in de eerste alinea's van nummer 14 van de Naakte Waarheyt.
Voor nummer 1 van de Adelaar heeft hij Resolve XLVI ‘Of the waste and change of
time’ opgeslagen.
Ook het gebruik van Robert Burtons The anatomy of melancholy is eerder
gesignaleerd.50 Het is niet overduidelijk dat Weyerman steun bij de Anatomy gezocht
heeft toen hij de Tovertrommel schreef, maar motto en eerste alinea van nummer 3
staan in het voorwoord ‘Democritus Junior to the reader’ óók dicht bij elkaar, en ook
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het motto en de Latijnse voetnoot uit nummer 8 staan in dat voorwoord.51 De Latijnse
voetnoten uit nummer 9 verraden dat het begin van die aflevering teruggaat op een
passage in de Anatomy.52
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In 2013 heb ik geopperd dat Weyerman een verhaaltje geput zou kunnen hebben uit
Things new and old van John Spencer.53 Ook in de Tovertrommel staan twee fabeltjes
die regelrecht uit dat boek lijken te komen: de ‘zinryke fabel’ over ‘Eerlyk, Nut en
Vrolyk’ in nummer 5, en het sprookje ‘De weezendlyke waarde eens goeden naams’
in nummer 10.54 Het ‘karakter van de Naakte Waarheyt’, in nummer 1 van de Naakte
Waarheyt, gaat eveneens terug op een verhaal van Spencer.55
Ook The English Theophrastus van Abel Boyer is al eerder als Weyerman-bron
genoemd.56 Jan Bruggeman wees mij erop, dat de acht aforismen waaruit ‘Eenige
aanmerkingen over de liefde’ in aflevering 9 van de Tovertrommel bestaat, alle, en
in die volgorde, te vinden zijn in het hoofdstuk ‘Love’ in The English Theophrastus,
dat uit tientallen van zulke uitspraken is opgebouwd.57
Ton Broos opperde als eerste dat Weyermans werk ook aansluit bij dat van Thomas
Brown (1663-1704), een Engelse dichter, essayist en satiricus, maar gaf daarbij geen
voorbeeld van een directe ontlening.58 Vanaf 1707 verschenen er meerdelige edities
van de werken van Brown, in 1720 aangevuld met een deel The remains of Mr.
Thomas Brown, serious and comical, in prose and verse. De teksten rond de dood
van Lucretia in de nummers 4 en 5 van de Tovertrommel zijn vertalingen van ‘The
death of Lucretia’, ‘The speech of Lucretius’, en ‘Lucretia's speech’, die in 1715 aan
Browns werken zijn toegevoegd.59 Ook het gedicht ‘op het eerste toeval van de
voetjicht’ in nummer 3 van de Tovertrommel is gebaseerd op een werk van Brown,
het gedicht ‘On the first fit of the gout’.60
In de inleiding bij de heruitgave van de Naakte Waarheyt wees André Hanou op
het bijzondere karakter van het vierde nummer van dit tijdschrift, waarin Weyerman
kort het leven van enkele ‘der alderberuchtste Atheisten’ schetst: Aretino, Cardano,
Spinoza en Rochester. Het motto, de Latijnse voetnoten, de combinatie van deze
personen, en de details die Weyerman uit hun levens geeft wekken sterk de indruk
dat hij zich gebaseerd heeft op de Dissertatio historico-philosophica de atheismo
van Jenkin Thomas Philipps (gestorven in 1755).61
Nummer 10 van de Adelaar eindigt met twee puntdichten. Het eerste, ‘Klarisse,
die den last van Hymen had verduurt’, is geïnspireerd door ‘Cloe her gossips
entertains’ van Mary Monck (Lady Molesworth; 1677?-1715). Haar gedichten werden
na haar dood door haar vader uitgegeven.62 Het tweede, ‘Annatje, een frische pop,
gelyk als Iris boog’ is een bewerking van ‘Forma bonum fragile’ (‘What a frail thing
is beauty, says Baron le Cras’) van Matthew Prior (1664-1721), de Engelse
dichter-diplomaat.63
De hierboven opgesomde bronnen zijn alle Engelse publicaties. Weyerman heeft
echter ook Franse teksten gebruikt. Het wachten is op de publicatie van Jan
Bruggeman, waarin hij de door hem verzamelde Franse ontleningen zal openbaren,
maar één wilde hij er al voor publicatie vrijgeven, mede omdat Weyerman in dit
geval zelf naar een Franse bron wees: de ‘Treur-eyndende geschiedenis van Cidal
Achmet’ in de nummers 7 en 8 van de Adelaar. Het gegeven is tamelijk actueel: deze
Turk zou op 24 april 1734 (Old Style) in Londen vermoord zijn. Het verhaal duikt
later dat jaar in meerdere Franse bronnen op, maar alle versies lijken terug te gaan
op een tekst van Abbé Antoine François Prévost (1697-1763), die een enorme
hoeveelheid verhalen en anekdotes op zijn naam heeft staan.64 Weyerman heeft zijn
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versie van het verhaal spannender gemaakt door de gebeurtenissen niet chronologisch
te vertellen, maar te beginnen met
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de moord en daarna pas te vertellen hoe en waarom Cidal Achmet als Mr Herby in
Londen terechtkwam.
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Santema van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, de heer Van der Lem van de Leidse
Universiteitsbibliotheek, en de heer Pruimers van veilinghuis Van Stockum voor hun adviezen
en hulp bij het herkomstonderzoek.
Anoniem [red. Gerrit van Rijn], De Librye Curiosa Rariora (Rotterdam 1889), nummer 8, p.
58: ‘Den Laplandschen Tovertrommel. No.7-10. Z.pl. (1731.) 4 nommers in-4..... f2,25’. De
aanwezigheid van prijsvermeldingen wijst erop dat het bedoeld was als verkoopcatalogus van
de firma A. Eeltjes in Rotterdam, die in 1890 is opgeheven.
Men vindt vermeldingen van deze - inderdaad vrij zoete - koek en van Schoonhoven als koekstad
op p. 61 van De Echo des Weerelds I (1725), p. 163 van De Echo des Weerelds II (1727) en p.
127 van Piet fopt Jan en Jan fopt Piet (1737). Op 8 januari 2015 is op de site van de Stichting
Jacob Campo Weyerman meer informatie over deze koek geplaatst.
Gegevens over de familie Van der Hoeve heb ik grotendeels aan archivalia ontleend, maar
bijzonder nuttig bleek ook de doctoraalscriptie van L.G. Krijnen, De politiek-juridische elite
van Vianen in de achttiende eeuw 1725-1795 (Utrecht 1985). Wijlen de heer Ruijter van de
gemeente Vianen attendeerde mij op 11 april 2013 op deze scriptie. Het was in februari 2015
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niet duidelijk of deze publicatie aan het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht in Wijk
bij Duurstede (verder: RHC-ZOU) is overgedragen.
Amsterdamse Courant van 18 juni 1735. Een iets anders gestelde advertentie in de Amsterdamse
Courant van 3 september 1735 noemt 14 september als veilingdatum, en op 8 september staat
in een vrijwel identieke advertentie dat mr. Fredrik van der Hoeve ‘Brouwer tot Gouda’ is. Van
het huis heb ik geen afbeelding kunnen vinden.
In 2013 bevonden de archieven met betrekking tot Vianen zich deels in het Utrechts Archief
(verder: HUA), en deels op het stadhuis van Vianen. In 2014 zijn deze archieven overgebracht
naar het RHC-ZOU, maar stad-overschrijdende archieven, met name die van het Leenhof te
Vianen en de Kamer van Justitie te Vianen, worden nog steeds in HUA bewaard. Bij de
herplaatsing heeft ook een hernummering plaatsgevonden. De naam Geertruij Samson staat in:
RHC-ZOU, toegang 410 (Stadsgerecht Vianen 1538-1811), inv. nr. 20 (Protocol van opdrachten,
schuldbrieven, procuraties, testamenten 1730-1738), f. 179-180, d.d. 4 november 1735. Dit was
destijds HUA, toegang 1242, inv. nr. 20.
Volgens Krijnen, De politiek-juridische elite van Vianen, had Adriana in 1707 in Vianen
belijdenis gedaan.
HUA, toegang 1241 (Kamer van justitie te Vianen, 1531-1795), inv. nr. 241 (Contentieuze
rechtspraak, register van [...] sententies [...] 1732 febr.-1739 dec.), f. 97, d.d. 25 april 1736.
Fredrik vervulde diverse ambten in Gouda, zie J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een
Hollandse stad, Gouda 1700-1780 (z.p. 1985), aldaar p. 348-349. Daar valt ook te lezen dat
Adriaan, die ik in de Viaanse archieven niet terugvond, inderdaad een broer van Fredrik was.
RHC-ZOU, toegang 410, inv. nr. 20, f. 180-181, d.d. 4 november 1735 (zie noot 13).
Adriana had de brouwerij in Vianen pas in 1732 gekocht, kennelijk met het doel Gerard een
eigen bedrijf te bezorgen: RHC-ZOU, toegang 410, inv. nr. 20, f. 66-67, d.d. 7 mei 1732.
‘Turpe senilis amor’ betekent, vrij vertaald: een bejaarde minnaar heeft iets treurigs.
Alcibiades was in de Oudheid een verwend en rijk jongmens, maar ook een militair bevelhebber
die meermalen overliep naar een staat of vorst die zijn diensten hoger waardeerde. De tweede
betekenis lijkt hier aangewezen voor iemand die neergezet wordt als militair die zijn jeugdjaren
ver achter zich heeft.
De enige publicaties uit die periode met een Walraven als auteur zijn twee religieuze werkjes
van Ti(e)leman van Walraven uit 1724 en 1729. Deze was van 1721 tot 1741 dominee in
Heusden, en past daarmee niet bij de beschrijving uit de Tovertrommel.
RHC-ZOU, toegang 410, inv. nr. 63 (ordinaris rechtsrollen (civiel) 1732-1734) en inv. nr. 64
(ordinaris rechtsrollen (civiel) 1735-1738), ongefolieerd, diverse data.
RHC-ZOU, toegang 413 (Bestuur Stad en Land van Vianen 1534-1810), inv. nr. 36 (afgegeven
attestaties 1700-1784), een attestatie de vita van Debora Walraven, d.d. 1 november 1725.
Arnoud Walraven wordt hier omschreven als ‘koopman tot Dordregt’, voor zijn naam is in de
marge ‘wyle de H’ toegevoegd.
Ik kan de Tovertrommel niet meer in handen nemen zonder dat ik aan de blackmailsketch uit
Monty Python's Flying Circus moet denken (aflevering 18, uitgezonden op 27 oktober 1970):
‘No sir, we don't morally censure, we just want the money’.
Het moge nu duidelijk zijn waarom de herkomst van de enig overgebleven exemplaren van de
Tovertrommel mij zo interesseerde: er is een niet te verwaarlozen kans dat deze set ooit eigendom
geweest is van Alcibiades of van iemand uit zijn directe omgeving.
RHC-ZOU, toegang 410, inv. nr. 64, d.d. 19 september 1735. Zie ook Hanou, ‘Vyanens Alverdriet’.
De zaak van Van Ophuijsen staat tot 23 april 1736 met enige regelmaat op de rol. Pas op die
dag spraken de schepenen hun veroordeling van Weyerman uit. De zaak van Jacobs tegen
Weyerman valt stil nadat Jacobs gevraagd is inzage in zijn boekhouding te geven.
RHC-ZOU, toegang 410, inv. nr. 64, d.d. 11 juni 1736. Zie ook Hanou, ‘Vyanens Alverdriet’.
Het procesdossier bevindt zich in Den Haag, Nationaal Archief (NA), toegang 3.03.01.01 (Hof
van Holland), inv. nr. 5443A.7; deze brief, gedateerd 29 oktober 1735, heeft stuknummer 46.
De processtukken zijn uitgegeven in: Karel Bostoen en André Hanou, Geconfineert voor altoos.
Het proces Jacob Campo Weyerman (1739) (Leiden 1997), deze brief op p. 48-49.
Voor de ruzie met De Ruyt: NA, toegang 3.03.01.01, inv. nr. 5443A.7, onder andere stuk 38;
Bostoen en Hanou, Geconfineert, p. 50-53.
Barbara Sierman, ‘Twee pistolen uit De Vaart’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman 25 (2002), p. 30-31.
Tweede verhoor van Weyerman, d.d. 6-7 april 1739: NA, toegang 3.03.01.01, inv. nr. 5443A.7,
stukken 67-72; Bostoen en Hanou, Geconfineert, p. 130-141.
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32 Verhoor van Abraham Elzevier d.d. 16 januari 1739, NA, toegang 3.03.01.01, inv. nr. 5443A.7,
stukken 12-13; Bostoen en Hanou, Geconfineert, p. 123-127. Vermoedelijk is het de Abraham
Elzevier die op 12 februari 1702 in Rotterdam gedoopt is als zoon van Isaac Elsevier en Jacomina
Chatharina [sic] Taelman. Maar ook op 10 januari 1697 is in Rotterdam een Abraham Elsevier
gedoopt.
33 Brief van Elzevier aan Weyerman d.d. 3 december 1738, NA, toegang 3.03.01.01, inv. nr.
5443A.7, stuk 54; Bostoen en Hanou, Geconfineert, p. 109-110. De vraag of het schilderwerk
besteld was als tegenprestatie voor het niet publiceren van een tekst kan ik alleen opwerpen,
en niet beantwoorden.
34 Ik hoop me later verder in Abraham Elzevier te verdiepen. Erg welvarend zal hij niet geweest
zijn, want blijkens een door notaris Jacobus de Roij opgemaakte akte was hij in 1735 samen
met zijn echtgenote bezig af te betalen op een eerder met crediteuren getroffen schikking
(Gemeentearchief Rotterdam, toegang 18 (Notarissen te Rotterdam), inv. nr. 2630, f. 91, akte
31, d.d. 17 mei 1735). De opdrachten van Weyerman die in 1738 in de processtukken naar
voren komen zullen hem dus goed uitgekomen zijn.
35 Nieuweboer, ‘De Laplandse Tovertrommel’, p. 23.
36 Opmerkelijk is dat in aflevering 8 op het woord EYNDE nog een ‘WAARSCHOUWING’ en een
‘ADVERTISSEMENT’ volgen, terwijl die in eerdere afleveringen, voor zover aanwezig, ervóór
staan. De nummers 9 en 10 bevatten geen waarschuwing of advertentie.
37 De bladzijdenummers van deel 1 van Den Ontleeder der Gebreeken zijn ingaande aflevering
49 twee te hoog, en die van de laatste twee nummers van Den Kluyzenaar in een vrolyk humeur
zijn acht te hoog.
38 ‘Manufakturier’ lijkt een vreemde aanduiding voor iemand als Syberg, maar is niet zo vreemd
voor iemand die de stof goud produceert. Weyerman heeft Syberg volgens mij overigens nergens
anders zo genoemd.
39 Jacob Campo Weyerman, De leevens byzonderheden van Johan Hendrik baron van Syberg,
heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, &c. Ed. André Hanou en Hanna Schouten (Deventer
1984), deel 1b, p. 6.
40 Hoe Weyerman precies aan Syberg dacht te gaan verdienen begrijp ik nog niet zo goed. Dat
hij geen vat op Syberg kreeg en bedrogen uitkwam is te lezen in: 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.
41 Alle Latijnse citaten uit de laatste afleveringen zijn in The anatomy of melancholy van Robert
Burton terug te vinden. De motto's van de laatste drie afleveringen en de enige Latijnse voetnoot
van aflevering 8 zijn correct overgenomen, maar in aflevering 9 gaat het met alledrie de Latijnse
voetnoten mis: ‘Noctua ut in tumulis, superatque cadavera bubo, Talis apud Sophoclem nostra
puella sedit’ staat in de Anatomy als ‘Noctua ut in tumulis, super atque cadavera bubo, Talis
apud Sophoclem nostra puella sedet’ (afwijkingen gecursiveerd), ‘Luxuria tum omni stati turpis,
tum senectuti turpissima’ als ‘Luxuria cum omni aetati turpis, tum senectuti foedissima’ en
‘Vixi puellis nuper idoneus, Et militavi non sine gloria’ als ‘Vixit puellis nuper idoneus, Et
militavit non sine gloria’. ‘turpissima’ in het tweede citaat lijkt me een bewuste aanpassing door
Weyerman, maar de andere verschillen zijn fouten die Weyerman van een andere auteur niet
getolereerd zou hebben. Over Burtons boek: Theresia Koelewijn, ‘Een mager boek doorspekt
met het vet van andere schrijvers. Robert Burtons The Anatomy of Melancholy als bron van
Vermakelyk Wagen-praatje van Jacob Campo Weyerman’, in: Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman 13 (1990), p. 1-19, met name p. 2-4.
42 Gezegd moet worden dat er ook zetfouten in Latijnse namen en citaten te vinden zijn in de
Adelaar (bijv. p. 64: ‘Facit’ in plaats van ‘Tacit’) en in de Naakte Waarheyt (p. 105: ‘Seinpronia’
in plaats van ‘Sempronia’).
43 Deze bijlage is grotendeels gebaseerd op: H. Helbig, ‘De Corte (Blaise-Henri), baron de Walef,
poète et homme de guerre’, in: Biographie Nationale publiée par l'Académie Royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts (Brussel 1866-1986), deel 4, tweede stuk (1873), kolommen
898-908.
44 Een brief van Bayle aan Walef wordt bewaard in de British Library, Add Ms 4226, f. 224.
45 Journals of the House of Commons, deel 18 ‘From August the 1st 1714 [...] to September the
15th 1718 [...]’ (Londen, reprinted 1803), p. 76, 5 mei 1715. Een exemplaar van deze Journals
wordt bewaard in de Parliamentary Archives in Londen.
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46 Journals of the House of Commons, deel 18, p. 76, 9 mei 1715: ‘Mr Pulteney presented to the
House, pursuant to their Address to his Majesty for that Purpose, a List of the Protestant Officers
of the Baron de Borle's late Regiment of Dragoons’. De lijst is op p. 77 afgedrukt; naar de
namen te oordelen waren, op een enkele Engelsman na, alle officieren Waals (of Frans). De
twee cornetten heetten Arnaud en Guillauma [sic].
47 Journals of the House of Commons, deel 17 ‘From December the 7th 1711 [...] to August the
1st 1714’ (Londen, herdrukt 1803), p. 357, 18 mei 1713: ‘A Petition of Major General Henry
de Cort, Baron de Wallef, was presented to the House, and read; setting forth, That the Petitioner
had served her Majesty Eleven Years as Colonel of a Regiment of Dragoons; Two Years as
Brigadier; and Two Years and Four Months as Major General; That as soon as the Duke of
Ormond, with her Majesty's Troops, [...] to separate himself from the Confederate Army, the
Petitioner immediately followed his Grace's Orders; upon which, the Day following, the Deputies
of the States General desired Prince Eugene to dismiss the Petitioner from their Army, where
he was, as Major General; Being thus deprived of the Fruits of his former Services, and of all
Hopes of being employed by the Allies; he, to avoid their resentment, hath settled in England:
And praying his Case may be considered, and the Arrears due to him, as Brigadier, and Major
General, may be paid him’.
48 Jac Fuchs, ‘Weyermans Kartuizer: een Jezuïet in vermomming. Jacob Campo Weyerman,
William Johnson en Owen Felltham’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman
32 (2009), p. 112-116, aldaar p. 115, en de rectificatie in: Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman 33 (2010), p. 70.
49 ‘Alhoewel ik geen heremyt ben, nog 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’ - ‘Though I be no Hermit, to sit away my days in a
dull Cell; yet I will chuse rather to have no Companion, than a bad one’.
50 Zie Koelewijn, ‘Een mager boek’.
51 Robert Burton, The anatomy of melancholy. Ed. Thomas C. Faulkner e.a., 6 delen (Oxford
1989, repr. 2005), deel 1, p. 12; het motto van nummer 8 op p. 48, en de voetnoot op p. 31.
Daar valt tegen in te brengen dat vrijwel elk Latijns citaat van enige betekenis wel in de Anatomy
terug te vinden is.
52 Part 3, Section 3, Member 4, subsection 2; Burton, Anatomy, deel 3, p. 319-320. De voetnoten
bij aflevering 7 lijken te wijzen naar Part 3, Section 2, Member 5, subsection 3; Burton, Anatomy,
deel 3 p. 230-231.
53 Jac Fuchs, ‘Weyermans Godgeleerde, zeedekundige en historiesche bedenkingen (1730)’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 36 (2013), p. 160-168, aldaar p. 164.
54 John Spencer, Kaina kai palaia. Things new and old, or, a store-house of similes, sentences,
allegories, apophthegms, adagies, apologues, divine, morall, politicall, &c.: with their severall
applications / collected and observed from the writings and sayings of the learned in all ages
to this present by John Spencer (Londen 1658), p. 291, nr. 1097 ‘Riot and excesse, condemned’,
en p. 137, nr. 547 ‘A good name once lost, very hardly recovered again’.
55 Spencer, Things new and old, nr. 1995 ‘How it is that Truth doth not alwayes appear’, op p.
674.
56 Jac Fuchs, ‘Weyerman en Engeland: zelfmoord in Bristol’, in: Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman 34 (2011), p. 67.
57 Abel Boyer, The English Theophrastus (Londen, tweede druk 1706), p. 263-270.
58 Ton Broos, ‘The London Spy in Holland, of een Nederlandse spion in London: Jacob Campo
Weyerman en zijn vertaling van Ned Ward’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman 9 (1986), p. 62-73, aldaar p. 62.
59 Thomas Brown, The third volume of the works of Mr. Tho. Brown (Londen 1715), p. 219-226.
60 Dit gedicht staat volgens mij pas vanaf 1720 in uitgaven van werk van Thomas Brown.
61 Jenkin Thomas Philipps, Dissertatio historico-philosophica de atheismo (Londen 1716).
Aandacht verdienen de bladzijden 88-90 (Aretino), 86-88 (Cardano), 128-129 (Spinoza) en
152-154 (de bekering van Rochester). Het is mij niet bekend of dit werk ook in andere talen,
bijvoorbeeld in het Engels, gepubliceerd is, maar Weyerman moet dit of een vergelijkbaar werk
in handen gehad hebben.
62 Anoniem [Mary Monck], Marinda. Poems and translations upon several occasions (Londen
1716), p. 118. Lady Mary Molesworth was getrouwd met George Monck.
63 Dit gedicht komt voor in de latere uitgaven van gedichten van Matthew Prior, voor het eerst
waarschijnlijk in 1718: Matthew Prior, Poems on several occasions (Londen 1718), p. 272. De
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eerste bundel waarin beide puntdichten opgenomen zijn, lijkt pas in 1735 verschenen te zijn.
Mijn dank aan professor Adrian Seville voor het opsporen van dit gedicht.
64 Het verhaal van Cidal Achmet lijkt voor het eerst te zijn verschenen in Abbé Antoine François
Prévost, Le pour et le contre, deel 3 (Den Haag 1734), p. 121-135. Een andere publicatie uit
1734 is van december: Mercure Suisse, ou recueil de nouvelles historiques, politiques, literaires,
& curieuses. Decembre 1734 (Neufchatel 1734).
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De planetenmuts van Ludeman
Rietje van Vliet1
Hoewel de naam Ludeman in de achttiende eeuw wijd en zijd bekend was, zullen
veel kenners van dit tijdvak nauwelijks weten wie hij is. Dat heeft een paar duidelijke
oorzaken. De uit Duitsland afkomstige Johann Christophorus Ludeman (1683-1757)
praktiseerde namelijk een vorm van medische astrologie die ook in zijn tijd al niet
meer goed paste in het veranderende wetenschappelijke klimaat. Hij was een
uroscopist (piskijker), aanhanger van Paracelsus en beoefende de onomantie. Wie
zijn leven en dat van zijn gezellin Britta Beyer (±1682-±1741) bestudeert,2 ontkomt
bovendien niet aan de indruk dat we te maken hebben met een vreemd span dat niet
vrij te pleiten is van religieus-hysterische of sectarische trekken. Het was een
radicaal-piëtistisch duo dat in Amsterdam opereerde als een stel oplichters en
profiteerde van de angsten en goedgelovigheid van hun clientèle.
Een andere oorzaak is het feit dat Franciscus Lievens Kersteman (1728-±1796)
zich na de dood van Ludeman meester maakte van diens identiteit en imago.
Kersteman schreef op naam van Ludeman tussen 1758 en 1791 een reeks boeken
die dankzij de voorspellingen over de toekomst van Nederland uitermate populair
waren. Ze waren bestemd voor brede lagen van de bevolking. Wie heden ten dage
meent zich iets van Ludeman te kunnen herinneren, baseert zich zeer waarschijnlijk
op deze Ludemancreatie.
Die creatie hebben we overigens ook te danken aan de twee biografieën die reeds
in de achttiende eeuw zijn verschenen over de echte Ludeman: de Zeldzaame
leevens-gevallen van den alöm beruchten J.C. Ludeman (1757) van Jan Willem Claus
van Laar en de Gedenkwaardige levens-beschryving van den waereldberoemden
Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en
astrologist te Amsterdam (1784) van Kersteman. Kersteman had deze biografie
geschreven toen hij achter slot en grendel zat. Bij gebrek aan feitenmateriaal had hij
het verhaal van collega-sjoemelaar Claus van Laar flink geplunderd en er met veel
fantasie een roman van gemaakt, in de vorm van een criminele biografie. Maar dit
alles is voor deze korte bijdrage niet relevant.3

Twee verschillende puntmutsen
André Hanou en ik hebben ons jarenlang beziggehouden met Ludeman en Kersteman.
De bedoeling is dat daar te zijner tijd twee publicaties uit voortkomen: een
beschrijving van de twee levens van Ludeman en een geannoteerde tekstuitgave van
de biografie die Kersteman van zijn gekaapte alter ego schreef. Tijdens ons onderzoek
bleven enkele raadsels onopgelost, waarvan de meest intrigerende is: hoe kwam
Kersteman erbij om Ludeman te tooien met een planetenmuts? Ludeman, gekleed
in een astronomische huismantel met de zeven hemelkleuren,4 zou die muts op het
hoofd hebben gezet wanneer hij de sterren raadpleegde. Zo laat Kersteman in de
Triumph-zaal van astrologische voorzeggingen (1787) Ludeman een van zijn
succesverhalen vertellen, waarbij hij ook de herkomst van zijn planetenmuts uit de
doeken doet:
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Britta Beyer beschonk my voor één Nieuwe-Jaars Gift met eene kostbare
en weluitgewerkte Planeet-Muts met zeven Punten; Ik was van ze
aantepassen, toen 'er zevenmaal agtermalkanderen aan myn Huys sterk
gescheld werd: Ik ontsloot zelfs met veel boosheid myn huysdeur, de
Planeetmuts nog op myn Hoofd hebbende, met oogmerk om op een dag
dat ik aan Niemand gehoor verleende, dien onbeschaamde Aanschelder
eens wakker doortehalen. (p. 157)
De belletjestrekker blijkt een meisje te zijn dat hem een briefje in de hand duwt met
daarop de geboortegegevens van een Rotterdamse dame die Ludeman verzoekt haar
horoscoop te trekken. De zestig gouden gerande dukaten die hij daarvoor als beloning
krijgt, doen de sterrenwichelaar verheugd drie maal met zijn planetenmuts in de lucht
zwaaien. Dagenlang zit hij te puzzelen maar raakt verward in wat zijn astrologische
hulpmiddelen hem voorrekenen. Ten einde raad besluit Ludeman op de zevende dag
het met zijn planetenmuts op nog eens te proberen ‘en vervolgens één Astrologiste
Adoratie van zevenmaal zeven Minuten by het zevental Planetenschaar te doen’ (p.
158). En met succes.5
In zijn Kroonwerk; of laatste eeuwbazuin, van den alomvermaarden astrologist
Ludeman (1788) beschrijft Kersteman hoe hij, alias Ludeman, dankzij de punten van
zijn planetenmuts in contact staat met de zeven planeten die er voor hem als astroloog
toe doen: de zon, maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Dit contact
kan leiden tot huiveringwekkende taferelen. Zo zit Ludeman op een winteravond in
zijn observatorium, waar zijn planetarium staat en een astronomische spiegel hangt
die als een toverlantaarn ‘alle voorwerpen der planetenzalen [het uitspansel, RvV]
bij nacht weêrkaatste, en zijne sterrekundige waarnemingen boven verwachting deed
uitvallen’.6 Deze keer zit de sterrenkijker in het observatorium om ‘de
verwachtwordende Comeet na tespeuren’. Ineens schrikt hij op. Door een
‘bovennatuurlijke beweeging’ merkt hij dat drie van de zeven punten van zijn
planetenmuts op de grond vallen. Hij wil ze oprapen maar kan ze nergens vinden.
Hij rent de trappen af, ontsteekt daar zijn ‘Cartesiaansche lamp’, roept zijn knecht
toe hem onmiddellijk te volgen en rent weer naar boven. Eenmaal terug in het
observatorium staat hij plots in het donker. Het licht van de lamp is uitgewaaid.
Terwijl de knecht van schrik van de trap tuimelt, houdt Ludeman stil bij de
‘Astrologische spiegel’. Nooit is hij bang als hij in het gezelschap van zijn zeven
‘Luchtpatroonen’ verkeert, maar deze keer knikken zijn knieën (p. 221).7
Later blijkt Britta een ander model planetenmuts te hebben gemaakt. In hetzelfde
Kroonwerk probeert Ludeman namelijk tevergeefs de gebeurtenissen van het jaar
1882 scherp in het vizier te krijgen. De hulp van Britta wordt ingeroepen:
[Wij] wisten geen beter hulpmiddel te bedenken, dan, dat zy my een
driedubbelde Planeetmuts, zamengesteld uit een-en-twintig punten, de
gedaante van een zuikerbrood hebbende, vervaardigen zou. (p. 301)
Getooid met dit ‘piramidale’ astrologische suikerbrood klimt Ludeman vervolgens
naar zijn observatorium om daar zijn planeetvrienden zeven maal te begroeten.
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Herkomst van de planetenmuts
Of het nu een piramidaal suikerbrood is, een geleerdenmuts met zeven punten of
bijvoorbeeld een zevenpuntige narrenkap, de vraag is of Ludeman werkelijk een
planetenmuts op zijn hoofd heeft gezet om in contact te komen met de zeven planeten
en zijn astrologische voorzeggingen te kunnen doen. Navraag bij de Bibliotheca
Philosophica Hermetica en het Museum Boerhaave leverde ondanks de massa's
astrologische attributen die daar bekend zijn, geen informatie op over enig gebruik
om door middel van een muts in contact te komen met planeten. Het is dan ook zeer
onwaarschijnlijk dat de echte Ludeman in zijn huis aan de Rozengracht te Amsterdam
zijn astrologische werkzaamheden verrichtte met een speciaal voor dat doel bestemde
planetenmuts op het hoofd. De zevenpuntige planetenmuts zal ontsproten zijn aan
de fantasie van Kersteman. Claus van Laar en bijvoorbeeld Willem van Swaanenburg,
die in zijn eigen werk zijn bijna-buurman Ludeman flink te grazen heeft genomen,
spreken er met geen woord over.8
Kersteman heeft zich wellicht laten inspireren door verhalen over het wenshoedje
van Fortunatus Borze. Al vroeg in de zeventiende eeuw verscheen het als volksboek:
Een nieu historie van Fortunatus Borse, ende van sijnen wensch-hoet, dat in al dan
niet bewerkte vorm vele drukken beleefde tot ver in de negentiende eeuw. Ook zouden
spotprognosticaties hem op een idee kunnen hebben gebracht. Daarop worden
astrologen afgebeeld als narren, met driepuntige mutsen. Waarschijnlijk is deze

Portret van Ludeman met theemuts, opgenomen achterin De goudmyn van docter Ludeman; of,
Bloemhof van astrologische geheimen (Arnhem, Moeleman e.a.p. 1787). Privécollectie.

laatste mogelijkheid echter niet omdat het een satirisch genre betreft dat vooral in
de zestiende en begin zeventiende eeuw bekend was.9 Bovendien was Kersteman als
broodschrijver zo serieus dat hij zijn Ludeman-creatie beslist niet met een nar in
verband zou willen brengen.
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De puntige mutsen waarmee tovenaars zijn getooid, kunnen Kersteman natuurlijk
evenzeer op ideeën hebben gebracht. Er zijn afbeeldingen bekend van astrologen
met de puntige tovenaarshoed zoals we die kennen van Walt Disneys Merlijn de
Tovenaar (The sword in the stone). Dergelijke afbeeldingen zijn, voor zover ik heb
kunnen nagaan, echter zeldzaam.10 Goochelaars droegen ze, voor zover bekend, pas
aan het einde van de achttiende eeuw. Het populaire gooche-
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laarshandboek Manuel de physique amusante, waarvan ik alleen de derde druk uit
1811 heb kunnen traceren,11 heeft een prachtige titelprent waarop zo'n tovenaarshoed
is te zien. Of illusionisten als Giuseppe Pinetti (1750-±1803), die als rondtrekkende
artiest verschillende plaatsen in Nederland aandeed, zich ook met zo'n muts tooiden,
vertelt de geschiedenis niet.12 Afbeeldingen van goochelaars of tovenaars met een
zevenpuntige muts zijn overigens helemaal ongekend.
Niettemin geeft de tovenaarsmuts van Disney wel een aanwijzing in de richting
van waar Kersteman mogelijkerwijs zijn inspiratie vandaan haalde. De Keltische
illustraties bij de verhalen over King Arthur, waar het verhaal van Merlijn op geënt
is, laten steevast een tovenaar zien met een vrij gedrongen puntmuts: het
middeleeuwse model geleerdenmuts. Dit model stemt overeen met het taps toelopende
suikerbrood waarop Britta Beijer 21 punten had bevestigd (ik kan de beschrijving
die Kersteman geeft, althans niet anders duiden). Het is dit model dat ook is afgebeeld
op de titelprent van de Spiegel der weereld (1763). De pop in het poppenhuis van
Sara Rothé die Ludeman voorstelt, draagt een vergelijkbare muts: een soort Mongoolse
muts, piramidaal en omzoomd met een reep van bonten ballen (misschien wel de 21
punten).13
Het model theemuts waarmee een anonieme illustrator het hoofd van Ludeman
heeft getooid, zal eveneens terug te voeren zijn op de geleerdenmutsen uit de
achttiende eeuw.14 Bekend is dat geleerden binnenshuis hun pruik afzetten en zich
tooiden met een soort tulband of met een bonnet. Desondanks is de theemuts een
curieus model dat ik nog niet eerder ben

Ludeman, getooid met piramidale muts (Fritsch sculp.). Uit: Spiegel der weereld, of Geheime
waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman (Rotterdam, Gerrit van
Rooye 1758). Privécollectie.

tegengekomen.
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Het is helaas niet duidelijk of de tekenaar zijn fantasie de vrije loop liet of
bijvoorbeeld instructies volgde van Kersteman. Die zou bijvoorbeeld de opdracht
gegeven kunnen hebben om Ludeman te tooien met de muts waarmee Hermes
Trismegistus werd afgebeeld. Deze gold onder astrologen en andere esoterici als de
mythische spritueel leider en was een grote inspiratiebron. Maar ook hier loopt het
spoor dood. Uit het iconografische onderzoek dat Antoine Faivre eind vorige eeuw
verrichtte, kan alleen worden geconcludeerd dat Hermes een geleerdenmuts droeg:
nu eens een plat exemplaar als bijvoorbeeld de muts van de astrologen Girolamo
Cordano of Agrippa von Nettesheim, dan weer het enigszins
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Titelprent van Manuel de physique amusante (Paris, Ferra Ainé 1811, 3e druk).

puntige model van de eerder genoemde Mongoolse mutsen, zoals ook Paracelsus of
Johann Faust die droegen. In dit laatste model is soms ook wel een frygische muts
te herkennen.15

Blijvende vragen
De oogst is mager en de vraag over de herkomst van de planetenmuts blijft nagenoeg
onbeantwoord. Planetenmutsen zijn als astrologisch attribuut onbekend. Astrologen
tooiden zich vanouds met geleerdenmutsen. Hermes Trismegistus heeft althans wat
het hoofddeksel betreft geen voorbeeldfunctie gehad. Ook de echte Ludeman zal
daarom zijn astrologische praktijk hebben uitgeoefend met hoogstens een bonnet op
het hoofd om zijn geleerdheid te benadrukken.
De Ludeman die door Kersteman werd uitgevent, kreeg eveneens een
geleerdenmuts op het hoofd gezet, al moeten we van Kersteman aannemen dat het
een 21-puntige geleerdenmuts is waarmee Ludeman in contact kan komen met de
zeven planeten. Over de zevenpuntige planetenmuts is geen zinnig woord te zeggen.
De theemuts beschouw ik als een misbaksel van de illustrator, die zich geen raad
wist met de gekkigheid die Kersteman in de gedaante van Ludeman etaleerde. Maar
misschien is er iemand die daar anders over denkt?

Eindnoten:
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1 Met dank aan Frank van Lamoen.
2 Zie het lemma dat ik over haar schreef voor het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland; cf.
Els Kloek (red.), 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (Nijmegen 2013), nr. 422.
3 Meest recente literatuur over Ludeman: Frank van Lamoen, ‘Est Deus in nobis! Over
Swaanenburg en Ludeman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24
(2001), p. 1-8; Bart Wijmans, ‘De openbaring van Ludemans gnosis’, in: idem, p. 9-30.
4 G.D.J. Schotel, Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het
einde der 18e eeuw, deel 1 (Haarlem 1873), p. 137.
5 De zevenpuntige planetenmuts wordt ook elders in het werk van Kersteman vermeld, bijvoorbeeld
in de Triumph-zaal van astrologische voorzeggingen (Arnhem, Moeleman e.a.p. 1787), p. 333;
in De hekke-sluiter, of, vrolyke missive van Meester Franciscus aan zyne landgenooten (Arnhem,
Moeleman e.a.p. [1792]), p. 28, 32, 52 en 58; en in Kroonwerk; of laatste eeuwbazuin, van den
alomvermaarden astrologist Ludeman (Arnhem, Moeleman e.a.p. 1788), p. 179, 182, 221, 242.
6 Schotel, Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes, deel 1, p. 137 (citaat vermeld).
7 De planetenmuts lijkt overigens verrassend veel op de zwarte muts met vijf punten die Kersteman
een ‘Joodsche Wandelaar’ opzet. Zie Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den
beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman (Rotterdam, Gerrit van Rooye 1758), p.
158.
8 Willem van Swaanenburg, Hans Christ. Ludeman, afgerost door zyn eigen harderstaf
(Amsterdam, gedrukt voor den autheur 1727); idem, De vervrolykende Momus, of koddige
berisper (Amsterdam, Adam Lobé 1727). Zie hierover Van Lamoen, ‘Est Deus in nobis!’.
9 Het zal koud zijn in 't water als 't vriest (Den Haag 1980), p. 118-121.
10 In de bronstijd zouden tovenaars ook al (gouden) puntmutsen hebben gedragen, versierd met
astrologische symbolen. Tobias Springer en Anja Grebe (red.), Gold und Kult der Bronzezeit.
Germanisches Nationalmuseum, Nurnberg, 22. Mai Bis 7. September 2003 (Nürnberg 2003).
11 Manuel de physique amusante, ou cours de récréations physiques, mathématiques, tours de
cartes et de Gibecière: suivi des jeux a gages (Paris, Ferra Ainé 1811, 3e druk). Ik ga hier
voorbij aan de relatie goochelen en het doen van allerlei natuur- en scheikundige proefjes.
12 Pinetti trad in 1789 onder andere op in de privé-concertzaal van de Leidse boekverkoper Cornelis
van Hoogeveen Junior. Zie mijn Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting
(Nijmegen 2005), p. 364. In geen van Pinetti's boeken staat hij afgebeeld met een tovenaarshoed.
13 Frans Hals Museum, Haarlem. Het is niet waarschijnlijk dat Sara Rothé (1699-1751) Ludeman
geconsulteerd heeft en dat de poppenhuiskamer een getrouwe weergave is van de praktijkruimte
van Ludeman.
14 In mijn exemplaar toegevoegd aan het ‘Kort bericht wegens de beroemde triumphzaal van
astrologische voorzeggingen; of, de Nieuwe spiegel der waereld’, achterin De goudmyn van
docter Ludeman; of, Bloemhof van astrologische geheimen (Arnhem, Moeleman e.a.p. 1787).
15 Antoine Faivre, Eternal Hermes. From Greek god to alchemical magus (Grand Rapids 1995).
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Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

32

De kas van de Compagnie
Liefde, geld en recht in de achttiende eeuw
Roelof van Gelder
Op de ochtend van de 20ste april 1752 wandelde de 39-jarige François Cornelisz.
Canter op de Zeedijk te Amsterdam, niet ver van het huis van zijn moeder aan de
Fluwelen Burgwal, bij wie hij woonde.1 Enkele dagen later zou hij ‘met groote pragt
en statie’ in het huwelijk treden.2
Die ochtend luidde echter het begin in van een nachtmerrie die ruim anderhalf jaar
zou duren. Frans Canter werd namelijk gearresteerd door de schout en zijn rakkers
op verzoek van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC). Zij betichtten hem van een aantal delicten die hij
in dienst van de Compagnie in Azië zou hebben begaan. Op verzoek van de VOC
lieten de schepenen hem overbrengen naar een schip dat bij Texel lag. Daarop zou
hij naar Batavia worden vervoerd, waar hem een proces wachtte.
Toen de familie van Canter hiertegen in het geweer kwam ontspon zich een
langdurig juridisch conflict dat hoog opliep en waar niet alleen het gerecht van
Amsterdam, maar ook het Hof van Holland, de Hoge Raad van Holland en Zeeland,
de Staten van Holland en de Staten-Generaal in betrokken werden. Het ging dan ook
om een zeer principiële kwestie, namelijk om de vraag of een burger van Amsterdam,
die in het rechtsgebied van de VOC een delict zou hebben begaan, in Amsterdam een
proces kon krijgen en wie dat moest bepalen. In het navolgende wordt een poging
gedaan de hoofdlijnen van deze gecompliceerde kwestie te reconstrueren.

Een voc-carrière
Frans Canter werd in 1713 geboren in Amsterdam in een niet onbemiddeld milieu.
Zijn grootvader Jan Cornelisz., een korenmolenaar, werd poorter van de stad in 1663.
Een van diens zonen, Cornelis Jansz., geboren in 1672, huwde in 1702 Aaltje Franse,
die zich ook wel Aaltje Buyk noemde. Het echtpaar kreeg zes kinderen, van wie
Frans de jongste was. Hij werd op 8 januari 1713 gedoopt in de katholieke schuilkerk
De Pauw aan de Keizersstraat.3 Dat brengt ons direct al op het gegeven dat de Canters
katholiek waren. Zij sloten zich aan bij de oud-katholieke kerk. Dit was een afsplitsing
van de rooms-katholieke kerk, die min of meer geformaliseerd werd toen in 1723
het Utrechtse kapittel een nieuwe bisschop benoemde zonder bevestiging te vragen
aan Rome.
In 1730 monsterde Frans Canter aan bij de VOC in de rang van hooploper, dat wil
zeggen als jongmatroos, voor zeven gulden in de maand. Hij werd geplaatst op het
schip Knapenburg, dat in januari 1730 vertrok en in augustus van dat jaar Colombo
bereikte, de hoofdvestiging van de VOC op Ceylon. Toen begon voor Canter een
lange Indische carrière.4 Langzaam maar zeker klom hij op in de rangen van de
Compagnie. Aanvankelijk bleef hij werken als matroos, eerst in Houghly in Bengalen,
daarna in Colombo, waar hij inmiddels negen gulden per maand verdiende. Vanaf
1739 werkte hij op Gamron, het hoofdkantoor van de
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in Perzië. Hij ging daar als assistent, als boekhouder en als onderkoopman
respectievelijk vijftien, dertig en ten slotte veertig gulden per maand verdienen. In
1747 benoemde de Hoge Regering in Batavia hem tot resident van de VOC-post
Bassoura, het huidige Basra, de haven van Bagdad, aan de monding van de Eufraat.
De VOC had al in de zeventiende eeuw rond de Perzische Golf verschillende
vestigingen met als hoofdkantoor Gamron, het eindpunt van enkele karavaanroutes.
In het binnenland van Perzië lagen nog drie kleinere posten, te weten Kirman, Shiraz
en Isfahan. Het ging de Compagnie in de eerste plaats om de inkoop in Perzië van
ruwe zijde; andere producten waren angorawol en gomhars. Langzaam maar zeker
kwam daar een meer lucratieve handel bij: de verkoop door de VOC van vooral
specerijen, en voorts suiker en Indiaas katoen. Dat alles werd betaald in goud, het
edelmetaal waarmee de Compagnie elders in Azië weer inkopen kon doen.
In de loop der tijd verloor de sjah van Perzië zijn greep op het rijk; de
buitengebieden kregen te lijden onder opstanden en aanvallen van Russen, Turken
en Afghanen, met chaos, geweld en een grote instabiliteit als gevolg. In 1722 kwam
een eind aan de Safavidendynastie die ruim twee eeuwen over Perzië had geregeerd.
In de jaren veertig van de achttiende eeuw liep de VOC-handel in Perzië sterk terug.
De Compagnie sloot de kantoren in Kirman, Shiraz en Isfahan en halveerde de
bezetting in Gamron. Wel opende de Compagnie aan de kust van de Perzische Golf
twee kantoren waar zij meer zekerheid verwachtte, namelijk in Bushire en in Bassoura.
Ook de Engelsen hadden in Bassoura een kantoor, een zware concurrent voor de
VOC. Deze stad was inmiddels in Turkse handen overgegaan.
Het was in dit nieuwe VOC-kantoor, in Bassoura, dat Frans Canter in 1747 werd
aangesteld als resident. In 1749 werkten hier nog maar vier man; in Gamron zaten
nog 24 VOC-dienaren.5 Erg lucratief verliep de handel niet en de kooplieden moesten
zich in deze onoverzichtelijke, onveilige omstandigheden, ondanks diplomatieke
akkoorden tussen het Ottomaanse Rijk en de Nederlandse Republiek, allerlei
afpersingen door de Turkse gouverneurs laten welgevallen.
De gouverneurs, directeuren of residenten van VOC-vestigingen moesten regelmatig
rapporteren aan de Hoge Regering in Batavia, en Frans Canter leek daaraan te voldoen,
maar in 1749 stokten zijn berichten. Daarom besloot de Hoge Regering ter inspectie
er enkele hogere dienaren heen te sturen, mede om hem af te lossen. Deze twee
VOC-dienaren, in de rang van opperkoopman, waren Jan van der Hulst en de baron
Tido Frederik von Inn- und Kniphausen, een schilderachtige avonturier uit
Oost-Friesland.6 Deze twee heren moeten in of voor maart 1750 op het schip
Westhoven zijn aangekomen op Bassoura.7
Von Kniphausen en Van der Hulst troffen naar eigen zeggen de VOC-post verlaten
en in wanorde aan. Canter zou begin 1750 zijn gevlucht, de goederen waren weg, de
kas was verdwenen. Het kantoor bevond zich ‘in een desolate en confuse staat’, wat
te wijten zou zijn aan de ‘dagelijkse dronkenschap en sporeloose conduites’ van
Canter.8 Deze had niet alleen de kas, maar ook de sleutels van de pakhuizen
meegenomen, zodat de nieuw gearriveerde residenten maar met moeite aan de slag
konden. Het scheepssoldijboek van de Knapenburg vermeldt dat hij ‘zig fugitief
heeft gemaakt’. Von Kniphausen en Van der Hulst
VOC
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rapporteerden dit aan de Hoge Regering in Batavia, die dat weer meldde aan de
hoofddirectie in Nederland, de Heren XVII. Zij kregen de details in 1751 te lezen.
Von Kniphausen had op 22 juni 1750 zelf ook direct een rapport aan de Heren XVII
gestuurd.9
Frans Canter had, nog altijd volgens de VOC-berichten, die weer teruggaan op de
rapportages van Von Kniphausen en Van der Hulst, zijn post verlaten samen met de
assistent Jan Duyts en een jongmatroos van de Westhoven. Onder bescherming van
een Turkse gouverneur, die afwisselend ‘de admiraal der galeien’ en ‘kapitein pasja’
wordt genoemd en die zelf weer tegen de pasja van Bassoura rebelleerde, reisden zij
over een karavaanroute via Bagdad en Aleppo naar de kust, naar Tripoli. Per schip
bereikte Canter Marseille. Daar nam hij een ander schip naar Amsterdam, waar hij
in september 1751 arriveerde. Uit de kas van Bassoura ontbrak volgens de VOC
35.601 gulden, 12 stuivers en 12 duiten.

Terug in Amsterdam
Frans Canter nam zijn intrek bij zijn moeder op de Fluwelen Burgwal, zoals de
Oudezijds Voorburgwal destijds werd genoemd. Zijn vader was al overleden. Ergens
tussen september 1751 en januari 1752 moet zijn oog zijn gevallen op de 29-jarige
Catharina Allebé. Ook zij kwam uit een oud-katholiek milieu. Haar vader was
Anthonij Allebé, een destillateur op de Vijzelstraat.10 Catharina was op 1 september
1723 gedoopt in dezelfde kerk als Frans, De Pauw.11 Zij woonde nog bij haar ouders.
Het paar wilde trouwen, maar er rees een klein probleem, Catharina was al in
ondertrouw gegaan met een wijnkopersknecht, een zekere Johan Isaac Maurenbrecher.
Nu viel daar wel een mouw aan te passen. Na de officiële aankondiging van de
ondertrouw vanaf de pui van het stadhuis volgde een periode die drie zondagen
omvatte. In deze periode konden de verloofden, met wederzijdse toestemming, nog
afzien van een huwelijk. Die procedure is gevolgd. Johan Maurenbrecher wilde echter
wel geld zien. Dat was er. Frans Canter telde maar liefst vijfduizend gulden neer om
Catharina de zijne te mogen noemen. Geen gering bedrag voor een wijnkopersknecht.
En zo gingen Frans en Catharina op 24 maart 1752 in ondertrouw.12 Niets leek een
feestelijke huwelijksdag meer in de weg te staan. Het liep, zoals we hebben gezien,
anders. Op 20 april 1752, om acht uur in de ochtend, arresteerde de schout, Willem
Huygens, heer van Honcoop, Frans Canter en bracht hem onder in de Boeien, het
cellencomplex onder het stadhuis, wat nu het Huis van Bewaring zou heten.

Eerste verhoren
Canters geval was uniek; er bestonden geen zuivere precedenten. Desertie kwam bij
de VOC vaker voor, maar deserteurs liepen bijvoorbeeld over naar de Engelsen of
keerden heimelijk terug naar Europa, waarbij ze, anders dan Frans Canter, zich er
wel voor hoedden zich openlijk in Nederland te vertonen.
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De VOC had lucht gekregen van Canters terugkeer naar Amsterdam. De
bewindhebbers vergaderden enkele keren over de kwestie en formuleerden drie
beschuldigingen. Canter was destijds verzocht om verantwoording af te leggen ‘ten
oirzake van zijne slegte conduites’. Dat had hij niet gedaan, en was vervolgens, na
nog twee personen in Compagniedienst te hebben ‘gedebau-
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Interieur van de katholieke schuilkerk De Pauw in Amsterdam, waar Frans Canter is gedoopt. Caspar
Jacobsz Philips, naar een tekening van Hendrik Keun (1770). Collectie Rijksmuseum (inv. nr.
RP-P-1905-583).

cheert’, met een aanzienlijke som geld verdwenen. Hij had gehandeld in strijd met
de eed aan de Compagnie en ook met de teneur van de Artikelbrief, door de
Staten-Generaal aan de VOC verleend, door heimelijk en zonder toestemming weg
te blijven van zijn post.13 Daarom verzocht de advocaat van de Compagnie, mr.
Nicolaas Hartman, uit naam van de Amsterdamse bewindhebbers, de schout en
schepenen, Canter naar Texel te laten brengen en wel pede ligato, dat wil zeggen
met geboeide voeten. Hij zou moeten verblijven op het schip de Woitkensdorp, in
de ‘voorkajuit’, waar hij dag en nacht bewaakt zou worden.
Op 25 april en opnieuw op 28 april werd Canter verhoord door de schout - die we
hierna naar achttiende-eeuws gebruik de hoofdofficier zullen noemen - en twee
schepenen.14 Kennelijk zag men dit als een extra-ordinaire, dus criminele zaak, want
Canter kreeg geen rechtsbijstand, er waren geen getuigen en ook mocht hij zijn
papieren niet inzien. In de extra-ordinaire cellen gold een zwaarder regime dan in
de cellen voor civiele gevallen. Waarschijnlijk vatte de hoofdofficier de zaak als
extra-ordinair op omdat er desertie in het spel zou zijn.
Het eerste verhoor verliep kort en eenvoudig. Canter beantwoordde feitelijke
vragen. Ja, hij was in dienst van de Compagnie in 1730 uitgevaren en in september
1751 teruggekeerd, nadat hij zich ‘op de berg Libanon’ en later te Marseille had
opgehouden. Hij woonde bij zijn moeder en was voornemens in Amsterdam te blijven.
Hij zou zich ook op zijn vaders burgerceel hebben laten overschrijven. Op 28 april
ging het verhoor iets dieper. Canters gaf toe dat hij naar Batavia was ontboden om
verantwoording af te leggen en dat hij, in plaats van daaraan gevolg te geven, naar
het vaderland was teruggekeerd. Dit vonden de schepenen voldoende grond om hem
in handen te stellen van de VOC, die
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hem naar Indië zou sturen. Dat was precies waar de kamer Amsterdam van de VOC
om had gevraagd.
De Compagnie verzocht ook om overhandiging van alle papieren en brieven die
Canter bij zijn arrestatie bij zich had, en alle effecten en contanten die men thuis bij
zijn moeder had aangetroffen.
De hoofdofficier en de schepenen toonden zich overtuigd en stelden op 3 mei een
sequester aan, een onafhankelijke persoon bij wie betwiste gelden of goederen in
bewaring werden gegeven.15 Op 4 mei waren alle boeken, papieren en brieven al
overgegeven aan W.H. Nolthenius, die daartoe was aangewezen door de VOC. Op 5
mei werd Canter uit het gevang gehaald, naar Texel gebracht en gevangen gezet op
de Woitkensdorp.

De familie in actie
Begin mei, toen Frans al op de Woitkensdorp zat, begon de familie Canter actie te
ondernemen. Al het hiernavolgende draait om drie kwesties: heeft Frans Canter
strafbare feiten begaan, zo ja, waar moet hij dan worden berecht en wie bepaalt dat?
De vraag in laatste instantie is dus waar in deze casus de rechtsmacht lag.
Drie personen werden actief, te weten, Aaltje Franse (Frans' moeder), Jan Canter
(zijn broer) en Hendrik van Greuningen, die getrouwd was met Anna Canter, een
zuster van Frans. Deze drie wendden zich tot het Hof van Holland met het verzoek
om het vervoer van Canter naar Texel - en van daar dus naar Batavia - ongedaan te
maken. Het Hof verzocht daarop de VOC om uitleg en hield de zaak aan. Het verleende
een mandement poenaal (een bevelschrift), inhoudende dat Canter niet mocht worden
vervoerd zolang het Hof geen beslissing had genomen. Maar op 12 mei verleende
het Hof de supplianten alsnog een ‘nihil’. Daarmee was het verzoek afgewezen en
de VOC mocht Canter nu wel naar Indië overbrengen.
Omdat de Woitkensdorp inmiddels op het punt stond te vertrekken en de situatie
nog onduidelijk was, werd Canter overgeplaatst op een ander schip, de Oranjezaal,
maar ook dat zou vertrekken. Daarom besloten de bewindhebbers om Canter weer
naar Amsterdam te laten brengen. Dat gebeurde op 27 mei en zo belandde Canter
opnieuw in de cel. De substituutschout zou, tot ergernis van de VOC, voor al dit
gesleep met Frans een gepeperde rekening indienen van 968 gulden en veertien
stuivers.16
De familie ondernam nu twee nieuwe acties. Zij ging in appèl bij de Hoge Raad
met een verzoek om invrijheidstelling. Tegelijkertijd wendde zij zich met een zelfde
verzoek tot de prinses, Anna van Hanover, de weduwe van de in 1751 overleden
stadhouder Willem IV.17 De Hoge Raad behandelde de zaak op 15 juni.18 Zes van de
tien raadsheren waren van mening dat het mandement poenaal verlengd moest worden,
vier waren daar tegen. Bij voorlopige resolutie vernietigde de Raad de uitspraak van
het Hof van Holland (dus het nihil) en bepaalde dat Canter niet naar Indië vervoerd
mocht worden voordat de Hoge Raad een definitieve uitspraak had gedaan.
Ondertussen bestudeerde de prinses of haar raadgevers het verzoek van de familie.
Ze vroegen op 15 juni advies bij het Hof van Holland en bij de hoofdofficier van
Amsterdam. Dat zag er voor Canter niet goed uit want juist het Hof had toegestaan
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dat Canter naar Azië vervoerd mocht worden. Op 20 juli werd bekend dat de prinses
het verzoek tot invrijheidsstelling had afgewezen.19
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Op 2 oktober 1752 diende de familie Canter bij de Hoge Raad een rekest in,
inhoudende het verzoek of hij bezoek van zijn familie mocht ontvangen, of hij zijn
papieren mocht inzien en of er een advocaat op bezoek mocht komen. Op 6 december
behandelde de Hoge Raad de zaak opnieuw en kwam nu tot een ander oordeel. Het
mandement poenaal werd ingetrokken en Canter mocht toch naar Batavia worden
vervoerd.20 De situatie voor Frans leek nu uitzichtloos en op 29 december deed hij
een ontsnappingspoging. De dagboekschrijver Jan de Boer, die de hele zaak volgde
en zich als katholiek fel tegen de oud-katholieken en tegen Canter keerde, vermeldt
dat de cipiersknecht was omgekocht. De meid Mietje had echter de deur zien
openstaan en hem net op tijd dichtgeslagen.

Argumenten van de familie
In het nieuwe jaar maakte de familie Canter gebruik van een laatste mogelijkheid,
een verzoek om herziening (mandement van revisie) van de sententie van de Hoge
Raad van 6 december 1752. Zij nam daartoe twee advocaten in de arm, twee
zwaargewichten, Jan Festus van Breugel en Pieter Ploos van Amstel. Zij moeten in
de eerste maanden van 1753 hard aan hun pleidooi hebben gewerkt. Het verscheen
in druk als een Deductie.21
Dit 67 pagina's tellende pleidooi is een levendig en bloemrijk geschreven stuk,
niet geheel zonder ironie, en met hier en daar dichterlijke vergelijkingen. Het bevat
een bombardement van argumenten die de Hoge Raad ervan moeten overtuigen dat
Canter valselijk beschuldigd is, dat de delicten waarvan de VOC Canter beticht
helemaal geen delicten zijn en dat, als hij al voor een rechter zou moeten verschijnen,
dat niet in Batavia maar in Amsterdam moet gebeuren. Punt voor punt veegden de
advocaten de vloer aan met de beschuldigingen van de VOC.
De twee advocaten wilden de Hoge Raad ervan overtuigen dat Canter, anders dan
de VOC beweerde, een burger van Amsterdam was en dat hij daarom alleen daar
mocht worden berecht. Een inwoner van Holland mocht zelfs niet buiten dat gewest
gevoerd worden. De advocaten beriepen zich onder andere op de privileges van Filips
uit 1452 en Maria van Bourgondië uit 1477. Zij wezen er ook op dat Canter werd
opgeëist door de kamer Amsterdam. Dat had moeten gebeuren door de hoofddirectie,
de Heren XVII, of nog beter: door de Hoge Regering in Batavia. Het kon niet anders
of Canter moest worden berecht door de schepenen van Amsterdam, dat wil zeggen
door de ‘ordinaris daagelykse, en competente Regters’.
De advocaten gingen uiteraard ook in op de vermeende delicten en dan volgt een
heel ander verhaal dan de VOC naar voren heeft gebracht. Zij betoogden dat Bassoura
alleen maar een ver afgelegen kantoortje was en eigenlijk niet onder de jurisdictie
van Batavia viel. Canter had zijn zaken niet verwaarloosd: zijn boeken had hij tot
augustus 1749 behoorlijk bijgehouden en keurig overgedragen aan zijn twee
opvolgers. Hij had niets gestolen, maar juist goed op het geld gepast. Inderdaad had
hij geld aan de Compagniekas onttrokken, maar dat had hij uitgeleend aan ‘kapitein
Pascha’. Dat leverde de VOC voordelen op en verzwakte de positie van de Engelsen
ten opzichte van de Turken. Het Compagniegeld had hij uit veiligheidsoverwegingen
begraven in een tuin buiten de stad. Hij had zelfs 135.000 gulden in effecten, in Turks
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muntgeld en in gouden roepia's, aan zijn opvolgers overhandigd. Volgens de advocaten
had Canter juist geld van de Compagnie te goed.
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Portret van Johan Festus van Breugel (1707-1763), een van de advocaten van Frans Canter. In 1753
geschilderd door Jan Maurits Quinkhard. Collectie Noordbrabants Museum (inv. nr. 15006).
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Men kan ook niet van desertie spreken, aldus nog steeds de twee advocaten. Het feit
dat er twee opvolgers waren benoemd, wees immers al op een ontslag van Canter
uit Compagniedienst. Hij had bovendien niemand aangezet tot desertie. De VOC
stelde Canter dan ook in een partijdig, negatief daglicht. Er bestond zelfs een soort
complot tegen hem. Canter zou vriendelijk met zijn opvolgers zijn omgegaan en was
niet heimelijk, maar openlijk vertrokken. Nog een andere grief was dat de familie
nooit de beschikking had gekregen over de in beslag genomen papieren van Canter.

Argumenten van de voc
De advocaten van de VOC op hun beurt deden er alles aan om de sententie van de
Hoge Raad van 6 december 1752 juist ‘geapprobeerd’ te krijgen. Ook van hun pleidooi
bestaat een Deductie, opgesteld door C. van der Hoop en J. Brouwer, een droog stuk
van 29 pagina's.22 In deze Deductie gaat het om het vaststellen van de delicten en om
de argumenten voor een proces in Batavia. De advocaten probeerden de Hoge Raad
te overtuigen op onder andere de volgende punten:
Canter was verplicht verantwoording af te leggen over zijn bestuur en zijn
administratie in Bassoura aan de Hoge Regering in Batavia. De advocaten
beriepen zich op de Artikelbrief. Die bepaalde immers dat iemand in dienst van
de VOC bleef tot hij toestemming had gekregen om te repatriëren en na terugkeer
in patria van de eed aan de Compagnie was ontslagen.
Ten tijde van zijn delicten was Canters enige wettige overheid de Hoge
Regering te Batavia. Derhalve moest hij worden berecht door de ‘ordinaris
justitie’ aldaar.
De advocaten betwistten dat hij burger van Amsterdam was. Hij was niet
eens een ingezetene van die stad omdat hij provisioneel bij zijn moeder woonde.
Hij was evenmin ingezetene van het gewest Holland. En stel al dat hij wel burger
van Amsterdam zou zijn, dan zou hij dat burgerrecht al lang verloren hebben
omdat men dat verloor bij absentie van een jaar en een dag.23 En Canter was
liefst twintig jaar absent geweest.

Licht aan de horizon
Weer ging een zomer voorbij waarin Frans Canter in de Boeien zat. Pas in het najaar
van 1753 kwam er schot in de zaak. De Hoge Raad nam zijn eerdere beslissing in
revisie en dat gebeurde niet lichtvaardig. Bij zo'n appèlzaak wordt de Raad uitgebreid
met tien leden van de Staten van Holland, allen jurist. Op 2 oktober 1753 was het
zover. Er waren zeventien van de twintig raadsheren aanwezig; drie hadden zich ziek
gemeld.
Op geen enkel punt waren zij het unaniem eens. Die punten gingen opnieuw over
de vraag of Canter oorspronkelijk een burger van Amsterdam was en zo ja, of hij
zijn burgerschap definitief verloren had, of verloren had en nu opnieuw burger kon
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zijn. De vraag was ook of hij een ingezetene van Holland was. Ook stond niet vast
of er nu sprake was van desertie en zo ja, of hij dan in Batavia een proces moest
krijgen of in Amsterdam. Maar de discussie spitste zich toe op de kernvraag: of de
schepenen eigenlijk wel bevoegd waren om Canter (welke status hij ook had) uit te
leveren aan de VOC en of dat niet het recht was van de souverein, dat wil zeggen van
de Staten van Holland.
De deliberaties sleepten zich voort tot de volgende ochtend half vijf. Pas toen werd
er gestemd. Tien raadsheren stemden voor en zeven waren tegen
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verlenging van het mandement poenaal (het verbod om Canter naar elders te
vervoeren). En zo verklaarde de Hoge Raad dat hij ‘erreur’ had ‘gecommitteerd’,
anders gezegd, dat hij zich in zijn beslissing van 6 december 1752 had vergist.24 Hij
herriep zijn eerdere uitspraak. Doorslaggevend kan geweest zijn dat de toegevoegde
leden uit de Staten (op één na) afgevaardigden van steden waren en dat juist zij de
autonomie van steden zwaarder hebben doen wegen. De Raad kwam tot vijf
beslissingen:
1 Hij verbood de VOC Canter naar Indië te vervoeren.
2 De VOC moest opdraaien voor de gemaakte kosten voor het vervoer van Canter
naar Texel en terug.
3 De VOC moest het initiatief nemen om de zaak binnen zes weken hier te lande
voor de competente rechter te brengen.
4 Wanneer dat niet gebeurde, zou een ‘eeuwig zwygen en Silentium’ gelden.
5 De VOC moest de kosten van de zegels betalen (f 35:12).

Triomf dus voor de Canterpartij en een bittere pil voor de VOC. Maar hoe nu verder?

Laatste fase
Omdat zijn status veranderd was, werd Canter overgebracht van een extraordinaire
cel naar een comfortabeler plek, ook in de Boeien, maar nu in civiele gijzeling. Hij
mocht daar familie en kennissen ontvangen en nam het er goed van. Volgens Jan de
Boer trakteerde hij zijn bezoek zelfs op oesters en andere versnaperingen.
Vier weken na de uitspraak van de Hoge Raad, op 29 oktober, probeerde de voc
het op nog weer een andere manier. Zij wendde zich tot de Staten-Generaal en legde
de hele geschiedenis uit. De sententie van de Hoge Raad van 2 oktober verscheen,
zo klaagde de Compagnie, toen de Heren XVII in Middelburg vergaderden. Pas na
terugkeer konden de bewindhebbers van de kamer Amsterdam zich voorbereiden op
een proces. Met bevreemding constateerde de Compagnie dat de hoofdofficier moeilijk
deed. Hij onttrok zich aan zijn plicht om ‘criminelijk’ te reageren. De zes weken
respijt voor de Compagnie zouden verstrijken waarna Canter op vrije voeten zou
komen. Dat zou tot ‘uijtersten nadeel en zelfs ruineus’ voor de Compagnie zijn. De
bewindhebbers verzochten daarom de Staten-Generaal de hoofdofficier tot spoed te
manen. De Staten-Generaal speelden dit verzoek door aan de Staten van Holland.
Deze stuurden op hun beurt het rekest van de VOC op 31 oktober naar de hoofdofficier
en de schepenen van Amsterdam met het verzoek om alles te laten zoals het was.
Hangende het onderzoek mocht Frans Canter dus niet in vrijheid worden gesteld.
Op 2 november namen de hoofdofficier en schepenen dit verzoek in ontvangst.
Dat viel geheel verkeerd en op 7 november antwoordden zij de Staten van Holland
met een woedende missive. De bewindhebbers hadden magere documenten
overhandigd, die de hoofdofficier er allerminst van hadden overtuigd dat er een
proces gevoerd moest worden. Dit betekende dus helemaal niet dat hij zich aan zijn
plicht onttrokken had. Wat dacht de VOC wel? Die had gewoon geen goede bewijzen
overhandigd. Waar bemoeiden de Staten van Holland zich trouwens mee? Canter
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was een inwoner van Holland en een burger van Amsterdam. De hoofdofficier moest
de vrijheid gelaten worden om zelf
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te oordelen en te beslissen ‘omme zyn regstvorderingen in Officio te dirigeeren, niet
na de driften van een geanimeert ongenoegen, maar soodanig als wy [bedoeld is: hy]
na vereisch van de wetten en Privilegien voor God en de Justitie kan verantwoorden’.25
De VOC zag nu in dat het hoogst onwaarschijnlijk was geworden dat ze Canter
ooit naar Batavia zou mogen overbrengen om daar terecht te staan. Zij koos eieren
voor haar geld en dagvaardde Canter voor de vierschaar. Ze wilde verbeurdverklaring
van zijn maandgelden (zevenduizend gulden) die hij nog te goed had. Ook wilde de
Compagnie dat hij verantwoording zou afleggen en de kosten betalen die de VOC tot
nu had gemaakt. Blijkbaar heeft de VOC de beschuldigingen dat hij geld verduisterd
had, gedeserteerd was en anderen tot desertie had aangezet, laten vallen.
Maar de hoofdofficier vond de papieren die de VOC overhandigde, nog altijd niet
overtuigend. Dat neemt niet weg dat Canter op 29 november weer teruggeplaatst
werd in zijn ‘oude crimineele hok’, zoals Jan de Boer het omschrijft. Hij mocht hier
geen bezoek ontvangen.
De familie Canter werd nu ook ongeduldig. Op 5 december ontvingen de
hoofdofficier en schepenen een verzoekschrift van de Canters, vergezeld van de
doopcelen van Frans, van zijn vader en zijn grootvader.26 Hij zat nu negentien maanden
gevangen, schreven ze. Ze klaagden verder over de ‘langwijlige kostbaare
proceduures’, die een zware aanslag betekenden op ‘hunne geringe vermoogens’.
Bovendien had de hoofdofficier nog geen enkele actie ondernomen. Ze vonden het
ook hoogst onrechtvaardig dat hij geen bezoek mocht ontvangen van zijn ‘vrienden’
en van praktizijns; dat wil zeggen geen advocaat, notaris of procureur. Ze beriepen
zich opnieuw op de privileges van de stad, met name op het ius de non evocando
(dat bepaalt dat een burger van een stad niet elders gedagvaard mag worden). Maar
nu dook een nieuw element op: de mogelijkheid om een burger die in arrest zit op
borgtocht vrij te laten. Daarbij wordt verwezen naar het privilege uit 1387 van
Albrecht van Beieren, graaf van Holland en dat van Maria van Bourgondië uit 1476.
Hier lag mogelijk een uitweg.
Op 6 december werd Canter opnieuw verhoord door de hoofdofficier en twee
schepenen. Nieuwe feiten kwamen daarbij niet aan het licht.27 Een dag later berichtte
de hoofdofficier aan de schepenen dat het verzoek tot vrijlating van de familie moest
worden afgewezen omdat het Hof van Holland bepaald had (brief van 29 november
1753) dat er een proces moest komen. Hier openbaarde zich een conflict tussen de
hoofdofficier en de schepenen. De schepenen waren verbolgen omdat ze het besluit
strijdig vonden met de privileges van de stad. Ze eisten van de hoofdofficier de brief
ter inzage. Die kregen ze, maar ze vonden niets in die brief waaruit zou blijken dat
Canter inderdaad gevangen moest blijven.
Er volgde een nieuw verhoor op 14 december door de hoofdofficier en twee
schepenen. Canter weigerde nu verdere vragen te beantwoorden, was ziek en zei dat
hij door de lange detentie zijn geheugen had verloren. Een derde verhoor, op 18
december, waarbij nu de hoofdofficier en alle schepenen (op één na) aanwezig waren,
leverde evenmin iets op.
Twee dagen later, op 20 december, hakten de schepenen de knoop door. Dat moest
ook wel: de zes weken waren verstreken en de volgende dag zou de vakantie beginnen.
Ze besloten bij provisie om ‘conform en uyt kragte van
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de privilegies deezes steeden’ Frans Canter onder borgtocht vrij te laten.28 Die
borgtocht zou 15.000 gulden moeten bedragen. Een reusachtig bedrag, waarmee de
schepenen aantoonden dat ze Canter weliswaar in vrijheid stelden, maar de zaak
zeker niet lichtvaardig opnamen.
De familie Canter ondernam onmiddellijk actie. Op 22 december liet zij bij notaris
Frederik Klinkhamer een akte passeren, inhoudende dat twee bevriende burgers, Jan
Makkes en Hendrik van der Stam, borg stonden voor 15.000 gulden ten behoeve van
de hoofdofficier. De zaak liep nu hoog op. De VOC deed nog een uiterste poging bij
het Hof van Holland om de Amsterdamse beslissing ongedaan te maken. Hoewel
het Kerstmis was, en vakantie, vervoegde zich in de avond van 25 december een
deurwaarder van het Hof van Holland met de drost (de hoogste opsporingsambtenaar
van datzelfde Hof) bij het stadhuis om Canter mee te nemen. De schepenen stuurden
hen echter weg. Op 30 december schreven de burgemeesters en schepenen over deze
zaak aan het Hof van Holland, waarin ze hun standpunt toelichtten.

Eindelijk vrij
Op 8 januari 1754 bekrachtigden burgemeesters en schepenen hun besluit tot vrijlating.
Na de borgtocht te hebben gejustificeerd verzochten ze de cipier om Canter uit zijn
cel te halen en naar de schepenzaal te brengen. Maar opnieuw kwam er een kink in
de kabel. De cipier weigerde en zei opdracht te hebben van de hoofdofficier niemand
met de gevangene te laten spreken, laat staan hem vrij te laten. Zijn instructie was
de hoofdofficier en de burgemeesters te gehoorzamen. De schepenen deden vervolgens
hun beklag bij de burgemeesters, die daarop de cipier bevel gaven Canter uit zijn cel
te halen. In bijzijn van zijn twee borgen en zijn procureur werd Canter door de
schepenen aangezegd dat hij ingevolge de privileges van de stad onder borgtocht
vrijkwam. Wel moest hij zich ter beschikking van justitie houden. Canter beloofde
daaraan te zullen voldoen en werd door de bode en twee ruiterwachten door het huis
van de conciërge geholpen en naar buiten gebracht; hij kon niet goed meer lopen.
Daarna liet hij zich op een koetsslede naar het huis van Jan Makkes op de Bloemmarkt
rijden.29
Het juridisch steekspel, waarmee inmiddels politieke aspecten waren gemoeid,
was daarmee nog niet beëindigd. Er volgde een felle briefwisseling tussen het Hof
van Holland en burgemeesters en schepenen van Amsterdam. Tussen de gebruikelijke
beleefdheidsformuleringen door leest men de wederzijdse irritatie.30 Op 9 januari
schreef het Hof van Holland een brief aan burgemeesters en schepenen. Het was
verbolgen over de vrijlating van Canter en wenste dat Canter weer zou worden
vastgezet. Het beschuldigde de hoofdofficier en de schepenen van minachting en
verkrachting (‘vilipendi en violatie’) van het recht. In een brief van 28 januari
benadrukten burgemeesters en schepenen nog eens dat het desastreus zou zijn indien
het Hof zou kunnen ingrijpen in de beslissingen van burgemeesters en schepenen:
dit zou een middel zijn ‘om de geheelde Domiciliaire Judicature, aan welkens
Conservatie de voorouderen zich zo veel hebben laten gelegen leggen, door een
omweg illusoir te maken’.31
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Frans Canter zal het allemaal een zorg zijn geweest. Hij was vrij en verkeerde
weer temidden van zijn familie en geloofsgenoten. Hij nam opnieuw contact op met
Catharina Allebé, die hem niet vergeten was. Zij had het afgelopen jaar
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vergeefs getracht de papieren van Canter in handen te krijgen. Op 27 januari trouwde
het paar voor de schepenen van Amsterdam en op 28 januari in de Pauw voor de
bisschop van Haarlem, Johannes van Stiphout. Op 3 februari gaf Canter daar nog
een groot feest ‘of het princen of graavenkinderen waren’. Daarmee wilde hij
klaarblijkelijk, aldus Jan de Boer, zijn voormalige meesters van de Oost-Indische
Compagnie tergen en bespotten.32
Het verhaal lijkt gelukkig af te lopen. Frans was vrij en hij had de vrouw van zijn
dromen getrouwd. Maar het geluk kende zijn grenzen, want Catharina stierf al spoedig.
Ze werd op 27 mei 1754 begraven in de Oude Kerk.33 Jan de Boer vermeldt dat zij
gestorven is aan een ‘uytteerende ziekte’, het gevolg van de Oost-Indische wijze
waarop Canter met haar geleefd zou hebben. Later zag De Boer hem, in de rouw, op
de Nieuwmarkt lopen. Hij werd daarbij uitgejouwd door zijn buren die hem van
vroeger kenden en hem een opgeblazen aansteller vonden.
De gegevens over Frans Canter worden na deze datum schaars. In oktober 1754
verscheen nog een gedicht van zijn hand34 en enkele malen duikt hij in de archieven
op als getuige.35 Hij leefde nog tien jaar na zijn vrijlating. Op 1 februari 1764 werd
hij begraven op het Karthuizer Kerkhof, 51 jaar oud.36

Besluit
De zaak Canter was een cause célèbre.37 Maar wat in het hele verhaal ontbreekt is
de stem van Frans Canter zelf. Het lijkt wel of hij stom en murw zijn dagen in de
Boeien sleet. Uit de vele verhoren komt maar weinig naar voren. Alleen in de door
Ploos van Amstel opgestelde Deductie klinkt zijn stem door. Wanneer we die stem
leggen naast enkele documenten in het VOC-archief, dan rijst toch een ander beeld
op dan dat van een geslepen VOC-dienaar die er met de kas vandoor is gegaan.
Om te beginnen waren de omstandigheden in Bassoura in de jaren 1748-1750 zeer
verwarrend en onoverzichtelijk.38 De VOC-dienaren begroeven uit
veiligheidsoverwegingen geld, en handelsgoederen werden overgebracht naar Bushire.
Frans Canter had 40.000 ‘croes’ aan de Turkse pasja geleend.39 Deze pasja moest
vluchten en had Canter meegenomen, die daarbij een kastekort achterliet en nog vele
schulden bij particulieren. Ploos van Amstel legde er de nadruk op dat Canter de
heren Von Kniphausen en Van der Hulst heeft ontvangen en hun de boeken heeft
overgedragen.40
Het is mogelijk dat Canter niet al te nauwkeurig met zijn boekhouding is geweest.
Het is eveneens mogelijk dat zijn twee plaatsvervangers daar handig gebruik van
hebben gemaakt en Canter duidelijk hebben gemaakt dat hij, wanneer hij zich in
Batavia zou vertonen, het zeer moeilijk zou krijgen. Misschien hebben ze hem wel
aangeraden om naar het vaderland terug te keren en hebben zij daarbij ook zelf een
greep in de kas gedaan, waarna ze het tekort gemakkelijk Canter in de schoenen
konden schuiven. Per slot van rekening waren deze twee heren ook niet vrij van
hebzucht en was loyaliteit aan de VOC een rekbaar begrip. Von Kniphausen wist de
Hoge Regering ervan te overtuigen dat een handelspost op een eiland in het noorden
van de Perzische Golf, Kharg of Kareek, profitabel zou zijn. De handel vanuit Kareek
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kwam echter nooit goed van de grond en Von Kniphausen keerde in 1760 opvallend
vermogend terug naar Europa.41 Zijn rechterhand en opvolger, Jan van der Hulst,
bleek er geen
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behoefte aan te hebben om verantwoording af te leggen aan Batavia en liep in 1762
over naar de Engelsen.
In de hele kwestie was de VOC de grote verliezer.42 Maar wie waren de winnaars?
Frans Canter en zijn familie natuurlijk. In een breder verband gezien hebben echter
de schepenen van de stad Amsterdam gewonnen. Tegen de wil van het Hof van
Holland en tegen de wensen van de VOC in hebben ze hun rechten weten te handhaven.
Na Canters vrijlating verscheen van de hand van een zekere Boulanger 'T
Amsteldamsche burgerrecht gehandhaeft in de zaeke van den heere Frans Canter.43,
De auteur bezingt daarin de triomf die de Amsterdamse burger Canter had behaald.
Tevens krijgt Pieter Ploos van Amstel alle lof toegezwaaid. De laatste regels van dit
ronkende gedicht vatten die overwinning nog eens samen:
't Natuurlyk Recht, elk eigen in dit Leven,
Handt-vesten van de Graven, en daer by
Plakaten door 's landts Staten zelfs gegeven,
Verbieden klaer aen Indus Maetschappy,
't Zy Oost, of West, en ook van and're streeken,
Die 't Zevental van Neêrlandts Staet beheert,
Ooit over hun Bediendes recht te spreeken,
Wanneer zy zyn in't vrye landt gekeert.

Eindnoten:
1 Uitwerking van de lezing gehouden op de grondvergadering van de Stichting Jacob Campo
Weyerman in de Gevangenpoort te Den Haag op 10 januari 2015. Ik dank Boudewijn Sirks
voor zijn nuttige opmerkingen en verwijzingen.
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Karel Hendrik Friso, Prince van Oranje etc., deel 11, f. 375 (ex. Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag, sign. KW 71 A 8-12).
3 Stadsarchief Amsterdam (SAA), Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) 393, p. 47.
4 Nationaal Archief (NA), VOC-archief, inv. nr. 5921 (scheepssoldijboek Knapenburg).
5 NA, VOC-archief, inv. nr. 11631.
6 Von Kniphausen kwam uit Oost-Friesland. Hij was in 1746 op het VOC-schip Sporenrijk (kamer
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7 NA, VOC-archief, inv. nr. 2766, f. 88-107.
8 NA, VOC-archief, inv. nr. 265 (vergadering van de bewindhebbers kamer Amsterdam, 28 april
1752).
9 NA, VOC-archief, inv. nr. 2731.
10 Haar vader, Anthonij Allebé, was in 1722 gehuwd met Pieternella van Drongelen. SAA, DTB
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welgesteld. W.F.H. Oldewelt (ed.), Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het
jaar 1742, deel II (Amsterdam 1945), p. 319.
11 SAA, DTB 393, p. 75.
12 SAA, DTB 732, p. 120.
13 NA, VOC-archief, inv. nr. 265.
14 SAA, Toegang 5061 (Rechterlijk archief), inv. nr. 412 (secrete confessieboeken).
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inv. nr. 645 (minuutregisters van schepenen), f. 92v-134r.
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19 NA, VOC-archief, inv. nr. 265.
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22 Deductie gedaan maken [...] uit den name ende van wegens Bewindhebberen van de Oostindische
Compagnie[...]op en jegens[...] Aaltje Fransse (z.p. z.j. [1753]). Deze Deductie noemt als
datum abusievelijk 22 in plaats van 6 december.
23 De advocaten verwijzen hiervoor naar Gerard Rooseboom, Recueil van verscheyde keuren ende
coustumen: mitsgaders maniere van procederen binne der stadt Amsterdam (Amsterdam 1644),
cap. 40, par. 16.
24 NA, Toegang 3.03.02, inv. nr. 676 (resolutieboeken Hoge Raad, 2 oktober 1753). Willem Pauw,
Observationes tumultuariae novae, deel 3 (Haarlem 1964), p. 358-359.
25 Extracten uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvrieslandt (z.p., 1753),
8 november 1753.
26 De hele kwestie is te volgen in het Secreet Scheepenen Minuut Register. SAA, Toegang 5061,
inv. nr. 1267, f. 92v-134r (minuutregisters van schepenen).
27 SAA, Toegang 5061, inv. nr. 413 (confessieboeken).
28 SAA, Toegang 5061, inv. nr. 1267, f. 96v (minuutregisters van schepenen).
29 Bloemmarkt: vroegere naam van de Nieuwezijds Voorburgwal tussen Wijdesteeg en
Rosmarijnsteeg.
30 SAA, Toegang 5061, inv. nr. 645 (minuutregisters van schepenen).
31 Een kopie van deze brief in het NA, Toegang 3.20.52 (familiearchief Van Slingelandt-De Vrij),
inv. nr. 329.
32 De Boer, Cronologisch historie, deel 11, f. 387 (zie noot 1).
33 SAA, DTB 1049, p. 98v/99.
34 Lofreden op de plegtelyke aanstelling etc. van pastoor Albertus Ahuys (Knuttel 18467). Deze
‘rijmerij’ op de aanstelling van Ahuys in de oudkatholieke kerk in de Vinkenstraat, was volgens
Jan de Boer (23 oktober 1754; zie noot 1) ‘uytgebraakt’ door ‘dien berugten Oostindisvaâr
Frans Canter’.
35 In 1755 is hij getuige bij een huwelijk in De Pauw; SAA, DTB 393, p. 148. Als doopgetuige in
1758; SAA, DTB 363, p. 39. In datzelfde jaar getuigde hij bij een notariële attestatie ten behoeve
van zijn schoonvader Albertus Allebé betreffende drie flessen rode wijn. Canter woonde toen
op de hoek van de Groenburgwal en de Staalstraat; SAA, Notarieel Archief, inv. nr. 12834
(notaris H. van Heel), akte 620, d.d. 30 september 1758. Met dank aan Ton Jongenelen.
36 SAA, DTB 1181, p. 5v/6. Volgens het begraafregister woonde hij op de Lindengracht. Mogelijk
was dat het adres van zijn broer Jan, die daar in 1760 een huis had gekocht, aan de noordzijde
bij de Lijnbaansgracht. Zie SAA, Kwijtscheldingen.
37 Dat blijkt uit de aantekeningen van Jacob Bicker Raye en Jan de Boer en uit de vele exemplaren
van de Deducties die bewaard zijn gebleven. Eind november 1753 verscheen van de Deductie
van de familie nog een soort volksuitgave in de vorm van een tweespraak, de Zaamenspraak
tusschen den Amsterdammer Frans Canter en den Hollandschen Mercurius Weetgraag (Knuttel
18407). De Nederlandsche Jaerboeken beschrijven het geval en drukten beide Deducties in
extenso af. Nederlandsche Jaerboeken (1753), p. 875-878. In de bijvoegsels over de Jaerboeken
1747-1755, p. 319-456 zijn beide Deducties integraal afgedrukt. Voor Bicker Raye, zie zijn
Notietie van het merkwaardigste meijn bekent dat in het jaar 1732 binnen Amsterdam is
voorgevallen. Bibliotheek SAA, B 54.
38 Zie hierover D. van Rheden, Relaas en beschrijving van de eerste beginselen onser commertsie
in Persien tot den dag van heden, hoofdstuk 11. NA, VOC-archief, inv. nr. 877.
39 Bedoeld zal zijn de crusado of kruisdaalder.
40 De rekening courant van Canter werd gesloten op 22 juni 1750. NA, VOC-archief, inv. nr. 1315.
41 In 1755 was de VOC-post in Boushire al verlaten; de post in Gamron werd in 1758 opgeheven.
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42 De zaak bleef knagen en in 1758 dienden de Heren XVII een verzoek in bij de Staten van Holland.
Zij verwezen naar de ongelukkige afloop van de zaak Canter en op het feit dat er inmiddels
meer gevallen van desertie hadden plaatsgevonden. Zij bepleitten daarom het recht om dergelijke
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aan zowel het Hof van Holland als de Hoge Raad. Beide colleges reageerden nog datzelfde jaar
met een negatief advies.
43 Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties, map OG 9-41 (niet in Knuttel). Jan
de Boer nam dit gedicht op tussen f. 384 en 385 (zie noot 1).
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Drie verdwenen documenten van het remonstrantisme
Simon Vuyk
Drie kerndocumenten van het remonstrantisme uit de late Verlichting verdwenen
achter de schermen en speelden geen rol in hun tijd noch in de historiografie van de
Remonstrantse Broederschap. Hun verdwijnen droeg zelfs bij aan de onderwaardering
die het tijdperk van de late Verlichting onder remonstranten lange tijd ten deel viel.
Toch betreffen zij de kern van het remonstrantisme. Het eerste kerndocument is Aan
mijne protestantsche medechristenen in Frankrijk, een rapport en theologisch discours
uit 1788/1789, van Boudewijn van Rees (1753-1825). Het tweede is een preek over
Handelingen 4:32, ‘En der menigte van dergeenen die geloofden, was één hart en
eene ziel’, van Cornelius Rogge (1761-1806). Het derde en laatste is de Mémoire
sur la liberté des cultes van Jan Konijnenburg (1758-1831).

Hoezo verdwenen documenten?
In 1895 schreef de Amsterdamse bibliothecaris H.C. Rogge een artikel over Adriaan
Stolker (1751-1835) die ‘een verdraagzame gemeente’ voor de naar Brussel gevluchte
patriotten wilde stichten. Rogge vermeldde dat het door de gereformeerde predikant
Bacot en de remonstrantse theoloog Van Hemert geciteerde rapport-Van Rees
onvindbaar was.1 Een recente verhuizing van de Amsterdamse universiteitsbibliotheek
bracht het boek terug op de plank.2
Na diens dood gaf Cornelis Westerbaan preken van Cornelius Rogge uit, terwijl
er in 1795 en 1801 al preken van hem verschenen over de door remonstranten
gewenste eenwording van de protestanten.3 Zijn teksten liggen in handschrift in de
Amsterdamse universiteitsbibliotheek. De preek van Rogge over onderlinge
verdraagzaamheid is aan de aandacht ontsnapt. Deze tekst verscheen tezamen met
het rapport-Van Rees (2010).4
De Mémoire van Jan Konijnenburg was een antwoord op een prijsvraag van de
Parijse Société de la Morale Chrétienne uit 1825. Zijn inzending werd niet bekroond,
maar hij gaf de tekst zelf in 1827 uit bij gelegenheid van zijn emeritaat.5 Hoewel
Konijnenburg het essay uitdeelde aan zijn leerlingen Arnoldus Abraham Stuart en
Abraham des Amorie van der Hoeven, vermeldde de laatste, zijn opvolger als
hoogleraar aan het remonstrantse seminarium, het niet in de biografie die hij over
zijn voorganger publiceerde.6 Het werd nergens besproken. Dat bevestigt het beeld
waarin Konijnenburg als ‘oppervlakkig rationalist’ terzijde werd geschoven. Als
radicaal patriot, kosmopolitisch publicist en kritisch theoloog van de late Verlichting
paste hij niet in de latent conservatieve Remonstrantse Broederschap die met Des
Amorie van der Hoeven opging in een nieuw nationaal en orangistisch gekleurd
tijdperk.7
De rode draad in deze geschriften is de mutua tolerantia christianorum, de
onderlinge verdraagzaamheid der christenen, sinds Jacobus Arminius (1560-1609)
en Philippus van Limborch (1634-1712) het kernpunt van het remonstran-
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tisme en tevens het enige motief voor een apart voortbestaan van de Remonstrantse
Broederschap.8 Konijnenburg, Rogge en Van Rees meenden dat aan dat voortbestaan
een einde kon komen toen de Bataafse Republiek een punt zette achter de heersende
positie der gereformeerde kerk.9 Van Rees goot dat getuigenis in de vorm van een
strategie, Rogge in dat van een preek over hun identiteit, Konijnenburg schreef er
een theologische antropologie voor.

Van Rees: Aan mijne protestantsche medechristenen in Frankrijk
Boudewijn van Rees bediende sinds 1775 eerst Amersfoort, vervolgens Zwammerdam
en Zevenhuizen. In 1788, toen de Oranjes met hulp van Pruisen op het pluche in Den
Haag waren teruggekeerd, kwam hij in de problemen. De remonstrantse predikanten
op de Zuid-Hollandse dorpen hadden massaal partij gekozen voor de patriotten. Om
de gemoederen tot bedaren te brengen besloot de Grote Vergadering van de
Broederschap acht predikanten tegelijk van standplaats te laten veranderen. Boudewijn
van Rees verhuisde in deze carrousel naar Moordrecht. In het jaar van die verhuizing
schreef hij zijn rapport. Na de stichting van de Bataafse Republiek bewogen zijn
publicaties zich op politiek, bestuurlijk en financieel terrein. Hij stond sedert 1793
als predikant te Leiden en was van 1795 tot 1812 tevens secretaris van de stad. Hij
pleitte voor de scheiding van kerk en staat in een door het Teylers Genootschap
bekroonde inzending op een prijsvraag over de verhouding tussen overheid en kerk.
In 1798 ontwierp hij op last van de Commissie voor de Grondwet (secretaris Jan
Konijnenburg) een wet op een progressieve inkomstenbelasting. In de Franse tijd
loodste hij de Broederschap langs de rand van de financiële afgrond, maar
waarschuwde zijn geloofsgenoten toen dezen Willem I subsidie vroegen voor hun
berooide kassen. Dat beroofde hen van hun onafhankelijkheid, meende hij. Hij stierf
in 1825, teleurgesteld omdat noch de Verlichting noch de eenheid der protestanten
zich had doorgezet.
Al in 1782 had Van Rees, zo bericht zijn Brief aan de Franse christenen, een plan
voor een boek over vrijheid en verdraagzaamheid. Overal in Europa bespeurde hij
een verbetering in de verhouding tussen kerk en staat. Maar er viel veel te doen.
Terwijl voor heidenen en joden de verbinding van natie en geloof vanzelf sprak, was
het de opdracht van christenen staat en kerk hun eigen terrein te gunnen. Er was een
nieuw perspectief voor samenhang in de maatschappij. Dat was niet langer die ene
geloofsbelijdenis, maar de waardering van de diversiteit in schepping, kerk en
samenleving. Nu Lodewijk XVI op 19 november 1787 in een gastvrij gebaar aan de
gevluchte patriotten in zijn Edit de tolérance het honderd jaar oude Edict van Nantes
(1685) tegen de godsdienstvrijheid voor protestanten terzijde had gesteld, was het
tijd om zich op de toekomst van de protestantse kerken te bezinnen. Van Rees toonde
er begrip voor dat de verdrukte protestanten van Frankrijk zich in het verleden op
hun hervormde, lutherse of doperse identiteit hadden geconcentreerd. Nu de
Verlichting voortschreed, zouden zij zich op de voortgang in theologie en geloofsleven
kunnen richten. Dat betekende dat het tijd werd om zich als protestanten te verenigen.
In bezinning op het wezen van het christendom zou centraal staan dat God ‘eenheid
door de band des vredes’ vroeg. Twisten over geschillen waren immers het gevolg
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van onze beperkte kennis. Voor Van Rees was de theologie ‘een klein boekje’: de
natuurlijke theologie plus de openbaring van de ene vergevingsgezinde God
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en zijn gezant Jezus Christus. Wat ons zou samenbrengen, was ons persoonlijk
belijden dat wij leerlingen van Christus wilden zijn.
In zijn essay sprak Van Rees over het onderscheid tussen godgeleerdheid en
godsdienst, tussen theologie en geloof. Het geloof beleed het ene nodige - eenvoudig,
begrijpelijk en toegankelijk voor allen. De godgeleerdheid bevatte een schat aan
reflectie, maar was vaak onverstaanbaar en abstract. Wat beide verbond was de eis
dat de waarheid door persoonlijk onderzoek moest worden gevonden. Het oordeel
in geloofszaken was aan een ieder persoonlijk voorbehouden. Vrijheid en
verdraagzaamheid namen de onverschilligheid weg die zich bij dwang aan de
gelovigen opdrong. Die dwang hoorde eerder bij de leer van Mohammed. De leer
van Jezus duldde geen vreemd gezag en riep op tot ‘wandelen in de liefde’. Deze
boodschap van de innerlijke bewogenheid tot liefhebben moest worden doorgegeven
zonder oorlogen, vervolgingen, scheuringen en ander geweld. Geen kerkvergadering
had ooit ‘een twist gedempt’. Integendeel, de roep om eenvormigheid, beslissingen
van bovenaf en de macht van de staat hadden mensen van de waarheid vervreemd,
de vrede uit de kerk en de liefde van de aarde verbannen. De verscheidenheid die
schepping en de verstandelijke wereld kenmerkten, de toenemende burgerlijke
verdraagzaamheid ondersteunden de uit het Evangelie stammende onderlinge
verdraagzaamheid der christenen. Van Rees, verdediger van deze persoonlijke inzet,
legde wel de vinger op de wonde plek door te stellen dat ‘ieder mensch met zijne
eigen gevoelens (soms te veel) ingenomen was’.
Van Rees gaf veel aandacht aan Calvijn, wat in een oproep aan de Franse christenen
van belang leek. Maar hij trok wel met Calvijn tegen de calvinisten op, en met Luther
tegen de lutheranen. Bij Calvijns woorden: ‘Want dit eene bedoel ik, dat der
consciëntiën geen juk moet opgelegd worden in die dingen waarvan wij door Christus
verlost zijn’ noteerde hij: ‘aan deze regt christelijke taal van den grooten en zaligen
hervormer geef ik, met hart en ziel, mijne allervolkomenste toestemming’. Vrijheid
van geloofsbeleving was door Evangelie en Hervorming bedoeld voor iedereen, voor
‘opzieners en leeraren der gemeente’ beide.
Dan volgde een betoog over bedoeling (onderricht) en misbruik (gedwongen
onderschrijven) van de geloofsbelijdenis. Deze menselijke geschriften bleven aan
de Heilige Schrift ondergeschikt en konden noch als ‘toetssteenen der waarheid’,
noch als beperkende grens aan de kennis van God dienst doen. Diezelfde relativering
gold het gezag van kerkvergaderingen. De Franse broeders kregen als richtlijn mee:
de Schrift als enige regel voor het geloof; kerkelijke geschriften dienden het
onderricht, maar ondertekening van geschriften zou geen voorwaarde mogen zijn
om tot de kerk toe te kunnen treden. De verklaring dat de belijdenissen ‘banden van
eenigheid’ bevatten, waren ‘verblindende woorden’. Geen hiërarchie zou het ooit
weer over ons geloof voor het zeggen mogen krijgen. Vrijheid zou niet tot verwarring
of anarchie leiden, zoals tegenstanders beweerden, maar juist tot ‘dadelijk beleeven
van de christelijke godvrugtigheid’. Bij meningsverschillen lag er een taak voor wijze
en gematigde mannen.
Een anathema bleef in dit laagkerkelijk, vrijwel particularistisch concept
uitgesloten. In de slotrede van het rapport stelde de auteur voor eens in de vijfentwintig
jaar een kerkelijke conferentie te houden om een overzicht te maken van
‘verbeteringen’ in de theologie. Er was geen ruimte voor ‘Dogmatisten en
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Titelpagina van Van Rees' oproep aan zijn ‘mede- christenen’. Bijzondere Collecties,
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (sign. OG 63-4464).

Polemisten’. Het ging erom ‘al het goede te verzamelen’ - onderzoekt alle dingen
en behoudt het goede. Van Rees waakte zo over de vruchten van de Verlichting die
hij met de Brief aan de Galaten als de vruchten van de Heilige Geest benoemde.10
Hij illustreerde zijn betoog met nieuwe ontwikkelingen bij de doopsgezinden en met
irenische auteurs als Zwingli, Melanchthon, Chillingworth, Stillingfleet, Tillotson,
Werenfels en Turretin. Als voorbeeld voor een vrije gemeente van verdraagzame
christenen introduceerde hij bij zijn Franse geloofsgenoten de Remonstrantse
Broederschap. Zijn verborgen agenda was dat deze op Europees niveau in verlichte
Franse gemeenten zou kunnen overleven, nu de Broederschap in het vaderland dreigde
uit te sterven. Het ledental lag toen al niet ver meer boven de tweeduizend.
Hoe verging het Van Rees' rapport? Terwijl de onrust in de Broederschap na de
terugkeer van stadhouder Willem V nauwelijks was bedaard (diensten werden
verstoord, één predikant, Pieter van den Bosch, kwam bij rellen in Zoetermeer om
het leven en anderen moesten van standplaats wisselen, sleutelfiguren uit Rotterdam
waren gevlucht), stuurde de Broederschap gezanten naar Adriaan Stolker, die in
Brussel zijn verdraagzame gemeente had gesticht, om poolshoogte te nemen. Hadden
zulke Europese initiatieven wel zin? Stolkers optimisme werd door de Haagse
kerkenraad gesteund en door een commissie die, ondanks scepsis in de Broederschap,
toch een internationaal beleid wilde ontwikkelen. Deze groep rond Konijnenburg en
Van Rees werkte het plan uit om het remonstrantisme te exporteren in deze Brief
aan de Fransen: het seminarium zou voor buitenlandse studenten opengaan. Zij
kregen echter de Grote Vergadering niet mee. Deze besloot in juli 1789 - de Franse
Revolutie was in mei uitgebroken - de zaak te laten rusten. Konijnenburg, Van Rees
en de Haagse kerkenraad tekenden protest aan tegen dit ‘onverantwoordelijk
pligtsverzuim’ om de Franse broeders in de steek te laten.11 Een Franse vertaling
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verscheen niet meer. Het gedrukte verhaal van Van Rees verdween. Van Eijnatten,
die er als eerste w eer melding van maakte, noemde het in zijn Liberty and concord
in the United Provinces (2003) de beste apologie van de tolerantie uit de achttiende
eeuw.12

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

51

Rogge: ‘Eén hart en eene ziel’
Cornelius Rogge diende sinds 1783 Noordwijk en Berkel tot hij in 1794 in Leiden
naast Van Rees beroepen werd. Hij schreef over het wezen van het christelijk geloof
zonder kerkelijke dogma's. Het ging in de christologie nu om ‘het goed’, niet om
‘het bloed’. In de Bataafse Republiek pleitte zijn pamflet De armen, kinderen van
den staat (1796) voor een overheid die verantwoordelijkheid nam voor armen en
werklozen. Konijnenburg, Van Rees en Rogge waren hier eensgezind, maar hun
poging de armenzorg bij de diaconieën weg te halen, slaagde niet. Rogges publicaties
over de Bataafse Republiek waren verbonden met de politieke activiteiten van
Konijnenburg en Van Rees in Den Haag. Dit drietal voorzag elkaar van ideeën en
materiaal. Rogges historische verslagen bleven altijd een belangrijke bron. Later was
hij redacteur van het eerste tijdschrift voor onderwijzers dat hij als ambtenaar van
het nieuwe Ministerie van Binnenlandse Zaken verzorgde. Zijn zwakke gestel stond
hem slechts een kort leven toe. Hij stierf 45 jaar oud in 1806.
De preek over Handelingen 4:32 - En der meenigte van degenen die geloofden,
was één hart en eene ziel - stamt uit het begin van de jaren negentig. Rogge pleitte
evenals Van Rees voor de core business van het remonstrantisme: de mutua tolerantia
christianorum. Geen wonder dat beide Leidse predikanten in 1795/1796 het initiatief
namen tot de Brief aan alle de leeraren en opzieneren der protestantsche gemeenten
in Nederland over de ene vaderlandse kerk.13 Rogge preekte volgens de synthetische
methode van de Engelse theoloog Tillotson en de Duitse kerkhistoricus Mosheim.14
Hij koos een thema en betrok er een bijbelgedeelte bij als vertrekpunt voor zijn
kanselrede. Vervolgens structureerde hij de preek naar een strak schema.15 Zijn
argumenten ontleende hij aan de bijbel, maar zoals gebruikelijk bij de verlichte
generatie van 1780 ging daar steeds vaker een psychologische analyse aan vooraf.
De inleiding van de preek sprak over tegenspoed die verenigt: ‘Eenheid van lot
[...] moet noodwendig de nauwste eensgezindheid, de warmste toegenegenheid
brengen’. Het is een passage waarin de benauwenis doorklinkt die de terugkeer van
de Oranjes de patriotten bezorgde. Het was dezelfde onzekerheid die de eerste
christenen uit Handelingen ervaren hadden, meende Rogge.
In de parafrase van het bijbelverhaal over de gevangenneming van Petrus en
Johannes onderstreepte Rogge de volharding die de discipelen van de Messias Jezus
kenmerkte. Zij waren op elkaar aangewezen en de nood leidde ertoe dat zij alles
gemeenschappelijk hadden. In de marge tekende Rogge aan dat hij niet kon geloven
dat de gemeenschap van goederen zo omvattend was als de tekst suggereerde.
Bij de verbinding van de parafrase met het thema stipte de prediker aan dat zo'n
eenheid onder druk komt, wanneer het getal der betrokkenen toeneemt en de ellende
verdwijnt. Dan komt ‘het verborgen onkruid van twist, tweedragt, strijdige gevoelens
op [...] die alle goede vruchten dreigt te verstikken’. Zo verging het die eerste
gemeente. Maar toen zij nog één van hart en ziel waren, betekende dat niet dat zij
hetzelfde dachten. Hun eenheid lag in de wil om Jezus' boodschap te verkondigen.
Die inzet deed hen alle ellende verdragen.
Rogge kwam bij het centrale thema. In de verhandeling ging het nu over ‘de
hoofdbron’ van onenigheid in de kerk, het verkeerde begrip van eenheid. Naarmate
het gezag in de kerk sterker werd en zich vermengde met dat van
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de staat, werd eenheid steeds vaker eenheid in denkwijze en verplicht geloof in
‘willekeurig ingevoerde leerstukken’. Wie zich daaraan niet conformeerde, werd als
afvallig beschouwd. Hem werd elke hoop op behoud ontzegd. Men kon zich vrijelijk
vergrijpen aan wie door de kerk, dan ook door God, verdoemd werden. In deze uitleg
veranderde de tekst ‘één Heer, één geloof, één doop’ in ‘de rampzalige grondslag
waarop het moorddadig stelsel der vervolging gebouwd werd’. Rogge schetste hoe
met de opmars van de Verlichting een afwijzing van de rechtmatigheid van zulke
vervolgingen veld won. Een geest van gematigdheid en een nieuwe wijsbegeerte
brachten een beter inzicht in wat de apostelen met eenheid bedoelden. Daarmee
verdween langzamerhand het idee dat men het recht had anderen te verbannen, maar
het gebruik om volgelingen van Jezus aan een bijzondere verklaring te binden bleef
bestaan. Zo is de verdeeldheid in de kerk en gehechtheid aan menselijke geschriften
begonnen en doorgegaan tot op de huidige dag, meende Rogge. ‘Daar iedere aanhang
[...] zich verbeeldde (de waarheid) te bezitten, was het wederkeerig verketteren en
vervolgen hiervan een “eigenaartige vrucht”’. Evenals Van Rees hield Rogge eraan
vast dat kerk en christendom aan de nieuwe wijsbegeerte, aan de Verlichting, de
impuls moesten ontlenen naar hun oorsprong terug te keren.16
Jezus en de apostelen keerden zich tegen tweedracht, maar een eis tot uniformiteit
was ‘een onding’. De apostelen eerbiedigden de persoonlijke overtuiging en een
‘hartlijk geloof’. Onderlinge broederschap ging vóór alles. Bij de eerste christenen
uniformiteit onderstellen berustte op een ‘menschkundige’ misvatting. Immers,
sommigen hadden vroeg, anderen later voor Jezus gekozen. Ieder bracht zijn eigen
achtergrond en vooroordelen mee. De een had de wonderen van Jezus zelf
aanschouwd, anderen hadden er slechts van gehoord. Petrus, meende Rogge, sprak
anders over Jezus dan Johannes. Terwijl bij Van Rees de apostelen nog de doorgevers
van de ene, onveranderlijke boodschap zijn, legt Rogge de nadruk op de uniciteit
van iedere apostel: Petrus en Johannes gaven op eigen, individuele wijze gestalte
aan de vertolking. Meer psychologische argumenten onderstreepten zijn pleidooi
over de natuurlijke diversiteit.
Daarna kwam Rogge met zijn schriftuurlijke argumentatie. Eenheid bestond in
het geloof dat de Christus gekomen was om de wil van God bekend te maken. Rogge
maakte hier een persoonlijke kanttekening: ‘Gaarne erken ik dat dit geloof in Jezus
ook het geloof in zijne wonderdaadige verrichtingen en lotgevallen insloot, omdat
het een van het ander niet afgezonderd kan worden’. In de marge van het handschrift
voegde hij er aan toe dat Paulus de opstanding van Jezus ‘tot eene voorwaarde’ had
gemaakt. De wonderen van Jezus en het wonder van de opstanding lagen in de
Verlichting onder kritiek. Rogge volgde de lijn van de Engelse filosoof Locke, een
man van gezag onder remonstranten. Konijnenburg zou meer afstand nemen. Waren
er in het begin van het christendom volgens het getuigenis van het Nieuwe Testament
wel onderlinge verschillen? Ja, wel degelijk, meende Rogge. Met een behandeling,
eerst van het derde, dan van het twaalfde hoofdstuk uit de Eerste brief aan de
Corinthiërs lichtte hij dit toed.17 Welk verschil er in functie of opvatting bestond,
eenheid vond men slechts in het geloof dat in Christus ‘de hoogste liefde en eendragt’
moest worden bewaard. Wat voor verschil zich ook voordeed, nergens was in de
Schrift sprake van veroordelingen. Alleen scheurmakers waren in de kerk niet welkom.
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Bij een recapitulatie van het thema sprak Rogge over christenen als ‘kinderen van
één Vader’ en het samenbrengen van joden en heidenen in het nieuwe
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geloof, ten slotte over de

Handschrift van de preek van Cornelius Rogge over onderlinge verdraagzaamheid. Bijzonder Collecties,
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (sign. hs VI D 17: Nagelaten leerredenen).

vrijheid ten opzichte van de joodse wet. Ten overvloede herhaalde Rogge dat niemand
werd buitengesloten, zelfs niet die mensen die de opstanding ‘op den geestelijken
herschepping des menschdoms toepassen’. De ‘groote huishouding’ van het
christendom waarin men elkaar vast moest houden, werd bevestigd met teksten uit
de Brieven aan Corinthe en aan Ephese.
De preek kende een dubbele afsluiting: in het eerste deel van de toepassing ging
hij nog eens in op zijn bezwaren tegen een bindende belijdenis. Wat te denken van
het stichten van kerken die bij toetreding het onderschrijven van een belijdenis
vroegen? Dat betekende een ecclesiola in ecclesia, meende Rogge, los van de ene
kerk van Jezus. Refererend aan 1 Corinthen 3 (‘ik ben van Apollos, ik van Petrus’)
wees hij dat af. Een predikant had de vrijheid zijn eigen overtuiging te volgen, maar
zijn gemeente was niet gebonden aan dat inzicht. Verschillen die ontstonden, waren
aanvaardbaar, wanneer men ernstig en in liefde zocht Jezus te volgen.
In het tweede deel van de toepassing concludeerde Rogge dat ieder bezig leek met
zijn eigen kerk en niet met het zoeken van waarheid en eenheid. ‘Treurige herinnering
die het hart van ieder opregten beminnaar van het waare Christendom doet bloeden’,
voegde hij toe. De prediker eindigde met de ambivalentie te schetsen waarin
remonstranten, na 1619 veroordeeld als een aparte sekte door het leven te gaan, zich
met hun verdediging van vrijheid en verdraagzaamheid bevonden. Tolerantie was
nodig om de ware eenheid in de kerk tot stand te brengen, maar plaatste hen
tegelijkertijd apart - wat niet de bedoeling kon zijn. Opnieuw vestigde Rogge zijn
hoop op de cultuuromslag van de Verlichting: ‘Het tegenwoordige tijdperk dat aan
veele verouderde vooroordeelen zulke hevige schokken toebrengt, zal misschien den
vonk ontsteeken’. Voorlopig gaan wij voort, besloot hij, om de onderlinge
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verdraagzaamheid voor te staan om ‘eenmaal ons afzonderlijk bestaan te zien
wegsmelten in de eene algemeene, onverdeelde kerk van Christus’. Doel der
remonstranten bleef vooral het einde der remonstranten. Het manuscript eindigt met
een aansporing en uitzending van de gemeente, gevolgd door het slotgebed. De
predikant sprak zijn vertrouwen uit dat de ‘God der liefde en des vredes’ in staat zou
zijn uit het kwaad der verdeeldheid het goede te scheppen.
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Konijnenburg: de vrijheid van godsdienst en geweten
Jan Konijnenburg stond te Hazerswoude, Leiden en Utrecht voordat hij in 1790
hoogleraar werd aan het seminarium te Amsterdam. In Utrecht stichtte hij een
departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en startte hij zijn maandblad
Bijdragen tot het Menschelijk Geluk (1789-1794). In 1790 schreef hij in een reeks
verslagen over de slavenhandel zijn essay, Proeve eener verhandeling over den
slaavenhandel. Het beantwoordde een opportunistische verdediging van het
economisch gewin ervan door een Amsterdams koopman wiens rede hij in zijn
tijdschrift had opgenomen. Met de Bataafse Revolutie werd hij actief in de politiek.
Konijnenburg was als radicaal patriot redacteur van het weekblad De Republikein
(1795-1797), lid van de Amsterdamse gemeenteraad en, na de verkiezingen van
augustus 1797, lid van de tweede Nationale Vergadering. Hij nam op 22 januari 1798
met Pieter Vreede en Willem Anthonie Ockerse deel aan de staatsgreep der
Republikeinen en presenteerde op 17 maart 1798 als secretaris van de
grondwetcommissie onze eerste constitutie in het parlement.
Als bijbels theoloog leerde hij de historisch-grammaticale exegese en paste die in
zijn analytische preken toe. In 1794 bestreed hij dat Jezus de door de profeten
voorspelde Messias zou zijn en in 1807 toonde hij aan dat er in het boek Genesis een
tiental mythen te vinden waren. Hij wekte met die studies bij het Teylers Godgeleerd
Genootschap, maar ook in eigen kring, meer ergernis dan bewondering. Dat lot trof
ook zijn literaire werk. De historische werken kwamen er beter af. In alles bleef hij
de voor vrijheid van geweten pleitende republikein en vrijmetselaar, al kon hij zich
na de rampen die Napoleon had veroorzaakt, wel vinden in de idee dat Willem I een
verlicht vorst zou kunnen worden. Daarvan gaf hij blijk in een gedenkboek over het
einde van de Franse tijd. In een zwanenzang, de Mémoire sur la liberté des cultes
(1827), zette hij zijn op evangelie en natuurrecht gebaseerde levensbeschouwing nog
eenmaal op schrift.
Aan de hand van vragen uit de Parijse Société de la Morale Chrétienne schreef
Konijnenburg over het fundament van vrijheid van godsdienst en van geweten. Hij
ging uitvoerig in op hun samenhang. Zij vormden één geheel door het onbeperkte
vermogen van de mens zelf op onderzoek uit te kunnen gaan en naar het hoogste
doel te streven. Hoe meer de mens zich verdiepte in wat voor hem waarheid was,
hoe meer de mens aan zijn eigen vervolmaking kon werken, zo veel te meer werd
hij zich van zijn plicht tegenover God en zijn ‘natuurgenoten’ bewust. In de vervulling
van die plicht, de zorg voor ‘het algemeen zedelijk belang’, vond hij de ware rust
voor zijn ziel en het waarachtige geluk, tevens het doel van de missie van Jezus van
Nazareth. God had de mens het recht om in vrijheid te handelen toegekend, zodat
hij goed en kwaad kon onderscheiden. Niemand kon hem dat recht afnemen zonder
de ‘eeuwige gerechtigheid’ te schenden. De vrijheid van godsdienst en van geweten
hadden betrekking op het aardse bestaan van de mens, maar ook op zijn onsterfelijke
toekomst. Wat hij op aarde begonnen was, het werken aan vervolmaking - ‘Wordt
volmaakt als uw Hemelse Vader’ (Mattheüs 5:48) was de leidraad - zou op hoger
niveau worden voltooid. Ons leven was te kort om Gods bedoeling op aarde te
bereiken. Voor Konijnenburg was dit zedelijke argument het enige dat overtuigend
ons onsterfelijk lot bevestigde.
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In 1825 vochten de Grieken hun vrijheidsstrijd tegen de Turken. Konijnenburg
vond de oorzaak van de snelle opmars van de islam in de zevende en achtste eeuw
in de verdeeldheid binnen het christendom: het politieke en zede-
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lijke regiem van de islam bood voordelen van maatschappelijke cohesie. Toch streed
de aanvaarding van dit regiem met de grondslag van het natuurrecht en evangelie.
‘De mens, die zijn verstand en rede beschouwt als een lichtstraal, ontsprongen aan
God, zal zich op dat licht als op een onfeilbare gids beroepen, geschikt om hem recht
van onrecht te doen onderscheiden’. God die zulke gaven toebedeelde, kon onmogelijk
eisen dat men vreemd gezag aanvaardde. ‘Neen, de stem die zich in mijn ziel laat
horen, dat is de stem van God zelf, deze is mijn Wet’, zo gafhij zijn beginsel weer
in een formule die sterk aan het neoplatonisme herinnert. De moslim blokkeerde dat
licht en verklaarde het de oorlog. Zijn politieke macht verdedigde hij fanatiek met
brandstapel en wurgpaal, maar zo'n systeem zou geen stand kunnen houden, meende
Konijnenburg. De roep om vrijheid zou sterker blijken. Hij prees de vluchtelingen
gelukkig die tijdig naar een vreemd, maar vrij land hadden weten uit te wijken.
God had in alle eeuwen Zijn licht laten schijnen. Altijd had Zijn Geest de mensheid
geleid door uitzonderlijke figuren. In zijn lofrede op Jezus, de godsgezant, leerde
Konijnenburg dat diens missie van eenvoud de ongeëvenaarde, laatste openbaring
was, die na zeventien eeuwen nog volledig voor ons verstaanbaar was en geen enkele
belemmering oplegde aan de vrijheid van geweten. De kern van het evangelie lag in
het grote gebod. ‘Indien deze leer algemeen aangenomen werd, zou de vestiging van
een waarachtig gezonde gemeenschap volgen waarvan de leden, het is waar,
verschillende meningen zijn toegedaan. Want volgens de aard van het menselijk
begripsvermogen kan dat niet anders’. Waar het om gaat, is de eenheid in de geest.
In zijn concept van het Godsrijk gold de boodschap van Jezus zowel voor de eenheid
in de kerk als voor samenhang in de maatschappij. Individuele vrijheid was voor
beide richtsnoer. Eenmaal zou, schetste Konijnenburg in zijn visioen van vrijheid,
de nu nog zo noodzakelijke scheiding van kerk en staat als vanzelf wegvallen. Nu
gold echter nog, zo eindigde hij, dat alle liberale krachten zich moesten verenigen
om de wereld te hervormen. Konijnenburg publiceerde deze oproep in de tijd dat
velen zich langzamerhand ongemakkelijk begonnen te voelen bij het bewind van
koning Willem I en de censuur van zijn minister Van Maanen. In Europa groeide
het verlangen naar de liberale rechtsstaat. In 1830, zijn laatste levensjaar, moet
Konijnenburg berichten over de opstand tegen de monarchie in Parijs hebben
vernomen en hebben ervaren dat opnieuw een Oranje uit zijn hoofdstad, nu Brussel,
werd weggejaagd, al kon deze zich dan op Den Haag terugtrekken.

Konijnenburg en de kerkgeschiedenis
Evenals Van Rees en Rogge gebruikte Konijnenburg de kerkgeschiedenis om de
tweedracht te schetsen:
De geschiedenis van de christelijke kerk toont ons van zeer verre tijden
tot op heden slechts een aaneenschakeling van twistgesprekken, nog
bedreigender voor het geluk van de volkeren, naarmate zij controversiële
dogma's betroffen die men noodzakelijk achtte voor het zedelijk geluk,
dat bijzondere oogmerk van de goddelijke zending van Jezus Christus,
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zo begon hij de Mémoire. Satirisch beschreef hij dwalende kerkvaders met hun
interpretaties van de Heilige Schrift: Gregorius en Augustinus die zich ver-
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Portret van Jan Konijnenburg. Ets van Jan Willem Caspari, naar een schilderij van Hendrik Willem
Caspari. Collectie Rijksmuseum (inv. nr. RP-P-OB-7099).

beeldden dat de bevruchting van de Heilige Maagd door haar oor had plaats gevonden
en Synesius, de bisschop der Ptolemaeën, die God bezong als vader en moeder, man
en vrouw! Vorsten die Romeinen 13 (‘er is geen macht dan van God’) misbruikten,
passeerden de revue. De overheid had slechts een taak wanneer vreemde sekten als
Adamieten en Ophieten de publieke orde verstoorden, niet om afwijkende opvattingen
te straffen. John Locke en Gerard Noodt traden op als academische getuigen voor
het beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, waldenzen en remonstranten waren
praktische voorbeelden van kerken zonder gezag behoudens dat van de Schrift. De
geschiedenis van de Anglicaanse kerk, van de Lutherse kerk in Duitsland, de twisten
uit het Twaalfjarig Bestand, de controverse rond de Jansenisten leverden de
contrabeelden op bij de vraag waarom niet ieder christen over die vrijheid zou mogen
beschikken die de hervormers voor zichzelf hadden opgeëist.
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Konijnenburg ontwikkelde steeds meer sympathie voor doopsgezinde standpunten.
Hij doopte zijn kinderen zelfs tweemaal, een bewijs dat hij weinig ophad met de kerk
als instituut. In zijn Mémoire staat een aanklacht tegen het gebruik van de eed en bij
een verdere uitwerking van de christelijke habitus klonk ook het ‘weerstaat den Boze
niet’. Een betoog over burgerlijke en kerkelijke verdraagzaamheid spiegelde zich,
net als bij Van Rees en Rogge, aan het vroege christendom, aan de door de apostelen
gelegde grondslag van eendracht en menslievendheid. ‘Houdt daarbij nauwgezet
vast aan wat uw geweten u ingeeft [...] Zo zal het gebeuren dat de mensheid u heilig
wordt en dat in deze verheven instemming die tot uw eigen aard behoort zich morele
gevoelens en weldadige filantropie vermengen’. De menselijke waardigheid werd
een pijler onder zijn theologie. Onder zijn leerlingen zouden enkelen zich op dit
filantropisch spoor onderscheiden: Cornelis Westerbaan met zijn werk in het
Philhelleense Comité, Nicolaas Swart als redacteur van het tijdschrift van het
Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen en Abraham Arnold Stuart
als bestuurder van dit genootschap en van diverse andere menslievende initiatieven.
Geen van allen kon later echter enige sympathie opbrengen voor de geboorte van de
arbeidersbeweging.18 Leidinggevende remonstranten als minister-president Jacob
Heemskerk behoorden in de generaties na Konijnenburg tot de conservatieven, eerder
dan tot de liberalen van Thorbecke.
Konijnenburg besloot zijn essay met een paragraaf over de theologie, wel te
onderscheiden van het geloof, het zedelijk beginsel van ons leven. De theologie was
wetenschap geworden. Bij het bevragen van de Schrift speelden onze kennis van de
Oudheid en de criteria van het letterkundig onderzoek een hoofdrol.
U zult de geschriften van de kerkvaders raadplegen en leren inzien hoe zij
zich buiten proportie aan de allegorische uitleg van de Heilige Schrift
hebben uitgeleverd. U zult opmerken met welk fanatisme het de
monnikenmentaliteit heeft behaagd om op het christendom zogenaamde
zaligverklaringen te enten. U zult de onzinnigheid van de theologische
stelsels beoordelen die sedert de dertiende eeuw tot in onze tijd heeft
geheerst. Hoe meer u ziet hoe filosofische theorieën ons in hun netten
verstrikken, des te meer zult u de menselijke verstandsverbijstering
betreuren die van de edele eenvoud [van het Evangelie] afdwaalt, die het
gezond verstand vervangt door wat onbegrijpelijk is en die, met schending
van de rechten van het geweten, zich in het rijk van de waarheid als rechter
opwerpt.
De als zachtmoedig gekenschetste redenaar Konijnenburg had, evenals zijn collega
Van Hemert, een scherpe pen. Toen de uitgever van de Mémoire, Diederichs, hem
wees op de kritiek die er in Amsterdam over hem rond ging, merkte Konijnenburg
op: ‘Gij weet hoe de opinie van de orthodoxie mij zeer weinig bekommert, daar mijn
stelregel is: orthodoxia est mea doctrina, heterodoxia alterius - mijne leer is regtzinnig,
ketterij die van een vreemden’.19

Konijnenburg langs de radicale meetlat
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Konijnenburg, Van Rees en Rogge staken als theologen, bestuurders en publicisten
van de Verlichting met kop en schouders boven anderen uit. Zij vormden een illuster
drietal dat meende dat door de Verlichting het beginsel van de onderlinge
verdraagzaamheid scherper werd gesteld tot over landsgrenzen
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heen. Hun geschriften toonden onderlinge overeenkomst en over veertig jaar een
grote mate van consistentie. Konijnenburg zou in het Biographisch lexicon voor de
geschiedenis van het Nederlands protestantisme nog als een ‘rationalist’ met een
‘van weinig diepgang getuigende theologie’ worden aangeduid.20 Dat was een laatste
negatief oordeel in een lange reeks, nagepraat sinds Des Amorie van der Hoeven
blijk had gegeven van zijn aversie tegen deze radicale professor en couppleger.21 De
aanduiding ‘weinig diepgang’ is misplaatst, wanneer men het gedegen karakter van
Konijnenburgs werk beziet. Het verlichte Teylers Godgeleerd Genootschap nam zijn
studie Over de Messias in het Oude Testament vanwege het kritische karakter niet
op in de prestigieuze Verhandelingen, maar kende hem vanwege de kwaliteit van
dat werk wel een gouden penning toe (geen zilveren zoals Zilverberg in het Lexicon
vermeldt). Een inzending Over de mythen in de Bybel (het Oude Testament) legde
Teylers vijftien jaar later terzijde. Duitse theologen, die vóór het baanbrekende werk
over de mythe in het Nieuwe Testament van David Friedrich Strauss (1835) optraden,
noemde men rationalisten omdat zij de problemen die de nieuwe filologische kennis
van de bijbel opriep met het gezond verstand probeerden op te lossen.22 Maar
Konijnenburg herhaalde in zijn Mémoire zijn standpunt dat rede én gevoel ons kennis
van God verschaften.23 Zijn stem klonk in onze ziel, in ons geweten. Kant werd daar
na 1792 als oriëntatie op onze plicht en op de vrede tussen de volkeren aan
toegevoegd. Uit zijn empathie met de verdrukten der aarde sprak Konijnenburgs
rijke gevoelsleven, dat zich uitte in het organiseren van de uitdeling van Rumfordse
soep en in zijn pleidooi tegen de slavenhandel. Als een van de eersten sprak hij zich
in 1790 uit voor een ‘zelfsbestuur’ op termijn voor de zwarte bevolking van Suriname,
zo'n vijfenzeventig jaar voordat Nederland aan de gedwongen migratie en dwangarbeid
van ‘natuurgenoten’ een einde maakte. Konijnenburg leefde met een visioen van
vrijheid.
Jonathan Israel heeft ons de ogen geopend voor een radicale Verlichting rond
Spinoza, naast de brede stroom van een gematigde Verlichting in het spoor van John
Locke en anderen.24 De radicalen vormden, naar zijn mening, de opmaat naar onze
moderniteit, maar, voeg ik eraan toe: doorgaans beperkte zich hun invloed tot
studeerkamers of onderlinge correspondentie. Gematigden stonden dichter bij het
dagelijkse leven en kozen voor een strategie van kleine stappen. Zij verwoordden de
roep om tolerantie als kenmerk van de beschaafde burger, al bleef hun verlichte
opinie vaak tot een enkel terrein beperkt. Om ons beeld van Konijnenburg scherp te
krijgen leg ik hem langs de meetlat van Jonathan Israel. De radicale Verlichting kan
worden afgemeten aan acht criteria:
(1) onvoorwaardelijke hantering van de rede als criterium;
(2) verwerping van bovennatuurlijk ingrijpen en van geloof in de Voorzienigheid
Gods;
(3) gelijkheid van alle mensen;
(4) een seculiere en universele ethiek van rechtvaardigheid en naastenliefde;
(5) brede opvatting van tolerantie en pleidooi voor vrij onderzoek;
(6) vrijheid het persoonlijk leven in te richten (seksuele moraal);
(7) vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers;
(8) democratisch republicanisme.
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Konijnenburg voldoet aan het eerste criterium en (3) tot en met (8). Wat het
bovennatuurlijk ingrijpen betreft, meende hij dat God niet buiten de wetten der natuur
en de wetten der zedelijkheid om handelde. Hij beaamde wel Zijn voorzienigheid,
maar stelde tevens niets daarvan te begrijpen. Al vroeg keerde hij zich tegen
identificatie van het eigen (politieke) standpunt met Gods bedoeling, maar hij aarzelde
niet de Rechten van de mens naast het Evangelie hogelijk te waarderen. Als protestants
theoloog handhaafde Konijnenburg een voluntaristisch gezichtspunt op de wereld
en uitte hij zich soms in beelden die een supranaturalistische sfeer ademden. Over
het hiernamaals sprak hij in spirituele metaforen en niet in termen van de hemelse
reünie. Wat God had gewild, was neergelegd in onze menselijke natuur. Rede en
Openbaring waren niet strijdig. Waren er wonderen in Jezus' tijd nodig geweest ter
adstructie van diens boodschap, nu vonden er geen wonderen meer plaats. Wat de
seksuele moraal betreft, bepleitte Konijnenburg in de Bijdragen tot het Menschelijk
Geluk een milde beoordeling van abortus, een regeling door de overheid van de
prostitutie en een straf van twee jaar opsluiting voor homoseksuelen in plaats van de
toen gebruikelijke vijftien jaar plus verbanning. Konijnenburg voldoet voor negentig
procent aan Israels criteria. We begrijpen nu beter dat zijn denkbeelden tot in eigen
kring werden gewantrouwd. ‘Was de man nog maar zoo een goed Professor als hij
in andere opzigten tamelijk is, want als Professor is hij waarlijk beneden alle Critiek.
Om den eer van de Sociëteit zou ik dit niet gaarne aan vreemden zeggen’, schreef
Cornelis Westerbaan in 1820 aan het lid van de Amsterdamse kerkenraad, de
historicus Jacob Scheltema.25 Voor wie zich afvraagt hoe lang ‘de lange achttiende
eeuw’ heeft geduurd, biedt de Mémoire van Jan Konijnenburg een einddatum. Nadat
in 1823 op de Grote Markt te Haarlem bij het standbeeld van Laurens Janszoon
Koster een festijn was aangericht om de Verlichting te laten bewieroken door J.H.
van der Palm, kwam Isaäc da Costa met zijn Bezwaren tegen den geest der eeuw.
De leerling van Konijnenburg, Johannes Roemer, antwoordde met Voordeelen van
den geest der eeuw.26 Anderen lieten zich horen pro en contra de Verlichting. Dit
was het slotdebat. De Mémoire sur la liberté des cultes (1827) zou de laatste, erudiete
apologie in Nederland worden van een eeuw die in zekere zin nooit meer zou eindigen.

Eindnoten:
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met Jezus als de grootste en laatste profeet. Het boekje van Roemer werd uit de roulatie genomen
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Een veelzijdige verhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850 (Nijmegen 2007),
p. 377-389.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

62

Ontklede peren
Nederlandse voorlopers in de plantenanatomie en Duitse
natuurdrukkers
Leo den Dulk
Het identificeren van geneeskundige en andere kruiden was tot in de late
Middeleeuwen niet eenvoudig. Omdat boeken met betrouwbare afbeeldingen
ontbraken, kon kennis over plantensoorten alleen worden overgedragen door middel
van aanschouwelijk onderwijs. De behoefte aan een meer abstracte kennisoverdracht
was waarschijnlijk de oorzaak van het ontstaan van de zogenaamde natuurdruk,
waarbij plantenmateriaal rechtstreeks wordt afgedrukt. Je smeert een blad of een
ander plantendeel in met inkt, drukt het af op papier - en ziedaar, je hebt een
natuurgetrouwe afbeelding. In zijn meest simpele vorm kon met behulp van
opgebrachte inkt één contactafdruk per plant worden gemaakt. Veel later, in de
achttiende eeuw, werden druktechnieken ontwikkeld die het mogelijk maakten de
afdruk in grotere aantallen te reproduceren.
Een van de oudst bekende voorbeelden van natuurdruk komt uit een Arabisch
manuscript (1228) van Dioskourides' Materia medica. Leonardo da Vinci kende het
procedé en drukte in zijn Codex Atlanticus (1505) een salieblad af dat hij met inkt
had ingesmeerd. Zijn tijdgenoot Zenobio Pacini vervaardigde meer dan driehonderd
eenmalige, gekleurde natuurdrukken die later onder de titel Ectypa plantarum werden
gepubliceerd. De eerste gedrukte beschrijving van de natuurdruktechniek staat in
Alexius Pedemontanus' Liber de secretis naturae (Bazel 1568).
Natuurdruk moet niet worden gezien als een verouderde techniek die het in de
zeventiende en achttiende eeuw aflegde tegen de wetenschappelijke vooruitgang.
Integendeel: toen bij empirisch onderzoek het blote oog werd vervangen door optische
instrumenten, werd de natuurdruk juist belangrijker in de botanie. De microscoop
maakte niet alleen de verborgen wonderen van de schepping zichtbaar, maar legde
ook de tekortkomingen van de illustratieve technieken bloot. De natuurdruk leverde
een afbeelding op die geheel overeenkwam met het origineel. Natuurgetrouwer kon
het niet.

Vergelijkende anatomie: Ruysch en Seba
Met behulp van zijn microscoop ontdekte Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)
een wonderbaarlijke schepping die tot dusverre aan het oog onttrokken was - ‘syn
Glase Sleuteltiens en isser geen ontschoten’ schreef Constantijn Huygens
bewonderend. In Den waaragtigen omloop des bloeds (1688) beschreef Van
Leeuwenhoek de perifere vaten van de bloedsomloop in een ‘Kikvorsworm’
(dikkopje). Hij kwam tot de conclusie dat het bloed nooit rechtstreeks van een arterie
of slagader naar een ader stroomde, maar altijd via de haarvaten liep - anders zouden
‘alle de delen van het lighaam niet gevoet [...] konnen werden’.
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De apotheker en verzamelaar van anatomische preparaten Frederik Ruysch 1638-1731)
borduurde voort op de ontdekkingen van Van Leeuwenhoek. Nadat hij in 1685 zijn
leerstoel in de botanie had aanvaard aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre, legde
hij zich als een van de eersten toe op de vergelijkende anatomie. Hij paste Van
Leeuwenhoeks vatentheorie toe op de plantenwereld. In zijn Curae posteriores seu
thesaurus anatomicus omnium proecedentium maximus (1724) vergeleek hij het
vaatstelsel van een door hemzelf geprepareerde peer met dat van enkele dierlijke
preparaten.
Zijn collega Albertus Seba (1665-1736), naast apotheker tevens groothandelaar
in geneesmiddelen, bezat een uitgebreide verzameling naturalia, waaronder een groot
aantal preparaten van dieren en insecten. In 1716 verkocht hij zijn verzameling aan
tsaar Peter de Grote, wat Ruysch een jaar later eveneens zou doen. De verzamelingen
van Seba en Ruysch vormden de basis voor de fameuze Kunstkamera van Peter de
Grote. Seba legde nadien een nieuwe verzameling aan die hij beschreef in een
vierdelige catalogus, de Naaukeurige beschrijving van het schatryke kabinet der
voornaamste seldzaamheden der natuur. De eerste tweede delen verschenen in
1734-35; postuum werden het derde (1758) en vierde (1765) uitgebracht.
Op zijn beurt verdiepte Seba zich in het binnenste van de peer. In De schatkamer
van natuurlyke zaken, het eerste deel van zijn kabinet van zeldzaamheden, is op de
allereerste plaat een geprepareerde peer afgebeeld, het ‘Geraamte van een Poir
Signoor’. De begeleidende tekst luidt:
Ontkleede Poir Signoor, van alle hare vleeschachtige delen zo zuiver
afgescheiden, dat men daar byna niets van ziet dan alleen de grote Tubuli,
of buispypjes, de uitgebreide veseltjes en aderen, met het binnenste
klokhuisje en de zaadpitten, waar uit men den wonderbaren waschdom en
gesteltenis van deze vrucht kan beschouwen. Elk klein veseltje heeft weder
byzondere afleiders, die elk zyn werk doen om de vrucht tot een
welgestelde gedaante en volkome rypheit te brengen. [...] Wylen de H.
Professor Ruysch heeft in zyne Peer-Anatomie, Tab. I, vertoont een
ontleede peer, met zyne vleeschige of pulploze deelen[...]. Wy hebben
alleen de ontleding der binnenste delen willen vertonen.
Seba ging dus verder dan Ruysch in zijn ont(k)leding van de peer: na verwijdering
van alle vruchtvlees bleef alleen de infrastructuur van het vatenstelsel over. Het
prepareren van de peer was een lastig werkje, naar hij meedeelt bij het ‘Geraamte
van een Quepeer’ (kweepeer): ‘Het is moeielyk deze vrucht van hare vleeschige
delen te scheiden, zonder de grote en kleine zenuwachtige veselen te kwetsen’.
Plaat IV van De schatkamer van natuurlyke zaken is een verzamelprent met negen
bladskeletten, waaronder het ‘Geraamte van een Klimop-bladt’:
Hier ziet men het binnenste gestel van het Klimop-bladt, met zynen
dradigen steel, die wel in vyftig draadjes zou kunnen verdeelt worden, en
alle van binnen, door het vergrootglas beschouwt, hol en buizig zyn [...].
De bladen zyn winter en zomer groen. Zy hebben een dik bladt, dat zeer
vast aan den stam of de takjes vastgehecht is [...]. Die het zelve weet af te
scheiden, kan ook de huidt aan beide zyden daar van af halen, zo dat het
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geraamte zonder beschadiging, in zyne volkome gedaante, gelyk het hier
vertoont wordt, blyft.
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1 ► Inlegblad met natuurdruk in een Arabische vertaling van Dioskourides' De materia medica, een
manuscript uit 1228. De afgebeelde plant is een schermbloemige waarvan de moderne naam niet te
achterhalen is.
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2 ► Vaten en harde delen van een peer, kopergravure uit: Frederik Ruysch, Curae renovatae, seu,
Thesaurus anatomicus, post curas posteriores, novus (Amsterdam, Janssonius van Waesberge, 1742),
pl. I.

3 ► Kopergravure van het ‘geraamte’ van een peer. Albertus Seba, Locupletissimi rerum naturalium
thesauri I (Amsterdam, Janssonius van Waesberge / Wetstein, 1734), pl. I. Gereproduceerd uit de
facsimile-editie (Keulen, Taschen, 2001).
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5 ► Titelblad van de tiende ‘centurie’ met ingekleurde natuurdrukken. J.H. Kniphof, Botanica in
originali (Halle, Trampe, 1763).
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6 ► Bladskeletten van de klimop in rode natuurdruk, binnen een gegraveerde sierrand. J.M. Seligmann,
Die Nahrungs-gefäße in den Blättern (Neurenberg, Fleischmann, 1748), pl. 12.
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Seba geeft de eer voor de ontdekking van deze techniek aan de Italiaanse arts en
grondlegger van de microscopische anatomie Marcello Malpighi (1628-1694) en aan
Frederik Ruysch. De laatste ‘heeft ons eenige afbeeldsels van op die wyze ontkleede
bladen medegedeeld’. Voortbouwend op diens werk is Seba door eigen onderzoek
zover gekomen ‘dat wy allerhande bladen op deze wyze met hunne uitgebreide
veselen in een natuurlyke Anatomie kunnen ontweiden, en voor het ooge blootleggen’.
Soms wekt Seba de indruk dat hij de grens van zijn anatomisch kunnen heeft
bereikt. Op de verzamelprent met bladskeletten is ook het ‘Afgeschild bladt van een
Appelboom’ afgebeeld. In het bijschrift zegt Seba: ‘De ontleding van dit bladt valt
zwaar, omdat het zelve zeer zacht en week van veselen is, en bygevolg zeer ligt
beschadigt kan worden’. Het hier getoonde detail van dit blad maakt bovendien
duidelijk dat het afbeelden van al die fijne vaatjes het uiterste van de tekenaar/graveur
vergde. Hij moest een vergrootglas gebruiken om de kleinste bijzonderheden van
het bladskelet te kunnen waarnemen. Erg lang achtereen was zulk priegelwerk niet
te doen.

Natuurdruk: Kniphof en Seligmann
Het is dan ook begrijpelijk dat onnauwkeurigheid bij de vervaardiging van zulke
afbeeldingen op de loer lag. Onderzoekers die gewend waren aan microscopische
verfijning klaagden geregeld over het slordige werk dat tekenaars en graveurs
afleverden. Duitse experimenten met natuurdruk, vrijwel gelijktijdig met de publicatie
van de eerste delen van Seba's kabinet, leverden een belangrijke verbetering op in
de botanische illustratie.
De arts en botanicus Johann Hieronymus Kniphof (1703-1763) was vanaf 1737
hoogleraar in de geneeskunde aan de universiteit van Erfurt, waar hij uiteindelijk
rector zou worden. In 1733 verscheen zijn Botanica in originali pharmaceutica, das
ist: lebendig-officinal Kräuter-buch, een farmacopee met afbeeldingen van planten
in natuurdruk. Het werk had aanvankelijk twee delen, maar latere edities werden
sterk uitgebreid en dragen de titel Botanica in originali, seu herbarium vivum. De
bekendste editie is die van drukker Gottfried Trampe (Halle a.d. Saale, 1757-1764),
uitgebracht in twaalf delen (centurieën) van honderd platen. Ieder deel had een ander
titelblad met ingekleurde natuurdrukken.
Kniphof hield de methode waarmee hij de afbeeldingen vervaardigde geheim. Hij
moet erin zijn geslaagd de contouren en het skelet van plantenmateriaal over te
brengen op een drukplaat, zodat meerdere afdrukken mogelijk waren. Hij was de
eerste die het vervaardigen en uitgeven van natuurdrukken op systematische wijze
ter hand nam. Hoe groot de oplagen waren is niet bekend, wel dat het werk erg gewild
was. De uiterst decoratieve inkleuring had één groot nadeel: de botanische details
van de oorspronkelijke afdruk verdwenen grotendeels onder de verf.
Een ander Duits voorbeeld van natuurdruk is Die Nahrungs-gefäße in den Blättern
der Bäume (Neurenberg, Fleischmann, 1748) van de tekenaar en graveur Johann
Michael Seligmann (1720-1762). Ook hij gebruikte een procedé waarmee
natuurdrukken konden worden vermenigvuldigd. De auteur van de begelei-
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dende tekst, Jacob Trew, verwijst naar Ruysch als de eerste die de vergelijking tussen
de vaatstelsels van dieren en planten maakte. Zelf had Seligmann in 1730 en 1732
proeven gedaan met de ontleding van vruchten en bladeren, vrijwel gelijktijdig met
Seba dus. Hij had een behoorlijke hoeveelheid bladskeletten geprepareerd van
verschillende plantengeslachten en -soorten om de verschillen goed te kunnen
onderzoeken.
De preparaten zelf werden afgedrukt, omdat ‘de teken- en de kopergraveerkunst
niet in staat waren de natuur volkomen te imiteren’. Van ieder blad drukte Seligmann
zowel de boven- als de onderzijde af, waarbij de laatste met een asterisk werd
gemarkeerd. Niet toevallig beeldde hij op tien van de 33 platen diverse citrussoorten
af, van sinaasappel tot pompelmoes. Citrussoorten waren in deze tijd zeer gewild.
Het werk van Seligmann is een toonbeeld van de natuurdruk als meest nauwkeurige
botanische afbeelding. Het vormt op zijn beurt het startpunt voor de verdere
ontwikkeling van deze techniek, die tot het einde van de negentiende eeuw een
onmisbaar wetenschappelijk hulpmiddel was.
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A la mode
De Japonse rok
Een informeel kledingstuk of huisgewaad
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg
De Japonse rok was een lange kamerjas, die al aan het einde van de zestiende eeuw
en in de zeventiende eeuw in Europa populair was. In de achttiende eeuw werd het
een rage om dit comfortabele kledingstuk te dragen. Vooral door heren, soms door
dames. Dames hadden echter meer vormen van informele kleding. De elite liet zich
afbeelden in deze negligédracht en soms zijn zowel de afbeelding als de desbetreffende
jas bewaard gebleven (bijvoorbeeld in het Amsterdam Museum). Het was een
huisdracht: men droeg de jas over de eerste laag bovenkleding en combineerde die
met een slaapmuts en gemakkelijke sloffen. Om de taille strikte men bij de wijde
exemplaren een koord (cingel).
Het dragen van een Japonse rok droeg bij aan een intellectuele uitstraling. Denis
Diderot schreef zelfs een gedicht over zijn oude kamerjas. Onze vriend Weyerman
had er ongetwijfeld ook één of meer. Gekleed in een Japonse rok zat men bij het
vuur, aan een schrijftafel of met een boek op schoot, maar hoewel bedoeld voor de
privésfeer, schroomde men niet ermee over straat en naar het koffiehuis te gaan.
Buitenlandse bezoekers als Samuel Pepys en Baron von Pöllnitz vroegen zich af of
er zo veel mensen ziek waren, omdat ze niet de moeite hadden genomen hun overjas
aan te trekken.
Niet iedereen kon zich zo'n nieuwe huisjas permitteren, want de stoffen waar deze
kledingstukken van gemaakt werden waren verre van goedkoop. De kooplieden van
de Verenigde

Oost Indische Compagnie (VOC) brachten zowel de jassen als de losse stoffen mee,
waardoor de Republiek de spil was bij de verspreiding van dit modeverschijnsel. Dit
was te danken aan de monopoliepositie van de Nederlanders op de handel met Japan
(sinds 1623), waar de Japonse rok oorspronkelijk vandaan kwam. Vandaar de naam:
de jassen werden aanvankelijk geschonken door hun Japanse handelspartners. Toen
de handel intensiever werd, haalde men reeds geknipte exemplaren uit
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het Oosten, die in Europa op maat in elkaar gezet werden. Later ging men de stoffen,
vanwege hun hoge prijs, in West-Europa goedkoper produceren. Op de
tweedehandsmarkt waren de huisjassen ook te koop.
De kleuren van de gebruikte stoffen waren helder rood, geel, lichtblauw, groen of
paars. De stof was dikwijls beschilderd of geborduurd met bloem- en rankmotieven.
Een Japonse rok werd dikwijls gemaakt van sits (ook chintz genoemd en in Frankrijk
Indienne): een katoenen stof uit India die met behulp van een tijdrovende techniek
was beschilderd en geverfd. Met hars of lijm tekende men de dessins en uitsparingen
op de stof. Andere delen werden beschilderd. Daarna ging de stof in diverse verfbaden.
Het resultaat was bijzonder: een patroon van bloemen en ranken, besjes en figuurtjes
in onder andere karmijnrood, indigoblauw, jadegroen en paars. Daarna wreef men
de stof met een gladde steen glimmend (het kalenderen). In de achttiende eeuw kon
men de sits goedkoper produceren in bijvoorbeeld Amsterdam, aan de Overtoom,
waar de stof niet meer werd beschilderd maar bedrukt.
Japonse rokken konden ook worden gemaakt van andere stoffen, zoals van wollen
en zijden damast, waarbij patronen zoals granaatappels, bloemen en ranken in dezelfde
kleur ingeweven zijn, of van een doorgestikte en gewatteerde (mattelassé) stof. Ook
zijn er Japonse rokken van al dan niet geborduurde of beschilderde zijde.
Er waren twee modellen. Het wijde kimonomodel heeft aangeknipte mouwen en
een sjaalkraag met een overslagsluiting. Het rechte, smalle Cambaymodel, genoemd
naar de stad Cambay in het westen van India, heeft daarentegen ingezette strakke
mouwen, een opstaand kraagje, zakken opzij en een voorsluiting van knopen met
Brandenbourgs (gevlochten koordjes) of knoopsgaten. Aan de randen werd de jas
doorgaans afgebiesd met luxueus band. Het Cambaymodel was geïnspireerd op de
Perzische militaire jas.
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De jas op de foto is aan twee kanten draagbaar. Hij is gemaakt van Indiase sits en
stamt uit het laatste kwart van de achttiende eeuw. Deze jas is eigendom van de
Stichting Archief Honig(h) uit Zaandijk.
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De vrolijke navorscher
Correctie op het artikel van Marja Geesink (Mededelingen JCW 37, nr.
1)
Bij de correctie van ‘Over privileges, schouwburgregenten, uitgevers, vignetten,
verstopte herdrukken en de STCN’ van Marja Geesink, verschenen in de Mededelingen
JCW 37 (2014), p. 37-53, zijn er helaas enkele fouten in geslopen. Hieronder alsnog
de juiste versies van de betreffende passages. Onze excuses voor de gezaaide
verwarring.
DE REDACTIE

p. 39, tweede alinea:
Op de vergadering van vrijdag 22 juli 1729 van de regenten van de Schouwburg
werd zijn acteurssalaris flink verhoogd en werd hem tegelijk meegedeeld dat met
Ruarus was afgesproken dat hij [i.e. Duim] alle op de Schouwburg op te voeren
stukken mocht drukken.1

p. 43-44 (over de 1732-drukken van Focquenbrochs Min in 't
Lazarus-huys):
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, gerelateerd aan de opvoeringen, komen we op de
volgende dateringen, met de nummers van de bibliografie van de werken van
Focquenbroch (BF)2 eraan toegevoegd:3

Type 2 - Vignet J. Punt del. et fecit 1732, BF 43.
Dit is de oorspronkelijke druk, die bij Ruarus verscheen. De titelgegevens van de
hierna volgende verstopte herdrukken, die alle verschenen bij Duim, zijn identiek.
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Type 3 - Vignet J. Punt. inv. et fecit z.j. (ca. 1741/2), BF 44.
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Type 4 - Vignet N. v. Frankendaal fec., z.j. (lange kringel, ca. 1762), BF
42.

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.4
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‘Over Weyermans reizen naar Engeland’: een aanvulling
In mijn bijdrage ‘Over Weyermans reizen naar Engeland, en over de schilder Jan
Frans van Son’ in het eerste nummer van jaargang 37 van de Mededelingen had een
verwijzing naar het artikel van Ton Broos, ‘“Uit de hoofdstad der Britten wort berigt”:
Jacob Campo Weyerman in Engeland’, niet mogen ontbreken. Het staat in de bundel
Het verlokkend ooft (Amsterdam 1985, red. Peter Altena e.a.) en is nog steeds het
beste overzicht van Weyermans beweringen over zijn activiteiten in Engeland.
Verder was Sander Karst zo vriendelijk mij erop te wijzen dat ‘Francis Vansoone’
te vinden is in de registratie van de ‘pound tax’ van 1693/94. Hij woonde toen aan
de noordzijde van Long Acre, een straat tussen St. Martin-in-the-Fields en Covent
Garden, waar meer schilders te vinden waren.
JAC FUCHS

‘Drie maritieme voetnoten bij het werk van Weyerman’: een aanvulling
In jaargang 35 van de Mededelingen heb ik op p. 53 het Engelse spotvers ‘The master
of a ship’ aangewezen als voorbeeld voor ‘Het karakter van N. Jeff*** Kapiteyn van
een Britsche Passagie-sloep’, dat in de Ontleeder der Gebreeken is opgenomen. Daar
noemde ik als vroegste publicatie waarin dat gedicht voorkomt: S.H. Misodolus, Do
no right, take no wrong (Londen 1711), maar sloot niet uit dat het al eerder
gepubliceerd was. Inderdaad blijkt het eerder in druk verschenen te zijn: onder de
kop ‘Of a master of a vessel’ komt het voor in het zestiende hoofdstuk van The
London spy van Ned Ward (Londen 1700), een werk waaruit Weyerman méér ideeën
geput heeft. De tekst van Misodolus verschilt niet van die bij Ward.
Ton Broos wees Wards boek in 1986 al aan als inspiratiebron van Weyerman in
zijn artikel ‘The London Spy in Holland, of een Nederlandse spion in London: Jacob
Campo Weyerman en zijn vertaling van Ned Ward’ (jaargang 9 van de Mededelingen,
p. 62-73).
JAC FUCHS

Eindnoten:
1 Het Utrechts Archief, archief 67 (Familiearchief Huydecoper), inv. nr. 178 (Fragmenten van
dagboekaantekeningen, 1729, 1734).
2 Jan Helwig, Een analytische bibliografie van het werk van Willem Godschalck van
Focquenbroch, nr. 41-44. Het in het oorspronkelijke artikel vermelde webadres
(http://goo.gl/Ov45TD) is inmiddels opgeheven. Helwig is sinds kort begonnen met een nieuwe
website, waarop ook de bibliografie van Focquenbroch
(http://www.apud.net/index.php/focquenbroch/219-bf00) wordt opgenomen. Helaas is deze op
het moment van afronden van dit stukje (28 februari 2015) niet volledig en zijn de beschrijvingen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

van de 1732-editie van de Min nog leeg, waardoor het niet duidelijk is of Helwig het resultaat
van dit artikel heeft meegenomen. Zijn oorspronkelijke website is gelukkig nog te vinden op
het Internet Archive (http://goo.gl/wGzemM).
3 Zie het oorspronkelijke artikel voor de beschrijving en datering van de verschillende typen
vignetten.
4 Met dank aan Olga Frolova (Rossijskaja Natsional'naja Biblioteka).
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Recensies
Frans Grijzenhout, Niek van Sas en Wyger Velema (red.), Het Bataafse
experiment. Politiek en cultuur rond 1800. Nijmegen, Vantilt 2013. 373 p.
Prijs: € 32,50.
In 1815 zag de Leidse jurist Joan Melchior Kemper, terugkijkend op het laatste kwart
van de achttiende eeuw, in de aanloop naar de Nederlandse revolutie van 1795 niet
minder dan ‘een nieuwe schepping’ ontstaan, waar zijn tijdgenoot, de journalist en
cryptopatriot Petrus de Wacker van Zon, drie jaar later niet meer dan ‘dromingen
der domheid’ ontwaarde. De Nederlandse Verlichting kent vele invalshoeken, waarvan
een aantal, vooral de politiek-culturele, in Het Bataafse experiment is uitgewerkt.
Wie het kloeke boek doorbladert vallen meteen al de ruime opzet, de sepiaplaatjes
en andere kleurillustraties op: omslagontwerp, opmaak, binnenwerk en beeldredactie
zijn voorbeeldig.
Negen auteurs belichten evenzoveel - en méér - aspecten van de nieuwe tijd, hoewel
niet alle veranderingen aan de revolutie zelf zijn toe te schrijven, omdat ze een langere
incubatietijd kenden. Sommige tijdgenoten van Kemper en De Wacker van Zon
zagen in de chaos van de eerste revolutiejaren al snel de ene politieke mislukking na
de andere staatkundige miskleun opdoemen. Voor die tegenstanders van de revolutie
was ‘de vorige regering’, in casu het stadhouderlijk regime, toch verre te prefereren.
Het is begrijpelijk en vanzelfsprekend dat de nieuwe democratische beweging van
de revolutionairen als cultuurdragers, met name in hun politieke cultuur, in Het
Bataafse experiment in de periode 1795-1813 de volle aandacht krijgt. Dat hun
tegenstanders er wat bekaaid van afkomen komt straks nog even aan de orde.
Voor een deel is het boek een afronding van het in 2008 begonnen
NWO-onderzoeksproject over de Bataafse Republiek tussen 1795 en 1801, een ‘late
inlossing’, aldus de redactie, van een in 1995 gedane belofte naar aanleiding van de
tentoonstelling Denkbeeldig vaderland. De bundel opent met een verhelderend
wetenschappelijk perspectief van de redactie, waarin de bijdragen worden gesitueerd
in een analyse van de staats- en natievorming.
Twee gedegen politieke hoofdstukken gaan vooraf. Wyger Velema bijt het spits
af met een beschouwing over de onderwerpen en de resultaten van de verhitte politieke
discussies over de vorming van een staatsregeling na de bevrijding door de Fransen,
ingebed in het klassiek-republikeinse ideaal. Even hoopvolle als ambitieuze
revolutionairen debatteerden zich stuk op definities van begrippen als gelijkheid en
vrijheid, waardoor de vormgeving van het nieuwe republikeins bestel al snel
verwarring zaaide en de invoering aanzienlijk werd vertraagd. Maar die debatten
waren nodig in een land dat met brede politieke zeggenschap moest experimenteren.
Leren is ook experimenteren en omgekeerd. De debatten over de nieuwe staatsvorm
leidden tot de bekende stromingen: federalisten, unitarissen en moderaten. Uit die
debatten bleek dat het begrip federalisme een grote variëteit aan politieke betekenissen
kon hebben, waarvan sommige nog al te zeer met het verfoeide stadhouderlijk regime
in verband konden worden gebracht. In het tweede republikeinse debat stond de op
de Verlichting gebaseerde soevereiniteit van het volk annex representatie
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centraal, maar de vormgeving van dit nieuwe regime bleek, onder hoongelach van
de tegenstanders, langs taaie constructies te verlopen. Velema toont overtuigend aan
dat de klassiek-republikeinse traditie wezenlijk onderdeel vormt van de Bataafse
politieke visie.
Niek van Sas bespreekt in zijn bijdrage ‘De Republiek voorbij’ de ‘fusie’ tussen
republicanisme en liberalisme, met name het functioneren van de in 1798 met geweld
ontstane moderne republiek, in een historiografisch achterafperspectief met de
predikant-journalist Bernardus Bosch en de politici Rutger Jan Schimmelpenninck
en Gerard Karel van Hogendorp als politieke gidsen. Na enkele maanden bleek een
tweede staatsgreep (12 juni) nodig, waarbij enkele nieuwe maatregelen teruggedraaid
werden, zoals het kiesrecht dat beperkt werd. In de scherpe debater Schimmelpenninck
ziet Van Sas de belichaming van de politieke modernisering van Nederland die de
realiteit nooit uit het oog verliest. Van Hogendorp beschouwt hij als de grondlegger
van de moderne staat, wiens Schets (1812) van een nieuwe Grondwet echter een
terugkeer betekende naar de Habsburgse centralisatiepolitiek, waartegen de
Nederlandse Opstand zich ooit had gericht, en aldus de zeventiende-eeuwse Republiek
tot een tussentijdse afwijking maakte.
Waar in beide voorgaande bijdragen de revolutionairen het over ongeveer alles
oneens waren, laat Peter van den Berg in zijn ‘Recht en nationale identiteit in de
Bataafs-Franse periode’ zien dat er veel eenstemmigheid was over de invoering van
de codificatie in het rechtssysteem (staatsrecht, strafrecht en privaatrecht), waarbij
het natuurrecht als leidend beginsel gold. De veronderstelde nauwe band tussen recht
en nationale identiteit, die wordt bepaald door het ‘volkskarakter’, een fenomeen dat
tot in onze dagen beroering wekt, staat soms op gespannen voet met natuurrechtelijke
observaties. Van den Berg onderscheidt twee soorten rechtsregels: regels die voor
alle volkeren gelden en normen die specifiek voor een bepaald volk gelden. Als
uitvloeisel van de Verlichting wint het eigen, nationaal recht in de achttiende eeuw
steeds meer aan invloed. Eigen wetten die de eigen identiteit weerspiegelden waren
cruciaal voor de ontwikkeling van een vaderland. Het leek op een schisma uit te
draaien. Federalisten als de jurist Willem IJsbrand van Hamelsveld, bijgevallen door
unitariërs als de jurist Hendrik C. Cras, kozen voor het eigen provinciale recht,
waarvoor zij de zogenaamde ‘klimaattopos’ hanteerden, aangezien bijvoorbeeld een
waterrijke provincie als Zeeland andere rechtsregels vereiste dan een landschap als
Drenthe. Al polderend bereikten beide stromingen een compromis: een deel van de
rechtsregels gold elke ‘volksmaatschappij’, een ander deel bevatte bepalingen
opgesteld met het oog op de bijzondere aard van het land. Unitariërs als Jacob van
Manen en vooral Willem Anthony Ockerse zagen juist geen verschillen binnen de
landsgrenzen, maar wel tegenover Engelsen, Fransen en andere volkeren, waardoor
de eigen identiteit benadrukt kon worden en het land de voormalige internationale
positie kon heroveren, op weg naar een nieuw saamhorigheidsgevoel.
In ‘Een zaal van staatsmannen, niet van godgeleerden’ toont Edwina Hagen aan
dat in de Nationale Vergadering voor het eerst vertegenwoordigers van verschillende
denominaties zitting kregen, maar vrouwen, orthodox-gereformeerden en orangisten
niet werden toegelaten - de gelijkberechtiging liet nog op zich wachten. De
katholieken vormden met nog geen 40 afgevaardigden
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wel de grootste minderheid van de 150 afgevaardigden van de Eerste Nationale
Vergadering (1796-1797), waarbij de Brabanders zich in de besluitvorming
meegaander toonden dan hun Hollandse geloofsgenoten. De achterbannen roerden
zich des te meer: katholieken moesten eerst hun roomse aanhankelijkheid laten varen,
terwijl de Brabantse katholieken ook van ‘religiezucht’ werden beschuldigd.
Begrijpelijk dat de godsdienstige artikelen in de Staatsregeling van 1798 pas na veel
en hevig gediscussieer ontstonden, al was voor iedereen van meet af duidelijk dat
godsdienst een belangrijke bron van burgerdeugd was: de beste burger was de man
van de godsdienst.
Annie Jourdan zet de Bataafse Republiek als buitenbeentje tussen de
zusterrepublieken, zoals die in Zwitserland en Italië, in internationaal perspectief.
Het gemeenschappelijke in de karakters van de ‘zusters’ ziet de auteur in de politieke
en militaire afhankelijkheid van Frankrijk, maar de relatie tot de ‘moeder’ is er een
die vanuit allerlei gezichtspunten even problematisch als boeiend blijft. De rol van
bevrijders die de Fransen zich in plaats van die van overwinnaars aanmaten, maakte
indruk in het buitenland, met name in Amerika. De daaropvolgende ‘opvoeding’, de
weg naar zelfbeschikking, van de Nederlandse zuster, kostte zoals bekend méér dan
veel geld en voedsel. De angst van de Fransen voor Engelse invloed bij de Bataven
en voor ‘emigratie van Bataafse rijkdommen’ mitigeerde de Franse wensen voor
compensatie voor de bevrijding. Waar de Fransen van de republieken voortdurend
materiële steun voor de oorlog tegen Engeland eisten, worstelden de zusters zelf om
in hun territorium hun revolutionaire beginselen in praktijk te brengen: in sommige
republieken werd een burgeroorlog ternauwernood afgewend. Opvallend was dat de
zusters zeer verdeeld waren en nauwelijks belangstelling voor elkaar hadden.
De bijdragen van Van den Berg, Hagen en Jourdan gaven mij de gedachte in dat
het Bataafs experiment vooral een Hollandse aangelegenheid zou zijn, overigens
zonder te beweren dat het hier een staaltje hollandocentrisme betreft - daar gaat het
niet om. Het gaat mij om de politieke invloed vanuit Holland naar de andere gewesten.
Van den Berg en Hagen laten zien dat het experiment niet Holland alleen betrof. Ook
in andere bijdragen worden niet-Hollanders opgevoerd. Maar ik mis een hoofdstuk
over het Bataafs experiment in de landgewesten langs andere lijnen dan de
rechtshistorische en godsdienstige, want dat deden Van den Berg en Hagen al
voortreffelijk. Hoe werden de afgevaardigden daar bijvoorbeeld gekozen? Hoe werd
daar de politieke cultuur in actief burgerschap omgezet? Werd het experiment er
even enthousiast onthaald en omarmd als in Holland? Ik had meer willen inzoomen
op federalisten en unitariers in hun gewest, anders dan met wapengekletter. Het lokale
perspectief elders is niet per se minder belangrijk of beslissend geweest dan het
gewestelijke of nationale - in al die lagen werden politieke experimenten uitgevoerd
die op een hoger niveau tot erupties kwamen. Uit allerlei deelstudies was een
interessante bijdrage te distilleren.
Dat hervormingsgezinde Bataafse mannen en vrouwen toe waren aan modernisering
van oude zeden en gewoonten, opvoeding en lifestyle tot nieuwe deugden in hun
maakbare samenleving, toont Eveline Koolhaas-Grosfeld aan in een mooie bijdrage:
‘Voor man en maatschappij. Over vrouwen in de Bataafs-Franse tijd’. Daarbij gaat
het niet zozeer om politiek actieve vrouwen, maar meer om de sekseverhoudingen
in de nieuwe tijd. De angst van de hervormingsgezinden

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

78
was dat de burgerij besmet zou raken met een aristocratische levenshouding en zich
verheven zou voelen boven handarbeid. Het klassieke vrouwbeeld blijkt een taai
leven te leiden. Ook de op het natuurrecht gebaseerde gelijkberechtiging leverde
vrouwen in de nieuwe tijd nog geen burgerrechten op. Hun maatschappelijke
relevantie ontleenden zij vooralsnog aan hun moederschap en de opvoeding van hun
kinderen. Dat en de eenvoudige levensstijl en zelfredzaamheid met ‘voormoederen’
uit een geïdealiseerd verleden als voorbeeld beschreef de vrijzinnig predikant E.M.
Engelberts in zijn vierdelige Aloude staat en geschiedenissen (1784-1799). In de
nieuwe tijd viel de aandacht op de ‘hardwerkende middenstandster’, van wie actief
burgerschap werd verlangd, aldus Vaderlyke raad aan myne dochter (1790) van de
Duitse pedagoog J.H. Campe.
In ‘Sneeuwballen tegen de macht’ verbindt Frans Grijzenhout op uitdagende wijze
politiek en satire rond 1800 aan de hand van het werk van vader en zoon Simon en
Arend Fokke. Van Arend is vooral zijn tweedelige Proeve van een ironiesch comiesch
woordenboek (1798-1799) bekend, waarin hij het Bataafse jargon op de milde korrel
nam in de vorm van ‘lugtig gekneede sneeuwballen’. Voor nieuwe gedachten waren
nieuwe uitdrukkingsvormen, nieuwe beelden en nieuwe begrippen noodzakelijk.
Maar aangezien de makers volgens het revolutionaire bewind op talloze prenten wat
al te luchtig omgingen met de vrijheid van meningsuiting, moesten zij aan banden
worden gelegd. In de praktijk betekende dat, dat publicaties voortaan voorzien
moesten zijn van naam van de schrijver, drukker of uitgever. Die maatregel leidde
helaas tot een daling van het aantal ironische en satirische papieren uitingen. De
repressie van het Bataafs bewind betekende een voorlopig einde van de politieke
satire. Arend Fokke Simonsz werd veiligheidshalve tijdens het bezoek van Napoleon
even in de gevangenis gezet - je wist maar nooit.
‘De geboorte van de moderne intellectueel’ is het onderwerp van Marleen de Vries,
altijd goed voor een even bijzondere als interessante invalshoek. Ze doelt op schrijvers
die vanaf de jaren tachtig de gepolitiseerde pers en literatuur en de publieke opinie
met onder meer ‘oneindig veel politiek-literaire beschouwingen’ vorm gaven. Het
buitenlandse voorbeeld is Voltaire, wiens anoniem verschenen Traité sur la tolérance
(1763) dankzij de media tot de invloedrijkste achttiende-eeuwse publicaties behoort.
In Nederland zijn de opiniemakers niet per se in kringen van patriotten en Bataven
te vinden als ‘producten van de Verlichting’, taboedoorbrekers en gelovigen in een
maakbare wereld. Ook overtuigde oranjegezinden als Rijklof Michael van Goens en
Elie Luzac rekent zij tot de moderne intellectueel. Het waren Bataven die in 1795
het vastgeroeste politieke systeem openbraken, maar zij hoefden daarvoor niet zelf
in de politiek te gaan. De Werdegang van de moderne intellectueel is al eerder in die
eeuw te lokaliseren, toen ze aangeduid werden met termen als geleerde, denker,
‘philosooph’, wijsgeer en waarheidzoeker, die hun beweringen met bewijzen wilden
staven. Zij stapten van een algemeen soort cultuurkritiek over op het bekritiseren
van de politieke cultuur. Waar filosofen zijn bevinden zich ook ‘antiphilosophes’,
dat wil zeggen: lieden die zich keerden tegen de kantianen met hun ‘critische
wijsgeerte’ als Paulus van Hemert en Johannes Kinker. Of ruimer geteld, tegen
Verlichten in het algemeen, zoals Philippus Verbrugge, Rhijnvis Feith en Hieronymus
van Alphen. In mei 1798 trad de Bataafse repressie in en werd de vrijheid van
meningsuiting en drukpers sterk beperkt.
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In het slothoofdstuk schrijft Arianne Baggerman over ‘De dynamiek van de
herinnering’, een bijdrage waarvoor maar liefst honderd autobiografieën, ook buiten
Holland, zijn geanalyseerd, een en ander in het kader van het door haar geleide
NWO-project Controlling time and shaping the self. Het zou mooi zijn als die honderd
autobiografieën digitaal beschikbaar zouden komen voor verder onderzoek. Uit de
‘honderd’ laten zich volgens Baggerman drie tendensen reconstrueren: tot 1814
voeren in de meeste levensverhalen miskenning, teleurstelling en verongelijktheid
over de bereikte resultaten of ervaren ellende de boventoon. In autobiografieën
geschreven tussen 1814 en 1840 ziet men overwegend ontkenning van het recente
verleden en bejubeling van Oranje, terwijl in de na 1850 geschreven memoires vooral
jeugdherinneringen, een breuk met het verleden en nostalgie gesignaleerd werden.
Achteraf gezien hadden veel autobiografen de Fransen liever buiten de revolutie
gehouden, wat voor de orangisten onder hen al meteen vaststond. Onderweg naar
koning Willem I was hun revolutionair elan goeddeels weggeëbd of had plaats
gemaakt voor een gevoel van (politieke) desoriëntatie. Maar het was duidelijk dat
de noodzaak om zich op allerlei terreinen met de Fransen te verstaan van belang is
geweest om bij de staatshervorming de druk op de ketel te houden.
Het boek is vooral van belang omdat het allerlei facetten van de debatcultuur in
het Nederland van omstreeks 1800 laat zien. Sommige auteurs menen dat er sinds
enkele jaren binnen de Nederlandse geschiedschrijving sprake is van eerherstel van
de Bataafse revolutie, maar al in de jaren negentig van de vorige eeuw verschenen
studies over die tijd, die overigens vooral de landprovincies en de herkomst van de
‘homines novi’ betroffen. In Het Bataafse experiment gebruiken alle auteurs naast
het Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering representeerende
het volk van Nederland nauwelijks andere archiefbronnen, maar wel tientallen vooral
politieke weekbladen om hun verhaal, stelling of mening uit te werken. Gewild of
ongewild benadrukken ze het grote belang van de bladen voor de politiek-culturele
vorming van de politiek geïnteresseerde Nederlander.
Het Bataafse experiment is juist door de verschillende aspecten van de politieke
cultuur een interessant en nodig antwoord op de veelal oranjegekleurde
geschiedschrijving. In de Bataafs-Franse tijd zijn natie en staat grondig hervormd,
een periode waarin ook het eerste koninkrijk met Lodewijk Napoleon als staatshoofd
een welhaast organische (!?) verbinding tussen oud en nieuw vormde.
Zeker, er staat veel in Het Bataafse experiment, maar ik mis een belangrijk aspect,
dat tegenstanders van de revolutie te berde brengen. Tot de politieke cultuur behoorde
de burgerlijke en vooral de politieke eed als ritueel en symbool van de nieuwe
politieke constitutie. Willem Bilderdijk moest, zoals bekend, eind maart 1795
halsoverkop vertrekken, omdat hij verbannen was. Zijn autonome wil, verpakt in
juridische argumenten, verhinderde hem de loyaliteitsverklaring aan het nieuwe
regime te ondertekenen. Dat lot trof meer tegenstanders van de Bataven, Verbrugge
bijvoorbeeld. Hij mag dan een reactionair zijn - wat hij ook was - hij werd als
oranjegezind meer dan monddood gemaakt. Hij was door zijn geschriften een geduchte
staatsvijand geworden, die achter de tralies moest. Zijn Historie der politieke eeden
bracht het tot enkele drukken, waarover hij zich in de gevangenis mocht verheugen.
Het is jammer dat tegenstanders van de
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revolutie als Cras, Bilderdijk, Verbrugge en anderen met hun tegenargumenten te
weinig aan bod komen. Rond de politieke eed alias de loyaliteitsverklaring, waarover
ook Cras schreef, zou een interessant beeld van de tegenstanders van de Bataafse
revolutie te schetsen zijn. In de halfvrije democratie moesten nog rekeningen uit het
verleden worden vereffend. Het is te hopen dat Het Bataafse experiment nader
onderzoek uitlokt.
Wat slordigheidjes in de tekst, zoals verkeerde afbrekingen of spelfouten en het
ontbreken van enkele personen in het personenregister zijn snel vergeven.
PIETER VAN WISSING

Luuc Kooijmans, De geest van Boerhaave. Onderzoek in een kil klimaat.
Amsterdam, Prometheus-Bert Bakker 2014. 320 p., ill. Prijs: € 19,95.
Luuc Kooijmans publiceerde in 2011 een prachtige biografie van Boerhaave: Het
orakel. De man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave
(1668-1738), die hij eindigde met de - achteraf gezien beloftevolle - zin: ‘Zijn lichaam
was begraven, maar de geest van Herman Boerhaave waarde nog lang rond, in heel
Europa’. Dat is namelijk precies het onderwerp van De geest van Boerhaave, het
vervolg op de biografie.
Boerhaaves geest had onder de levenden een flink aantal vertegenwoordigers. Dat
was deels omdat zijn faam al tijdens zijn leven tot ver over de grenzen reikte en hij
een internationale schare van bewonderaars en volgelingen had. Zijn postume
representanten, in de personen van zijn leerlingen en zijn familie, ging het echter
niet alleen om de faam van ‘het orakel’. Het probleem was dat Boerhaave véél en
meeslepend had gesproken en véél had onderzocht, maar behalve twee beknopte
handboeken voor zijn studenten niets had gepubliceerd. Dat maakte zijn schriftelijke
nalatenschap tot een begerenswaardig object.
Het ene deel van die nalatenschap bestond uit de notities die verschillende studenten
tijdens zijn lessen hadden gemaakt. Die waren dus slechts uit zijn mond opgetekend.
Niettemin achtten sommigen het hun plicht deze notities te publiceren, al of niet in
de hoop een graantje van zijn roem mee te pikken. Uitvoeriger dan wie dan ook had
de Leidse apotheker Gerard van Swieten jarenlang de lessen van ‘het orakel’
genotuleerd. Bij publicatie daarvan ging hij consciëntieus te werk: hij was niet van
plan zijn leermeester af te vallen. Anderen zetten hun onderzoek voort, zoals ze het
geleerd hadden van Boerhaave: theorie is mooi, maar moet wel ondersteund worden
door empirische bewijzen. Boerhaave had het lichaam opgevat als een mechaniek,
welks werking volgens de wetten van de mechanica verklaard kon worden. De grote
vraag was echter: waardoor werd het mechaniek zelf in werking gezet? Hier had
Boerhaave een soort onzichtbare, werkende kracht verondersteld, al moest hij toegeven
dat hij die niet kon bewijzen. Als diepgelovig mens had hij echter geen afstand willen
doen van de notie van een onsterfelijke geest, nog afgezien van het feit dat zoiets
hem in ernstige problemen met kerk en universiteit gebracht zou hebben.
Beschuldigingen van spinozisme lagen onder handbereik.
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Enkele van zijn leerlingen, met name de Zwitser Albrecht Haller (Kooijmans geeft
een fraaie, weinig vleiende karakterschets van hem) en de Fransman Julien Offray
de La Mettrie, zetten zelfstandig hun onderzoek naar de werking van het
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lichaam voort. Elk moest uiteindelijk concluderen dat het niet een onzichtbare, dus
onvindbare geest was die het lichaam - in essentie het hart - in beweging hield. Haller
oogstte met zijn publicaties vooral ergernis en bij sommigen woede, wat met name
veroorzaakt werd door de zelfingenomen toon waarop hij zijn bevindingen
presenteerde. Wat ogenschijnlijk bedoeld was als een publicatie van zijn, Hallers,
collegenotities, was in feite een boek waarin zijn eigen bevindingen die notities
geheel overwoekerden en waarin hij voortdurend en nadrukkelijk wees op Boerhaaves
fouten en zijn eigen gelijk.
Haller wilde punten scoren in de wetenschappelijke wereld en publiceerde daarom
zijn geannoteerde aantekeningen in het Latijn. La Mettrie had andere oogmerken: in
beginsel wilde hij het gedachtegoed van zijn leermeester een breder publiek in zijn
vaderland verschaffen. Hij publiceerde dus in het Frans, waarbij hij in zijn annotaties
overigens ruim gebruik maakte van Hallers annotaties, tot grote woede van de laatste,
die hem van plagiaat beschuldigde. Hoe dat ook zij, La Mettrie's uiteindelijk
materialistische opvatting van het lichaam - dat wil zeggen een lichaam zonder
onsterfelijke geest - bracht hem zodanig in de problemen, dat hij Frankrijk moest
ontvluchten.
Haller en La Mettrie waren niet de enige, maar wel de meest spraakmakende
deelnemers aan wat Kooijmans de ‘boerhaaviaanse successieoorlog’ noemt.
Leerlingen van Boerhaave waren zeer gewild in Europa, bijvoorbeeld als hoogleraar
of als lijfarts aan dit of dat hof (Lissabon, Wenen, Petersburg). Het was dus zaak je
te profileren. De verschillende erfgenamen van dit deel van Boerhaaves nalatenschap
verkeerden dan ook allerminst vredig met elkaar. Ze kozen partij voor of tegen deze
of gene opvatting en lieten dat vaak ook in geschrifte weten. Zo schetst Kooijmans
een fraai beeld van de achttiende-eeuwse wetenschappelijke discussies en ruzies
rond Boerhaaves gedachtegoed. Natuurlijk was het onvermijdelijk dat diens
‘onsterfelijke geest’ het loodje moest leggen, evenals zijn mechanische
verklaringsmodel van het lichaam. Maar laten we wel wezen, daar waren zijn eigen
studenten instrumenteel in, al was het alleen maar omdat hij ze geleerd had dat je de
theorie aan moest passen aan observaties en empirische bevindingen en niet andersom.
In die zin werkten Haller, La Mettrie e tutti quanti in Boerhaaves geest.
Het andere deel van Boerhaaves schriftelijke nalatenschap bestond uit zijn eigen
aantekeningen. Die manuscripten had hij nagelaten aan twee neven, tevens leerlingen,
van hem: Herman en Abraham Kaau, zoons van zijn zuster, die zich - nogal
opportunistisch - gingen tooien met de achternaam ‘Kaau Boerhaave’. Kooijmans
noemt Herman ‘ondoorgrondelijk’, maar gezien zijn gedrag denk ik dat hem toch
ook het etiket ‘spilziek’ opgeplakt mag worden. Het is niet niks dat hij zijn moeder
tot armoede bracht. Ten slotte noopten zijn schulden Herman een baan als arts van
het Russische admiraliteitshospitaal aan te nemen. Zijn toegang tot Rusland had hij
te danken aan de bemiddeling van de diplomaat Jan Jacob Mauricius (getrouwd met
een nicht van hem), maar in het bijzonder aan zijn ‘unique selling point’: zijn deel
van de Boerhaavemanuscripten. Die zouden ze in Rusland maar wat graag uitgeven.
Herman deed er echter niets mee. Wel zag hij kans om via allerlei duistere machinaties
de riant betaalde positie van lijfarts van de keizerin te verwerven.
Ondertussen was na veel soebatten ook Hermans (dove) broer Abraham, een
fameus rokkenjager, overgehaald naar Rusland te komen, uiteraard met
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de andere helft van Boerhaaves notities. Maar ook hij kwam niet tot publicatie. En
toen betrad Margareta Hermina, Hermans dochter, het Russische toneel. Hij had haar
indertijd als zesjarige achtergelaten bij zijn moeder in Den Haag. De goede zorgen
van haar grootmoeder hadden niet kunnen verhinderen dat Margareta Hendrina
opgroeide tot een onverbeterlijke leugenaarster, van het soort dat je maar zelden
tegenkomt. Ze loog werkelijk over alles, al hadden de mensen dat, tot hun schade,
meestal niet meteen in de gaten. Zo bracht ze Mauricius bijna in zeer ernstige
problemen: hij ontdekte net op tijd wat er gaande was. En ze stal haar grootmoeders
sieraden, die ze her en der beleende. Een aardje naar haar vaartje?
Toen de familie dat allemaal in de gaten kreeg, wilden ze haar kwijt. Herman
moest maar eens voor zijn dochter zorgen. Die had daar geen zin in, maar toch werd
ze op de koets naar Rusland gezet. Edoch, Herman was inmiddels ernstig ziek
geworden. Toen zijn dochter in 1753 in Moskou arriveerde, zorgde ze ervoor dat
Abraham, die zijn broer bijstond, meteen weggestuurd werd, terug naar Petersburg.
Kort daarna overleed Herman. In 1758 overleed ook Abraham. Het voorlopig eind
van het liedje was dat Margareta, nog altijd een groot leugenaarster, zich meester
maakte van alle Boerhaave-manuscripten.
Het bovenstaande is alleen maar de grote lijn van Kooijmans verhaal. Daarin
spelen nog allerlei andere kleurrijke figuren een rol, of beter misschien: figuren die
kleurrijk worden door de rol die ze speelden in de ‘boerhaaviaanse successieoorlog’
en/of in de gang van zaken rond de door de gebroeders Kaau geërfde manuscripten.
Zo passeren, behalve de complete Russische keizerlijke familie, ook nog
Boerhaave-leerlingen als Bernhard Siegfried Albinus, Hieronymus David Gaub en
António Nunes Ribeiro Sanches meer dan eens de revue. Haat en nijd onder
wetenschappers, intrigues aan het Russische hof, leugens, diefstal, eerzucht, wellust,
antisemitisme, laksheid - Boerhaave moet zich op z'n minst omgedraaid hebben in
zijn graf. Was dat nu wat hij de wereld nagelaten had?
Boerhaaves papieren kwamen begin negentiende eeuw terecht in de Militaire
Medische Academie. Met die ‘schenking’ kochten Herman Kaaus kleindochter en
haar man hun omvangrijke schulden af. De manuscripten verdwenen uit zicht. Pas
zo'n eeuw later wist een Transsylvaanse chemicus ze te traceren.
Kooijmans verhaal begint in 1937 met een Russische onderzoeker die in een ijzig
koude, Petersburgse archiefkamer de Boerhaave-manuscripten vindt en dat, verkleumd
en al, aan een Nederlandse collega van de chemicus rapporteert. Het jaar daarop
sterft de onderzoeker en weer valt het stil. Na de Tweede Wereldoorlog, toen geen
van de betrokkenen meer in leven was, begon de zoektocht opnieuw. Zo eindigt het
verhaal in Petersburg, met Kooijmans die met veel moeite in 2010 eindelijk toegang
krijgt tot het Boerhaave-archief. Enige dagen kan hij allerlei papieren inzien, maar
dan stuit ook hij op ‘Rusland’: plotseling waren ‘de regels veranderd’. Archief
gesloten. Nieuwe onderhandelingen over toegang strandden in 2011 in de arrestatie
wegens corruptie van de belangrijkste partij, de onderminister van Defensie. In 2013,
na eindeloos van het ene bureaucratische kastje naar de andere bureaucratische muur
gestuurd te zijn, kreeg Kooijmans geheel buiten al die bureaucratie om, eindelijk
weer toegang tot het archief.
De geest van Boerhaave is zonder meer een prachtig geschreven boek. Nu eens
is het tragikomisch, dan weer schokkend, vaak treurig stemmend, maar
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altijd glashelder, beeldend en spannend. Dat nalatenschappen tot vetes kunnen leiden,
is bekend, maar bij mijn weten is dat nimmer zo boeiend beschreven. Moeiteloos
schuift Kooijmans de verhalen van de zeer verschillende erfgenamen in elkaar.
De nalatenschap van Boerhaave ligt tot op heden te verstoffen, misschien zelfs te
vergaan. Terecht besluit Kooijmans het boek met een pleidooi voor ‘een nieuwe
poging om dit Nederlandse erfgoed te redden’. In een land als het onze, waar talloze
instanties en organisaties de mond vol hebben van ‘erfgoed’, cultureel of anderszins,
zou zo'n pleidooi gehoor moeten kunnen vinden. Maar ik vrees het ergste.
ANNA DE HAAS

Christoph Schmitt-Maass e.a. (ed.), Fénelon in the Enlightenment:
traditions, adaptations, and variations. Amsterdam/New York, Rodopi
[thans Brill] 2014. Prijs: € 86 (printing-on-demand).
Een thans vergeten bestseller uit de achttiende eeuw, dat is Fénelons Les aventures
de Télémaque, gedurende de eeuw in heel Europa gedrukt en vertaald. De eerste druk
kwam in 1699 in Parijs van de pers bij een geacht uitgevershuis en in de volgende
honderd jaar verschenen er naar schatting 150 edities en vertaalde uitgaven, meestal
bij gerenommeerde uitgevers en drukkers. Rousseau, Goethe, Stendhal en vele anderen
citeren hem met instemming, ja ook Weyerman noemt hem (in de Rotterdamsche
Hermes, nr. 6; met dank aan Frank van Lamoen). De Télémaque was zo populair dat
er ook diverse operalibretti op gebaseerd werden.
Het verhaal van het boek is een bijna postmodernistische vondst. Homerus laat in
de Odyssea kroonprins Telemachus een zoektocht naar zijn niet uit Troje
teruggekeerde vader Odysseus ondernemen en laat hem aan het einde terugkeren
naar zijn vaderland, maar zegt niets over die tocht. Díe avonturen worden verteld
door Fénelon (1651-1715), aartsbisschop van Cambrai en in de jaren negentig
opvoeder van de kleinzoon van de koning, voor wie het boek bedoeld was.
Télémaque is een vorstenspiegel zoals er wel meer verschenen waren, maar
tegelijkertijd bevat het impliciete kritiek op de belligerente en in weelde levende
Lodewijk XIV. Om die reden werd het boek onmiddellijk na verschijning van het
eerste deel verboden (de hele tekst circuleerde al in handschriftelijke vorm). Pas in
1717, na de dood van de Zonnekoning, kon het in Frankrijk in het openbaar
verschijnen, door toedoen van de vrijzinnige regent Philippe (Lodewijk XV was
minderjarig). De brave bisschop was echter eerder al in ongenade gevallen, zowel
bij het hof als in de Kerk, vanwege zijn Explication des maximes des saints sur la
vie intérieure (1697). Daarin had hij de quiëtistische ideeën van de mystica Madame
Guyon verdedigd.
In deze beide constateringen ligt de kernvraag waarop dit boek - de acta van een
in 2012 in Potsdam gehouden congres - een antwoord probeert te geven: hoe keek
de Verlichting naar deze intens gelovige en mystiek angehauchte katholieke bisschop
die tegelijkertijd een soort sociaal koningschap propageerde?
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In de bibliotheken van intellectuelen, inclusief die van de adel, was de Télémaque
zo goed als altijd vertegenwoordigd, evenals sommige andere werken van Fénelons
hand. Rousseau volgde graag diens ideeën over de ‘noble simplicité’ (de term, die
later bij Winckelmann terug zal keren, komt al in de Télémaque voor). Zijn
pedagogisch essay Emile staat geheel in de traditie waartoe ook de Télémaque hoort.
En hoewel hij Emile alleen de lectuur van Defoe's Robinson Crusoe toestaat, krijgt
deze aan het einde van het boek ook toegang tot het hoofdwerk van de bisschop van
Cambrai. De conservatieven, met schrijverbisschop Bossuet aan het hoofd, noemden
de Télémaque ‘blasphème dans la bouche d'un prêtre’ en het daarin gepresenteerde
maatschappijbeeld ‘le revers de notre gouvernement’. Dit was een grove overdrijving:
Fénelon steunde het concept van het absolutistische koningschap, maar wilde graag
dat deugden de basis van het bestuur zouden zijn. Matthew Mendham merkt in zijn
bijdrage terecht op dat Rousseau veel verder ging dan Fénelon.
Voltaire's latere deïstische opvattingen zijn beïnvloed door Fénelons quiëtisme,
dat ook Duitse piëtisten (protestanten!) als Spener en Francke heeft geïnspireerd
(bijdragen van Karen Pagani en Christoph Schmitt-Maass).
Over de receptie van Télémaque in Frankrijk verscheen in 1917 een uitvoerig
documentair overzicht van de hand van Albert Chérel: Fénelon au XVIIIe siècle en
France (reprint 1972). In de hier besproken bundel is een mooie aanvulling
opgenomen: een gedetailleerde uiteenzetting door Mary D. Cheriff over de rol die
de libertijnse regent Philippe, neef van Lodewijk XIV, speelde in de rehabilitatie van
Fénelon; het kan de beste bijdrage aan het boek genoemd worden.
Groot-Brittannië is onder meer vertegenwoordigd door de Schot Andrew Ramsay
(1686-1743), de Eckermann van Fénelon en beheerder van diens nalatenschap. Maar
Andrew Mansfield toont in zijn bijdrage aan dat Ramsay's biografie van Fénelon in
die zin misleidend is dat hij als een pleitbezorger van religieuze tolerantie geschetst
wordt: Fénelon - overigens altijd gehoorzaam aan Kerk en koning - had geen
sympathie voor jansenisten en protestanten.
In de bundel wordt in een reeks bijdragen de verhouding tussen Fénelon en de
Verlichters in diverse Europese landen (en in de VS en Brazilië) bekeken. Maar de
lezer kan zich hier en daar niet aan de indruk onttrekken dat het de Verlichters zelf
zijn die hem annexeren en hem graag als ‘philosophe’, deïst, verdediger van het volk
en van de tolerantie schilderden (zie hiervoor de recente biografie van Sabine
Melchior-Bonnet, Fénelon, 2008). Ja, de titel die de grote Fénelonkenner Jacques
Le Brun, verzorger van de Pléiade-editie en van de uitgave van de correspondentie,
aan zijn voorwoord tot deze bundel gaf, zegt het juist: ‘une réception paradoxale’.
De in deze bundel bijeengebrachte gegevens en conclusies zijn - ook al leiden ze
niet tot een eenduidig antwoord op de vraag die het uitgangspunt was - nuttig voor
onze kennis van sociale en religieuze aspecten van de achttiende eeuw. Helaas wordt
er nauwelijks gebruik gemaakt van de parateksten in de uitgaven van de Télémaque:
toegevoegde opdrachten, voorwoorden, commentaren, indices. Om een voorbeeld
te noemen: de editie uit 1719 (een gedeelde uitgave: Rotterdam, J. Hofhout en
Amsterdam, Wetstein) heeft voetnoten toegevoegd gekregen waarin de personen en
situaties die model zouden hebben gestaan, aangewezen worden: wat de auteur
impliciet aangeduid zou hebben, wordt hier ontsluierd. Voortdurend worden negatieve
zaken betreffende Lodewijk XIV
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aan de orde gesteld, zoals zijn oorlogszucht (onder meer zijn oorlogen tegen onze
Willem III), zijn zwakheden (zoals zijn maîtresses Louise de la Vallière en Madame
de Montespan) - en dit alles wordt door een index ontsloten. De beide uitgevers
melden in hun voorwoord dat deze noten leiden tot ‘ap[p]lications très convenables
à la verité’; deze edities gaan dan een rol spelen in de politieke propaganda. Ook de
studie van uitgaven voor specifieke doelgroepen (jongeren, vermogende
verzamelaars), die in keuze van formaat, layout, ornamentatie en illustraties
functionele grafische vormgevingen tonen, kunnen ons inzicht in de receptie
verdiepen.
Deze bundel stelt ook enigszins teleur doordat de receptie in de Republiek, waar
vele herdrukken (al vanaf 1699) en enkele vertalingen verschenen, zo goed als geheel
ontbreekt. Nu beschikken wij hier wel over een monografie van H.G. Martin, Fénelon
en Hollande (1928) en over een artikel van René Faille gepubliceerd in de bundel
Fénelon, mystique en politique (2004). Maar in het bijzonder de tussen 1699 en 1715
verschenen edities van de Haagse uitgever Adriaan Moetjens verdienen nader
onderzoek omdat hij over een directe lijn met Parijs beschikte.
FRANS A. JANSSEN

Dini M. Helmers, Bilderdijks Odilde. Het leven van Catharina Rebecca
Woesthoven. Soest, Boekscout 2014. 330 p., ill. Prijs: € 25,25 (incl. porto)
(te bestellen via www.boekschout.nl).
De schaduwen van menselijke levens zijn vaak verhelderend. Dat wordt eens te meer
duidelijk dankzij de biografie van Bilderdijks eerste (en enige wettige) echtgenote.
Het levensverhaal van Catharina Rebecca Woesthoven (1763-1828), die in zware
jaren het leven deelde met de ‘grote ongenietbare’ en veroordeeld leek om ‘de vrouw
van’ te blijven, laat scherp uitkomen wie Willem was, maar veel scherper nog wie
Catharina Rebecca was.
In dat opzicht is het boek dat Dini Helmers over Catharina Rebecca schreef een
daad van eenvoudige rechtvaardigheid. De vrouw, die bij leven en later de schuld
kreeg van de mislukking van het huwelijk met de dichter, wordt bijna twee eeuwen
na haar dood gered van het schaduwleven waartoe de verering van de dichter haar
veroordeeld had. Het wansmakelijke van het gedrag van Bilderdijk, voor iedereen
met een goed afgesteld moreel kompas onmiddellijk duidelijk, werd nadien
gebagatelliseerd. Alsof de bewondering voor zijn werk geschaad zou worden door
de erkenning dat hij zich in zijn persoonlijk leven als een grote hypocriet en een
onmogelijk mens gedroeg. Mij zijn dergelijke fantastische schrijvers met een duivels
hart en een rotkarakter eigenlijk liever dan de ideale schoonzonen: de witwassing
van Bilderdijk heeft hem vermoedelijk veel fans gekost.
Over Catharina Rebecca Woesthoven werden in de loop van haar leven en ook
erna belastende feiten verzameld die de indruk moesten wekken dat zij meer
verantwoordelijkheid voor het falen van het huwelijk (en daarmee voor het onwaardig
gedrag van Bilderdijk) moest dragen en de arme Bilderdijk dus minder. Een droevige
praktijk!
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Dini Helmers, die een dissertatie schreef over gestrande huwelijken en
geïnteresseerd is in de man-vrouwverhouding, leek de aangewezen persoon om de
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geschiedenis van deze fameuze echtscheiding nauwkeurig in beeld te brengen en op
een gefundeerde wijze een nieuw portret te schetsen van deze vrouw. Helmers stelt
haar lezers niet teleur. Het levensverhaal van Catharina Rebecca is van alle glamour
ontdaan: een strijd om het naakte bestaan.
Dat is misschien wel het opmerkelijkste van de levensgang van Catharina Rebecca
Woesthoven: in haar leven wisselen tegenslagen en meevallers elkaar af, maar zij
overlééft. Helmers laat haar heldin niet lijden aan self-fashioning, maar beschrijft
zakelijk (op basis van archiefmateriaal) en met inlevingsvermogen hoe Catharina
Rebecca het eigen hoofd en dat van haar kinderen boven water hield. Nadat haar
man een veilig heenkomen had gezocht na een zelfgezochte verbanning, was er niet
enkel de leegte, maar ook woede en schuld.
Eind maart 1795 vertrekt Willem naar Hamburg. Hij probeert zijn vrouw nog wel
te bewegen hem te volgen. Volgens Helmers moet Bilderdijk geweten hebben dat
zij met de zorg voor hun twee kinderen, Louise en Elius, geen zin had in een
avontuurlijk en zwervend leven; zij verkoos veiligheid. De verbanning wordt voor
Bilderdijk een verlossing uit een (naar zijn zeggen) ongelukkig huwelijk. Haar
echtgenoot heeft echter zijn hielen nog niet gelicht of de schuldeisers staan voor
Woesthovens deur. Ze waren in gemeenschap van goederen getrouwd en zij droeg
als 31-jarige de last van het kolossale gat in de hand van haar man.
Catharina Rebecca stuurt haar man brieven, waarin het verwijt met potlood
geschreven is. Zij doet een beroep op familie en vrienden. Een belangrijke rol speelt
daarbij haar zus Maria Petronella Elter-Woesthoven. Maria Petronella speelt een
opmerkelijk dubbelspel: zij spreekt met haar zus, neemt de zorg voor nichtje Louise
op zich en correspondeert (achter de rug van haar zus) met Willem Bilderdijk. Een
kreng!
In zijn brieven maakt Bilderdijk er geen geheim van dat hij zijn zoon Elius veracht.
Die afkeer van zijn zoon neemt deze lezer niet in voor de vader. Had Multatuli ook
niet zo'n kolossale hekel aan zijn Edu? En Peter de Grote en koning Willem I, die
konden hun zonen ook wel schieten. Het kwam blijkbaar in de beste kringen voor.
Terwijl Catharina Rebecca het op akkoordjes gooit met de schuldeisers en naar
een kleinere woonruimte zoekt, wordt haar man verliefd op een jong meisje van nog
geen twintig: Katharina Wilhelmina Schweickhardt. Deze Katharina heeft er wel
moeite mee dat zij wat heeft met een getrouwde man. De getrouwde man zelf heeft
ogenschijnlijk heel wat minder scrupules. Catharina en Katharina wisselen nog wel
enkele briefjes, maar grote Willem vindt dat niet goed.
In een aantal hoofdstukken beschrijft Helmers het vervolg van Catharina Rebecca's
leven. Soms moest ik daarbij denken aan de roman De bekoring van Hans
Münstermann, waarin een vrouw in de twintigste eeuw een leven na de echtscheiding
probeert op te bouwen. In vergelijking met de droefenis die Münstermann schetst,
gaat het Catharina Rebecca eigenlijk verbluffend goed af. Haar tweede huwelijk is
weliswaar geen succes, maar de stommiteit van een huwelijk in gemeenschap van
goederen begaat zij niet andermaal. Het lot is haar bijzonder gunstig gezind, maar
misschien heeft zij dat lot ook wel wat handjes geholpen. De oude gefortuneerde
neef Christiaan Woesthoven vraagt haar omstreeks 1803 of zij bij hem wil komen
inwonen in het grote en lege huis aan de Binnen Amstel. De geschiedenis van de
testamenten van neef Christiaan laat zien dat de nicht steeds meer begunstigd wordt
en op steeds grotere
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kapitalen mag rekenen. De ontbinding van het tweede huwelijk verduistert het
florissante vooruitzicht niet. Opvallend is nog wel dat er bij de erfenis van neef
Christiaan heel wat kapers op de kust verschijnen, ook instanties als de diaconie, die
genadeloos en vergeefs azen op de erfenis.
Op een van de laatste bladzijden van haar goed geschreven boek heeft de auteur
nog een geweldige surprise in petto. Het zijn die pagina's over de vervalste
scheidingsakte die Helmers laten kennen als een CSI-volontair. Die spannende
bladzijden gaan - het nadeel van het voordeel - met terugwerkende kracht ten koste
van de voorafgaande pagina's, die nauwkeurig en degelijk zijn, maar waaraan het
vuurwerk ontbreekt. Dat is ook een gevolg van een van de belangrijkste deugden
van het boek: de nauwkeurige verantwoording. Die verantwoording - en de
bewonderenswaardige neiging het verhaal compleet te vertellen - schiet naar mijn
smaak wel eens door en vertraagt het verhaal.
Het omslag van het boek laat Catharina Rebecca zien, met een hoedje en rode
wangen. Zij heet er Bilderdijks Odilde: haar aanminnige blik belooft een
keukenmeidenroman. Maar schijn bedriegt. Dini Helmers heeft een moeilijk
vrouwenleven op voorbeeldige wijze beschreven en Catharina Rebecca bevrijd uit
de ketenen van eeuwenlange verachting.
PETER ALTENA

Hans van Koningsbrugge, Het verhaal van twee verloren vriendschappen.
De Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland 1714-1725. Groningen,
Instituut voor Noord- en Oost-Europese Studies 2013. 220 p., ill. Prijs: €
30 (te bestellen via de webwinkel van het Nederland-Rusland Centrum
op www.nrce.nl).
In de geschiedschrijving is de Grote Noordse Oorlog (1700-1721) in de marge gedrukt
door de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) en, althans in het Nederlands, slechts
mondjesmaat en zeker niet integraal beschreven. Ook het boek van Hans van
Koningsbrugge is een gedeeltelijke bijdrage aan de geschiedschrijving van deze
oorlog: hij beschrijft vooral de rol van de Republiek daarin, al is ‘rol’ een wat te
groot woord.
De Noordse Oorlog was in de eerste plaats een strijd tussen Zweden en Rusland
om de macht in het Balticum ofwel de landen rond de Oostzee, waar de Republiek
haar zo lucratieve ‘moedernegotie’ bedreef. De oorlog maakte echter het bevaren
van die zee voor koopvaardijschepen - die met name op Zweden en Rusland voeren
- tot een riskante onderneming. Zo zijn enkele honderden Nederlandse schepen ten
prooi gevallen aan Zweedse kapers, die van Karel XII kaperbrieven hadden gekregen,
omdat hij, geheel terecht, meende dat Rusland vanuit de Republiek (lees: Amsterdam)
voorzien werd van wapens. Ook in Rusland en in de door dat land beheerste
havensteden werden wel Nederlandse schepen aan de ketting gelegd, maar toch lijken
daar de problemen merendeels gelegen te hebben in de Russische heffing van
tolgelden op in- en uitvoer van goederen.
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Eigenlijk wilde de Republiek - nogmaals, lees: Amsterdam - het beste van twee
werelden: vrije handel op beide landen en een ongehinderde doorvaart. Natuurlijk
moest de stad die wensen (en haar klachten) kenbaar maken via de Staten-Generaal,
die vervolgens hun vertegenwoordigers in de betreffende
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landen de nodige opdrachten moesten geven. Dat de politieke besluitvorming in de
Staten traag verliep omdat er altijd wel een gewest dwars lag, is genoegzaam bekend.
Het onderscheid tussen traagheid en vertragingstactiek, of zelfs obstructie, is trouwens
niet altijd duidelijk. Maar ook in Zweden en Rusland wist men hoe je een besluit op
de lange baan kon schuiven. De diverse voorgestelde handelsovereenkomsten tussen
Zweden en de Republiek en tussen Rusland en de Republiek droegen altijd
quid-pro-quoclausules in zich. Zo wilde Zweden wel een commercietractaat met de
Republiek aangaan, mits de Republiek Zweden zou steunen in zijn strijd tegen
Rusland.
Dat nu was een onmogelijke wens. Niet alleen was na 1713 de Republiek financieel
uitgeput en was er geen geld voor militair ingrijpen waar dan ook, maar ook betrachtte
zij officieel neutraliteit in het Noordse conflict en was niet van plan daarvan af te
wijken. (Het feit dat iedereen wist dat Amsterdam wapentuig aan Rusland leverde,
werpt een twijfelachtig licht op deze houding.) De Staten wilden zowel Zweden als
Rusland te vriend houden, en tegelijk ook Zwedens bondgenoot Engeland. Engeland
op zijn beurt was echter Nederlands grootste concurrent in de handel op de Oostzee.
Kortom: een gordiaanse knoop van belangen en wensen.
Het gevolg was: eindeloze voorbereidingen tot onderhandelingen en soms echte
pogingen tot onderhandelingen - maar nergens kwam iets van terecht, niet in Zweden
en niet in Rusland. De Republiek wilde in ruil voor gunsten of toezeggingen niet
bieden wat gevraagd werd door de wederpartij, zoals militaire steun of partij kiezen
in het Noordse conflict. Het hele geharrewar werd bovendien gecompliceerd door
een flinke dosis wederzijds onbegrip, botsingen van karakters, diplomatieke incidenten
en blunders, koppigheid van alle partijen en wat dies meer zij. Uiteindelijk ging
Engeland met de buit strijken. Dat land gaf Zweden wat het wilde: militaire bijstand,
uiteraard in ruil voor handelsrechten. Engeland was ook actief in het Balticum als
vredestichter. In 1721 zetten Zweden en Rusland in Nystad een punt achter hun strijd.
De Republiek was uitgespeeld in het Oostzeegebied.
Van Koningsbrugge heeft zijn best gedaan deze gecompliceerde diplomatieke
geschiedenis - want dat is het eigenlijk - zo duidelijk mogelijk uit de doeken te doen.
De betrokken diplomaten - Jacob de Bie en later Willem de Wilde in Sint Petersburg,
en Hendrik Willem Rumpf in Stockholm - kregen veelal onuitvoerbare of
onrealistische opdrachten uit het vaderland waaraan ze, soms tegen beter weten in,
gevolg probeerden te geven. Tegelijk werd hun positie in hun standplaats ook bepaald
door hun karakter en manier van optreden.
Jacob de Bie had niks op met de vele feesten en braspartijen van Peter de Grote,
zodat de tsaar en zijn kring niks op hadden met De Bie. Helaas was De Bie zo
onvoorzichtig zich in lange brieven naar Den Haag nogal openhartig en op afkeurende
toon uit te laten over het brassen en andere Russische toestanden. Al zijn post werd
namelijk door de Russen gelezen. Toen hij Den Haag per brief informeerde over de
omstandigheden rond en geruchten over de dood van des tsaars zoon (hij stierf in de
gevangenis na een ondervraging), was de Russische maat vol. In 1718 moest De Bie
teruggeroepen worden. Bijna twee jaar zat de Republiek zonder vertegenwoordiging
in Rusland. Hoewel zijn opvolger De Wilde ook geen rimpelloze jaren had in
Petersburg, gebeurde hem nooit wat De Bie overkwam: huisarrest, huiszoeking en
vrees voor zijn leven.
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Ondertussen hadden in de Republiek gebeurtenissen plaatsgevonden, die eigenlijk
alleen maar bizar te noemen zijn en bekend staan als ‘De affaire Von Görtz’. In 1717
werd de wegens zijn jacobitische connecties door Engeland gezochte Zweedse
diplomaat Georg Heinrich baron von Görtz aangehouden in Arnhem. Voordat Den
Haag en Londen tot overeenstemming konden komen over wat met hem te doen,
werd hij door de Staten van Gelre in vrijheid gesteld. In Engeland waren ze boos, in
Zweden werd ‘our man in Stockholm’, Rumpf, de toegang tot het hof ontzegd.
Dit mag allemaal redelijk overzichtelijk klinken, maar is in feite slechts het topje
van de Nederlandse diplomatieke ijsberg. De rest bestond niet alleen uit
bovengenoemde blunders en botsingen, maar ook uit roddels, manipulaties, al of niet
moedwillig in de wereld gebrachte geruchten, intriges van velerlei snit en uiteraard
het streven naar macht en profijt der betrokkenen. Het boek biedt een onthutsend
kijkje in de diplomatieke keuken, waar de Republiek zeker niet tot de handige koks
behoorde.
ANNA DE HAAS
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Signaleringen
Nico Boerma, Aernout Borms, Alfons Thijs, Jo Thijssen e.a.,
Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten. Populaire grafiek
in de Nederlanden, 1650-1950. Vormgeving: Piet Gerards Ontwerpers.
Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2014. 1004 p., 415 ill. in kleur. Prijs: € 89,95
(de luxe-editie à € 145 bevat een originele prent).
Vanaf 1962 en tot dusverre had ‘De Meyer’ het laatste woord over volksprenten. De
volks- en kinderprenten in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw van de
Belgische volkskundige en prentenkenner Maurits de Meyer (1895-1970) was
gedurende ruim een halve eeuw hét standaardwerk. Antiquaren en veilinghouders
refereerden bij verkoop aan het nummer dat een prent in ‘De Meyer’ had, of
vermeldden met trots dat hij daarin niet voorkwam - een stempel van exclusiviteit
dat prijsverhogend werkte.
Een paar maanden na verschijning is al duidelijk dat De Meyer door Kinderprenten,
volksprenten, centsprenten, schoolprenten naar het tweede plan is verdrongen.
Voortaan wordt in de prentkunde gerefereerd aan ‘KVCS’ of ‘de dikke Boerma’, zoals
het boek in de wandeling wordt genoemd. Nico Boerma, Aernout Borms, Alfons
Thijs (†) en Jo Thijssen zijn negen jaar bezig geweest met de samenstelling van dit
monumentale prentenboek - ruim drie kilo, duizend pagina's en meer dan vierhonderd
afbeeldingen. Hier is, letterlijk zowel als figuurlijk, iets groots verricht.
De Meyer bestreek in zijn werk een tijdvak dat begon in de vijftiende eeuw en
rond 1850 eindigde. KVCS houdt een andere datering aan: volgens de auteurs
verschijnen de eerste kinderen volksprenten pas rond het midden van de zeventiende
eeuw, terwijl ze het genre een doorlooptijd geven tot 1950. De afwijkende datering
van het begin van de populaire grafiek hangt samen met de definitie die ze voor het
genre hanteren. Doorslaggevend in hun opvatting is dat kinder- en volksprenten in
grote oplagen werden gedrukt en tegen lage prijzen werden verkocht. Op grond van
dat criterium laten zij vijftiende- en zestiende-eeuwse houtsneden buiten beschouwing,
omdat deze niet bestemd waren voor een breed publiek.
Daarentegen laat KVCS de geschiedenis van de volksprent een eeuw langer
doorlopen dan De Meyer. Diens voortijdige einde van de geschiedenis komt voort
uit het achterwege laten van prenten die werden geproduceerd met behulp van
industriële druktechnieken. Volksprent en handwerk waren voor De Meyer twee
kanten van dezelfde medaille.
Populaire grafiek bestaat steeds uit een combinatie van woord en beeld.
Kinderprenten worden in KVCS gedefinieerd als plano's van 30 × 40 cm met reeksen
afbeeldingen, waaraan gedrukte teksten zijn toegevoegd die zijn afgestemd op
kinderen. In zijn gangbare verschijningsvorm dient de kinderprent zich aan als een
stripverhaaltje avant la lettre. De iconografie omvat figuren als de legendarische
pantoffelheld Jan de Wasscher en de kwakzalver en potsenmaker Tetjeroen.
De volksprent is opgebouwd volgens hetzelfde stramien, maar in dit geval zijn de
afbeeldingen en teksten bedoeld voor volwassenen. Te denken valt aan moralistische
prenten als ‘trappen des ouderdoms’ en spot- en nieuwsprenten. Schoolprenten
ontstonden tegen het einde van de achttiende eeuw, als bijproduct of
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trickle-down-effect van de Verlichting. Ze werden gebruikt bij het aanschouwelijk
onderwijs of als beloning uitgereikt aan goed-presterende leerlingen. De schoolprent
was uiteraard pedagogisch verantwoord en braaf. Het begrip ‘centsprent’
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wordt vaak gebruikt als generieke aanduiding van populaire grafiek, maar is in feite
een negentiende-eeuws neologisme. De uitgever J. Schuitema uit Purmerend maakte
rond 1850 reclame voor in grote oplagen gedrukte prenten die slechts één cent kostten
- waarmee hij de centsprent in het leven riep.
De oplagen namen rond het midden van de negentiende eeuw sterk toe, in
samenhang met de introductie van nieuwe druktechnieken. De Turnhoutse firma
Brepols verhandelde in 1858 maar liefst 786.650 prenten. Maar ook met traditionele
middelen konden aanzienlijke oplagen worden behaald: zo verkocht de Amsterdamse
firma Erven de Wed. C. Stichter in 1792 277.000 prenten. Gezien die enorme aantallen
kunnen kinderen volksprenten met enig recht worden beschouwd als ‘massamedia’
van de vroegmoderne tijd. De kleine aantallen bewaard gebleven exemplaren vallen
in het niet bij de oplagen waarin ze ooit zijn verschenen - het merendeel van dit
goedkope wegwerp-drukwerk ging de weg van oud papier, in de haard of op het
sekreet.
KVCS bestaat uit vijf delen, waarvan het eerste een grondige inleiding tot de materie
is. In elf hoofdstukken komen de verschillende soorten prenten, hun vervaardiging
en hun verspreiding aan de orde. Interessant is ook het overzicht van de belangrijkste
particuliere prentenverzamelingen. Het tweede deel biedt een overzicht van de ruim
130 drukkers en uitgevers die zich in de loop van de tijd in de Noordelijke en
Zuidelijke Nederlanden hebben beziggehouden met populaire grafiek. Het derde deel
brengt de thema's in kaart die op de prenten aan de orde komen. In het vierde deel de platenatlas - worden die thema's geïllustreerd aan de hand van ruim 250
kleurenafbeeldingen.
Het vijfde deel bevat bijna tweehonderd pagina's aan bijlagen, gezet in een kleiner
corps. De eerste bijlage bestaat uit de fondslijsten - voor zover die op dit moment
zijn achterhaald - van de drukkers en uitgevers die in het tweede deel zijn genoemd.
Deze bevatten vele prenten die sinds de verschijning van De Meyers boek in 1962
boven water zijn gekomen. Ook uitgevers die buiten de classificatie van De Meyer
vielen, worden hier opgevoerd. De tweede bijlage is een thematisch register op de
prenten. Verder bevatten de bijlagen lijsten van wederverkopers van de prenten, van
houtsnijders, graveurs en lithografische tekenaars, en van de belangrijkste openbare
prentencollecties. Het werk wordt afgesloten met een uitvoerig notenapparaat,
samenvattingen in het Nederlands, Duits en Engels, een bibliografie en verschillende
registers.
De publicatie van KVCS is een mijlpaal in de ontwikkeling van het
onderzoeksgebied. Dit nieuwe standaardwerk zet de komende decennia de toon voor
iedereen die zich bezighoudt met populaire grafiek.
SVDV

Bert Koene, Adel in opspraak. De Westerholts van Hackfort in de achttiende
eeuw. Hilversum, Verloren 2014. 160 p., ill. Prijs: € 18.
Een familiekroniek met véél schandaal erin, al is dat indertijd voornamelijk en famille
gebleven. Dat was te danken aan de zeer ‘bekwame crisismanager’ (flaptekst) die
de familie tot haar geluk ook onder haar leden telde.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

Het verhaal telt drie grote boosdoeners, één boosdoenster en gemelde crisismanager,
allen behorend tot de Gelderse adel. Dit gezelschap bestond uit Johan Frederik van
Westerholt (1697), zijn zoons Willem Carel Alexander (1724) en Frederik Borchard
Lodewijk (1726), wiens vrouw Anna Maria Dorothea van
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Lintelo (c. 1743) de vierde im Bunde is, met Jacob Adolf baron van Heeckeren (1724),
zwager van Willem en Frederik, als de redder in alle nood. Om de lezer niet in een
genealogische kluwen te verstrikken, laat ik de namen van de omstanders - familie,
vrienden, vijanden - weg. (Het boek bevat geen aparte stamboom met jaartallen:
dergelijke gegevens staan verspreid vermeld, behalve het geboortejaar van Dorothée
van Lintelo.)
De eerste boosdoener, Johan Frederik, was een egocentrisch, driftig man, die
meende op alles recht te hebben en iedereen bedreigde, beledigde en uitschold als
hij zijn zin niet kreeg. Hij gedroeg zich zo bar jegens zijn vrouw, dat zij in 1726
scheiding van tafel en bed aanvroeg (en kreeg). Vermoedelijk was er sprake van wat
wij ‘huiselijk geweld’ noemen. Ze verliet het echtelijk huis - de havezate Hackfort
- met medeneming van hun vier kinderen (onder wie dus Willem en Frederik), die
ze overigens meteen elders onderbracht. Op Hackfort heeft ze nooit meer een voet
gezet.
Niet alleen was Johan Frederik een onaangenaam mens, hij kon ook niet met geld
omspringen. Hij wekt de indruk dat geldzaken hem te min waren, behalve dat hij het
wel altijd wilde hebben. Na zijn dood in 1751 ontfutselde zijn jongste zoon, Frederik,
de havezate aan zijn broer Willem, die daar als oudste de rechten op had. Wel nam
Frederik ook de daarbij behorende torenhoge schulden integraal over. Zijn achterbakse
optreden choqueerde zijn moeder, maar de ‘overname’ is uiteindelijk formeel geregeld.
Het moge duidelijk zijn dat Willem de zwakkere was van de twee. Of hij echt
‘gek’ was, zoals in dit boek meermaals wordt beweerd, waag ik te betwijfelen. Hij
lijkt meer een beetje een dommige dwaas, die niet tegen een glaasje kon: dan werd
hij agressief en onhandelbaar. En hij dronk graag. De familie probeerde hem in het
gareel te krijgen: hij moest het leger in, later naar de West, vervolgens in huis bij
een braaf echtpaar in Brabant, maar ten slotte (in 1755) belandde hij in een Utrechts
verbeterhuis, waar hij op een korte onderbreking na tot zijn dood (1783) heeft gezeten.
Ondertussen bleek zijn broer Frederik onverkort een aardje naar z'n vaartje te
hebben. Met zijn gekonkel, leugens, beledigingen, dreigementen en onbeschoftheden
bezorgde hij de familie permanent hoofdbrekens. Dat hij toch nog getrouwd is mag
een mirakel heten. Dat deed hij in 1761, met Dorothée van Lintelo. Zijn familie was
niet bij het huwelijk aanwezig (zijn moeder had inmiddels alle contact met hem
verbroken). Voorzover na te gaan konden Frederik en Dorothée het goed met elkaar
vinden. Eén ding hadden ze in ieder geval gemeen: ze konden geen van beiden met
geld omgaan. Bij zijn dood in 1775 was Dorothée zwanger van hun zevende kind.
Als weduwe beging Dorothée van Lintelo een faux pas, waarmee elke kans op
een plaats in de familie voorgoed verkeken was: zij raakte zwanger van een
boerenzoon. Het kind werd buiten de jurisdictie van Gelderland geboren. De familie
kwam meteen in actie en ontnam haar alle kinderen uit haar huwelijk met Frederik.
Ze werden onder voogdij geplaatst van Jacob Adolf baron van Heeckeren, de man
van Frederiks zus.
Jacob Adolf heeft zijn hele getrouwde leven de puinhopen opgeruimd die zijn
schoonvader, zwagers en schoonzus van hun levens maakten. Hij heeft steeds de
zaken met hun vele schuldeisers geschikt en geplooid, trad waar nodig als voogd op,
nam verantwoordelijkheid voor de (vergeefse) pogingen tot verbetering van Willem,
zorgde voor juridisch solide regelingen tussen alle partijen - hij moet er bij tijd en
wijle bijna een dagtaak aan gehad hebben.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

Het behoeft geen betoog dat door deze hele geschiedenis voortdurend erfenis-
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kwesties en boedelscheidingen spelen. Ook hierover ontfermde Jacob Adolf zich.
Hij moet een bewonderenswaardig man met een onwaarschijnlijke voorraad geduld
zijn geweest. Dat hij daarbij waarschijnlijk gedreven werd door het verlangen de
familie-eer te redden, doet daar niets aan af.
Deze familiegeschiedenis is in de eerste plaats microgeschiedenis. Voor wie niet
thuis is in de mores van de adel is het soms verhelderend. Zo blijkt dat toelating tot
de Ridderschap en daarmee eventueel tot openbare functies alles met afkomst en
niets met geestelijke of intellectuele capaciteiten te maken had. Hoe dat ook zij: het
kwaaie karakter van vader en zoon heeft zich niet voortgeplant. De kinderen van
Frederik en Dorothée werden, om met de auteur te spreken, ‘over het algemeen weer
alleszins ordentelijke mensen’.
Bert Koene vertelt het verhaal redelijk vlot, met hier en daar wat overbodige
herhalingen en niet altijd met de nodige historische afstand. Eén ding moet me van
het hart: ik weet dat het bijbels klinkende ‘zonen’ opgang maakt ten koste van ‘zoons’.
In het kielzog hiervan verwacht ik ooit ‘dochteren’ tegen te komen. Maar ‘omen’
voor ‘ooms’ (p. 127, 131)?? Het is de enige rariteit die ik vond, maar een rariteit is
het.
ADH

Anna de Haas, Theatrale zelfmoord. De eigenhandige dood op het
Nederlandse toneel, 1670-1780. 224 p., ill. Hilversum, Verloren 2014. Prijs:
€ 22.
In haar boek Theatrale zelfmoord richt Anna de Haas zich op laat zeventiendeeeuwse
en achttiende-eeuwse Nederlandse toneelstukken waarin personages zich het leven
benemen. Ze concentreert zich enerzijds op de zogenaamde ‘sympathieke
zelfmoorden’, zoals de altruïstische zelfmoord, zelfmoord om de eer te redden,
zelfmoord uit wroeging of boetedoening, en liefdeszelfmoord. Anderzijds bespreekt
ze de moreel slechte (de antipathieke) zelfmoordenaar van wie ze aantoont dat deze
onmisbaar bleek te zijn op het toneel om normen en waarden voorop te kunnen stellen
en soms te veranderen, maar ook omwille van een spectaculaire theatraliteit en
spannende dramatiek. Zo biedt De Haas een essentiële aanvulling op het bestaande
onderzoek over zelfdoding op het theater, zeker in Nederlands verband, maar ook in
breder Europees verband.
In het eerste deel van haar boek ‘In naam van vrijheid en vaderland’ behandelt De
Haas hoe helden als Lucretia en Cato zichzelf van het leven benamen om het vaderland
te dienen. Steevast stond het redden van de vrijheid voorop om de zelfdoding te
rechtvaardigen en zelfs te eren. In ‘De grenzen van de macht voorbij’, het tweede
deel van Theatrale zelfmoord, gaat De Haas dieper in op de eer als reden voor
zelfdoding. Hierbij laat zij ook negatieve personages de revue passeren. Deze
verschuilen zich achter de eigen eer en werden in de achttiende eeuw zo als louter
egoïstisch gepresenteerd. Vervolgens bespreekt De Haas de boosaardige personages
die zich na vaak erg ingewikkelde plots van het leven beroven, aangedreven door
het besef van machtsverlies, wraak of eigenliefde. Hierbij komt ook machtsmisbruik
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voor het bevredigen van ongeoorloofde seksuele wellust aan bod. Een dergelijke
zelfdoding gold in de achttiende eeuw steevast als het welverdiende loon.
In het derde deel gaat De Haas in op fatale liefdes. De schijnbaar afgewezen liefde
van Julia, de incestueuze verlangens van Phaedra en de lichamelijke lust van Dido
werden als drijfveer van zelfdoding expliciet becommentarieerd. Intrigerend is De
Haas' bespreking van de dubbele liefdeszelfmoord van Piramus en
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Thisbe, die in de achttiende eeuw zowel in ernst, als in ‘boert’ werd opgevoerd. In
het vierde deel, ‘Suïcidale neigingen’, spitst De Haas zich toe op toneelkarakters die
worden tegengehouden in hun poging tot zelfdoding of enkel maar dreigen zelfmoord
te plegen, alsook op de karakters uit het herdersspel die mislukken in hun zelfdoding.
Het beschrijvende karakter van het boek wordt minder sterk in het vijfde deel
waarin De Haas zich de vraag stelt of de zelfdoding ook daadwerkelijk op het toneel
werd vertoond. Ze beschrijft de spanningsverhouding tussen enerzijds de overtuiging
dat de zelfdoding het krachtigste effect heeft als die ook daadwerkelijk op de scène
te zien was en de dominante poëticale regel van de welvoeglijkheid die het sterven
op scène nauwelijks toelaat. Helaas moet ook De Haas toegeven weinig gegevens te
hebben over hoe het sterven op het toneel precies op de planken werd gevoerd.
Deze meer interpretatieve toon houdt De Haas aan in het volgende deel waarin ze
de beargumenteerde afwijzing en de persiflage op zelfdoding behandelt. Ze eindigt
wel nog met een beschrijving van de nieuwe types van toneelkarakters die zichzelf
van het leven beroven en die op het einde van de achttiende eeuw opkomen.
Theatrale zelfmoord wekt bewondering omdat het de eerste Nederlandse studie is
naar zelfdoding op het Nederlandse toneel in de late zeventiende en achttiende eeuw.
Daarenboven is de studie goed uitgegeven. Uitgeverij Verloren bewijst opnieuw haar
kunde in de mooie, correcte en overzichtelijke vormgeving van academisch werk.
Daarnaast is de studie ook prima geschreven. De Haas houdt een klare schrijfstijl
aan en geeft een heldere bespreking van de typologie van karakters die zich van het
leven ontnemen, alsook van de connotaties die de representatie van zelfdoding op
de Nederlandse scène met zich meebracht.
Dit boek heeft echter als nadeel dat het vaak opsommend blijft. De interpretatie
had diepgaander mogen zijn. Dit gemis laat zich al meteen voelen in het inleidende
deel waarin De Haas enerzijds categoriek het thema van de zelfdoding op scène naar
voren schuift, maar anderzijds deze keuze weinig onderbouwt. Het lijkt welhaast
alsof de auteur beargumenteert dat het onderwerp interessant is omdat het nog nooit
eerder onderzocht werd. Het onderwerp had niet enkel in de inleiding, maar eigenlijk
in het gehele corpus meer legitimiteit gekregen mits een gedegen historische
contextualisering. Daarnaast wordt het betoog al te vaak onderbroken door de vele
hoofdstukken. Het staat een eenduidige lijn in het verhaal soms in de weg. Desondanks
zou ik dit werk willen aanraden aan iedereen die zich bezighoudt met het
achttiende-eeuwse Nederlandse toneel. De Haas maakt immers onweerlegbaar
duidelijk dat je daar niet om het thema zelfdoding heen kan.
BRAM VAN OOSTVELDT

Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen. Hertaling
Michiel Wielema. Nijmegen, Vantilt 2014. 262 p. Prijs: € 19,95.
Adriaan Koerbagh (1633-1669) staat sinds een aantal jaren weer volop in de verdiende - aandacht. Zo kreeg vorig jaar de jaarlijkse Spinozadag in Paradiso als
thema ‘Spinoza en Koerbagh: provo's van de Gouden Eeuw?’ en werd er een petitie
gestart om een straat naar deze vrijdenker te vernoemen. De hernieuwde aandacht
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is voor een deel toe te schrijven aan de biografie van Bart Leeuwenburgh
(gerecenseerd door René Willemsen in Mededelingen 36 (2013), p. 81-84). En nu is
er dan een hertaling van Koerbaghs Een ligt schijnende in duystere plaatse uit 1668.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

95
De vrijdenker Adriaan Koerbagh, die in de Republiek de aandacht had getrokken
met zijn Bloemhof van allerley lieflijkheyd (1668), werkte al snel na deze publicatie
aan een tweede boek, dat qua inhoud als een radicaler vervolg kan worden beschouwd.
Hij was wegens problemen met de Bloemhof uitgeweken naar Culemborg en liet van
daaruit Een ligt schijnende in duystere plaatse drukken. De Utrechtse drukker had
echter kennis genomen van de inhoud, stopte halverwege de druk van dit boek en
stapte naar de schout. Koerbaghs vlucht naar Leiden en onderduikpoging in deze
stad mochten niet baten. Hij werd gearresteerd, berecht en stierf een jaar na zijn
veroordeling in het Amsterdamse rasphuis.
Het drukken van Een ligt was dan halverwege stopgezet, dit betekent niet dat de
inhoud verloren is gegaan. Hoewel het werk gedrukt was tot en met bladzijde 176,
is de rest namelijk overgeleverd in handschrift. Momenteel bestaan er nog twee
exemplaren; beide in bezit van museum Meermanno in Den Haag. Dat die twee
exemplaren bewaard zijn gebleven, hebben we te danken aan degenen die juist wilden
voorkomen dat het gedachtegoed zich verspreidde. Ze zijn waarschijnlijk samengesteld
voor de Amsterdamse schout en schepenen, bedoeld om te gebruiken tijdens het
proces (zoals wel vaker gebeurde in de zeventiende en achttiende eeuw). Mogelijk
waren er oorspronkelijk meer van dergelijke exemplaren.
Het is overigens niet de eerste keer dat dit werk van Koerbagh beschikbaar is
gemaakt. Eerder, in 2011, verscheen bij Brill een door Wielema verzorgde tweetalige
editie (oorspronkelijke tekst en modern Engels) van Een ligt. Met deze hertaling kan
nu ook een breder publiek in Nederland kennismaken met het gedachtegoed van
Adriaan Koerbagh. Wielema heeft er alles aan gedaan om deze kennismaking zo
makkelijk mogelijk te maken: de hertaling is helder en in hedendaags Nederlands.
Verder verscheen er, naast de genoemde Engelse editie, in 1974 een editie van
Hubert Vandenbossche - die Wielema's hertaling ook mede mogelijk heeft gemaakt.
De editie van Vandenbossche had echter slechts een oplage van vijftig, waardoor
deze tegenwoordig zeldzaam is. Wielema's hertaling, beslist een prijzenswaardig
initiatief, verscheen in Vantilts serie met filosofische werken, waarmee Koerbagh in
een rij met Weber, Adorno en Heidegger wordt geplaatst. Jonathan Israels uitspraak,
dat Een ligt ‘een van de eerste en in alle opzichten een van de meest vergaande teksten
van de Europese Radicale Verlichting’ is, prijkt op de achterflap.
Over de hertaling kunnen we kort zijn: Een licht is verzorgd en leest vlot weg. Dit
komt door de leesbare stijl van Koerbagh, maar ook absoluut door het heldere
taalgebruik van Wielema. De nuances zijn behouden gebleven. Daarbij zijn ten
behoeve van de leesbaarheid Koerbaghs belangrijkste voetnoten in de lopende tekst
geplaatst. Het is een hertaling geworden die je ook andere auteurs uit de Gouden
Eeuw gunt.
De epiloog biedt een heldere achtergrond bij Een licht, maar wel eentje die absoluut
naar meer smaakt. En dat is ook gelijk het nadeel, want hierdoor voelt de omvang
van ‘slechts’ elf pagina's als beknopt aan. De geïnteresseerde lezer had graag meer
willen weten. Zeker ook omdat Wielema als onderzoeker genoeg weet te vertellen
over de inhoud van het werk, het productieproces en de geschiedenis na 1668. Zo
maakt hij aannemelijk dat Abraham van Berkel wel eens de verrader van zijn vriend
Adriaan Koerbagh zou kunnen zijn. Wielema zelf was mogelijk belemmerd in de
omvang door de kort daarvoor verschenen biografie van Leeuwenburgh, waar hij
ook uitdrukkelijk naar verwijst. Voor meer
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achtergrondinformatie wordt de lezer verwezen naar Wiep van Bunges inleiding bij
de Engelse editie (A light shining in dark places).
Het wachten is nu op een hertaling van Koerbaghs Bloemhof, waaruit Ewoud
Sanders in 1993 al een selectie van lemma's publiceerde.
RJ

Hettie Peterse, Dolly Verhoeven e.a. (red.), Het Valkhof. 2000 jaar
geschiedenis. Nijmegen, Vantilt 2014. 268 p., ill. Prijs: € 27,50.
De geschiedenis schrijven van een tweeduizend jaar oud gebouw leidt tot verrassende
perspectieven maar ook tot noodzakelijke oppervlakkigheden. Dat blijkt uit het mooie
lees- en bladerboek over het Valkhof in Nijmegen, waarvan nog altijd enkele ruïnes
te zien zijn op de stuwwal waar de stad op is gebouwd. In acht hoofdstukken wordt
de biografie van de roemrijke burcht verteld, telkens vanuit een ander gezichtspunt,
maar de passage over de achttiende eeuw bestrijkt slechts een handjevol bladzijden.
Niettemin is deze periode voor het Valkhof belangwekkend geweest. Ooit gebouwd
als castellum in de Bataafs-Romeinse tijd werd het ten tijde van Karel de Grote
omgevormd tot een palts (verblijfplaats) die in de eeuwen daarna uitgroeide tot een
majestueuze burcht die hoog boven de voorbijstromende Waal uit torende. In de
achttiende eeuw raakte het enorme gebouwencomplex echter in verval. Vestingwerken
en stadsmuren hadden de burcht haar strategische betekenis ontnomen. Het was een
soort Binnenhof geworden, met een conciërgerie, een donjon, ambtswoningen,
voorraadschuren, kantoren en enkele voorname vertrekken. De staat van onderhoud
was al tijdens de vredesonderhandelingen te Nijmegen (1676-1679) zo slecht dat
geen enkele diplomaat daar wenste te logeren. Langzamerhand begon het zich te
wreken dat de burcht op een stuwwal stond: de fundering van het zware gebouw op
de heuvelrand bleek de tand des tijds slecht te hebben doorstaan. Bovendien was er
een illegale handel ontstaan in tufsteen uit de muurfundamenten rondom het complex.
Helaas wordt er in het boek nauwelijks ingegaan op het wel en wee binnen
Nijmegen en het Valkhof in de eerste tachtig jaar van de achttiende eeuw. Maar
misschien gebeurde er ook weinig. Pas toen stadhouder Willem V er zijn intrek nam,
was er weer reuring in het gebouwencomplex. Hij had op het hoogtepunt van de
patriottische opstand in 1786 Den Haag verlaten en een veilig onderkomen gezocht
op het Loo en nadien in Nijmegen. Op stel en sprong hadden de Staten van Gelre,
die voor de kosten moesten opdraaien, een groot deel van de burcht moeten oplappen
om er de stadhouderlijke familie en de 190 leden van de hofhouding te kunnen
huisvesten. Zo werd Nijmegen in de winter van 1786/87 de nieuwe hofstad van de
Republiek en kon de burgerij zich vergapen aan de vele vorstelijke families die op
het Valkhof waren uitgenodigd voor diners, bals en concerten. Vele
hoogwaardigheidsbekleders maakten er hun opwachting.
Toen de stadhouder dankij de Pruisische troepen terug kon gaan naar Den Haag,
werd het weer rustig op het Valkhof. Totdat de Bataafse troepen het land binnenvielen
en in januari 1795 de Bataafse Republiek uitriepen. In Nijmegen waaide echter, in
vergelijking met andere Gelderse steden, een conservatieve wind waardoor deze de
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Valkhofburcht steeds meer gingen beschouwen als symbool van behoudzucht en
arrogantie. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat op 6 augustus 1795 de Gelderse Landdag
voorstelde het Valkhof, dat door de vele noodzakelijke restauraties zwaar drukte
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op de begroting, volledig met de grond gelijk te maken. Het vele tufsteen dat in het
bouwwerk was verwerkt, zou nog een aardig bedrag kunnen opleveren. Nijmegen
verzette zich hevig maar verloor in 1796 de strijd. Op enkele gebouwen na werd de
roemruchte burcht verkocht en gesloopt. Dit wordt door de Nijmegenaren nog altijd
ten zeerste betreurd, getuige de aanhoudende pogingen om de hele burcht, of alleen
de donjon, te reconstrueren. Ook deze episode uit de Nijmeegse geschiedenis krijgt
in het boek de aandacht.
RVV

Marita Mathijsen, Historiezucht. De obsessie met het verleden in de
negentiende eeuw. Nijmegen, Vantilt 2013. 511 p., ills. Prijs: € 32,50.
Dit boek is een aanrader voor iedereen die zich op ee n of andere manier met
geschiedenis bezighoudt. Het gaat over de opkomst van historisch besef aan het eind
van de achttiende eeuw: de dingen werden herinnerde dingen met een verleden, een
nutteloos stuk steen kreeg waarde doordat het een historisch verhaal in zich had.
Hiermee is niet gezegd dat er in voorgaande eeuwen geen aandacht was voor het
verleden, maar de historie behoorde aan de elite. De gewone man had geen
geschiedenis. Dat wordt na 1800 anders, wanneer de aandacht voor het verleden als
een epidemie om zich heen grijpt en Jan en alleman vatbaar blijkt te zijn voor
‘historiezucht’, een chronische aandoening die verslavend werkt. Historisch besef
wordt een genot.
Marita Mathijsen laat in dit boek zien hoe de gewone man toegang krijgt tot het
verleden. Het verleden wordt volgens haar ‘gedemocratiseerd’. Het gaat haar om ‘dit
proces van menselijke toe-eigening van geschiedenis’ (p.11). ‘Democratisering’ en
‘toe-eigening’ zijn leidende begrippen in haar boek, naast ‘verandering in
openbaarheid’ en een hiermee samenhangend idee van ‘infrastructuur’. Er is ‘al met
al geen infrastructuur voor historisch besef in de achttiende eeuw. Er zijn in Nederland
geen openbare bibliotheken, geen openbare musea, geen vastgelegd
geschiedenisonderwijs, geen canon van literaire monumenten, geen cultuur van
gedenktekens, geen monumentenbehoud, geen oudheidkundige verenigingen. Dit
geldt op vrijwel alle punten ook voor andere Europese landen. Maar overal broeit er
iets. De voortekenen van de pandemie die weldra zal uitbreken, zijn onmiskenbaar’
(p. 35).
Na deze slotregels van het eerste hoofdstuk volgt een gedetailleerde beschrijving
van die negentiende-eeuwse vernieuwingen die samen de gewenste infrastructuur
voor historisch besef gaan vormen. Maar eerst wordt het virus beschreven dat zich
uitte in deze symptomen: de Franse Revolutie. ‘Wat veranderde, en dat gebeurde al
tijdens de revolutie, is de ervaring van de geschiedenis, en die ligt in de toe-eigening’
(p. 53). Tijdens de revolutie krijgt de burger het idee dat hij niet alleen deel uitmaakt
van de geschiedenis maar ook letterlijk een nieuwe wereld en geschiedenis maakt.
Het verleden wordt als ‘anders’, als vervreemdend, ervaren, maar in die ervaring
ontstaat ook een bewustwording van dat verleden, waardoor het verleden wordt
toegeëigend (p. 53-54).
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Dit ontwaken van een historisch besef, de toe-eigening van het verleden, valt
samen met democratisering. Een gevolg is, in de termen van Mathijsen, massalisering
- het aantal betrokkenen wordt groter - en uitbreiding van het historische veld met
nieuwe aandachtsgebieden. De geschiedenis verlaat de privésfeer en vestigt zich in
de openbare ruimte. Parallel aan dit alles is de uitbreiding van de infrastructuur: de
aanstelling van hoogleraren in de vaderlandse
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geschiedenis, de opening van bibliotheken, de openstelling van archieven, de bouw
van musea en de instelling van monumentenzorg (p. 54). Dit alles krijgt in de
negentiende eeuw zijn beslag, waarbij technologische vernieuwingen als de snelpers,
de fabricage van goedkoop houthoudend papier, lithografie en fotografie een niet te
onderschatten rol spelen in de verspreiding van de historiezucht.
De lezer moet zich niet laten afschrikken door bovenstaande terminologische
uiteenzetting: Historiezucht is in de eerste plaats het verhaal van de obsessie met het
verleden. Het is een toegankelijk geschreven boek met een weelde aan details,
anekdotes en verhalen, gelardeerd met enkele herinneringen van de schrijfster en
perspectieven op het heden. Het verbindt naar mijn idee op een elegante manier
levendige historische beschrijvingen met systematische reflectie.
FVL
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Judith Brouwer, Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672.
Hilversum, Verloren 2014. 352 p., ill. Prijs: € 35.
E. Buijsen, S. Laemers, E.P. Löfler en V. Manuth (red.), Kunst op papier in de
achttiende eeuw. Liber amicorum Charles Dumas. Den Haag, RKD 2014. 280
p., ill. Prijs: € 30. [Festschrift Charles Dumas, gelimiteerde uitgave van 400
exemplaren.]
Peter Cuijpers, Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel. Op zoek naar een
canon van volksboeken, 1600-1900. Zutphen, Walburg Pers 2014. 176 p., ill.
Prijs: € 39,50.
Klaas Doornbos, Schipbreuk in Oman. De overlevingstocht van 30 drenkelingen
van 't VOC-schip Amstelveen door de woestijn van Zuid-Arabië, 1763.
Amsterdam, Amsterdam University Press 2014. 184 p., ill. Prijs: € 24,95.
Terry van Druten, Marijn van Hoorn, Geert-Jan Janse, Jan Pelsdonk, Michiel
Plomp, Marjan Scharloo en Bert Sliggers, Teylers Album. Haarlem, Teylers
Museum 2014. 104 p., ill. Prijs: € 14,95.
Arthur van den Elzen, De aarde is niet rond. Over de Franse missie die in de
achttiende eeuw in de Zuid-Amerikaanse Andes de aarde ging meten.
Soesterberg, Aspekt 2014. 248 p., ill. Prijs: € 19,95. Wim Ensing, Het drama
van Justina Abelina. Onderzoek naar een moord in 1734. Groningen, De Passage
2014. 152 p., ill. Prijs: € 19,95.
Paul Frentrop, Het jaar 1759. Amsterdam, Prometheus 2014. 304 p. Prijs: €
19,95.
Josephina de Fouw, Adriaan de Lelie (1755-1820). Het achttiende-eeuwse
familieportret. Zwolle, Wbooks 2014. 64 p., ill. Prijs: € 14,95.
Joep van Gennip, Controversen in context. Een comparatief onderzoek naar de
Nederlandstalige controversepublicaties van de jezuïeten in de
zeventiende-eeuwse Republiek. Hilversum, Verloren 2014. 800 p., ill. Prijs: €
49.
Esther Gramsbergen, Kwartiermakers in Amsterdam. Stedelijke instellingen als
aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling, 1580-1800. Nijmegen, Vantilt 2014.
240 p. Prijs: € 22,50.
Erik Halbe de Jong, Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers, patriotten en
prinsgezinden in Leiden, 1775-1795. Hilversum, Verloren 2014. 397 p., ill.
Prijs: € 35.
Caroline Hanken, Madame Vérité. Een waarzegster in de kringen rond Napoleon.
Amsterdam, Atlas-Contact 2014. 256 p. Prijs: € 19,95.
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Rick Honings, Lotte Jensen en Olga van Marion (red.), Schokkende boeken!
Hilversum, Verloren 2014. 333 p., ill. Prijs: € 29.
Michaël Ietswaart (ed.), Reize naar Surinamen. Dagboek van John Gabriël
Stedman uit 1772-1777. Zutphen, Walburg Pers 2014. 304 p. Prijs: € 24,95.
Jan Kuipers, De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799. Zutphen,
Walburg Pers 2014. 176 p., ill. Prijs: € 24,95.
J.M.G. Leune, Pieter de la Rocque (1679-1760) en de capitulatie van Hulst in
1747. Broek op Langedijk, Gigaboek 2014. 257 p., ill. Prijs: € 24,95.
Bert Lever, ‘Ag hoe gevoelig wordt myn harte’. Berendina van Rensinck
(1704-1780), dichteres. Bennekom, Historische Vereniging Oud-Bennekom
2014. 68 p. Prijs: € 9,95.
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Helen H. Metzelaar (ed.), Met trekschuit en draagstoel. Jan Alensoons
Dag-register van een reis door Vrankrijk, Italie, Switserland ende Duijtschland
in 1723 en 1724. Hilversum, Verloren 2014. 404 p., ill. Prijs: € 39.
Hans Moolenbel, Gedrukt voor de stad. De geschiedenis van de Stadsdrukkerij
Amsterdam. Amsterdam, Bas Lubberhuizen 2014. 232 p., ill. Prijs: € 34,95.
Perry Moree en Piet van Sterkenburg, Verdrinken zonder water. De memoires
van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778. Zutphen, Walburg Pers
2014. 256 p., ill. Prijs: € 33,65.
Djoeke van Netten. Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz Blaeu
(1571-1638) in de geleerde wereld van zijn tijd. Zutphen, Walburg Pers 2014.
320 p., ill. Prijs: € 29,50.
Adèle d'Osmond, Verhalen van een tante. Memoires 1781-1830. Vert. en ed.
Willem Derks. Utrecht, Arbeiderspers 2014. 399 p. Prijs: € 25.
Ruud Paesie, Geschiedenis van de MCC. De Middelburgse Commercie
Compagnie (1720-1889). Zutphen, Walburg Pers 2014. 208 p., ill. Prijs: € 29,95.
Guus Pikkemaat, Een dodelijk liefdesdrama te Nijmegen in 1712. De fatale
passie van luitenant Beer. Soesterberg, Aspekt 2014. 312 p. Prijs: € 19,95.
Judith Pollmann, Hans Cools en Michiel van Groesen (red.), Het gelijk van de
Gouden Eeuw. Recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden.
Hilversum, Verloren 2014. 156 p., ill. Prijs: € 17.
Jeroen Salman (red.), Sterke verhalen. Vijf eeuwen vertelcultuur. Nijmegen,
Vantilt 2014. 160 p., ill. Prijs: € 19,95.
Jan van Heukelom en Jan Siegenbeek van Heukelom, De Engelse Industriële
Revolutie beleefd door een Leidse lakenfabrikant. Leiden, Gingko 2014. 324
p. Prijs: € 24,75.
Marianka Spanjaard, Een lekkere suster en andere heerlijkheden. Een kookboek
met recepten van vijf generaties uit één familie, 1774-1920. Zutphen,
Walburgpers 2014. 192 p., ill. Prijs: € 34,95.
Jaap Jan Steensma en Peter van Dijk (red.), Een hemels cieraad van harmonie.
Het orgel van de Waalse Kerk te Leiden in perspectief. Gorssel, Erve Muziek.
264 p., met cd. Prijs: € 29,50.
Ad Tramper, Een Zeeuws slavenschip. Na de kust van Guiné om slaven, de wind
oost. Vlissingen, Den Boer/De Ruiter 2014. 124 p. Prijs: € 13,50.
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Rienk Vermij, De geest uit de fles. De Verlichting en het verval van de
confessionele samenleving. Amsterdam, Nieuwezijds 2014. 324 p. Prijs: € 22,95.
Bart Wallet, Zeeburg. Geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2914.
Hilversum, Verloren 2014. 220 p., ill. Prijs: € 19.
Paul Welling, Jacob van Haeften 1751-1831. Een ‘waanwijze’ Utrechter. Soest,
Boekscout 2014. 432 p. Prijs: € 22,75.
Richard Wilkinson, Lodewijk XIV. Amsterdam, Veen Media 2014. 448 p. Prijs:
€ 29,95.
Kate Williams, Joséphine. Amsterdam, Bert Bakker 2014. 416 p. Prijs: € 29,95.
Klaas van Berkel, Mart van Lieburg en Bart Ramakers (red.), Petrus Camper:
the Groningen meteor. Hilversum, Verloren 2015. 320 p., ill. Prijs: € 29. [Titel
ontleend aan Goethes beschrijving van
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Camper. Diverse auteurs belichten de wetenschappelijke veelzijdigheid van
Camper.]
Hans Bots en Jan Schillings, De heimelijke echtgenote van Lodewijk XIV.
Madame de Maintenon (1635-1719). Nijmegen, Vantilt 2015. 244 p., ill. Prijs:
€ 19,95.
Jan Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 6:
1750-1800. Franeker, Van Wijnen, 2015. 1044 p., ill. Prijs: € 49,50.
Jos Gabriëls, Ineke Huysman, Ton van Kalmthout en Ronald Sluijter (red.), In
vriendschap en vertrouwen. Cultuurhistorische essays over confidentialiteit.
Hilversum, Verloren 2015. 286 p., ill. Prijs: € 29.
Marinus van Hattum (ed.), Den IIIden van Hooimaand. Willem Bilderdijk's
verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829.
Amstelveen, EON Pers 2015. 188 p., ill. Prijs: € 15 (incl. portokosten).
Gert-Jan Johannes, Joris van Eijnatten en Piet Gerbrandy (red.), De post van
Bilderdijk. Een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum.
Amstelveen, EON Pers 2015. 154 p., ill. Prijs: € 17,50 (incl. portokosten).
Voltaire, Verhandeling over de verdraagzaamheid, naar aanleiding van de dood
van Jean Calas. Vert. Hannie Vermeer-Pardoen. Amsterdam, Van Gennep 2015.
134 p. Prijs: € 7,90.

Uit het buitenland
Clare Crowston, Credit, fashion, sex: Economies of regard in old regime France.
Durham, Duke University Press 2013. 448 p. Prijs: $ 23.
Julia Gasper, Theodore Von Neuhoff, king of Corsica: The man behind the
legend. Newark, University of Delaware 2013. 312 p. Prijs: $ 85.
Kate Heard, High spirits. The comic art of Thomas Rowlandson. Chicago,
University of Chicago Press 2013. 256 p., ill. Prijs: $ 29,95.
Karel Schoeman, Twee Kaapse lewens. Henricus & Aletta Beck en die
samelewing van hul tyd, 1702-1755.
Pretoria, Protea Boekhuis 2013. 480 p. Prijs: € 32,95.
Paul Begheyn, Jesuit books in the Dutch Republic and its Generality Lands
1567-1773. A bibliography. Leiden/Boston, Brill 2014. 472 p., ill. Prijs: € 150.
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Charly Coleman, The virtues of abandon. An anti-individualist history of the
French Enlightenment. Redwood City, Stanford University Press 2014. 416 p.
Prijs: € 47,50.
Robert Darnton, Censors at work. How states shaped literature. New York,
W.W. Norton & Company 2014. 304 p. Prijs: $ 27,95.
Sarah Dry, The Newton Papers. The strange and true odyssey of Isaac Newton's
manuscripts. Oxford, Oxford University Press 2014. 256 p., ill. Prijs: £ 19,99.
Petra Feuerstein-Herz en Stefan Laube (red.), Goldenes Wissen. Die Alchemie.
Substanzen, Synthesen, Symbolik. Wiesbaden, Harassowitz 2014. 392 p. Prijs:
€ 39,80. [Tentoonstellingscatalogus van de Herzog August Bibliothek.]
Peter Friedemann, Die politische Philosophie des Gabriel Bonnot de Mably
(1709-1785). Eine Studie zur Geschichte
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des republikanischen und des sozialen Freiheitsbegriffs. Berlijn, LIT Verlag
2014. 360 p. Prijs: € 34,90.
Bernard Herencia, Les Ephémérides du citoyen et les Nouvelles Ephémérides
économiques 1765-1788. Documents et table complète. Ferney-Voltaire, Centre
International d'Etude du XVIIIe Siècle 2014. 480 p. Prijs: € 80.
Margaret C. Jacob, The first knowledge economy. Human capital and the
European economy, 1750-1850. Cambridge, Cambridge University Press 2014.
265 p. Prijs: $ 29,99.
Zuzanna Jakubowska, Still more to discover. Easter Island in an unknown
manuscript by the Forsters from the 18th century. Warschau, Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego 2014. 214 p. Prijs: € 32,55.
Frans A. Janssen (ed.) The earliest Dutch imposition manual. A facsimile of the
manuscript Overslag-Boek by Joannes Josephus Balthazar Vanderstraelen.
New York, Grolier Club 2014. 210 p., ill. € 75.
Sergueï Korolev, La bibliothèque de Diderot, vers une reconstitution.
Ferney-Voltaire, Centre International d'Étude du XVIIIe Siècle 2014. 133 p., ill.
Prijs: € 40.
Alexander Larman, Blazing star. The life and times of John Wilmot, earl of
Rochester. Londen, Head of Zeus 2014. 408 p. Prijs: € 33,99.
Andrew Pettegree, The invention of news. How the world came to know about
itself. New Haven, Yale University Press 2014. 456 p., ill. Prijs: $ 35.
Zitha Pöthe, Perikles in Preußen. Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel
des Brandenburger Tores. Berlijn, Epubli 2014. 488 p. Prijs: € 24,99.
James Raven, Bookscape. Geographies of printing and publishing in London
before 1800. Londen, The British Library 2014. 272 p., ill. Prijs: € 67,99.
Samuel C. Rickless, Locke. Chisester, Wiley Blackwell 2014. 226 p. Prijs: €
27,95.
Dirk Sangmeister en Martin Mulsow (red.), Subversive Literatur. Erfurter
Autoren und Verlage im Zeitalter der Französischen Revolution (1780-1806).
Göttingen, Wallstein Verlag 2014. 496 p. Prijs: € 34,90.
S.-J. Savonius-Wroth, Paul Schuurman en Jonathan Walmsley, The Bloomsbury
companion to Locke. Londen, Bloomsbury 2014. 330 p. Prijs: € 41,99.
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Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Bookseller of the Enlightenment. Vert.
Cis van Heertum. Enschede, AFdH Publishers 2014. 224 p., ill. (met cd-rom).
Prijs: € 69,50.
Haydn Williams, Turquerie. An eighteenth-century European fantasy. Londen,
Thames & Hudson 2014. 240 p., ill. Prijs: $ 65.
Frédérique Aït-Touati en Stephen Gaukroger, Le monde en images. Voir,
représenter, savoir de Descartes à Leibniz. Parijs, Garnier 2015. Prijs: € 19.
Florence Magnot-Ogilvy en Janice Valls-Russell (red.), Enfants perdus, enfants
trouvés. Dire l'abandon en Europe du XVIe-XVIIIe siècle. Parijs, Garnier 2015.
400 p. Prijs: € 43.
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Uit de periodieken
Anton Vernooij, ‘Zangcultuur in de overgangstijd. Gezongen liturgie in Friesland
in de tweede helft van de achttiende eeuw en de eerst decennia van de
negentiende eeuw’, in: Trajecta 21 (2012) nr. 3, p. 295-344.
Ellen Verhoff, ‘Begrafenisschilden uit de zeventiende en achttiende eeuw. Een
zilveren, koperen of geborduurde eerbetoon van de ambachtsgilden’, in: Venster
11 (2013), p. 10-16.
‘Zwarte Romantiek - Bovennatuurlijk huiveren - Opvallend veel eigentijdse
kunst knoopt aan bij de Zwarte Romantiek van de achttiende en negentiende
eeuw’, in: Kunstbeeld 37 (2013) nr. 11, p. 34-43.
Carin Gaemers, ‘Varen met de trekschuit in Gouda’, in: Holland 46 (2014) nr.
3, p. 158-165.
Everhard Korthals Altes, ‘De verzamel-en waarderingsgeschiedenis van
Rembrandts artistieke nalatenschap in de achttiende eeuw’, in: Paul van den
Boorn en Mieke Reinders (red.), Van ketter tot kunstheld: de receptie van
Rembrandt en zijn werk 1630-1900, dl. 1 (2014), p. 40-71.
Vicky van Ruysseveldt, ‘Tussen niche en overlevingsstrategie? Rondtrekkende
artiesten in het hertogdom Brabant in de tweede helft van de achttiende eeuw’,
in: Volkskunde 115 (2014), p. 121-145.
Kees van Strien, ‘Verdraagzaamheid in het verdomhoekje. Gerard Roos
(1730-1812), vertaler van Voltaire’, in: Rotterdams Jaarboekje (2014), p.
179-203.
De Boekenwereld 30 (2014) nr. 2 is een themanummer over ‘Populair drukwerk’.
Verkrijgbaar bij Bijzondere Collecties (UvA), Amsterdam, of te bestellen bij
de uitgever, Vantilt, Nijmegen.
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[Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman, jaargang 38, nummer 2, 2015]
Bald and beautiful
Waarom achttiende-eeuwse intellectuelen niet van pruiken hielden
Marleen de Vries*
Zo'n twee jaar geleden stuitte ik op fascinerende silhouetten van de doopsgezinde
predikant Allard Hulshoff. Op een van die silhouetten staat hij er ‘normaal’ op, dat
wil zeggen, met pruik. Maar op de titelpagina van Zeno. Over ongeloof en zeden
(1790) toont hij zijn ware zelf, met een ongebruikelijk silhouet als resultaat.

Allard Hulshoff, geportretteerd met pruik door Antoni Zürcher. (Collectie Rijksmuseum Amsterdam)

Allard Hulshoff zonder pruik. (UvA, Bijzondere Collecties, in: OTM O 62-302)

De pijnlijk nauwkeurig in beeld gebrachte schedel deed mij in lachen uitbarsten,
totdat ik besefte dat dat waarschijnlijk misplaatst en zelfs ongepast was. Een jaar
later zag ik in Berlijn een schilderij dat een verpletterende indruk op me maakte. Het
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was een portret van de wiskundige Johann Sulzer uit 1774, afgebeeld met kort
geschoren haar, van een rauwheid en donkerheid zoals zelden getoond in de achttiende
eeuw.

Johann Georg Sulzer, gespiegelde gravure naar het geschilderde portret van Anton Graff (1774).
(UvA, Bijzondere Collecties, OTM O 63-3021)

Zonder de wit gepoederde pruik die zijn tijdgenoten doorgaans op portretten
dragen, zag Sulzer er bedrieglijk echt uit. Ik kon niet ontkennen dat ik opeens oog
in oog stond met een zo goed als modern heerschap van vlees en bloed. Een individu
dat zich bovendien weinig leek aan te trekken van de heersende wetten in de portret-
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schilderkunst. Was het zijn idee of dat van de schilder Anton Graff? Deze was in het
laatste kwart van de achttiende eeuw veruit de beroemdste portrettist van Duitsland
en Zwitserland. Zichzelf zette hij door de jaren heen net zo realistisch op het doek
als Sulzer: kalend, met bril of met zonneklep vanwege slechte ogen.
Staande voor dat schilderij van Sulzer schoot me het silhouet van Hulshoff weer
te binnen en moest ik denken aan een portret van Diderot met een opvallend kort
koppie. Daarmee was mijn fascinatie voor de ongepruikte man geboren. Waarom
lieten sommige achttiende-eeuwse mannen zich kaal of gekortwiekt portretteren?
Wat betekende dat? Wat wilden ze laten zien? Hoe bijzonder of moedig waren ze?

Denis Diderot, geschilderd door Louis-Michel van Loo (1767). (Parijs, Louvre Museum)

Met deze vragen raken we aan thema's als ‘mannelijkheid’ en ‘self fashioning’,
uitgebreid bestudeerd door men's studies, een studierichting die - hoe gek het ook
klinkt - zich net als women's studies ergert aan de overwegend op mannen gerichte
geschiedschrijving, waardoor de laatste, zoals een socioloog het ooit omschreef,
hoofdzakelijk ‘malestream’ is.1 De paradox waar men's studiosi zich over buigen is
dat traditionele geschiedschrijvers zich weliswaar met mannen bezighouden, maar
er daarbij tegelijkertijd in slagen om faliekant voorbij te gaan aan diezelfde mannen.
Men denke aan vraagstukken als: wat maakt mannen tot mannen en is een man niet
meer dan een optelsom van zijn publieke daden en politieke wapenfeiten? Is zijn
persoonlijke, innerlijke, liefdes- en seksleven niet evenveel de moeite van het
onderzoeken waard?2 En geldt dat niet ook voor het uiterlijk van de (historische)
man? Hier komen thema's als ‘mannelijkheid’, wel gedefinieerd als een ‘social
construction that is constructed within a field of power’,3 en ‘self fashioning’ in zicht.
De vraag waarom sommige mannen zich zonder pruik lieten portretteren (of
silhouetteren) dreef ook mij naar deze begrippen, waarbij ‘self fashioning’ staat voor
het vermogen om de eigen identiteit te bewaken in de publieke arena. Vanaf de
zestiende eeuw, signaleert Stephen Greenblatt, ontwaakte het besef dat die identiteit
manipuleerbaar was en dat men een publiek zelf kon creëren met behulp van onder
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andere de literatuur.4 ‘Self fashioning’ lijkt dus per definitie iets voor een elite: voor
die personen die geletterd waren en toegang hadden tot de media. Wat niet betekent
dat die elite niet baanbrekend zou kunnen zijn. In het onderhavige artikel zal ik laten
zien hoe de achttiende-eeuwse intellectuele elite erin slaagde een nieuwe mannelijke
identiteit te scheppen, niet alleen door publicaties, maar ook door middel van
portretten. Daarbij gebruikten de geportretteerden hun lichaam, in dit geval hun haar,
als politiek of op zijn minst opiniërend wapen in de publieke ruimte.
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Kaalheid is een keuze
‘Kaalheid is een keuze’, schreef Jaap Huisman in zijn gelijknamige boek uit 2011.5
De journalist besloot tot een haartransplantatie, omdat zijn gestaag wijkende haargrens
hem slapeloze nachten bezorgde. Huisman kon zich een gelukkige toekomst zonder
haar niet voorstellen. Toch gaat de stelling ‘kaalheid is een keuze’ beter op voor de
achttiende dan voor de eenentwintigste eeuw. Huisman koos immers vóór haar en
tégen de kaalheid. De achttiende-eeuwers in dit artikel deden het omgekeerde. Zij
kozen bewust tégen de pruik en voor het tonen van zo weinig mogelijk haar. Waarom
deden ze dat? En: hoeveel lef moet je hebben om je zonder pruik aan het publiek te
vertonen? Hoewel mooi kaal niet lelijk is - iets wat door de eeuwen heen vooral
kunstenaars lijkt te inspireren - roept en riep kaalheid of haarverlies meestal negatieve
associaties op. Zeker in de achttiende eeuw werd uitdunnend haar geassocieerd met
verlies aan kracht en potentie, al was het maar door het wijd verbreide bijbelse verhaal
over Samson en Delila.
Haar dat uitviel, kon bovendien wijzen op ziekte, syfilis of tyfus bijvoorbeeld,
zoals Lodewijk XIV overkwam. Het paardemiddel dat hij moest slikken tegen de
tyfus maakte een einde aan zijn krullen, zodat hij in 1658 overstapte op kunsthaar.
Hoewel zijn voorganger de pruik aan het hof had geïntroduceerd, werd Lodewijk
XIV pas echt trendsettend. Hovelingen, roodharigen en schurftigen tooiden zich
massaal met pruiken, als ze het zich konden permitteren.6 Niemand had voorzien dat
ook geestelijken aan de pruik gingen. Het was niet echt wat je verwachtte van deze
beroepsgroep, aldus de auteur van Histoire des perruques uit 1690, die de ijdelheid
van de clerus zwaar bekritiseerde. Als verkondigers van de waarheid, vond hij, zouden
ze zelf de waarheid niet moeten verdoezelen.7 Maar in de achttiende eeuw sloeg, wat
ik voor het gemak maar even ‘het botox-effect’ noem toe: als iedereen om je heen
botox en fillers gebruikt, dan ga je op een gegeven moment zelf ook overstag om
niet als enige oud en lelijk te lijken. Zo ongeveer moet het de pruik zijn vergaan.

‘De Carre Pruyken ontnomen’: een Franse soldaat pakt twee heren (predikanten?) hun pruik af. Zij
klagen dat ze nu hun achtbaarheid kwijt zijn. Tekening: pen in grijs, penseel in kleuren. (Collectie
Rijksmuseum Amsterdam)
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Om die reden overleefde de pruik met gemak meer dan honderd jaar in het dagelijkse
leven. En toen, plotsklaps, verdween-ie aan het einde van de eeuw. Onder
wetenschappers is het een vaststaand gegeven dat dit werd veroorzaakt door de
revoluties in Europa en in Amerika. Rond die tijd werden pruiken als ouderwets en
politiek incorrect beschouwd, geassocieerd als ze werden met de corruptie van de
‘aristocraten’, lees regenten, van het Ancien Régime.8
De Revolutie was inderdaad een grote pruikenkiller, maar zoals ik zal laten zien,
was de pruik al veel eerder voorwerp van kritiek. Rond 1740 poseerden steeds meer
durfals zonder haarstukje of toupet, zij het niet kaal, want dat was te intiem en te
gênant. Het was een ongeschreven wet dat het openlijk tonen van een kaal hoofd
gelijk stond aan het laten zakken van je broek.9 Zodoende was een onbedekte schedel
voorbehouden aan de intimi thuis. Daar, achter gesloten deuren, deed men de pruik
af. Meestal zette men dan een muts op.
De huismuts bleek een acceptabel attribuut te zijn om mee te worden afgebeeld,
althans voor een groepje zonderlingen. Zo, in kamerjas en met huismuts poseerden
onder meer: de Engelse acteur en toneelschrijver Colley Cibber rond 1740, de Engelse
schilder William Hogarth in 1745, de Engelse portretschilder William Hoare en de
Franse philosophe La Mettrie rond 1750, de Schotse filosoof David Hume in 1754
en de Duitse archeoloog en filosoof Johann Winckelmann in 1768. Het lijstje kan
worden uitgebreid met tientallen namen van Europese kunstenaars en denkers en
wie het geheel overziet wordt vooral getroffen door de overeenkomsten tussen de
portretten. Het is alsof de mannen leden zijn van eenzelfde familie of op zijn minst
van een nieuwe culturele elite die eendrachtig eenzelfde kledingstijl adopteerde.
Omdat het in al deze gevallen niet om selfies gaat, maar om kostbare schilderijen of
bustes waarbij over de houding en de kleding van de geportretteerde op voorhand
overeenstemming is bereikt met de schilder of beeldhouwer, rijst opnieuw de vraag
wat deze mannen heeft gedreven om zich te laten vereeuwigen in kamerjas en
huismuts. Het is verleidelijk om dergelijke poseurs te zien als de scheppers van een
nieuwe vorm van masculiniteit. Maar als dat zo is, van wat voor soort mannelijkheid
precies?
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William Hogarth, zelfportret (±1757). (Londen, National Gallery)

Eerst wat algemene opmerkingen. Ten eerste wordt op deze portretten het privé-zelf
gebombardeerd tot publiekzelf. De huismuts, in onze ogen niet bijzonder sexy, wordt
daardoor een publiek symbool van, tja, van wat eigenlijk? Een muts straalt geen
macht of prestige uit. Op dergelijke portretten zou het iets kunnen betekenen als ‘op
mijn gemak’, of ‘relaxed’, of ‘onder controle’.
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Julien Offray de La Mettrie. Gravure door G.F. Schmidt. (Particuliere collectie)

Misschien, ten tweede, moeten we de muts beschouwen als een grote gelijkmaker.
Iedereen ziet er min of meer hetzelfde uit met een muts op zijn hoofd. In ieder geval
zijn rijkdom, status en beroep op het eerste gezicht moeilijker te detecteren. Ten
derde presenteren alle afgebeelde personen zich als individuele thuiswerkers. Een
van de sleutelwoorden lijkt inderdaad ‘werk’ te zijn. Niet ‘familie’, niet ‘business’,
niet ‘aristocratie’, niet ‘rijkdom’. Ondanks de kamerjas en de muts rusten de personen
niet. Ze lijken slechts een moment te zijn gestopt met werken. Met schilderen,
schrijven, onderzoeken of denken.
Ten vierde maken de afgebeelde mannen op ons niet een heel erg viriele, gespierde
of seksuele indruk. Maar dat kan rond 1750 anders zijn geweest. Voor verwijfd te
worden aangezien was een van de wijdst verbreide angsten in de achttiende eeuw,
tenminste onder elites.10 Het achterwege laten van de pruik en het tonen of suggereren
van de eigen haargrens zou wel eens heel erotiserend kunnen zijn geweest, zeker in
combinatie met een kamerjas! Op het achttiende-eeuwse lijstje van meest sexy mannen
van het jaar konden deze personen dus wel eens hoog hebben gescoord. Maar het
bleven, ten vijfde, natuurlijk ook mannen met verdomd veel talent, die zich daar erg
goed van bewust waren en die met hun zelfverzekerde oogopslag aangaven dat ze
beschikten over kwaliteiten als geleerdheid, wijsheid en creativiteit.
Tenslotte gaat het om een Europa-wijd fenomeen, waarbij transnationale idealen
over mannelijkheid, excentriciteit en zelfrepresentatie tot een soort internationale
klasse-solidariteit leidden in de aloude Republiek der Letteren. Zelfs als we niet al
te veel achter deze portretten zoeken en we ervan uitgaan dat de modellen zich slechts
als excentriekelingen hebben willen neerzetten, dan nog blijft de vraag waarom de
personen in kwestie zo'n grote behoefte aan sociale distinctie hadden. Daarvoor
moeten we iets weten over de functie en de verspreiding van de pruik in de achttiende
eeuw.
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Het a-sociale haar van de moderne intellectueel
Pruiken waren er weliswaar in soorten en maten, maar erg veel variatie was er in de
eerste helft van de eeuw nu ook weer niet. In de praktijk was de pruik een
statussymbool en werden verschillende soorten vooral gelinkt aan bepaalde
maatschappelijke klassen en beroepsgroepen. Met name de adel, regenten, rijke
bankiers en academisch gevormde personen, zoals geestelijken, artsen en advocaten,
kon men op straat herkennen aan de vorm van hun pruik. Pruiken vertegenwoordigden
dus vooral wat antropologen ‘social hair’ noemen. Ze vertelden niets speciaals over
het karakter van de persoon in kwestie, daarentegen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

110
veel over zijn maatschappelijke status, zijn zogenaamde ‘achtbaarheid’, en de daarmee
gepaard gaande welvaart.11
Vandaar dat Lavater, de Zwitserse fysionomist, het onderwerp haar of pruik niet
meenam in zijn analyses van personen, als zijnde te onpersoonlijk. In plaats daarvan
concentreerde hij zich op de proporties van een hoofd en de trekken in een gezicht:
mond, ogen, kin. Zelfs in een paragraaf gewijd aan ‘geveinsdheid’ kwam kunstmatig
haar niet ter sprake. Volgens Lavater vertegenwoordigde niet de pruik, maar de
gelaatstrekken van de jezuïet het toppunt van hypocrisie.12
Rond 1750 werden pruiken gevarieerder in aanbod om tegemoet te komen aan
persoonlijke smaak en individuele karakters. Ze werden minder weelderig, korter,
veel natuurlijker en lieten meer van het gezicht vrij dan voorheen. Steeds vaker
werden ze, net als kleding, ingezet als een uiting van zelfexpressie.13 Tegelijkertijd
werden ze goedkoper, zodat de pruik uiteindelijk een vrij ordinair commercieel object
werd, ook bereikbaar voor de lager gesitueerden. In Frankrijk verviervoudigde de
productie tussen 1673 en 1771. Dit was tot groot ongenoegen van iemand als de graaf
de Mirabeau, die in 1756 klaagde dat iedereen in Parijs opeens een heer was.14
De hang naar authenticiteit en het feit dat de pruik rond 1750 geen exclusief
luxeartikel meer was, hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de wens van bepaalde
mannen om zich te distantiëren van het product. In het algemeen geldt en gold immers,
zoals Dorinda Outram het formuleert in haar boek The body and the French
Revolution: ‘it is impossible to understand the dignity of certain portraits without
understanding its exclusionary relationship with the bodies of others: either social
inferiors or superiors’.15 Het is goed denkbaar dat de huismuts of de kalende schedel
een middel was om zich te onderscheiden van zowel de lagere als de hogere klassen
in de samenleving. En, als dat zo is, dan kunnen we tot de voorlopige conclusie
komen dat mannen die zich met muts, eigen haar, kaal of kalend lieten afbeelden,
inderdaad een nieuw soort van verlichte masculiniteit introduceerden.
In retrospectief lijkt het niet moeilijk deze groep mannen te classificeren. Uiteindelijk
kijken we naar wetenschappers, schilders, schrijvers, filosofen en kunstenaars, precies
die personen die gedurende de achttiende eeuw die fascinerende nieuwe klasse van
publieke intellectuelen vormden.16 Ze waren niet noodzakelijkerwijs self made of
onafhankelijk, maar dankten hun beroemdheid aan verdienste en talent in plaats van
aan geboorte. Maar vooral het feit dat ze niet aarzelden om hun individuele mening
te verspreiden, of dat nu was via satirische gravures of via wiskundige inzichten,
maakte hen tot een opvallende en ook wel enigszins geduchte klasse.
Geen van deze mannen had directe politieke macht, zoals de gepruikten in de
samenleving, maar indirect beschikten ze over een gevaarlijk nieuw wapen. Dankzij
hun culturele kapitaal, dus dankzij hun intelligentie en creativiteit, waren ze in staat
om nieuwe kennis en inzichten te genereren waarmee ze de publieke opinie konden
beïnvloeden en de maatschappij veranderen. Het is één van de redenen waarom de
geportretteerden er stuk voor stuk buitengewoon zelfverzekerd op staan. Per slot van
rekening wisten ze dat ze zichzelf beroemd geschreven, gedacht of geschilderd hadden
en dat die roem onderdeel was van hun identiteit.
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Portretten van intellectuelen zonder pruik, maar met muts of eigen haar, waren
zodoende verre van onschuldig en vormden statements op zich. Ze laten en lieten
zien hoe en waarom het zelfgekozen uiterlijk, dat in dit geval anti-sociaal was omdat
de modellen zich niet conformeerden aan de heersende mode en gedragscodes, een
bijdrage kon leveren in de strijd tegen de gevestigde orde. En ze bevestigen het gelijk
van Outram die stelt: ‘bodies are active creators of new power relations, and sustain
individuals in their confrontations with and against systems of power’.17 Volgens
Outram produceerde met name de revolutieperiode beelden van ‘embodied
individuals’ die cruciaal zijn geweest om de publieke ruimte te transformeren en die
ertoe bijdroegen dat de middenklasse de politieke en culturele dominantie van de
adel overnam.18 Outram heeft zeker gelijk, met de kanttekening dat, wanneer het gaat
om het afwerpen van de pruik, de ontwikkeling ver voor de revoluties in gang werd
gezet.

Tegen de clerus
Om precies te zijn: al in 1700 schilderde Godfrey Kneller een akelig modern portret
van de Engelse diplomaat en satiricus Matthew Prior, een persoon die regelmatig
terugkeert in de werken van Weyerman:

Het Engelsch Graftschrift van Mathew Prior, vertaalt in 't Neêrduitsch
door * * *.
Gy Hovelingen en Herauten, met verlof,
Hier onder legt in 't nietig stof,
Het koud gebeent van Matthew pryzer:
Hy rekent, dat zyne Edele Stam,
Van Adam en van Eva quam,
Bourbon nog Nassouw rekent wyzer.19

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

Matthew Prior, geschilderd door Sir Godfrey Kneller (±1700). (Cambridge, Trinity College)

Matthew Prior, gravure door Jacob Houbraken (1735). (Collectie Rijksmuseum Amsterdam)
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De Duitse Kneller, die eigenlijk Gottfried Kniller heette, werd in Leiden en
Amsterdam opgeleid door Ferdinand Bol en Rembrandt en belandde uiteindelijk in
Engeland, waar hij furore maakte met zijn portretten. Diverse intellectuelen, zoals
Alexander Pope en een goede vriend van hem, de chirurg William Cheselden, lieten
zich al vroeg in de jaren 1720 door Kneller met muts en zonder pruik vereeuwigen.
Knellers leerling John Vanderbank toont zich in zijn portret van de Vlaamse
beeldhouwer Michael Rysbrack schatplichtig aan de maestro. Rysbrack op zijn beurt
maakte in 1726 voor de Schotse architect James Gibbs twee bustes, één met en één
zonder pruik.20 Het is zeker geen toeval dat in alle gevallen het accent kwam te liggen
op het hoge voorhoofd van het model. De suggestie was: geen beauty, maar brains.

Alexander Pope, naar een schilderij van Richardson. (UvA, Bijzondere Collecties, in: OTM OG
63-6988)

John Michael Rysbrack, geschilderd door John Vanderbank (±1728). (Londen, National Portrait
Gallery)
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Op geen enkele manier laat dit soort moderne portretten zich vergelijken met de
satirische prenten uit de eerste helft van de eeuw, waarop incidenteel een kale of
ongepruikte man voorkomt. De prent van Hogarth bevestigt slechts hoe pijnlijk het
was als de pruik en plein public van het kale hoofd schoof.
Wie denkt dat de intellectuelen uit de jaren twintig zich wilden distantiëren van
de aristocraten en hovelingen, klassen die berucht waren om hun liefde voor de pruik,
slaat de plank waarschijnlijk mis. Veel waarschijnlijker is het dat ze op dit moment
in de geschiedenis een anti-clericaal statement maakten. Pas in de tweede helft van
de achttiende eeuw werd de pruik het pars pro toto voor de corrupte regent, tussen
1700 en 1740 daarentegen was de pruik hét symbool van de geestelijkheid.21
Wie zich dus liet afbeelden met een muts op zijn hoofd presenteerde zich niet alleen
als outsider, maar creëerde ook een zichtbare afstand tot de kerk, niet tot geloof in
het algemeen, laat dat duidelijk zijn, maar tot het instituut en zijn machtige
vertegenwoordigers. Later in de eeuw is dat misschien nog beter zichtbaar, bij
personen als La Mettrie en Hume. Maar ook de overigen - wetenschappers, schilders
en acteurs, al die personen die leefden aan ‘the bright side
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William Hogarth, ‘A midnight modern conversation’ (1733). (Collectie Rijkmuseum Amsterdam)

of life’ of aan de wetenschappelijke kant van het leven - hadden doorgaans, om
verschillende redenen, gespannen verhoudingen met de dogma's en de macht van de
clerus. Zij allen hadden baat bij een tolerante samenleving met respect voor
individuele opinies. Of, zoals Bourdieu het uitdrukt in deze ellenlange zin, die daarom
niet minder waar is:
The idea of ‘personal opinion’ perhaps owes part of its self-evident
character to the fact that - being constructed against the Church's claim to
a monopoly of the legitimate production of opinions, the means of
production of judgements and the producers of judgements, and being
inseparable from the idea of tolerance, that is, the challenging of all
authority in the name of the conviction that in such matters all opinions,
whoever their producer, are equally valid - it expressed from the very
beginning the interests of the intellectuals, small, self-employed opinion
producers whose role developed parallel to the constitution of a specialized
field of production and a market for cultural products, then of a sub-field
specializing in the production of political opinions (with the press, the
parties and all the representative bodies).22
Nu zijn de hier afgebeelde heren verre van ‘small, self-employed opinion producers’
- ze behoorden stuk voor stuk tot de elite van Europese artiesten en opiniemakers maar dat ze baat hadden bij zoveel mogelijk tolerantie en gelijkheid staat wel vast.
En dat ze daarom op sommige portretten kozen voor een bijbehorend uiterlijk - dus
tolerant/nonchalant (ten opzichte van de heersende klasse) en lekker nivellerend
(intellectuelen onder elkaar) - behoeft niet te verbazen. Maar misschien wel het
belangrijkste voordeel van de muts of van gemillimeterd haar ten opzichte van de
pruik was dat het eigen gelaat goed zichtbaar was en niet schuil ging achter nepkrullen.
Authenticiteit, of het tonen van het echte zelf, stond op die manier symbool voor de
openheid, transparantie en vooral voor de eerlijkheid en waarachtigheid waarmee
deze intellectuelen
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Richard Newton, ‘A clerical alphabet’ (1795), handgekleurde ets, uitgever: W. Holland. (Londen,
British Museum)

zelf het leven tegemoet traden. Tegenover het valse zelf en het masker van de
gepruikte geestelijken, plaatste de moderne intellectueel de bitterzoete stem van het
ware zelf, een zelf dat een individuele en soms duistere waarheid propageerde, in
plaats van gedicteerde, onveranderlijke dogma's. Een waarheid die des te
geloofwaardiger werd als de boodschapper ervan zijn uiterlijk niet manipuleerde en
zich symbolisch naakt aan het publiek toonde. Zo, in combinatie met de geschriften
of de kunstwerken waarmee de betreffende intellectueel naam had gemaakt en zich
dus ook al van een identiteit had voorzien, verhoogde hij zijn eigen sociale status,
terwijl hij tegelijkertijd op een indirecte manier kritiek uitoefende op de valsheid en
de onwaarachtigheid van de machthebbers.23
Wie op deze manier kijkt naar alle portretten waarop intellectuelen vanaf het begin
van de achttiende eeuw met muts, sjaal, kaal of gekortwiekt staan afgebeeld, ontkomt
niet aan de conclusie dat deze personen erin zijn geslaagd om aan hun lichaam en
uiterlijk een nieuwe betekenis te geven. Ze maakten de huismuts en de kamerjas
iconografisch door ze te beroven van hun oorspronkelijke betekenis en ze te
presenteren als het nieuwe uniform van de zelfdenkende, zelfverzekerde,
waarheidlievende intellectueel. Daarmee introduceerden ze een nieuwe verlichte
vorm van masculiniteit die, naarmate hun beroepsgroep meer status kreeg, in bredere
kringen werd geaccepteerd.24 Het was een vorm van mannelijkheid waarbij de
hypocrisie en de oppervlakkigheid van de pruik het moesten afleggen tegen de
symbolische waarden die echt haar, hoe weinig het ook was, vertegenwoordigde:
diepgang, morele superioriteit en authenticiteit. Het hoge voorhoofd, de huismuts en
de kamerjas bestreden zo gemanipuleerde schoonheid en bijbehorende macht en
verwezen daarentegen naar de (denk) kracht van de moderne man die zich niet mooier
wenste voor te doen dan hij was. De hier vermelde intellectuelen liepen ver vooruit
op het overgrote deel van de bevolking, maar tegen de tijd dat de revoluties uitbraken
was er niet veel
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meer nodig om de pruik uiteindelijk, op grond van alle negatieve associaties, van
haar voetstuk te stoten. Die revoluties vertegenwoordigden dan ook eerder de eindfase
van het verdwijnen van de pruik, dan een beginfase.

Zonder opsmuk door het leven
Overigens verwierpen niet alle intellectuelen de pruik. Toen Rousseau besloot zijn
leven drastisch te veranderen en alle luxe af te zweren, vond hij het voldoende om
zijn dure allongepruik te vervangen door een goedkoop, rond doorsneepruikje.25
Iemand als Voltaire was te ijdel om zich zonder pruik te laten portretteren. Goethe
liet zijn neppaardenstaartje pas achterwege in 1800, toen hij 51 was. Rond die tijd
was de pruik al uit de mode en volgde de schrijver de trend.
Ook goed om te weten is dat echt radicale personen de tussenfase van een huismuts
oversloegen. Zoals de Portugese arts en philosophe Antonio Nunes Ribeiro Sanches,
die niet alleen kaal was, maar ook nog eens graatmager, zodat hij er met zijn
uitgemergelde gelaat en holle ogen net zo afschrikwekkend uitzag als de syfilislijders
die hij behandelde en bestudeerde. Of Antonio Cocchi, een Italiaanse arts,
natuurkundige en schrijver die in 1755 kaal poseerde voor een buste.26
Zonder deze voorlopers en zonder de revoluties hadden mannen misschien nog

Antonio Nunès Ribeiro Sanchès. Gravure door G. Levillain naar ontwerp van Moitte (1785). (Londen,
Wellcome Library)
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Antonio Cocchi, gebeeldhouwd door Joseph Wilton (1755). (Florence, Collectie Istituto di Anatomia
Patologica)

altijd pruiken gedragen. Maar de revoluties maakten de pruik voorgoed politiek
incorrect, ook omdat de media er veel aan deden om twijfelaars over de streep te
halen. ‘Lust tot onderzoek’ is zo'n poging om mannen de horde van gepruikt naar
ongepruikt te laten nemen. De prent laat zien dat de hogere klassen en de beter
betaalde beroepsgroepen maar moeilijk los konden komen van de pruik: royale,
municipale, juridicale, pastorale, medicinale, chirurgicale pruiken werden op de hak
genomen. Maar ook losers moesten het ontgelden: roodharigen, gehoornden en
uitgeblusten. Een buste van de gekortwiekte Napoleon straalt meer energie uit dan
het verzamelde gezelschap bij elkaar.
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Jacob Smies, ‘Lust tot onderzoek’ (±1800). (Collectie Rijksmuseum Amsterdam)

In ‘Wigs all the rage, or a debate on the baldness of the times’ uit 1789 worden
alle aanwezigen opgeroepen om niet alleen te debatteren maar daadwerkelijk hun
pruiken af te zetten. Maar zo makkelijk was dat niet, een leven zonder statussymbool,
duidelijke sociale identiteit en mooimakerij. Bovendien liet je niet alleen je ware zelf
zien, zonder pruik, maar bekende je rond 1800 ook politieke kleur. Daar moest je
zin in hebben.
In Amerika bleef Washington zijn haar wit poederen om een acceptabele
overgangsvorm tussen nep en echt haar te creëren. In Nederland zag men in het eerste
decennium van de negentiende eeuw steeds meer gemillimeterde hoofden op straat,
zodat De Politieke Achteruitkyker, een blaadje dat rond 1810 verscheen, klaagde
over het lot dat ‘het Hoofd-hair der Manspersoonen is te beurte gevallen’. Mannen
zagen er uit als ‘Baviaans-koppen’ met hun kaal geschoren hoofden die ze weliswaar
chic à la Brutus noemen, maar wat deugde er nu eigenlijk helemaal aan die Brutus
(lees: patriotten)?27 Aan de andere kant, een pruik kon je met goed fatsoen ook niet
meer dragen. In De jonge geneesheer, of de Invloed der paruiken, een blijspel uit
1810, draaide de plot om ene Victor die durfde te wedden dat ene Luzangeac er
jonger probeerde uit te zien door middel van een pruik en aldus vrouwen een loer
draaide. Aan het einde van het stuk werd de ijdele bedrieger, dankzij Victor, uiteraard
ontmaskerd.28
En zo veranderde de pruik in het tijdsbestek van één eeuw van een onmisbaar
sociaal attribuut in een verachtelijk en ridicuul object, waarmee mannen zichzelf
afserveerden als religieus dogmatisch, onecht, ijdel, politiek corrupt, ondemocratisch
en vrouwelijk. Al vanaf de vroege jaren twintig, dus lang voordat de pruik door
revolutionairen werd afgezworen in de jaren negentig, begon een nieuwe,
internationale klasse van publieke intellectuelen een proces van distinctie waarbij ze
zich kaal, gemillimeterd of met een huismuts op lieten portretteren. Met hun
excentrieke smaak distingeerden zij zich in eerste instantie van de machtige klasse
van de clerus. Ze schreven zichzelf tolerantie, authenticiteit, morele superioriteit en
zelfcontrole toe. Later in de eeuw werd het afwerpen van de pruik een statement
tegen de autoritaire regentenaristo-
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Richard Newton (ontwerp), ‘Wigs all the Rage’ (1798), ets. Uitgever: Laurie & Whittle. (Londen,
British Museum)

cratie. Het voorhoedegevecht van de publieke intellectuelen werd toen ook een zaak
van de middenklasse. Het uiteindelijke resultaat was dat de kale(nde) man tegen het
einde van de eeuw ook buitenshuis werd geaccepteerd. Voorheen alleen binnenshuis
te bewonderen, sloop hij, dankzij de bemoeienissen van de philosophes en menig
andere intellectueel en dankzij de revoluties, langzaam het publieke leven binnen en
werd hij al snel modieus in de eerste decennia van de negentiende eeuw.
Toen Allard Hulshoff zich in 1790 kaal op de titelpagina van Zeno liet zetten, kon
de lezer dus op voorhand vermoeden dat hij een vlammend betoog zou aantreffen
van een man die niet uit ijdelheid een traktaat toevoegde aan zijn cv, maar uit pure
noodzaak. Hulshoff, die een echte generalist was - hij studeerde geneeskunde, filosofie
en theologie - behoorde tot de revolutionaire denkers van zijn tijd. Zeno was echter
geen politiek traktaat, maar een religieus betoog gericht tegen ongelovigen. Op
dialectische wijze pleitte Hulshoff vóór een humanistische en rechtvaardiger wereld
met een tolerant geloof als onmisbare, beschavende factor. Uiteraard hoorde daar
geen pruik bij.
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De schimmige zaakjes van notaris Christiaan Schaef
Anna de Haas
Want, vermits kwaadaartigheid altyd vernuftig is der wet hare kracht te
benemen; worden byna dagelyks nieuwe arglistigheden uitgedacht, die
zoo veel te zwaarder straffe verdienen, als ze schranderder verzonnen
zyn.1
Uiteraard waren er ook in de achttiende eeuw mensen van alle standen en beroepen,
die soms (of permanent) niet aan hun financiële verplichtingen konden voldoen of
die incidenteel extra geld nodig hadden. Daarvoor konden ze toen niet naar de bank,
maar wel bijvoorbeeld bij een pandjeshuis spullen belenen of bij vrienden of familie
aankloppen. Vanzelfsprekend waren er ook lieden die brood zagen in deze behoefte
en van geld uitlenen hun beroep maakten. Behalve beroepsgeldschieters hielden ook
privépersonen en kooplui zich bezig met geld uitlenen teneinde hun kapitaal(tje) te
vermeerderen. Het behoeft geen betoog dat daarbij een rente werd berekend, en
evenmin dat zich onder deze al dan niet professionele geldschieters en kredietverleners
ook minder betrouwbare lieden bevonden.2

Ter inleiding: wissels en obligaties
Afspraken over een lening kon men schriftelijk vastleggen in een obligatie
(schuldbekentenis). Daarin verklaart A dat hij een zeker bedrag schuldig is aan B
wegens, bijvoorbeeld, geleverde koffiebonen of ‘deugdelijk geleend en aangeteld
geld’ (de gebruikelijke frase voor een pure lening). De obligatie stipuleert tevens een
afbetalingstermijn en de hoogte van de te betalen rente.3
Een andere mogelijkheid is een wissel, een door A getekende verklaring dat hij B
een zeker bedrag zal betalen.4 In een wissel staan bedrag en vervaldag vermeld, maar
géén rentepercentage en géén reden voor de betaling. Wissels hebben doorgaans een
kortere looptijd (geldigheidsduur) dan obligaties en kunnen niet, zoals obligaties,
verlengd worden. In principe waren ze bedoeld voor het (internationale)
betalingsverkeer tussen kooplieden.5 Wissels die puur en alleen dienden als geldlening,
‘droge’ of ‘eigene’ wissels genoemd, stonden in een kwade reuk.6 Bij zulke wissels
is de rente op de lening stilzwijgend in het bedrag verrekend.7
Obligaties en wissels zijn beide verhandelbare waardepapieren, dat wil zeggen:
het recht om het bedrag te innen bij A kan door B worden overgedragen of verkocht
aan een derde. Daartoe schrijft men op de achterkant (en dos) van het papier de datum
van overdracht, de naam van de overdrager en van de nieuwe rechthebbende: een
zogenoemd endossement.
Notarieel verleden obligaties zijn het makkelijkst te onderzoeken, omdat die zijn
terug te vinden in de notariële protocollen. Onderhandse obligaties vindt men echter
slechts bij toeval, bijvoorbeeld in dossiers betreffende de afwikkeling van insolvente
boedels of faillissementen. Ook notarissen werkten mee aan onderhandse obligaties:
die zijn dan niet ondertekend door de notaris als
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notaris, maar slechts ‘in aanwezigheid (of: presentie) van’ - aldus de frase - de
betreffende notaris. Dergelijke obligaties werden niet opgenomen in de officiële
protocollen.8
Wissels daarentegen werden nooit bij de notaris vastgelegd. Dat gebeurde pas als
betaling op een wissel achterwege bleef: de schuldeiser liet dan bij een notaris een
‘protest van wissel’ opmaken, waarin de tekst van de onbetaalde wissel in zijn geheel
geciteerd werd, inclusief eventuele endossementen. Met een getuige ging de notaris
langs bij de niet-betaler om, met het protest in de hand, betaling te eisen.
Gezien het feit dat wissels niet notarieel werden vastgelegd en obligaties (lang?)
niet altijd, komt er bij onderzoek in notarisprotocollen slechts een fractie van wat er
aan kredietverlening was in zicht. Het is dus uitermate lastig, zo niet onmogelijk,
greep te krijgen op (de omvang van) de private kredietmarkt en op wat daar feitelijk
in omging.

Notaris Christiaan Schaef
Een figuur die aantoonbaar jarenlang een rol speelde in de wereld van lenen en
uitlenen is de Haagse notaris Christiaan Schaef (1707-1772). In de jaren 1720 was
hij klerk geweest bij de eveneens Haagse notaris Daniël van der Burch. Op zich was
dat niets bijzonders: de opleiding tot notaris bestond uit enige leerjaren als klerk op
een notariskantoor. Van der Burch kwam echter onder (terechte) verdenking van
sodomie (homoseksualiteit) te staan: eind jaren twintig nam hij de benen en in 1730
werd hij bij verstek verbannen door het Hof van Holland. Bijna twintig jaar later, in
februari 1749, werd zijn vroegere klerk, Christiaan Schaef, vastgezet in de
Gevangenpoort op verdenking van (uitlokking van) sodomitische handelingen. Pas
acht maanden later kwam hij voorwaardelijk vrij. De zaak heeft geen gerechtelijk
vervolg gekregen.9
Deze episode lijkt Schaefs toch al weinig florissante notarispraktijk (sinds 1742)
geen goed te hebben gedaan. Na zijn vrijlating liet zijn klandizie het geheel afweten
en pas anderhalf jaar later kwam zijn praktijk weer enigszins op gang, maar veel is
het nooit geworden. Om precies te zijn: het gemiddeld aantal jaarlijks door hem
verleden akten daalde van bijna 38 (vóór 1749) tot zo'n 21 (na 1750).10 Dat kan
nauwelijks een vetpot zijn geweest. Het is dan ook niet vreemd dat er aanwijzingen
zijn dat Schaef zich ook (vooral?) met andere zaken bezighield, met name in de
‘financiële dienstverlening’. Er moest tenslotte brood op de plank komen.

Geldschieters in Schaefs praktijk
Het is met de kennis van de vier hieronder te bespreken opmerkelijke gevallen dat
ik Schaefs protocollen aan een nader onderzoek onderwierp met de vraag: is uit zijn
protocollen op te maken dat hij optrad als financieel bemiddelaar? Een aanwijzing
lijkt mij te zijn het gegeven dat er bij de door hem verleden obligaties regelmatig
dezelfde geldschieters optraden, elk steeds voor meerdere verschillende leners. Als
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we dit als een serieuze aanwijzing accepteren, dan blijkt dat Schaef al vroeg in deze
zaken zat, zij het op bescheiden voet.
In de jaren 1742-1750 werden er 42 obligaties bij hem verleden, de eerste in 1742,
de laatste in 1748, met als hoogtepunt 13 in 1745. Als meervoudige kredietverleners
vinden we Maria van der Speck, weduwe van Hendrik v.d. Lelij
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Notariskantoor. Titelprent bij Simon van Leeuwen, Notarius publicus, dat is De practycke ende
oeffeninge der notarissen (Dordrecht 1657). Onder de titel Nederlandse practyk ende oeffening der
notarissen beleefde dit leerboek vanaf 1680 tot zeker 1766 meerdere drukken. In het tafereeltje op
de achtergrond maakt een notaris een testament op bij iemands ziekbed. (UvA, Bijzondere Collecties,
OTM OK 68-39)
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(6X, voor een totaalbedrag van f 5050), een zekere Johannes van der Linde (5X,
totaalbedrag f 3000) en Barbara de Rooij, vrouw van schipper Kornelis Groen (4X,
totaalbedrag f 1800). Anderen komen in deze periode twee of drie keer voor, zoals
Arend van IJsseldijk, meester-broodbakker, en Arend Johan van Swieten,
meester-metselaar. Het gaat zo te zien dus om gewone burgers, die waarschijnlijk
met geld uitlenen wat probeerden bij te verdienen.11
Na zijn vrijlating uit de Gevangenpoort keerde Schaef geleidelijk terug in dit
geldwereldje, de eerste jaren (1751-1758) nog op kleine schaal, met zijn vroegere
kompanen Van IJsseldijk (4X) en Van der Linden (1X). Nieuw is dan Maria van
Diepening, weduwe van Johannes Massing (5X). In 1758 duikt Albertus van Heusden
op, een meester-kunstschilder die kennelijk een veertje weg te blazen had. In de jaren
1758-1762 trad hij maar liefst zestien keer op als geldschieter, voor in totaal 14.540
gulden (mogelijk verdiende hij zijn geld in deze branche en niet met kunstschilderen).12
In 1764 vond er een omslag plaats in Schaefs praktijk: het aantal bij hem gepasseerde
obligaties daalt flink en de (bij mijn weten) eerste joodse geldschieter, Tobias Levij
Rees, verschijnt ten tonele. Met ingang van 1766 werkt Schaef voornamelijk nog
met diens zoon, Hertog Rees, die hij beschrijft als ‘de eerlijkste en gemoedelijkste
Jood, die ik oit ontmoet heb’.13
Dit alles betreft alleen de in Schaefs protocollen traceerbare obligaties. Dat hij
ook in wissels deed, staat echter vast, al onttrekt zijn handel en wandel zich in dit
opzicht goeddeels aan onze waarneming.

Een goede wissel volgens Schaef
Dat Schaef haarfijn wist hoe de wissel functioneerde in de kredietverschaffing, blijkt
uit de gedetailleerde instructies die hij in 1767 gaf aan een potentiële klant die
dringend om geld verlegen zat.14 Volgens hem moet een bruikbare wissel aan de
volgende voorwaarden voldoen:
‘Het moet een formeele wissel, in ordre, zijn, uit Hollandt getrokken’ en ‘op
een Hollandtsch zegel door den Trekker geschreven en gezonden’. Bovendien
moet die trekker ‘ter goeder naem, en niet in krijt bij smoussen, staen’.
• Dat wil zeggen: de wissel moet voorzien zijn van een belastingzegel15
en er moet, al of niet met name, een ‘ordre’ (gemachtigde) in
vermeld staan; de trekker (crediteur) moet in Holland woonachtig
of werkzaam zijn, als betrouwbaar bekend staan en geen schulden
bij reguliere geldschieters hebben.
Het bedrag van de wissel moet ‘[z]es à acht hondert guldens, en hoger niet, [...]
zijn; beeter drie zulke, als een van Twee Duizend guldens’.
• Vermoedelijk waren wissels voor lagere bedragen makkelijker te
verhandelen c.q. te verzilveren.
3 De wissel moet door de betrokkene ‘geaccepteerd [zijn], op 2 of 3 maenden;
stel op 3 maenden, dat 'er 14 of meer dagen verlopen zijn’.
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Dat wil zeggen: de betrokkene (degeen op wie de wissel getrokken
is: de debiteur) moet bedrag en vervaldag met zijn handtekening
bevestigd (geaccepteerd) hebben. Schaef stelt voor: een vervaldag
over twee of drie maanden, waarvan op het moment van acceptatie
zo'n twee weken verlopen zijn.

Intrigerend is dat zo'n wissel volgens Schaef ‘een origine [moet] hebben, ten minsten
een waarschijnlijken schijn’. Gezien zijn eigen praktijken - waarover straks veel
meer - zal hij hiermee bedoelen dat de wissel ten minste ogenschijn-
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lijk een zakelijke reden (oorsprong) moet hebben: de trekker moet een koopman of
handelaar zijn, bij wie de betrokkene in ieder geval naar ‘een waarschijnlijken schijn’
een aankoop heeft gedaan. Zo zou het een legitieme handelswissel lijken, een wissel
waaraan, zoals dat heette, ‘reële handel’ ten grondslag lag en waarvan niet direct viel
te vermoeden dat het in feite om een geldlening ging. Maar als gezegd, deze instructies
schreef hij in 1767, toen hij zijn lesje allang had geleerd. De eerste keer - althans:
de eerste voor ons traceerbare keer - dat hij zich in zulke zaken begaf, ging het bijna
mis.

1753: de zaak Golovkin
In juli 1753 zat Christiaan Schaef in de Rijswijkse herberg De Prins met Ivan graaf
Golovkin, zoon van de extraordinaris ambassadeur van Rusland.16 Hij had van ene
Limberger, ‘een goed vriend van de Graaf ’, en anderen gehoord dat Ivan flink in de
schulden stak en beweerde dat hij, Schaef, hem ‘op de alder secreetste en voordeeligste
wyse’ aan geld kon helpen. Niet dat Schaef hem geld zou lenen, maar hij betrok hem
in enkele handeltjes met linnen en garens, goederen die, zo zou hij de jongeman
verzekerd hebben, ‘even goed waren als geld’.
In aanwezigheid van Schaef tekende Ivan op 1 augustus een papier, waarin hij
verklaarde voor f 6145 linnen gekocht te hebben van Albert Hermes uit Amsterdam.17
Dit bedrag diende hij op 12 december te voldoen. Hermes leverde het linnen echter
niet en, zo meende Schaef later, zou het ook niet leveren.
Het volgende handeltje zag er wat anders uit. Op 12 augustus zaten in het Dordtse
veerhuis in Rotterdam: Schaef, Golovkin, ene Jacob Fabre uit Rotterdam en Philip
Kloek, een Dordts handelaar in garens.18 De drie heren sloten een contract voor f
3360 aan garens, te leveren door Kloek en te betalen door Fabre en Golovkin. Fabre
tekende een wissel voor f 1120, Golovkin twee wissels voor tezamen f 2240 vervaldata respectievelijk eind augustus en 11 december. Hoe serieus Fabres deelname
was, is de vraag: Golovkin verschafte hem een ‘renversaal van restitutie’, wat betekent
dat eigenlijk het hele bedrag voor zijn, Golovkins, rekening kwam. Wel was het
Fabres taak de garens te verkopen, uiteraard liefst met winst, maar hij beweerde later
er alles bij elkaar niet meer dan f 1380 voor te kunnen krijgen.
Garenleverancier Kloek kreeg zijn geld niet. Hij was woedend, liet een wisselprotest
opmaken en dreigde met een proces.19 Pikant detail is dat Schaef verontwaardigd
was dat Kloek zijn protest niet door hem had laten aantekenen: ‘was ik zoo wel als
een ander tot dat Protest niet bequaem of dacht UEd. dat ik U een valsch Protest zou
bezorgt hebben’.20 Valse protesten? Als notaris doen of je het protest hebt uitgevoerd,
maar in werkelijkheid niks doen en zo een boze crediteur voorlopig sussen?
Schaef heeft zich met deze handeltjes bijna serieus in de nesten gewerkt. Thymon
Boey, secretaris van het Hof van Holland, verklikte hen bij Ivans vader, Alexandr
graaf Golovkin.21 Die liet het er niet bij zitten en wilde Schaef wegens ‘trouweloze
handel’ (bedrog, misleiding) voor het gerecht slepen. Zo kwam het dat Schaef moest
verschijnen voor Commissarissen van het Hof van Holland, waar vader Golovkin
als diplomaat met zijn klacht terecht kon. Het bovenstaande is onder meer aan dat
verhoor ontleend. Eén detail daaruit verdient nog vermelding. Schaef vertelde de
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Commissarissen dat vader Golovkin ‘de jooden’ (de gebruikelijke geldschieters)
gewaarschuwd had zich niet met zijn zoon in
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Notaris (midden) en zijn klerk. Titelprent bij Dirck Heymansz van der Mast, Practique des
notarischaps, seer nut, profijtelick ende noodigh alle ionckheyt die haer willen oeffenen in dese konst
(Delft 1649, 3de druk). (UvA, Bijzondere Collecties, OTM Pr. F 3911, detail)

te laten, maar dat hij, Schaef, die waarschuwing niet had gekregen, terwijl toch
‘bekent was, dat hy [...] ook affaires met de jonge Graaf hadde’. De Commissarissen
reageerden meteen: ‘of hy [Schaef] sig dan in dat geval gelyk stelt met de jooden’?
Schaefs antwoord is memorabel: ‘soo verre de geldhandel aangaat teegen een half
Percent jaa’.22
Het is jammer voor de hedendaagse onderzoeker, maar Schaef was sluw en goed
van de tongriem gesneden. Het gevolg is dat de onderzoeker, net als de
Commissarissen indertijd, weinig touw kan vastknopen aan Schaefs welbewust vage
en ontwijkende antwoorden. Het eind van dit verhaal was dat Ivan vanwege zijn
schulden genoodzaakt was Den Haag te verlaten, ongetwijfeld ook omdat Kloek
dreigde alles op alles te zetten om zijn geld te krijgen - inclusief het maken van
publiek rumoer. Schaef kwam er zonder kleerscheuren van af en voorzover na te
gaan is hij nooit meer door een gerecht lastiggevallen.

1754: een rechtszaak in Rotterdam
Op 22 maart 1754 diende voor Rotterdamse schepenen een rechtszaak tegen de
makelaar Johannes van Tingen, beschuldigd van ‘valsheijdt’, ‘meinedigheijdt’ en
het schenden van zijn makelaarseed. Bij vonnis van 28 maart werd hij eerloos
verklaard, uit zijn ‘bediening als makelaar’ gezet en voor eeuwig verbannen uit
Holland, Zeeland en West-Friesland op straffe van de galg.23
De zaak was in november 1753 waarschijnlijk aangebracht door de Rotterdamse
oud-schepen Daniel Silvius. Van Tingen had Silvius namelijk f 12.500 afhandig
gemaakt met behulp van twee valse onderhandse obligaties en een valse kwitantie.
Daarvan interesseert ons hier de obligatie, volgens welke Willem Bentinck, heer van
Rhoon, f 10.000 schuldig zou zijn aan Elias van der
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Hoeven, oud-burgemeester van Rotterdam, en die op 4 maart 1752 in Den Haag zou
zijn gepasseerd in aanwezigheid van Christiaan Schaef.24 Voor schepenen verklaarde
Van der Hoeven uitdrukkelijk en ‘met solemneele eede hem in judicio afgenomen,
[...] van den geheelen handel in de opgemelte obligatie vermelt, geen de minste
kennisse te hebben en nooit eenige penningen aan den heer Willem Bentinck te
hebben verstrekt ofte deswegens eenige pretentie ten lasten van zijn Ed. te hebben’.25
Volgens schepenen was de hele obligatie - dus ook de datum - ‘gefalcificeerd’
door Van Tingen, maar wij mogen ons afvragen: waarom koos hij hiervoor juist
Schaef uit? Is het toeval, dat in Schaefs protocollen een akte zit, waarbij het echtpaar
Van Deneken (over wie straks meer) op 29 augustus 1752 Van Tingen machtigt hen
te vertegenwoordigen bij het gerecht van Stompwijk? En waarbij ze verklaren f
10.000 schuldig te zijn aan Elias van der Hoeven? En dat die akte al op 4 september
door hen geannuleerd wordt?26

1764: de zaak Nathaniel Donker
De volgende zaak van Schaef die niet helemaal gelukkig verliep, begon op 15
december 1764. Op die dag werden op zijn kantoor twee obligaties verleden: een
van f 2208 ten gunste van Johannes Winsser, koopman te Amsterdam,27 wegens
‘geleverde koffijbonen’, en een van f 2800, ten gunste van Hendrik Jaspers, eveneens
koopman te Amsterdam, ‘wegens gekofte koopmanschappen’.28 Beide zijn getekend
door Nathaniel Donker, een man met een woelig verleden.29 Tot zijn bezoek aan
Schaef had hij echter enige jaren een althans voor de buitenwereld fatsoenlijk bestaan
geleid.
Zo op het oog zijn deze obligaties helemaal in orde, maar er zijn redenen om aan
te nemen dat ze niet zijn wat ze lijken. Ten eerste is er helemaal niets, dat erop wijst
dat Donker zich bezighield met handel, in koffiebonen of iets anders. Veeleer legde
hij een hardnekkige voorliefde aan de dag voor het arbeidsloze leven van een man
met geld. Wellicht heeft Donker op die 15 december over die koffiebonen net zoiets
tegen Schaef gezegd als wat Golovkin eerder had gezegd over de linnenhandel: ‘Maar
ik heb geen linnen nodig’. En wellicht heeft Schaef hem het soort antwoord gegeven
dat hij Golovkin had gegeven: ‘dat geldt of Linnens het selve was, doordien hy die
prys courant inkogt’ en met winst weer verkocht. Die koffiebonen alleen al wekken
dus argwaan. Maar het is vooral de datum van deze obligaties die argwanend maakt.
Wat wil het geval? Op 4 januari 1765, goed twee weken na zijn bezoek aan Schaef,
verliet Nathaniel Donker vrouw en kinderen, en ging ervandoor met zijn minnares.
Onweerstaanbaar rijst het vermoeden dat hij snel contant geld nodig had. Het is niet
onredelijk te denken dat deze obligaties in feite verkapte geldleningen waren, ook
al zou Winsser later zeggen dat hij de koffiebonen wel degelijk geleverd had.30 Ook
elders had Donker namelijk (weer) geld geleend, bijvoorbeeld bij ene Samuel Joseph
Cohen, aan wie hij in ruil voor een onbekend bedrag als ‘pand der minne’31 een
onderhandse obligatie à f 1000 ten laste van ene Abraham Janson had gegeven. Het
lijkt er echter op dat Cohen erin is geluisd: toen hem bleek dat hij zijn geld niet zou
terugkrijgen, probeerde hij in februari 1765 - kort na Donkers plotselinge vertrek -
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de obligatie te innen. Janson had deze echter al grotendeels afgelost.32 Voor Cohen
viel er weinig meer te innen.
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De afloop van de geschiedenis moet voor iedereen als een onaangename verrassing
gekomen zijn. In december 1766 vermoordde Donker met zijn minnares zijn wettige
echtgenote en in augustus 1767 stierf hij op het schavot in Amsterdam. De afwikkeling
van zijn post mortem insolvent verklaarde boedel nam nog jaren in beslag. Winsser
kreeg zijn geld pas rond 1770, mét de rente van vier procent.33

1765: de zaak Daniel Cassa
Daniel Cassa, ‘clercq ten comptoire van de gemeene lands middelen van Holland’,
was een onverbeterlijke (Haagse) schuldenmaker en om die reden liet zijn vader hem
in 1765 opsluiten in een Delfts beterhuis.34 Tijdens zijn gedwongen afwezigheid
werden Daniels ondertussen verzegelde papieren doorzocht. Die huiszoeking hield
verband met een rechtszaak die twee van zijn schuldeisers, George August Schröder
en Elias Wolf, tegen Cassa aangespannen hadden. De hierbij aanwezige notaris,
Harmen Senfert, maakte een lijst van de relevante gevonden papieren. Bovenaan die
lijst staat:
Een missive geschreeven door C. Schaef aan Dheer Daniel Cassa, in dato
12 Maart 1765. en nog een opstel van een missive schijnende te zijn een
antwoord op de vorige missive, beginnende Mijnheer & Vriend! UEd:
missive van den 12e Maart etc.35
Deze missiven zijn vooralsnog onvindbaar en in Schaefs protocollen wijst niets op
contact met Cassa.
Toen Cassa weer op vrije voeten kwam (1768/69) kon hij naar zijn ‘comptoir’
terugkeren. Wel kwam hij onder curatele te staan: er werd een schuldsaneringsregeling
getroffen die tot 1777 duurde.36 Drie vuistdikke dossiers getuigen van de financiële
puinhoop die Cassa van zijn leven had gemaakt.37 Die dossiers onthullen de namen
van zijn talloze schuldeisers, de bedragen waarvoor Cassa bij hen in het krijt stond,
de kosten die advocaten voor hun werkzaamheden rekenden alsook de kosten van
zijn verblijf in het beterhuis. Alles tot op de penning precies.
Tussen al die rekeningen, wissels en kwitanties duikt ook de naam van Schaef op,
met een bij hem gepasseerde obligatie. Op 11 maart 1765 - een dag vóór de genoemde
‘missive’ en luttele weken vóór Cassa's opsluiting in het beterhuis - bekende Daniel
Cassa zwart op wit dat hij f 2300 schuldig was aan de advocaat Philippus van Niel
wegens vier wissels à f 575 per stuk.38 Die wissels waren uitgeschreven ten gunste
van de Haagse juwelier Johannes Pieter Maijaffre, bij wie Cassa daags tevoren ‘een
Paar Diamante orlietten met drie hangers geentoreerd’ aangeschaft zou hebben.39 Het
is op z'n zachtst gezegd een bizarre aanschaf voor iemand die al diep in de schulden
zit, maar het is allerminst bizar om hierin, gegeven zijn werkwijze, Schaefs hand te
zien: een ‘waarschijnlijke origine’ in ruil voor contanten. Van Cassa's curator kreeg
Schaef trouwens exact f 2:18 uitgekeerd: de kosten van het zegel voor de obligatie.
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Schaefs clientèle
Hierboven passeerden de meest dramatische cliënten van Schaef de revue, maar hij
had er ook die minder stof deden opwaaien in familie of buitenwereld. Hoewel - dat
soort dingen weet je pas zeker als je ieders biografie kent. Neem
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bijvoorbeeld Gerardus Supet,40 predikant in Leidschendam, die in 1745-1748 via
Schaef in totaal f 2400 leende. Een fors bedrag voor een predikant. Vermoedelijk
heeft hij daarna elders nog geleend. In ieder geval zocht hij wegens schulden in 1755
zijn toevlucht in de vrijplaats Vianen.41 Of neem bovengenoemde advocaat Van Niel,
die in 1762 bij Schaef begon met een lening van f 500, maar in 1766 goed was voor
f 7000 aan geleend geld. (Aan de andere kant had Van Niel in 1765 de hand gelegd
op Cassa's wissels, goed voor een claim van f 2300 op Cassa.) Schaefs grootste klant
was echter Nicolaas baron van Deneken: in de jaren 1752-1756 leende deze in totaal
f 20.350.42
Schaefs clientèle bestond echter merendeels uit ambachtslieden, lage ambtenaren
of neringdoenden (m/v) die relatief bescheiden bedragen leenden. Nogmaals: niet
van Schaef, maar via hem. En meestal incidenteel. Onder hen zijn tuinlieden, een
turfdrager, een herbergierster, commiezen, klerken, een sousluitenant, kooplieden,
een ‘bedienaar ter begravenisse’, een meester-kuiper, een vleeshouwster en een
boekhandelaar. Net als bij Supet, Van Niel en Van Deneken is hun leengedrag
naspeurbaar in Schaefs protocollen, maar het is natuurlijk goed mogelijk dat zij ook
elders aanklopten of onderhandse leningen afsloten.
Na 1764 raakte Schaefs notarispraktijk definitief in het slop. Is het al moeilijk
voorstelbaar dat hij vrouw, kind en huis had kunnen onderhouden op gemiddeld 3,1
akte per maand (1743-1748), helemaal niet voorstelbaar is dat bij een gemiddelde
van 1,9 (1751-1764) of 1,3 (1765-1771).43 Dat hij in 1754 toegaf actief te zijn in de
geldhandel kan dan ook geen verrassing heten. En dat de bij hem gepasseerde
obligaties zijn activiteiten in dat circuit slechts deels weerspiegelen, is zeker. Niet
alleen werkte Schaef mee aan onderhandse obligaties, maar ook was hij, zoals
hierboven bleek, goed thuis in het wisselwezen, waarvan hij de fijne kneepjes uitlegde
aan Willem van Haren, de laatste ‘dramatische’ casus in dit verhaal.

1767: de zaak Van Haren
Willem van Haren, resident van de Staten-Generaal in Brussel,44 verkeerde in de
jaren 1760 in uitzichtsloze ‘geldelijken onspoed’, aldus zijn biograaf, J. van Vloten:
Meer dan honderdvijftig schuldeischers, groot en klein, die gezamenlijk
bijna anderhalve ton gouds hadden in te vorderen, stonden voortdurend
tot den overval gereed. Sedert geruimen tijd had hij daardoor, om zich in
zijn waardigheid staande te houden, zich uit geldgebrek aan dien
gevaarlijken maatregel gewaagd, dien men ‘wisselruiterij’45 pleegt te
noemen, en waarbij hij ongelukkig lieden genoeg vond, die, van zijn
toestand misbruik makende, hem tegen woekerrenten ten dienst stonden,
maar slechts om hem steeds meer te gronde te richten.46
Eén van die misbruikende lieden was Schaef. Dat althans suggereert Van Vloten
door in dit verband diens brief van 9 juli 1767 aan Van Haren te citeren.47
Vermoedelijk zijn Van Haren en Schaef met elkaar in contact gebracht door
Coenraad de Raedt, kamerbewaarder bij de Staten van Holland en Westfriesland. De
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Raedt moet Van Harens Haagse bemiddelaar in geldzaken zijn geweest: Van Haren
stuurde hem regelmatig wissels, die De Raedt te gelde moest zien te maken. Zo
verzilverde De Raedt een van Van Harens wissels bij een zekere
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Abraham Simeon Boas en voldeed met dat geld Van Harens rekening bij ene Daniel
Jannette in 's-Hertogenbosch.48 Het is het ene gat met het andere dichten, want deze
manoeuvre komt erop neer dat Van Haren vervolgens een schuld had aan Boas, die
het geld niet uit pure naastenliefde verschaft zal hebben.
De werkwijze van het duo Van Haren-De Raedt bleek uiteindelijk contraproductief:
Van Harens wissels waren steeds moeilijker te slijten.49 Het was dus zaak andere
bronnen aan te boren en wellicht was daartoe Schaefs hulp ingeroepen. Volgens
Schaef was het probleem dat Van Haren al te bekend was in de kringen van (Haagse)
geldschieters:50
ik denk, dat de Heer De Raed zich te veel aan Joden zal uitgelaten hebben,
als daer is, de gebroeders Moresco, Hartog Izak en zijn broeder,51 allen
assurante smousen, die den Haag aflopen, en nog anderen, die dagelijx
met gemelden Heer De Raed op het Hof besoigneeren en de luiden, door
hun geloop, in minachting brengen. Geloof mij, Mijnheer, dat ik dit alleen
zeg tot Uw waerschouwing; want U Excellentie weet, zoo wel als ik, dat,
als fatsoenlijke luiden onder smousen koomen, hun naem en credit weg
is; en ik wil 'er mijn hals onder verzetten, dat, gâ ik bij de Efraims, Post,
Polak, Wolf, Boas,52 en andere gegoede smoussen, zij U Excellentie wegens
die wissels kennen.
Eerst had Schaef geprobeerd enkele wissels te verzilveren bij Haagse ‘burgerluiden’
- onder wie, zoals hierboven al bleek, hij allerlei contacten had. Tevergeefs, zo vertelt
hij: ‘D'een kon wel na veertien dagen; d'ander begeerde geene acceptaties, had er
den buik vol van; eenen derden waeren dergelijke briefjes al meer aan de hand
gedaan’. Hij had dus gezocht naar andere geldbronnen en viel daarbij terug op zijn
aloude werkwijze:
Ik zal U Excellentie [...] addres geven aen een persoon, die [...] in haere
stadt ter goeder naem en faem staet, bij wie U Excellentie noit te kort
schieten zal, maer (alles blijft onder ons driën), die ook geld noodig heeft
[...]! 't Is - Mevrou Cornelia Anna Dibbetz weduwe van den Heer Jacob
van Weenegem, te Leiden. [...]53 Deze dame is, denk ik, 4 à 35 jaeren, eene
schrandere vrou voor hare kunne! Ik heb [...] met haer WelEd. overleg
gemaekt; en alles gewikt en gewogen hebbende, is haer WelEd.
geresolveert, met U Excellentie te handelen, te weeten: chaq un son tour.
Des kan U Excellentie, zoo haer de conditie smaekt, direct, met de eerste
Post, aen haer WelEd. schrijven. - Zie daer iemand in Holland gevonden,
om affaires mede te doen!
Dibbetz, goed vijf jaar ouder dan Schaef dacht, was eigenares van een zoutkeet in
Leiden. Dat nu leverde een probleem op qua ‘origine’. Als Van Haren, woonachtig
in St. Oedenrode (Staats Brabant), zout zou kopen van Dibbetz, dan liep de kortste
aanvoerweg uiteraard door Brabant, maar, merkt Schaef op: ‘Zout mag in Braband
niet vervoert worden’. Een vervelend feitje, dat de ‘waarschijnlijkheid’ van de wissel
aantastte: ‘kan U Excellentie 't niet elders hebben doen vervoeren?’, vraagt Schaef,
of ‘mogelijk weet U Excellenties kundigheit eene andere origine uit te denken’. Of
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Van Haren en Dibbetz ooit zaken hebben gedaan, weet ik niet. Vrijwel exact een
jaar na Schaefs brief pleegde Van Haren zelfmoord en nog weer drie jaar later ging
Dibbetz failliet.54
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Schaefs modus operandi
Alles wijst erop dat Christiaan Schaef optrad als bemiddelaar tussen schuldenaar en
geldschieter, al lieten die geldschieters zich niet altijd als zodanig kennen. Echter,
in de onfortuinlijk verlopen zaak Golovkin (1753/54) wist een van de deelnemers,
Philippus Kloek, kennelijk helemaal niet waarin hij verzeild was geraakt, met alle
gevolgen van dien. Het zal Schaef een lesje geleerd hebben: nadien lijkt hij met
overleg zijn partners te hebben uitgezocht, want zoiets is hem niet weer overkomen.
Dat ook Schaef zichzelf als bemiddelaar zag, blijkt uit de schuilnaam waaronder
hij briefjes aan Golovkin schreef: ‘Opperman’. Dat is op een bouwplaats de man die
zorgt voor de tijdige aanvoer van het materiaal voor de metselaar, wat eenvoudig te
vertalen is als: de man die zorgt voor tijdig geld voor wie het nodig heeft. Evenzo
de term ‘voerman’ - de man die het bouwmateriaal (het geld) aanvoert - waarmee
Schaef in zijn verhoor een andere betrokkene, Daniel Adriaan Beukelaer, aanduidde.55
Een geldschieter leent niet aan Jan en alleman. Er moet zicht zijn op terugbetaling,
mét de rente. Schaef lijkt zijn klanten, althans in de vier besproken gevallen,
zorgvuldig te hebben geselecteerd. De leners zaten dan wel op zwart zaad, dat was
niet het geval met hun verwanten. In allevier de gevallen zat er geld in de familie.
De ‘goede naam en faam’ van de crediteur waar Schaef zo aan hechtte, gold blijkbaar
ook de familie van de debiteur: die zou, zo is de suggestie, desnoods het geld
ophoesten om de familie-eer te redden - maar getuige het verloop der diverse zaken
was dat vaak schijn. Wellicht heeft Golovkin sr. uiteindelijk de schulden van zijn
zoon betaald. Bij Van Haren en Donker moest het geld na hun dood uit de opbrengst
van de openbare verkoop van hun goederen komen. Van Cassa is bekend dat enkele
keren zijn familie en later een keer zijn schoonvader is bijgesprongen.
Herhaaldelijk drong Schaef aan op discretie. Dat was ongetwijfeld belangrijk voor
hem als bemiddelaar, maar vermoedelijk ook voor zijn klanten. Als je naam te vaak
rondzingt in geldschieterskringen dan komt er een dag waarop hun toeschietelijkheid
ophoudt, zoals Van Haren overkwam. Schaef moet er dan ook de pest in hebben
gehad dat zijn akkefietjes met Golovkin ter kennis van het Hof van Holland kwamen.
Dat maakte blijkbaar diepe indruk op hem - of had hem flink de schrik op het lijf
gejaagd. Het is althans treffend dat hij daar zo'n dertien jaar na dato nog over begint
in zijn brief aan Van Haren om het belang van geheimhouding te onderstrepen:
Was Graef Iwan van Golowkin [...] geheim gebleven, toen ik dergelijke,
met den Makelaer Daniel Adriaen Beukelaer, te Amsterdam, en hem,
aengong, noit had hem Tijmon Boeij verraden, en noit had iemand
geweeten dat ik iets met hem deed. [...] Ik wierd voor Commissarissen
gehoord; maer zij konden uit mijne responsiven geene ontdekking van ons
geheim krijgen; men kon den Opperman [nl. Schaef], en die ontdekte [=
onthulde] de voerman niet, (dit was Beukelaer)56 de zaek was eerlijk, en
dat moest Heeren Commissarissen [...] genoeg zijn.
Er klinkt enige trots in door dat hij niet het achterste van zijn tong heeft laten zien.
En dat hij sinds Golovkin nooit meer zo'n gerechtelijke confrontatie heeft gehad,
impliceert dat hij in de tussenliggende jaren in stilte heeft kunnen opereren.
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Het lijdt geen twijfel dat Schaef geen zin had nog eens door het Hof van Holland of
enig ander gerecht gehoord te worden, maar blijft de vraag: wat voor risico's liep
hij? Waarom zou hij over zijn zaakjes gehoord worden? Waren die strafbaar? Zo ja,
wat was het strafbare aan zijn optreden?

Geld voor goederen?
In het bovenstaande zijn enkele gebeurtenissen ter sprake gekomen die op z'n minst
wijzen op, laten we zeggen, onregelmatigheden. In de affaire Golovkin sprak Philippus
Kloek, de garenhandelaar die zijn geld niet kreeg, rechtuit van bedrog. Hij schreef
Schaef een brief waarin hij hem ervan beschuldigt onder valse voorwendselen zaken
te doen en beweert
dat men voorgaff hy [nl. Golovkin] 30 Jaren out was, dat hij ou[d]ste soon
en erfgenaam was[,] dat hij reets twee Lantgoederen in eygendom besad,
dat daarvan syne wissels der 11 xber [= december] laastleden vervilen en
wat al meer te lang om hier te verhaalen, siet eens mijn heer, wat
bedrigeryen men heeff gepleegt om een koopman van het syne te berove.57
Hij dreigt aan te tonen ‘wat wegens men inslaat om d'ingesetenen te bedrigen, en dat
van luyden die door haar Karacter [= stand, status] mene gedekt te syn’, waarmee
hij impliciet aangeeft waarom Schaef, althans soms, zijn klanten zocht in betere
kringen. Derhalve, vervolgt Kloek, ‘legt uE[dele] neffens de graaff veel aen dese
saak gelegen, dat die niet onder het oge van de voorgenoemde en andere persone
komen want ik geloven niet heel wel sal aflopen’. Hoe ongerust moest Schaef zich
maken over Kloeks dreigementen? In hoeverre is er in het beschikbare
bronnenmateriaal bevestiging te vinden van bedrog of misleiding?
Origine - Allereerst is er Schaefs suggestie dat de ‘origine’ van een wissel ‘ten
minsten een waarschijnlijken schijn’ moet hebben, ofwel de indruk wekken dat het
een handelswissel betreft. In geen van de genoemde gevallen is te bewijzen dat de
origine niet echt was, al doet Schaefs advies aan Van Haren om een andere origine
te bedenken wel de wenkbrauwen fronsen. Zout of iets anders, dat deed er kennelijk
niet toe. Tegelijk lijkt zo'n origine in het voordeel van de leverancier te werken: die
kon in geval van nood bij hoog en bij laag be(z)weren dat hij de koopwaar wel
degelijk geleverd had en dus zijn geld moest hebben.
Koopwaar geleverd? - Alleen in de zaak Golovkin is er enige concrete informatie
over de koopwaar. Dat Hermes het linnen nooit geleverd heeft, lijkt buiten kijf.
Schaef suggereerde dat hij terugschrok, omdat Ivan ‘een soon van een Ambassadeur’
was.58 Aan de andere kant wijst alles erop dat Kloek zijn garens wél geleverd heeft.
Schaef had hem gezegd dat ze naar Rusland zouden gaan, maar, schreef Kloek, ‘dat
nu geheel contrary’ bevindende, was hij verontwaardigd: ‘het is onverantwoordelijk,
dat men sulcke schoone goederen op die wyse zoude uit de hand werpen’.59 Een
koopman die zich kwaad maakt als men zijn ‘schoone goederen’ verkwanselt! De
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garens lagen ondertussen in Rotterdam bij Fabre, die ze zou verkopen, maar beweerde
dat ze maar een derde van Kloeks prijs waard waren. Het is onduidelijk wat er met
de garens gebeurd is.60
Golovkins derde aankoop betrof een partij linnen van Barend Schoemaker (uit
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Vriezenveen) ter waarde van f 1500.61 Daarvan was een deel, voor f 300, geleverd
en dat had Schaef, zo beweerde hij, in Golovkins opdracht naar de bank van lening
gebracht - in Den Haag of Delft, aldus Schaefs (moedwillig?) vage aanduiding. Het
daar ontvangen bedrag (f 110) zou aan Golovkin zijn overhandigd.62
Partners in crime? - Vermoedelijk raakte Kloek in het zaakje met Golovkin
betrokken zonder te weten wat de eigenlijke bedoeling van Schaef c.s. was. Die
bedoeling is weliswaar nauwelijks te reconstrueren, maar betrof zeker niet een eerlijke
handel. In de ‘Memorie dienende tot informatie van de handelingen tussen de Graaf
Iwan Golowkin & den Notaris C Schaef’ wordt geopperd dat Albert Hermes, een
van de andere betrokkenen, ‘waarschynlyk een makker van gemelde Schaef’ was.63
De implicatie is dat ze onder één hoedje speelden, maar wat voor hoedje? Golovkin
een gouden rad voor ogen te draaien en zelf de centen op te strijken?
Hier komt een verhaal te pas uit De ongelukkige levensbeschryving van een
Amsterdammer, de herinneringen van courantier en boekverkoper Harmanus Koning
(1735/36-1788),64 dat enig licht werpt op de (mogelijke) machinaties van Schaef en
consorten. Het gaat over een zeventienjarige jongeman, die net honderd dukaten
heeft verspeeld met biljarten. Volgens een der omstanders was dat geen ramp, want
hem was ‘een groot kapitaal aangestorven’. Dat zou de jongeman weliswaar pas
krijgen bij meerderjarigheid, maar ondertussen voorzagen geldschieters hem graag
van geld: ‘bijvoorbeeld vijftien honderd gulden. Gerekend tegen vijf gulden [= vijf
procent] interest per jaar, gedurende acht jaar, maakt een en twintig honderd gulden.
Hij passeert daarvoor een wissel die vervallen moet tegen de tijd dat hij mondig is’.
De geldschieters gaven hem echter geen contanten, maar goederen. En, vervolgt de
verteller, ‘dan [is er] weer een jood die de Heer van die koopmanschap weet af te
helpen. Als die koopmanschap nu duizend gulden waard is, maar de koopman vol
goed zit, dan krijgt hij er maar een zevenhonderd voor geboden, zodat de Heer net
een derde krijgt van het geen hij schuldig is’.
Dit verhaal lijkt als twee druppels water op Golovkins ruim drieduizend gulden
aan garens die volgens Fabre maar een derde daarvan waard waren. Eenzelfde gang
van zaken kan men vermoeden bij Golovkins linnen, de koffiebonen van Donker en
de orliëtten van Cassa. De kooplieden met wie (kwansuis?) gehandeld werd - Dibbetz
(zout), Kloek (garens), Schoemaker (linnen), Winsser (koffiebonen) - bestonden
echt: in dat opzicht zijn wissels noch obligaties vals.65 Was dat de reden waarom
Schaef steeds voor een ‘waarschijnlijke origine’ zorgde? Helaas blijft de rol van de
betrokken kooplieden onduidelijk en is er ook weinig tot niets bekend over eventuele
verkoop onder de prijs van al die goederen of, mutatis muntandis, over de
mogelijkheid dat de betreffende goederen in de obligaties of wissels (opzettelijk)
overgewaardeerd waren. Bovendien blijft de precieze gang van zaken én van het
geld in nevelen gehuld.

Lessen trekken uit valse streken
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Schaef had laten doorschemeren dat het mogelijk was valse wisselprotesten op te
maken, maar of en in welke mate hij en andere notarissen zich daaraan bezondigden,
weet ik niet. Ik zou niet weten waaraan je kunt zien of een protest
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vals is. En dat geldt eigenlijk voor alle notariële akten. Om eventuele malversaties
te herkennen, is kennis van de biografieën der betrokkenen nodig en/of een tijdgenoot
die een zaak aanhangig maakte, zoals gebeurde bij de Utrechtse notaris Christiaan
Frederik Stuten (1735-1810).
Op 23 september 1780 werd Stuten ‘vervallen van zyn amt, als Notaris’ verklaard,
‘midsgaders te zyn meineedig, infaam, en inhabiel om ooit het voors. Notariaat, of
eenig ander amt, of bedieninge te konnen bekleden’.66 Zijn veroordeling omvatte
tepronkstelling ‘met het Zwaard over het hoofd’, vier jaar tuchthuis, levenslange
verbanning en betaling van de proceskosten. Ook kreeg hij 32 ‘distincte boeten’ à
honderd gulden opgelegd ‘ter zake van een gelyk aantal Actes, door hem, als Notaris,
onbezegeld gepasseerd’.
Natuurlijk was er meer aan de hand dan het passeren van onbezegelde akten. Dat
was in feite ‘slechts’ belastingontduiking. Het Hof van Utrecht had een verder
reikende zaak, want het had ‘by goede informatien’ vernomen dat Stuten ‘zyn pligt
[als notaris], in verscheidene opzichten, is te buiten gegaan, en deszelfs eed heeft
overtreden’.
Een van Stutens vergrijpen was valsheid in geschrifte. Hij passeerde obligaties
voor ‘deugdelijk geleend en aangeteld geld’, terwijl het bedrag, met zijn medeweten,
slechts deels contant en voor de rest in goederen werd ‘uitbetaald’ (dat klinkt ons
langzamerhand bekend in de oren). In het geval van de minderjarige student Cornelis
Willem de Man waren dat wissels.67 Deze kreeg, volgens Stutens akte, f 2500
‘deugdelyk geleende en aangetelde penningen’ (tegen zes procent). In werkelijkheid
ontving De Man maar f 500 contant. De rest (f 2000) kreeg hij in wissels van een
ritmeester Bolwerk ten laste van de Haagse solliciteur Schneider. Maar Bolwerk,
‘een oud en caducq persoon’, kreeg f 100 per kwartaal van Schneider. Het Hof maakte
de rekensom: De Man moest zijn lening plus rente in één jaar afbetalen (totaal: f
2650), maar zou slechts f 400 van Bolwerk vangen, als die al het eind van het jaar
haalde. Geen wonder dat De Man de wissels verkocht aan Stuten, voor f 1300 (met
f 700 verlies dus). Zo raakte de student alleen maar steeds dieper in de schulden.
Wat we uit de diverse affaires kunnen leren is dat de notariële frase ‘deugdelijk
geleend en aangeteld geld’ niet altijd de waarheid weergeeft (Stuten), dat
handtekeningen niet altijd zijn wat ze lijken (Van Tingen) en dat wisselprotesten
vals kunnen zijn (dixit Schaef).68 Of Schaef zich met zulke valsheden in geschrifte
ingelaten heeft, is vooralsnog oncontroleerbaar. Een andere les is, dat schuldenaren
die geld lenen om hun schulden af te betalen een makkelijke prooi zijn voor
geldschieters, die hen zonder scrupules kaalplukken. Zoals bovengeciteerde verteller
over de biljartende student zei: ‘Als hij mondig wordt, of komt te trouwen, en hij
denkt geld te krijgen, dan is alles meteen weer voort’.69 Zoiets gold zeker ook voor
student De Man en voor Van Haren. Iemand kaalplukken was op zich misschien niet
strafbaar, maar wat de verschillende handeltjes in goederen betreft, moet Philippus
Kloek gelijk gehad hebben: bedrog! Hun snelle waardevermindering (Golovkin, de
biljartspeler) alleen al is verdacht. Maar wie streken de werkelijke opbrengsten van
die goederen op?

Psalm als zwanezang
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Na alle vrijwel (nog) niet te beantwoorden vragen, een laatste tot besluit: wat zat
erin voor Schaef? Een provisie of premie (zoals Stuten die ontving)? Dat
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halve procent waarvan hij sprak in zijn verhoor? (Die opmerking lijkt trouwens te
impliceren dat Schaef zelf met geld in de geldschieterij zat, maar daarvan heb ik
geen spoor kunnen ontdekken.) Niet ten onrechte vroegen de Commissarissen van
het Hof hem ‘of dan deese soogenaamde koop van gaarens [van Kloek] niet tot hoger
interesse loopt dan van een half percent s maands’, maar Schaef ontweek een
antwoord. Wat er ook voor hem in zat, rijk is hij er niet van geworden. Dat wist hij
zelf ook wel, zoals blijkt uit zijn brief aan Van Haren:
Schoon ik geen tijdelijk goed bezit, heb ik, mijn's weetens, in mijne zestig
jaeren levens, waer in ik achtendertig jaeren mijn eigen zaeken gedaen
heb, noit willens aen iemant onaengenaemheeden toegebracht, om mij te
verrijken. Ik tracht, in al mijne handelingen, mij altoos het heerlijk Tafreel
des 139 Psalm (prosa) voor te stellen.
Die Psalm (in de Bijbel dus) is, althans in mijn ogen, nogal duister, maar wellicht
geven de laatste regels weer, waar Schaef op doelt: ‘Doorgrond mij o God! en ken
mijn hart; beproef mij en ken mijne gedachten; en zie of bij mij een schadelijke weg
zij, en leid mij op den eeuwigen weg’. Vrome woorden, maar hoe oprecht hij was,
zullen we wel nooit weten. Christiaan Schaef stierf in 1772 en werd pro Deo begraven.

Eindnoten:
1 ‘Verhandeling over de feilen en gebreken in den wisselhandel’, in: J.G. Heineccius,
Grondbeginselen van het wisselrecht. Vertaald en met de noodige aanmerkingen verrykt en
opgehelderd door Karel Koenraad Reitz. Tweede geheel vernieude en meer dan de helft
vermeerderde druk (Middelburg 1774), p. 529.
2 Inzichten in de achttiende-eeuwse geldwereld dank ik aan een inspirerend gesprek over wissels
met Pit Dehing, en, wat betreft obligaties, aan Christiaan Bochove. Aan beiden en aan
rechtshistoricus Pieter Spierenburg mijn dank voor hun zinvolle commentaren op verschillende
eerdere versies van dit artikel. Ook dank ik de leden van Groep '95, die kritisch mijn uiteenzetting
over wissels en obligaties aanhoorden en met suggesties en zinnige vragen kwamen, en Liesbeth
Huppes-Cluysenaer, die mij haar exemplaar van Phoonsen, Wissel-styl (zie noot 6) uitleende
zonder vervaldag.
3 Zie Christiaan van Bochove en Heleen Kole, ‘Uncovering private credit markets: Amsterdam,
1660-1809’, in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 11 (2014) nr. 3, p. 39-72,
een nog nauwelijks onderzocht onderwerp. Hier beschrijf ik enkele, eveneens nauwelijks
onderzochte schimmige kanten van die private kredietmarkt.
4 Bij handelswissels waren normaliter vier personen betrokken: de debiteur, de crediteur en hun
beider agenten (‘ordres’). Echter, in het soort wissels waar het in dit artikel om gaat, zijn er
voornamelijk twee partijen, de debiteur en de crediteur. Zie Heineccius/Reitz, Verhandeling:
‘Terwyl dan in een’ eigene wissel alleenlyk twee persoonen in onderhandeling zyn, te weten
de schuldeischer, en de schuldenaar’ (p. 36). Dergelijke wissels zijn in wezen
schuldbekentenissen ‘onder den dekmantel van wissels’ (p. 37). Zie ook onder, noot 6.
5 Uiteenzettingen hierover in: Pit Dehing, Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen,
1650-1725 (Hilversum 2012), p. 197-202; Tim Parks, Het Medici geld (Amsterdam 2007), p.
53-57.
6 Zie Heineccius/Reitz, Grondbeginselen: ‘drooge wissels [...] zyn een soort van beknopte wissels
[...] waarin de trekker te gelyk de aannemer, en de gever de houder is’ (p. 78 n.), ‘welken men
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anders inbeeldigen (imaginaria) zoude kunnen noemen; alzoo daarby alleen in schyn een wissel
word getrokken, terwyl wezenlyk niets anders beoogd word, dan dat het geleende geld, na
verloop van eenigen tyd, terzelver plaats, met betaling van woeker voor 't gebruik van dien,
wedergegeven worde’ (p. 79-80). Vgl. J. Phoonsen, Wissel-styl tot Amsterdam, vervattende niet
alleen wat men gewoon, maar ook wat een voorzichtig koopman, tot zyn securiteit in den
wisselhandel, dienstig en noodig is [...]. Vervolgt en tot op dezen tyd verbetert door Isaac le
Long, deel I (Rotterdam 1755): ‘droge’ wissels zijn in feite ‘een verbloemde geldgeving op
Intrest’: ‘Men disponeert sijn geld op diergelijke wissel met driederley insicht. Ten 1. om sich
binnen die tijd die men bestemt van die Penningen wederom te komen bedienen. Ten 2. om een
vaste Intrest te trekken en sich krachtiger als by een Obligatie te versekeren. Ten 3. om te
woekeren of te schacheren’ (caput XXXIX, par. III, IV). De eerste druk van Wissel-styl is van
1676.
Zie Phoonsen, Wissel-styl, p. 296: een woekeraar bedient zich van droge wissels, ‘om dat de
somme die te betalen staat alleen daar in gementioneert werd, en niet de somme die by den
Trekker ontfangen is, zoo dat men niet weten kan wat intrest ofte gewin, hy op de Penningen
[...] te genieten ofte te trekken komt’.
Een verwijzing naar een onderhandse obligatie van Schaef in: Stadsarchief Rotterdam (SAR),
Oud Notarieel Archief (ONA), inv. nr. 2839, p. 1026.
Hierover: Anna de Haas, ‘Christiaan Schaef (1707-1772). De duistere kanten van een
dichter-notaris’, in: idem (red.), Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap
1700-1800 (Zutphen 2002), p. 103-112.
Schaefs protocollen omvatten in totaal 697 akten: Haags Gemeente Archief (HGA), ONA, inv.
nrs. 3151 t/m 3157.
Schaef had een gevarieerde kennissenkring, waaronder timmerlieden (in 1731 was hij boekhouder
bij een timmerman geweest) en drukkers/boekverkopers (hij publiceerde zelf toneelstukken);
zie ook De Haas, ‘Christiaan Schaef ’, p. 107-108.
Deze Van Heusden staat niet in de gangbare kunstenaarslexica. Wellicht kende Schaef hem via
de kunstschilder Albertus Frese (1714-1788), de vriend met wie hij toneelstukken schreef onder
de spreuk Ars Superat Fortunam.
Brief van Schaef aan Willem van Haren in: J. van Vloten, Leven en werken van W. en O.Z. van
Haren, Friese edellui (Deventer 1874), p. 203-204, aldaar p. 204. Het origineel ligt in
Leeuwarden: Tresoar, toegang 333 (Fam. van Haren), inv. nr. 91. Voor citaten is in dit artikel
het origineel gebruikt. - Hertog Rees († 1770) was getrouwd met een dochter van Jacob Mozes.
Het betreft de brief van Schaef aan Van Haren: zie vorige noot.
Zie Heineccius/Reitz, Grondbeginselen, p. 173 n.: ‘in Holland moeten de binnenlandsche
wisselbrieven [...] geschreven worden op een zegel van 3 stuivers, ingevalle de som beneden
de f 100. bedraagt’, boven f 100: 6 st., boven f 200: 12 st., boven f 600: 24 st., boven f 2000: 48
st. (Ordonnantie op het klein zegel in Holland, 30-9-1744).
Gegevens en citaten in deze casus ontleend aan Nationaal Archief (NA), toegang 3.03.01.01
(Hof van Holland) (HvH), inv. nr. 6162 (Stukken nagelaten door raadsheren en ministers). Daarin
bevinden zich een ‘Memorie dienende tot informatie van de handelingen tussen de Graaf Iwan
Golowkin & den Notaris C. Schaef’, een lijst van ‘Vraagpoincten, om daar op te hooren C.
Schaaf [...] gerequireerde’ plus Schaefs antwoorden daarop, en enkele brieven van en aan Schaef.
- Ivan graaf Golovkin (1722/24-1791), oudste zoon van Aleksandr Gavrilovitsj graaf G. (†1760)
en Catharina Henriette gravin von Dohna-Ferrassières (1694-1768). Golovkin sr. was 1731-1760
Ruslands extraordinaris ambassadeur in Den Haag. Ivan trouwde 1759 in Amsterdam met
Cornelia van Strijen (1727-1794). Ook hij zou later Russisch diplomaat worden. Voor de familie
Golovkin: O. Schutte, Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers residerende in
Nederland 1584-1810 ('s-Gravenhage 1982), p. 561-563.
Het niet overgeleverde ‘papier’ was vermoedelijk een onderhandse obligatie. Hermes was in
feite afkomstig uit Vriezenveen; zie HGA, ONA, inv. nr. 3153 (Schaef), nr. 299 (28-10-1753).
Jacob Fabre heb ik in Rotterdam niet kunnen achterhalen. De Dordtse koopman Philip Kloek
(†1759) trouwde 1715 met Aletta Immendorf; woonde tot 1734 op het Bagijnhof, daarna in de
Raamstraat. Zie Regionaal Archief Dordrecht, Trouwboek v.h. Gerecht 1691-1727, d.d.
28-4-1715 (11.88); Begraafboek Groote Kerk, d.d. 22-9-1759 (11.52); Archief 9
(Eigendomsoverdrachten), inv. nr. 817, f. 192v (22-7-1734).
Op 27-11-1753 machtigde Kloek Jacobus de Bergh, notaris en procureur in Rotterdam, namens
hem op te treden ‘als Eijser op ende jegens Jacob Fabre [...] als gedaagde’. Vervolgens machtigde
Fabre op 4-12-1753 de Rotterdamse procureur Adriaan Schadee hem bij het gerecht te
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vertegenwoordigen ‘op ende jegens eenen ijgelijk’. SAR, ONA, resp. inv. nr. 2817, p. 891, en
inv. nr. 2879, p. 629. Zie verder noot 60.
Brief van Schaef aan Kloek, 26-12-1753 (NA, HVH, INV. nr. 6162). Kloeks wisselprotest heb ik
niet gevonden.
T(h)ymon Boey (1713-1777), zoon van Cornelis B. (1686-1759), secretaris van de Staten van
Holland, en Agneta van Schoonhoven. Tymon was advocaat, trouwde 1738 in Rotterdam met
Henriette Antonnetta Hop (1721-1798), schreef een geschiedenis van het Hof van Holland
(1760/61) en een rechtskundige ‘woordentolk’ (1773). In 1744 en 1745 had hij nog via Schaef
resp. f 1545 en f 1000 geleend. Boey als verklikker: Van Vloten, Leven en werken, p. 203 (brief
van Schaef aan Van Haren).
Bedoeld is een half procent per maand ofwel 6% per jaar.
SAR, toegang 15 (Oud Rechterlijk Archief) (ORA), inv. nr. 255 (Sententieboek), f. 230r-232r;
zie ook inv. nr. 156, f. 107v (Crimineel examenboek); inv. nr. 290 (Criminele officiersrolle),
p. 150-154. Met dank aan Ton Jongenelen die me attendeerde op deze zaak.
Het afschrift van deze obligatie werd door schepenen conform het origineel bevonden (de
originele falsificatie dus); SAR, ORA, inv. nr. 183 (Crimineel besogneboek), p. 339-341.
SAR, ORA, inv. nr. 183, p. 341.
Voor deze ‘procuratie ad negotia’: HGA, ONA, inv. nr. 3153 (Schaef), nr. 274.
Waarschijnlijk Johannes Mattheus Winsser (1741-voor 1787?), zoon van Jurriaan W. (1702-1771)
en Catharina Margreta Benseman (†1742). Trouwde 1765 in Amsterdam met Suzanna Harshoorn
(zie ‘Genealogie Wins(s)er’ op www.geuzebroek.info) en werd dat jaar poorter, als koopman
(Stadsarchief Amsterdam (SAA), Poorterboek, dl. XXIV, p. 311).
HGA, ONA, inv. nr. 3156, nrs. 574, 575. Over Hendrik Jaspers is mij niets bekend.
Nathaniel Donker (ca. 1730-1767), zoon van Pieter D. (†1747) en Petronella Jeronima van der
Laan, een welgesteld echtpaar in Batavia. Nathaniel en zijn broer Pieter (1729-?) kwamen 1739
naar Holland. Nathaniel trouwde, zonder toestemming van zijn voogd, 1751 in Leiden met
Cecilia Klos (1725-1766). Samen leidden ze een zwervend bestaan. Pieter liet 1754 Nathaniel
opsluiten in een beterhuis, o.a. wegens schulden. Februari 1756 ontsnapte Nathaniel en
‘hertrouwde’ met Cecilia in Kleef (1757). Het paar keerde 1759 terug naar Den Haag en trouwde
wederom (eerdere huwelijken ongeldig verklaard). Ze woonden op Visvliet (banne van
Stompwijk), met twee zoontjes. Gegevens ontleend aan Pieter Spierenburg, Written in blood.
Fatal attraction in Enlightenment Amsterdam (Columbus 2004), p. 21-116 (biografie van
Donker).
Archief Leidschendam-Voorburg, aldaar Archief Stompwijk (ALV/AS), Rechterlijk Archief
(RA), inv. nr. 116 (Dingboek 1763-1788), f. 148v en 156rv.
F.L. Kersteman, De proceszieke burger (Amsterdam 1792), p. 47, omschrijft een ‘pand der
minne’ als een onderpand gegeven ‘zonder daarbij eenig voordeel te bedoelen, of zonder
daarvoor eenige interessen te bedingen’, maar ‘slechts als een soort van borgtocht, en bijgevolg
alleen maar tot verzekering van den geldschieter of liever pandäannemer’.
Zie Historisch Informatiecentrum Rijswijk, ONA, inv. nr. 24 (Chr. van Groenesteijn), nr. 98
(insinuatie en relaas), 5-2-1765.
De boedel werd in 1767-1771 afgehandeld voor het gerecht van Stompwijk. Het omvangrijke
dossier in: ALV/AS, RA, inv. nr. 116, fol. 124r-164v. Voor Winsser vs. Donker ook: onder, noot
66.
Daniel Cassa (1733-1794), zoon van Fredrik Abraham C. (1696-1776), ‘commies van de Finantie
van Holland’, en Cornelia de Reus (1706-1783). In 1765-1768 opgesloten in het beterhuis.
Trouwde (1) 11-6-1775 Frederika Staak (1743-1775); (2) 31-12-1775 Sophia Regina
Spangenberg (1751-1838). Zie: H. Cassa, Genealogie stamboek Cassa (exemplaar Centraal
Bureau voor Genealogie, Den Haag), p. 34, 111-127; C.C.E.D. Diehl, Stamboom Diehl, op
www.genealogieonline.nl, alwaar ook de tekst van de met redenen omklede permissie om Cassa
op te sluiten.
HGA, ONA, inv. nr. 4194 (H. Senfert), p. 691-702, aldaar p. 694-695.
Zie HGA, ONA, inv. nr. 4265 (F. van Eck), p. 243-248 (Acte van Accord, 5/7-6-1768). Achttien
schuldeisers namen deel aan deze regeling.
NA, HVH, Boedelrekeningen, inv. nrs. 4382 (dossier 5), 4388 (dossier 3), 4396 (dossier 1).
Philippus van Niel (1733-1788), zoon van Martinus Adrianus v. N. en Teleke Swart. Advocaat
bij het Hof van Holland. Stierf ‘uit tering’ en werd pro deo begraven. HGA, klapper Doop- en
Begraafregisters. De obligatie in: NA, HVH, inv. nr. 4382 (5). Het is onduidelijk of de obligatie
onderhands is, maar feit is dat zij niet in Schaefs protocollen zit.
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39 De beschrijving van de ‘orlietten’ in Cassa's schuldbekentenis (8-3-1765) aan Maijaffre: NA,
HVH, inv. nr. 4396 (1).
40 Gerardus Supet (1696-1776) trouwde 1766 in Ameide met Willemina Cornelia van Hattem
(1732-1803).
41 Marijke Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen,
Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot de 18de eeuw (Dieren 1984), p. 218.
42 Nicolaus des H.R. rijksbaron von Deneken (1709-1772), residerend minister in Den Haag voor
Brunswijk-Wolffenbüttel; zie Schutte, Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, p.
309-310.
43 De jaren 1742 (toen Schaef zijn praktijk begon in september) en 1772 (toen hij in mei stierf)
zijn niet meegerekend. Voor de volledigheid: in 1749 (toen Schaef februari t/m september in
de Gevangenpoort zat) en 1750 verleed hij welgeteld vijf akten.
44 Willem van Haren (1710-1768), oudste zoon van Adam Ernst v. H. (†1717) en Amelia Henrietta
Wilhelmina du Tour (†1731). Trouwde (1) 1737 Marianne Charles (†1742), hofdame; (2) 1743?
(in het geheim), 1759 (officieel) de ‘Luiksche juffer Natalis’, bij wie hij in 1742 al enkele
kinderen had, en in huwelijk nog twee kreeg. Van Haren is bekend als literator, broer van de
van incest beschuldigde Onno Zwier (1713-1779), Fries edelman, diplomaat en
schuinsmarcheerder. Woonde 1740-1747 in Den Haag (als Fries afgevaardigde naar de Staten),
daarna als resident op Henkenshage (St. Oedenrode). In Friesland ging bij het Pachtersoproer
(1748) zijn financiële administratie teloor, met torenhoge schulden als gevolg. Nam in de jaren
1760 zijn toevlucht tot geldschieters. In 1768 pleegde hij zelfmoord. Over hem: Van Vloten,
Leven en werken, p. 1-204 (biografie tussen de lange literaire citaten door); J.H. Halbertsma,
Het geslacht der Van Haren's: fragmenten (Deventer 1829), p. 192-201; idem, Letterkundige
naoogst, II (Deventer 1845), p. 478-479; O. Schutte, Repertorium der Nederlandse
vertegenwoordigers residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage 1976), p. 78-79.
45 Enkele omschrijvingen van ‘wisselruiterij’: ‘Geknoei met wissels om zich tijdelijk geld te
verschaffen, waarbij men, met behulp van een handlanger, van de ene wissel op de andere
overspringt en telkens een vervallen wissel met de opbrengst van een nieuwe voldoet’
(www.etymologiebank.nl); of: ‘(bedrieglijke) operatie met ongedekte, op lange(re)n termijn
loopende wisselbrieven, waarbij men zich tijdelijk geld verschaft door het verkoopen van een
wissel dien men heeft getrokken op een handlanger van wien men niets te vorderen heeft en
welke tegen den vervaldatum wordt voldaan met de opbrengst van een nieuwen soortgelijken
wissel’ (wnt, lemma ‘wissel’, alwaar nog andere omschrijvingen). Voor een berucht geval van
wisselruiterij: J.G. van Dillen, ‘De beurscrisis te Amsterdam in 1763’, in: Tijdschrift voor
Geschiedenis 37 (1922), p. 241-253.
46 Van Vloten, Leven en werken, p. 193.
47 Van Vloten, Leven en werken, p. 203, geeft als datum abusievelijk 29 juli.
48 Deze wissel (à f 300) bevindt zich in Tresoar, toegang 333, inv. nr. 87.
49 In 1763 berichtte J.A. Ernst vanuit Den Haag over door Boas betaalde wissels van f 1600 en f
600, maar ook dat Boas ‘niet dan met groote moeijten [te] persuadeeren’ was tot betaling van
die tweede wissel; zie: Tresoar, toegang 333, inv. nr. 91 (brief van Ernst aan Van Haren). Johan Arnold Ernst (†1791), sinds 1757 Van Harens secretaris; zie Schutte, Repertorium der
Nederlandse vertegenwoordigers, p. 79.
50 De volgende citaten afkomstig uit de brief van Schaef aan Van Haren: Van Vloten, Leven en
werken, p. 203-204. De spelling is die van het origineel (zie noot 13).
51 Bedoeld zijn Israel en Izaak Moresco, en Hartog(h) en Eleazar Izaak, allen Hagenaars. Dat de
gebroeders Moresco, die ook als compagnie handelden, zaken deden met De Raedt blijkt o.m.
uit een notariële akte waarin enkele wissels van Van Haren figureren; zie HGA, ONA, inv. nr.
4527, p. 7-14. Israel Moresco pleegde in 1777 zelfmoord: in de nacht van 17 juni was hij
‘omtrent twaalf uur op de Stille Veerkade in het water gesprongen, daaruit gehaald en dienzelfden
nacht op het Stadhuis in gijseling overleden, oud 39 jaar’ (HGA, klapper Begraafregisters).
52 Post ben ik niet tegengekomen, wel diverse Polaks: namelijk Barend Benjamin, Joseph Jacob,
Daniel en Emanuel Benjamin; Wolf: waarschijnlijk Elias Wolf (†1770). Al deze heren zijn te
vinden in het Haagse notarieel archief, in verband met Van Haren en/of met andere, hier
besproken schuldenaren. Boas: waarschijnlijk bovengenoemde Abraham Simeon Boas. In
Schaefs protocollen komen voor: Elias Polak (inv. nr. 3152, akte nr. 107), Moses Ephraim
(3156, nr. 533), en Elias Wolf (3151, nr. 75; 3155, nrs. 477, 485).
53 In zijn weergave van de brief verkort Van Vloten haar naam tot ‘mevrou C.A.D.’ en laat hier
een lange passage weg waarin Schaef veel details vertelt over Dibbetz' familie, haar financiën
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en haar zoutkeet. Over Dibbetz: Myriam Everard, ‘Kolhorner keetmeiden en Leidse
comptoirbediendes. Vrouwenarbeid in de Leidse zoutkeet, 1750-1850’, Jaarboek Sociale en
Economische Geschiedenis van Leiden en Omstreken 16 (2005), p. 45-90.
Dibbetz' naam staat niet in de lijst van Van Harens crediteuren (in: Tresoar, toegang 333, inv.
nr. 79) en Van Harens naam niet in de bij Dibbetz' faillissement (1771) opgemaakte akte van
sekwestratie (in: Regionaal Archief Leiden, ORA, inv. nr. 50 (Schuldboeken van curatele), LL
nr. 226).
In NA, HVH, inv. nr. 6162, zitten enkele met ‘Opperman’ ondertekende briefjes. ‘Opperman’ is
ook een synoniem voor ‘handlanger’. - Daniel Adriaan Beukelaer (1699-?), Amsterdams
makelaar, zoon van Isack B., notaris, en Cattrijna Beukelaar. Trouwde (1) 1725 met Anna Alida
Pot (†1743); (2) 1746 met Anna Maria Kerkhoven. SAA, Doop- en Trouwregisters. Hij en zijn
vrouw zochten 1759 hun toevlucht in de vrijplaats IJsselstein, wegens schulden; Gijswijt-Hofstra,
Wijkplaatsen, p. 124, 222.
Dit is dus onwaar: Schaef heeft Beukelaer toen wel degelijk genoemd.
Brief van Kloek aan Schaef, 15-2-1754, in: NA, HVH, inv. nr. 6162. Meende Kloek dat Golovkin
in werkelijkheid minderjarig was? In 1753 was Golovkin, inderdaad oudste zoon, ca. 29 jaar,
dus volgens Hollandse wetten meerderjarig. Bij zijn verhoor beweerde Schaef dat Golovkin
‘goederen in Slavonien geleegen’ bezat, die hem jaarlijks f 12.000 opleverden, en dat hij, Schaef,
daarvan ‘het origineele document geteekent by de oude Graaf en Gravinne’ gezien had alsmede
‘een translaat’ in het Nederlands.
Verhoor van Schaef, antwoord op vraag 3: ‘[...] dat die koopman [nl. Hermes] in consideratie,
dat deselve Graave Iwan was een soon van een Ambassadeur, van tyd tot tyd heeft uytgestelt
die linnen te leevere’.
Brief van Kloek aan Golovkin, tijdens Schaefs verhoor geciteerd door Commissarissen en
bevestigd door Schaef.
De rechtszaak van Kloek tegen Fabre betrof de door Fabre getekende ‘promesse’ van f 1120.
De afloop van de zaak is onbekend (ik vermoed dat Fabre inmiddels met de noorderzon was
vertrokken). Zie SAR, ORA, inv. nr. 379 (Civiele rol), 5 en 12-12-1753, 9 en 23-1-1754.
Mogelijk Barend Schoemaker (Vriezenveen 1710-?), zoon van Egbert Hendriks S. en Grietje
Berends. Zijn broer Hendrik (zie persoonskaart Jan Albers Berkhoff op
www.onweersberkhof.com) figureert als ‘koopman in Linnen, woonende in het Overijsselsche’
in een andere akte van Schaef (HGA, ONA, inv. nr. 3154, nr. 369, 28-6-1756). Wellicht bekenden
van Hermes (zie noot 17).
Of de rest van het linnen (à f 1200) geleverd is, blijft onduidelijk. Schaef beweerde dat
Schoemaker bereid was de daarvoor verstrekte wissels te retourneren, wat suggereert dat het
handeltje geen doorgang heeft gevonden.
Voor de ‘Memorie’: zie noot 16. Waarschijnlijker is, dat Beukelaer Schaefs makker was: zie
boven, p.129.
Anoniem, De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer [Amsterdam: bij Harmanus
Koning 1775]. Ed. M.J. Dekker (Amsterdam 1965), p. 78-79. De editor vermoedt,
beargumenteerd, dat het Konings eigen memoires zijn. Zie Ton Jongenelen, ‘Gehaat bij vriend
en vijand. De patriotse drukker Harmanus Koning’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman 28 (2005), p. 25-47, aldaar p. 29-32, waar Jongenelen betoogt dat deze
herinneringen uit Konings mond zijn opgetekend door de publicist Willem Ockers.
Maar ook dat zegt niet alles! Zie de vervalsingen van Van Tingen, die daarin bestaande personen
opvoerde: boven, p. 124-125.
Zie Sententien tegen Christiaan Frederik Stuten en Adrianus Bemme, gepronuncieerd en
geëxcuteerd voor den Stadhuize te Utrecht, den 23 september 1780 (Utrecht 1780) (Knuttel
Pflt. 19484). Het hiernavolgende is, inclusief citaten, ontleend aan dit (ongepagineerde) geschrift.
De Bemme uit de titel was een Utrechtse woekeraar, met wie Stuten vaak samenwerkte. - Saillant
detail: op 15-8-1770 passeerde bij Stuten een procuratie waarbij François de Bas door o.a.
Johannes Winsser gemachtigd werd als zijn belangenbehartiger bij het Hof van Holland in een
zaak betreffende de insolvente boedel van Nathaniel Donker (Het Utrechts Archief, toegang
34-4 (Notarissen stad Utrecht), inv. nr. U250a002).
In de Sententien komen meerdere zaken ter sprake die zich helaas niet lenen als voorbeeld, want
te ingewikkeld.
Op 23-10-1724 zette het Hof van Holland de Haagse notaris Willem Thibaut uit zijn ambt: hij
had zich ingelaten met de zaakjes van zijn buurman François Hogerbaars, terwijl hij wist dat
daarin ‘vuyligheijd stack’, en had een procuratie opgesteld waarin Jannetje van Cootwijck, ‘mij
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notaris bekend’, Hogerbaars machtigde om gelden bij ene Alckmade te innen. Jannetje was
hem echter totaal onbekend. Zie NA, HVH, inv. nr. 5660, f. 116 e.v.; Herman Diederiks, In een
land van justitie (Hilversum 1992), p. 66-67, die nog twee zulke gevallen uit 1796 vermeldt.
Twee eeuwen eerder had het Hof een soort schoonmaakje gehouden: in 1602 werden notarissen
Jan Andriesz van Hamerstede (Den Haag) en Esau van der Heyden (Rotterdam) tijdelijk
geschorst, o.a. wegens het opmaken van valse akten (zoals attestaties die nooit waren gegeven);
G. 't Hart, ‘Een falsaris op het Binnenhof. Notaris Jan van Hamerstede’, Jaarboek Die Haghe
(1958), p. 13-66, aldaar 23-33.
69 Anoniem, Ongelukkige levensbeschryving, p. 79.
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De geessel der hedendaagse paskwillanten
Johannes van der Hey als pamfletschrijver
Ton Jongenelen
Over een succesvolle oplichter is het goed schrijven, daarom publiceerde ik vorig
jaar een artikel over Johannes van der Hey (1726-1812/13), die met zijn
levensverzekeringsmaatschappij een decennium lang premies opstreek, maar
uiteindelijk onvoldoende vermogen bleek te hebben om de beloofde pensioenen uit
te betalen.1 Wat mij vooral verbaasde was Van der Heys onbegrensde geloof in eigen
kunnen. Elke zelfkritiek was hem vreemd en kritiek van anderen leidde steevast tot
een woedeuitbarsting. Als vervolg op dit artikel komen nu ook zijn twee voorgaande
carrières als belastingambtenaar en pamflettist aan de orde. Zoals zal blijken leed hij
ook in deze vroege jaren aan een vorm van megalomanie. Wat buiten beeld blijft is
het allereerste begin: Van der Heys activiteiten als koopman in dienst van
achtereenvolgens John Furly, de laatste telg uit de bekende Rotterdamse quakerfamilie,
en Henry Pareau.2 Naar eigen zeggen reisde hij in dienst van zijn opdrachtgevers de
wereld rond, van Amsterdam, Engeland en Frankrijk tot Afrika en Amerika.3
In 1752 kwam er een einde aan al dat reizen. Van der Hey koos voor een
enerverender bestaan: hij werd belastingambtenaar. Het doelistenoproer van 1748
had geleid tot een stelselwijziging. De indirecte belastingen werden voortaan niet
meer geïnd door pachters maar door ambtenaren. In Holland kwam er een ambtelijk
apparaat van zo'n duizend man onder leiding van de Gecommitteerde Raden. Die
benoemden Van der Hey tot opzichter te Rotterdam.4 In die functie gaf hij leiding
aan de toezichthouders bij de zeven stadspoorten van Rotterdam en tevens aan de
cherchers die de korenmolens en bakkerijen op het omringende platteland moesten
controleren. De inning stuitte echter op hevig verzet, want de opstandige burgers die
hadden gehoopt op lastenverlichting van de belastingdruk, werden geconfronteerd
met diverse nieuwe belastingen en met een lange reeks van maatregelen om ontduiking
tegen te gaan. Van der Hey berichtte zijn superieuren dat hij bij het ochtendgloren
invallen had gedaan in Rotterdam en omgeving, maar zijn bevoegdheid daartoe was
openlijk in twijfel getrokken. Men had zelfs een bakker aangespoord om hem met
een stevig stuk hout de bakkerij uit te meppen.5 In een andere brief vermeldt Van der
Hey dat hij met zijn mensen een nacht in een weiland lag om de frauderende molenaar
van Zevenhuizen te kunnen betrappen.6
Wat het ook spannend maakte, was dat hij zich bevond in het gezelschap van
omstreden collega's. In Rotterdam hadden de doelisten Laurens van der Meer en
Joachim Oudaen een baantje bij de belastingdienst verworven. Van der Meer had
het ijzer gesmeed toen het heet was. De Franse inval van 1747 bracht namelijk geen
revolutionair aan de macht, maar een Oranje die, enigszins beduusd van al dat
straatrumoer, naar mogelijkheden zocht om de gemoederen tot bedaren te brengen.
In Van der Meer zag hij een alom geliefde representant van het Rotterdamse volk
die hiertoe bij uitstek geschikt was. Voor zijn sussende optreden werd Van der Meer
beloond met een leidinggevende functie
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bij de belastingdienst. Hij maakte daar meteen misbruik van: als ambtenaar moest
hij een borg vinden, zodat bij eventuele fraude de overheid verhaal zou kunnen halen.
Daarom had hij de euvele moed om een voormalige pachter aan te bevelen voor een
functie bij de belastingdienst - zonder erbij te vermelden dat diens broer als
tegenprestatie voor hem borg zou staan. Na heftige protesten maakte de stadhouder
de benoeming ongedaan.7 Even later deed Van der Meer (vermoedelijk tegen betaling)
bij de Prins een goed woordje voor een drietal impopulaire regenten die op het pluche
wilden blijven.8 Dat had niet het gewenste resultaat, maar het ontlokte degenen die
de oude regentenkliek voor eens en altijd wilden uitschakelen enkele bijzonder giftige
commentaren.9
In het voetspoor van Van der Meer verwierf ook diens neef Joachim Oudaen een
baantje bij de belastingdienst. Oudaen was een afstammeling van de gelijknamige
zeventiende-eeuwse republikeinsgezinde dichter. Zijn familie was generaties lang
in het bezit geweest van een Loevesteins relikwie; de door Vondel in een gedicht
vereeuwigde wandelstok waarmee de republikeinse vader des vaderlands Johan van
Oldenbarnevelt in 1619 de gang naar het schavot had gemaakt. In 1747 verkocht
Oudaen het ‘stockske’. Geheel in de familietraditie leverde hij er een hekeldicht op
Maurits bij. Daarmee toonde hij zich weinig beginselvast, want hij stond al jarenlang
bekend om zijn orangistische sympathieën.10
Als opportunistische draaikonten en saboteurs van de revolutie hadden Van der
Meer en Oudaen alle krediet verloren. In oktober 1750 kwam het in de Rotterdamse
Doelen tot een handgemeen tussen Van der Meer, Oudaen en enkele schutters, onder
wie een schepen, waarbij Oudaen enkele rake klappen moest incasseren. Na dit
incident vonden de Gecommitteerde Raden het raadzaam de betrokken werknemers
over te plaatsen - Van der Meer naar Gouda en Oudaen naar Leiden. Tot overmaat
van ramp verschenen er ook nog twee honende pamfletten. Eerst werd het smadelijke
pak slaag uitvoerig beschreven in het gedicht Hercules, of de geklopte patriotten.11
Vervolgens viel Oudaen de eer ten deel om zijn leven beschreven te zien in een
‘autobiografie’, Joachim Oudaen's Algemeene brief: zijn mislukte opleiding bij een
apotheker was gevolgd door een loopbaan met twaalf ambachten en dertien
ongelukken. Uiteindelijk ging hij door de nood gedwongen orangistische verzen
fabriceren. Als gesjeesde apotheker deed hij dat door wat van Poot en Vondel door
elkaar te stampen. En och, de liefde gaat waar zij gaat: hij was nu eenmaal verliefd
op de vrouw van een van zijn beste vrienden en had om die klemmende reden zijn
eigen vrouw en kinderen verlaten.12
Oudaen moet zich hebben afgevraagd wie hier de hand in had. In 1755 kreeg hij
antwoord op deze prangende vraag. Johannes van der Hey bracht een weekblad op
de markt, De Zwervende Mercurius. Dat blad kreeg heftige kritiek te verduren. In
de Rotterdamse Courant bestempelde een aantal niet nader aangeduide lezers de
aflevering van maandag 28 april als laster.13 Nadat de uitgave was b eëindigd maakte
de uitgever, Gerrit van Rooyen, bekend dat de schrijver, Jan van der Hey, het deed
voorkomen alsof velen hem hadden verzocht de uitgave te continueren. In
werkelijkheid was de verkoop tegengevallen en ook hadden de lezers hem
geattendeerd op de ‘gestolene Bloemen uyt de Tuynen van Campo Weyerman’.14
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De onthulling van zijn schrijverschap had grote gevolgen: Van der Hey verloor
zijn baan. Nu was de verstandhouding met zijn werkgever toch al enigszins verzuurd.
IJver kon hem niet worden ontzegd. De Gecommitteerde Raden waren
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dan ook onder de indruk van zijn capaciteiten en gingen aanvankelijk in op al zijn
verzoeken. Dronken en nalatige ondergeschikten werden vervangen, Van der Hey
kreeg een sloep en na enige aandrang ook een woonhuis annex kantoor aan het water,
bij zijn sloep.15 Die ijver had echter ook zijn keerzijde. In december 1754 vroeg Van
der Hey om opslag - afgemeten aan het aantal aanhoudingen dat hij verrichtte was
hij naar zijn eigen bescheiden mening dat extra geld meer dan waard.16 Daar kreeg
hij niet meteen antwoord op, maar toen bekend werd dat hij de auteur was van een
omstreden weekblad vroegen de Gecommitteerde Raden hem om een schriftelijk
toelichting op deze onverwachte bijbaan. Van der Hey gehoorzaamde en schreef een
brief waarin hij zijn superieuren verbijsterde met de olijke mededeling dat hij van
zijn ambt niet kon leven en dat hij te weinig omhanden had ‘om zyn geest, die nimmer
ledig, maar altoos werkzaam was, een gedurige bezigheid te verlenen’. Daarom was
hij al enige jaren schrijver. Hij vertaalde uit het Engels, Duits, Spaans en Frans in
het Nederlands en Frans. Gesteund door het (verder onbekende) genootschap
Pergendum had hij nu de Duitse spectator De Snapster onder handen.17 De
Gecommitteerde Raden namen daar geen genoegen mee en besloten hun werknemer
op het matje te roepen. Die realiseerde zich dat hij niet het gepaste antwoord had
gegeven en smeekte in een vervolgbrief deemoedig om clementie, maar de
Gecommitteerde Raden waren onvermurwbaar en beëindigden het dienstverband.18
Het bleef niet bij het ontslag alleen. Van der Hey haalde zich ook de woede van
Joachim Oudaen op de hals, want die trok onmiddellijk de conclusie dat zijn collega
met literaire ambities ongetwijfeld ook verantwoordelijk was voor de gefingeerde
zelfbekentenis. Vervolgens betaalde hij zijn ‘autobiograaf’ met gelijke munt terug.
Eerst verscheen er een Faem, blaezende de ondergang van den Zwervende Mercurius
waarin het ontslag van Van der Hey als een bijzonder heuglijk feit gevierd werd.19
Dat was slechts de opmaat tot het grote werk: de daaropvolgende Gulde legende van
Jan van der Hey sprankelt van de biografische details die met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid onjuist zijn.20 Zo laat de leidende rol van Van der Hey
in het doelistenoproer zich niet documenteren. En ook de aantijging dat hij inmiddels
verbannen was, wordt niet door de feiten gestaafd.

De vrye hand-opening verdedigt
Van der Hey verhuisde naar Amsterdam. Vanuit zijn nieuwe woonplaats schreef hij
een reeks pamfletten over een machtsstrijd tussen de regering van zijn geboortestad
en de kerkeraad. Die strijd vond plaats tegen de achtergrond van een scheuring binnen
de publieke kerk. Aan één kant stond het gestudeerde establishment dat gewend was
aan een op tekstkennis gerichte prediking. Aan de andere kant stond een snel groeiende
groep van merendeels kleine luiden die het geloof zagen in termen van een voor
iedereen toegankelijke persoonlijke bekering en die de voorkeur gaven aan een meer
enthousiasmerende prediking. Een tweede kenmerkend onderscheid was de berusting
in Gods wil, hetgeen suggereert dat de populariteit van de ‘bevindelijkheid’ in verband
mag worden gebracht met het strengere belastingregime: predikanten die opriepen
tot plichtsgetrouw belasting betalen waren bij de nieuwe orthodoxen aan het verkeerde
adres. Zij hadden geen enkel vertrouwen in de overheid die een steeds groter deel
van het inkomen opeiste, maar daar weinig tegenover stelde.
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Gesteund door de algemene onvrede timmerde de nieuwe richting aan de weg. In
1753 schetsten de predikanten Alexander Comrie en Nicolaas Holtius in hun Examen
van het ontwerp van tolerantie een somber beeld van de staat van de kerk in de
Republiek. Slechts een minderheid van de hervormden volgt nog de wet van God.
De meerderheid bestaat uit onbekeerde naamchristenen en complotteert om in naam
van de vooruitgang sluipenderwijs de Dordtse leerregels af te schaffen en de
wereldlijke overheid meer invloed te geven.21 Comrie en Holtius doelden in het
bijzonder op hun Zwolse collega Antonius van der Os. Die had zich openlijk
gedistantieerd van de Dordtse leer. Na heel veel geschrijf voor en tegen werd Van
der Os in juni 1755 afgezet.
De vrijzinnigen sloeg de schrik om het hart. Was dit een teken aan de wand? Ook
in Rotterdam werd de onrust voelbaar. In 1755 zocht men er twee nieuwe predikanten.
De kerkeraad had het recht om in alle vrijheid drie kandidaten te nomineren waaruit
de overheid een keuze zou maken. In dit geval recommandeerde de stad een dominee,
Petrus Nieuwland, die coulant was op het punt van de zondagsrust en die door zijn
welgestelde publiek een positief effect zou hebben op de collecteopbrengst. Terwijl
een meerderheid van de kerkeraad dit zag als een ontoelaatbare inmenging, steunden
de predikanten Petrus Hofstede en Hermannus Bruining het stadsbestuur. In juni
1756 vonden beide partijen elkaar in de benoeming van Gisbertus Bonnet, maar
vervolgens spleet de kerkeraad uiteen over de vervulling van de tweede vacature.
Toen Hofstede en Bruining een pamflet op de markt brachten, wendden hun
tegenstanders zich voor een weerwoord tot een ervaren publicist, Theodorus van der
Groe, de predikant van Kralingen. Die schreef een Klare en grondige wederlegging.
Dit gelegenheidsverbond van de kerkeraad met Van der Groe, die tot het kamp van
Comrie en Holtius behoorde, ontlokte Van der Hey een spottend antiklerikaal
commentaar in de vorm van het ‘kamerspel’ De vrye handopening verdedigt. In dit
toneelstukje wachten twee kwezeltjes, de dames Tepel en Teem, op de uitslag van
de kerkeraadsvergadering. Mevrouw Tepel heeft er weinig fiducie in, want de
weleerwaarde heren dominees zijn ofwel oud en der dagen zat ofwel gewoonweg
onbekwaam om dat vreselijke boek van hun collega Hofstede te weerleggen. Mevrouw
Teem koestert echter nog hoop, want de vrome dorpspredikant Twistgraag heeft op
verzoek een stuk geschreven. De vraag is alleen of de lamlendige Rotterdammers de
tekst van deze godzalige man voor hun rekening durven te nemen. Uiteindelijk komt
het verlossende nieuws binnen. De predikanten hebben de tekst gefiatteerd. De dames
kirren van vreugde: het kwaad is overwonnen! De kerk is gered! Daarmee was het
spel nog niet ten einde. Voor alle duidelijkheid komt er een nichtje op bezoek die
meteen maar even het auteursstandpunt vertolkt: juffrouw Leep vindt het bijzonder
gênant dat de onbekwame Rotterdamse predikanten zich hebben moeten wenden tot
hun grootste vijand, dominee Twistgraag.22
De hilarische tekst verkocht goed. Er verscheen een roofdruk en onbekenden
parasiteerden op het succes met twee vervolgen. In het ene worden de fijne zusjes
tijdens de maaltijd gestoord door een drukkersjongen die door dominee Twistgraag
is omgekocht om hem de tekst van Hofstedes weerwoord te bezorgen. De dames zijn
diep teleurgesteld in het schandelijke gedrag van hun geliefde dominee.23 In het
andere wordt het origineel vrij slaafs nagevolgd: de auteur verdedigt weliswaar de
macht van de overheid, die de burger beschermt
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tegen de heerszucht van al die dominees, maar er duikt ook plots een neef Graplief
op die de draak steekt met al die kerkelijke twisten.24 En omdat het voor de
niet-Rotterdammers allemaal bijzonder verwarrend werd, publiceerde het
aanstormende Amsterdamse dichttalent Johannes Tornaar een Sleutel op de
fantasienamen.25
In mei 1757 werd er eindelijk een tweede predikant beroepen, maar de polemiek
rolde nog door met de verschijning van de Kralingiana. Deze satire op Van der Groe
zou uitgroeien tot twaalf delen en meer dan vijfhonderd bladzijden. De uitgave was
anoniem, maar Hofstede had er ongetwijfeld de hand in. Van der Groe antwoordde
oog om oog, tand om tand met nog meer satire.26

De geessel der hedendaagsepaskwillanten
Een ander pamflet met een Rotterdamse context had niet te maken met de
beroepingskwestie, maar met Van der Heys vete met Joachim Oudaen. In 1757 nam
Van der Hey kennis van een toneelstukje, De vernederde hoogmoed. Ysspel, waarin
de anonieme auteur arbeiders van een Rotterdamse zoutkeet liet roddelen over de
belastingfraude en de seksuele escapades van hun werkgevers.27 Die ondernemers,
Wouter en Severein van der Kloot, waren twee vrije jongens die allerminst genegen
waren om alle nieuwe belastingvoorschriften stipt na te volgen. Zo tekenden zij
bezwaar aan tegen de belastingheffing op zout dat gebruikt werd om haring te
conserveren. Hun argument was dat de walvisvaart en de visserij nu eenmaal waren
vrijgesteld van alle imposten op victualiën om zo de concurrentiepositie van de
Nederlandse visserij te beschermen. Zij gingen hangende de procedure rustig voort
met de leverantie van zout vanuit hun eigen zoutkeet aan hun eigen haringbuizen.
Ongetwijfeld tot groot verdriet van de belastingdienst werden zij in september 1753
door de Staten van Holland in het gelijk gesteld. De Rotterdamse hoofdofficier moest
de rechtszaak tegen de recalcitrante broers onmiddellijk afbreken.28 Daarmee was de
lucht nog niet helemaal opgeklaard, want enkele jaren later werd Wouter veroordeeld
tot een boete van honderd gulden of een maand op water en brood wegens
geweldpleging tegen een ambtenaar.29
Van der Hey schreef het ysspel toe aan Joachim Oudaen en besloot zijn oude vijand
te imiteren. Oudaens ysspel speelt op het ijs, waar Rotterdamse zoutarbeiders al
pratend hun baantjes trokken. Van der Heys Geessel der hedendaagse paskwillanten
speelt in het rechthuis van Kralingen, waar de Kralingse turfboertjes vrolijk keuvelen
over de stadse fratsen van de Rotterdammers. Aanvankelijk doen ze wat lacherig
over het zojuist verschenen ysspel met die nauwelijks serieus te nemen roddel. Verder
redekavelen ze in rap en rad Kralings eerst en vooral over de Rotterdamse
beroepingskwestie waar hun geliefde dominee zo nauw bij betrokken is. Ze hebben
echter een brede belangstelling en Teeuw, een Kralinger die net in de grote stad
geweest is, geeft in antwoord op alle vragen gaarne tekst en uitleg over het
belangrijkste maatschappelijke debat van die dagen, de zogenaamde Wittenoorlog.30
De Wittenoorlog ging over de vraag welke kant de Republiek moest kiezen in de
internationale politiek. In 1756 kwam het tot een militaire confrontatie tussen twee
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grote coalities: Engeland en Pruisen vochten tegen Frankrijk en Oostenrijk. De
landgewesten pleitten voor uitbreiding van het leger om een Frans-Oostenrijkse
aanval het hoofd te kunnen bieden. Holland zag dat anders. Engeland,
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dat koste wat het kost wilde voorkomen dat Frankrijk zou worden bevoorraad door
neutrale schepen, begon Nederlandse koopvaarders te inspecteren. Bij overtreding
werden lading en schip in beslag genomen. Holland stelde zich op het standpunt dat
er behoefte was aan oorlogsschepen om de koopvaarders te beschermen en niet aan
troepen - Frankrijk was namelijk geen potentiële vijand, maar een mogelijke
bondgenoot in de strijd met Engeland.
De vonk in het kruitvat was een passage in Jan Wagenaars Vaderlandsche historie
waarin hij zijn waardering uitsprak voor het op Frankrijk georiënteerde buitenlandse
beleid van raadpensionaris Johan de Witt.31 In december 1756 diende Pieter le Clercq
hem van repliek.32 Wagenaar verdedigde zich en vervolgens waagde een mêlee van
schrijvers zich met anonieme pamfletten op dit speelveld.
De klassieke beschrijving van de Wittenoorlog is die van Pieter Geyl. Geyl beperkte
zich grotendeels tot de grote namen zoals Wagenaar, Le Clercq, Elie Luzac en Jean
Thomas la Fargue, maar hij had ook oog voor de anonieme bijdragen van Jan Willem
Claus van Laar.33 Enige jaren geleden heb ik aangetoond dat het aandeel van Claus
van Laar in de anonieme pamfletten groter was dan Geyl vermoedde.34 De leestips
van boer Teeuw in de Geessel maken het mogelijk om ook Van der Heys activiteiten
in kaart te brengen. Van twee schrijvers zegt Teeuw dat die qua opvattingen op hem
lijken. Een van hen is de auteur van de Sententie van hetpublyk, die verschenen was
onder het pseudoniem Phileleutherus Glaucomastix, de vrijheidlievende geselaar
van de laster. Glaucomastix oordeelde dat Wagenaars tegenstanders door hem veel
te zachtzinnig behandeld waren en legde hen alsnog passende straffen op.35 Inhoudelijk
heeft de Sententie weinig te bieden, maar dat deert Teeuw niet. Die schrijver zegt
openhartig de waarheid, hij lijkt op mij, zegt Teeuw, en vooral dat laatste had hij
ongetwijfeld goed gezien.36
Enige tijd later verscheen er een tweede pamflet onder hetzelfde pseudoniem, de
Brief aan den geprivilegieerden Haagschen Karakter-drukker Pieter van Os.37 De
schrijver van de Sententie distantieerde zich bij advertentie van de Brief, maar Claus
van Laar nam dit met een korrel zout.38 En terecht: Van der Hey reageerde op het
pamflet De Colloquio Amstelaedamensi et amicae ejus responsiones duae. Dat was
eigenlijk niet meer dan een commercieel aantrekkelijke roofdruk annex vertaling
van de staatsgezinde Colloquio Amstelaedamensi, gevolgd door vier
stadhoudergezinde stukjes, waaronder een gefingeerd notarieel protest van enkele
schrijvers tegen de Sententie van het publyk, met als getuige Joachim Oudaen. Dit
laatste was ongetwijfeld bedoeld als schot voor de boeg, alsof iemand de schrijver
van de Sententie had herkend. De ontzetting van Van der Hey laat zich aflezen in de
mening van Teeuw. Die vond dat de schrijver van een van de stadhoudergezinde
antwoorden moest worden gebrandmerkt. En die van het bijgevoegde liedje verdiende
zelfs de strop.39 Over geen enkele andere tekst velde hij een strenger oordeel - de
schrik zat er goed in.
Ten slotte werd het pseudoniem ook nog gebruikt in een derde pamflet, Marten
van Roshems Tweede lof-bazuyn, maar daar had Van der Hey part noch deel aan:
Jan Wagenaar vulde de keurige tekst die hij onder het van hem bekende pseudoniem
Marten van Roshem schreef aan met uitspraken van een ‘gezelschap van geleerden’
die ieder vanuit hun eigen specifieke invalshoek commentaar gaven. In dit rollenspel
legde hij de meest venijnige opmerkingen in de
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mond van Phileleutherus Glaucomastix - in deze context de geëigende benaming
voor een radicale Loevesteiner.40
Teeuw vereenzelvigde zich ook met de auteur van De Colloquio Amstelaedamensi
et amicae ejus responsiones duae. Tweede druk. Vermeerdert met een waarschouwing
aan den eerste uitgever. Het was een antwoord op de door Teeuw zo verafschuwde
‘eerste druk’ en van hetzelfde allooi: een roofdruk van de roofdruk met een korte
staatsgezinde tekst als extraatje. Over die aanvulling was Teeuw vanzelfsprekend
vol lof. Die schrijver oordeelt zoals ik, vond hij.
De Geessel leidt nog naar een derde tekst van Van der Hey, want op de valreep
bezondigde Teeuw zich aan een gevalletje sluikreclame voor een gisteren verschenen
spotdicht dat naar eigen zeggen zo de moeite waard was dat Teeuw het betreurde dat
hij het niet had overgeschreven.41 Of de Kralinger turfboeren en masse de lokale
boekwinkel hebben bestormd, valt te betwijfelen - vermoedelijk niet. En dat is maar
goed ook, want ook Op het lasterschrift genaamt Aan de geschonden gedachtenissen
van Joan de Witt [...] beneffens twee schimpdichten was een niemendalletje,
vervaardigd volgens het beproefde procedé: een roofdruk van een stadhoudergezinde
tekst van Johannes Tornaar, bedoeld om de oorspronkelijke druk te beconcurreren,
met daarachter twee staatsgezinde spotdichten op ‘de Kreupel Dichter J.T’.
Vermoedelijk waren beide gedichten van Van der Hey.42
Boer Teeuw heeft nog maar net zijn overzicht van alle pamfletten afgerond als
Joachim Oudaen ten tonele verschijnt. Meteen stijgt de vrolijkheid ten top, want de
turfstekers kennen hem als een politieke weerhaan. Zo had hij ooit een ouwe stok,
die gebruikt was om matten en kussens uit te kloppen, uitgevent voor het fameuze
stokske waarmee de tachtigjarige Oldenbarnevelt het schavot had beklommen en
daar had hij destijds een anti-stadhouderlijk kreupelrijm bij geleverd.43 Dit
opportunisme beperkt zich niet tot de politiek, want Oudaen is tegenwoordig niet al
te vaak thuis om daarmee zijn vrouw de gelegenheid te geven het povere
gezinsinkomen te verhogen. En als ijkmeester van de turf knijpt hij tegen betaling
graag een oogje dicht. De turfboeren spreken schande van hun ongenode gast. Die
blijft gelukkig niet al te lang, want aan het einde slaat Oudaen, bang voor
strafvervolging, op de vlucht. Dan komt de aap uit de mouw: Oudaen heeft het
gewaagd in zijn Gulde legende een eerlijk man te belasteren en dat krijgt hij nu
dubbel en dwars terug.44

De heren uit Overijssel
Naast de leestips van Teeuw is er nog een spoor dat naar Van der Hey leidt. Vele
jaren later schreef Van der Hey in een brief aan de burgemeesters van Amsterdam
dat hij zich in 1758 verdienstelijk had gemaakt met de publicatie van twee pamfletten,
de Vrye gedachten wegens de vermeerdering van 's Lands krygsmacht en Non plus
ultra.45 Die titels verschenen op een moment dat de stem van Overijssel de doorslag
zou geven in de keuze voor augmentatie of equipage. Een voorname heer uit
Gelderland meende een brief te moeten schrijven aan een al even voorname heer uit
Overijssel. Die brief verscheen als Patriottische aanmerkingen over de volstrekte al
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of niet noodzakelykheid van een te doene augmentatie.46 De schrijver wees op de
troepenbewegingen aan de oostgrens en concludeerde dat het voor de Republiek
noodzakelijk was om snel een afschrikkingsmacht in Gelderland en Overijssel op te
bouwen.
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Het spelletje sloeg aan. Johannes van der Hey vermomde zich als heer uit Overijssel
en beweerde het tegendeel: extra troepen waren overbodig, want het leger was nog
nooit in zo'n goede staat geweest. De predikanten joegen het onnozele volk angst
aan met malle praatjes over een internationale katholieke alliantie - alsof Frankrijk
ons weer paaps wilde maken. Alle voorgaande oorlogen met deze bij uitstek
vredelievende natie waren door de Republiek uitgelokt en de ware vijand was niet
Frankrijk, maar de ‘roofzieke Engelsche natie’ die de Republiek tot armoe zou
brengen als er niet snel een vloot in zee werd gebracht. En hij wees op de financiële
implicaties van de keuze tussen Engeland of Frankrijk: augmentatie kwam ten goede
aan de steden waar de soldaten werden gelegerd en joeg de Hollandse belastingbetaler
op kosten. Equipage daarentegen verdiende zichzelf terug, want de opbouw van een
oorlogsvloot leidde tot bedrijvigheid in de eigen havens.47
Dit onverholen pro-Franse en antiklerikale betoog leidde tot drie reacties. Zo gaf
de naar eigen zeggen enige echte heer uit Overijssel acte de présence. Die toonde
weinig sympathie voor de onverlaat die zijn naam zo schandelijk misbruikt had en
huldigde een diametraal tegenovergesteld standpunt: nu de nationale veiligheid in
het geding was, deed het werkgelegenheidsargument niet ter zake.48 De orthodox
protestantse schrijver van de Oogensalf voor het verblinde volk hield vast aan de
traditionele opvatting dat Frankrijk een achterlijk katholiek land was dat de Republiek
haar kostbare vrijheid en godsdienst wilde ontnemen. De door Amsterdam bepleite
zogenaamde neutraliteit bevoordeelde Frankrijk en daarom waren de Engelse
inspecties alleszins begrijpelijk.49 Zijn collega van de Welmeenende beproeving
betoogde dat de Nederlandse reders maar moesten vertrouwen op het voortreffelijke
Engelse rechtssysteem: de koopvaarders die ten onrechte waren opgebracht, zouden
uiteindelijk worden vrijgegeven. In zijn kritiek klonk ook iets van nationale solidariteit
door: de rijkste stad van de Republiek mocht best een bijdrage leveren aan de
verdediging van de landprovincies, want ‘Elke Stad leefd immers niet voor zig zelf
myn Heer’ - de problemen van de Republiek lijken soms verrassend veel op die van
de Europese Unie (en dat geeft te denken).50
Nu kan het zijn dat Van der Hey nog meer heeft geschreven. Zo werd in 1757 het
vermoeden uitgesproken dat de schrijver van de Vrye gedachten zich eerder had
vermomd als een Hollandse heer.51 Dat zou kunnen kloppen. In ieder geval slaat de
Missive van een Hollandsch heer dezelfde toon aan als de Vrye gedachten: de
Hollandse heer pleitte voor beperking van de drukpersvrijheid, want het stond een
burger niet vrij om zich uit te laten over zaken van staat wanneer uit deze bemoeienis
kwade gevolgen te wachten waren. Om die reden waren stadhoudergezinde pamfletten
zoals de Patriottische aanmerkingen toch echt strafwaardig.52 Verder kwam de
Hollandse heer met financiële argumenten tegen de augmentatie: de koopkracht van
de burger was al afgenomen door de zwaardere belastingdruk en een nieuwe belasting
voor de rijken leidt tot nog minder werkgelegenheid voor de armen.53
De Hollandse heer bracht nog een nieuw argument te berde: de militaire dreiging
was afgenomen.54 Daarin had hij gelijk, want door de ontwikkelingen op het slagveld
werd het duidelijk dat Frankrijk en Oostenrijk de handen meer dan vol hadden aan
Pruisen. Een aanval op de Republiek lag niet langer in de lijn der verwachting, Het
tweede pamflet waar Van der Hey jaren later in zijn

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

148
brief aan de burgemeesters van Amsterdam prat op ging was dan ook de laatste
stuiptrekking in een zieltogend debat. In september 1758 liet Van der Hey in zijn
Non plus ultra alle pamfletten nog eens de revue passeren.55 Hierop kwam welgeteld
één reactie: een recensent die de Vrye gedachten had neergesabeld en daarvoor door
Van der Hey ter verantwoording was geroepen, liet weten dat hij niet zou reageren.56

De verzekeraar
Kort daarop kwam de Republiek weer tot rust. In januari 1759 overleed Anna van
Hannover, de weduwe van stadhouder Willem IV. De stadhouderlijke partij werd
door de staatsgezinden niet meer als een bedreiging ervaren en voor pamflettisten
viel er opeens geen droog brood meer te verdienen. Van der Hey besloot een
carrièreswitch te maken: zijn broer Jacob in Weesp was lid van een
levensverzekeringsmaatschappij die niet aan haar verplichtingen kon voldoen.
Johannes wierp zich op als woordvoerder van de gedupeerden.57 Tegelijkertijd richtte
hij zijn eigen onderneming op. Het leidde tot een discutabele carrière als
zakenman-oplichter. Gelukkig hoef ik (voor de verandering) niet te eindigen met de
verzuchting dat er nader onderzoek zou moeten worden gedaan - dat is al gebeurd,
zie mijn voorgaande artikel over Van der Hey als verzekeraar.
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De ‘schranderste avonturier des waerelds’?
De zaak Johannes Cato Kamerling
Henk Looijesteijn
Oplichters en bedriegers zijn van alle tijden, maar de achttiende eeuw heeft een paar
zeer beroemde voortgebracht: mannen als Casanova, Cagliostro en de zogenaamde
graaf van Saint-Germain genieten nog altijd bekendheid als historische figuren en
roman- en filmpersonages. Bij leven genoten ze vaak al een Europese vermaardheid:
de tijdgenoot schaarde hen onder de gemeenschappelijke noemer ‘avonturiers’, een
bonte categorie die ook de transgender Chevalier d'Eon, de ‘leugenbaron’ Von
Münchhausen en de Franse ‘Robin Hood’ Louis Dominique Garthausen, alias
Cartouche, omvatte. Niet zelden stonden deze personen in een gespannen betrekking
tot de wet.1
Hun avonturen vonden ook in de Republiek weerklank, enerzijds in de levendige
mondelinge verhaalcultuur die vertellingen, anekdotes, moppen en sprookjes
voortbracht waarin de avonturiers een rol speelden, anderzijds was er ook
belangstelling voor hen onder een geletterd publiek, dat graag ‘criminele biografieën’
las.2
Uiteraard kende ook de Nederlandse Zilveren Eeuw zo haar eigen avonturiers,
waarvan de bekendste Jacob Frederik Muller alias Jaco is. In de achttiende eeuw zelf
was Jaco echter niet de beruchtste avonturier: die eer gaat uiteindelijk naar een Zeeuw,
Abraham Maggaris (c. 1721-1803), die zich routineus van andere identiteiten bediende
om zijn medelanders geld uit de zak te kloppen. Zijn roemruchtste avontuur was de
anderhalf jaar durende identiteitszwendel in het stadje Brouwershaven, waar hij zich
voordeed als de geleerde, schatrijke en vrome dokter Johannes Cato Kamerling en
zich via een huwelijk met een zeer welvarende burgemeestersdochter de plaatselijke
elite binnen zwendelde.3
Toen hij na iets minder dan een jaar huwelijksgeluk werd ontmaskerd als een
geschavotteerde tuchthuisboef, sloeg dat nieuws in Brouwershaven en wijde omgeving
in als een bom. In de jaren na zijn ontmaskering en bestraffing verschenen diverse
boekjes waarin zijn avonturen uit de doeken werden gedaan. In 1775 werd zijn
levensverhaal opgenomen in een collectie van levensbeschrijvingen van beroemde
en beruchte Nederlanders als Oldenbarnevelt en Spinoza, en in 1789 nam Petrus
Loosjes het verhaal van Maggaris' Brouwershavense ‘schelmstuk’ op in zijn
vaderlandse geschiedenis. Tot ver in de negentiende eeuw zou het verhaal bekend
blijven, vooral in het Zeeuwse maar ook elders - in een Amsterdams volkslied van
rond 1900 zou hij nog voortleven - en in de twintigste eeuw is het Brouwershavense
avontuur romanstof geworden en tot toneelstuk gemaakt.4
Die literaire weerklank is vrijwel geheel terug te voeren op het opmerkelijke besluit
van de Brouwershavense magistraat om secretaris Daniël Viergever toe te staan een
gedetailleerd verslag van de zaak Kamerling te laten schrijven, dat vervolgens een
tweedelige b estseller werd.5 De schyndeugd op het tweede schavot laat zich lezen
als een schelmenroman en de zaak Johannes Cato Kamerling als een burleske
zedenschets, en zo is het ook wel opgevat door historici en
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schrijvers. Maar wie kijkt voorbij de moraliserende façade van Viergevers werk, dat
de belangrijkste bron is voor de zaak Kamerling, merkt al gauw op dat het verhaal
complexer is dan puur en alleen het verslag van de misdaden van een ‘doorslepen
bedrieger’. Dit artikel wil dan ook de zaak Kamerling plaatsen in de context van wat
er bekend is van Maggaris' levensloop, en de beweegredenen toetsen van oplichter,
slachtoffers en kroniekschrijver. Het hoopt zo een bescheiden bijdrage te leveren
aan het vooralsnog beperkte onderzoek naar oplichters in het verleden in het algemeen.
Maar minstens zo belangrijk is, dat het ook gewoon een fascinerend en betrekkelijk
onbekende episode uit de vaderlandse geschiedenis is, die het verdient om onder de
aandacht te worden gebracht, ter lering en ter vermaak.6

Dokter Kamerling komt op
De vrachtenaar van Zierikzee op Brouwershaven bracht op 24 februari 1764 een
bijzondere passagier mee: een gedistingeerd, goed gekleed en duidelijk welvarend
heer, die zijn intrek nam in De Maagd van Mechelen, een herberg van naam en faam.
Dezelfde avond vergastte de welsprekende gast zijn geboeid gehoor - de waardin en
haar gezin - op een geleerd en bevindelijk gesprek over geloofszaken. Hij maakte
grote indruk op hen en op andere stadsbewoners. Hij stelde zich voor als Johannes
Cato Kamerling, arts afkomstig uit en woonachtig in het Duitse Rheinberg.7
Het bericht van zijn komst ging als een lopend vuurtje door de nog geen duizend
inwoners tellende smalstad. Ooit een bloeiende haven- en handelsstad, bij de
buitenwacht vooral bekend als geboorteplaats van Vadertje Cats, was Brouwershaven
nu een betrekkelijk rustig plaatsje in de schaduw van het tien keer zo volkrijke en
veel machtiger Zierikzee, dat het eiland Schouwen beheerste. Brouwershaven was
vooral een lokaal verzorgingscentrum, waar de plaatselijke elite voor een groot deel
bestond uit welvarende hereboeren die op het omliggende platteland aan grootschalige
graanbouw en meekrapteelt deden. Meekrap was een belangrijk nijverheidsgewas
dat werd gebruikt als grondstof voor rode verf. Er was veel vraag naar en de teelt
ervan was grotendeels beperkt tot de rijke kleigronden van de Zeeuwse en
Zuidhollandse eilanden, waar de geoogste meekrap in de kenmerkende meestoven
werd gedroogd alvorens te worden uitgevoerd naar andere delen van de Republiek
en zelfs het buitenland.8
Maar ondanks die handel was Brouwershaven een stadje in neergang, een stille
plaats waar meer mensen wegtrokken dan erbij kwamen - in 1795 zou het
bevolkingsaantal nog maar 690 bedragen. Dat dokter Kamerling zich wenste te
vestigen in Brouwershaven riep dan ook de nodige bevreemding op. Net als in veel
andere Nederlandse steden in die tijd kon men zich niet zomaar vestigen in
Brouwershaven; daar had men toestemming voor nodig van het stadsbestuur. Daartoe
bezocht dokter Kamerling achtereenvolgens de oudste predikant, Leonardus van
Brakel (1704-1777) en de secretaris van het stadsbestuur, Daniël Viergever
(1733-1788), die in dit verhaal een cruciale rol speelt als de kroniekschrijver van de
zaak Kamerling.9
Predikant en secretaris onderwierpen Kamerling tijdens een avondje bij de secretaris
thuis aan een nadere ondervraging om vast te stellen wat zijn beweegredenen waren.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

Viergever vertelde Kamerling dat er voor een dokter in Brouwershaven niet veel
praktijk zou zijn, temeer daar er al twee goede chirur-
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gijns in het plaatsje actief waren. Kamerling haastte zich de heren te verzekeren dat
hij geen grote praktijk behoefde, aangezien hij welvoorzien was van tijdelijke
middelen. Hij was vooral op zoek naar een plaats waar hij als bevindelijk protestant
een rustig leven kon leiden en zich ongestoord aan zijn godsdienst kon wijden. In
het katholieke Rheinberg was dat volgens hem moeilijk. Dat hij inderdaad een vroom
gelovige was, bevond Van Brakel in een uitgebreid godsdienstig gesprek met
Kamerling, waar hij zeer over te spreken was. Viergever werd ervan verzekerd dat
de dokter bovendien een apotheek zou vestigen, waar dan wel weer behoefte aan
was. Inmiddels was hij bovendien al een naam aan het vestigen als arts, wiens
gevoelige godsdienstige gesprekken minstens zoveel indruk maakten op zijn patiënten
als de daadwerkelijke medische zorg.10
Viergever en Van Brakel kregen die avond een zeer gunstige indruk van dokter
Kamerling: ze bevonden hem gekleed zoals het een man van welstand betaamt, ze
waren onder de indruk van zijn diepgaand geloofsleven en van zijn kennis van
Rheinberg en van tal van predikanten elders in het land. Opzettelijk vroegen ze
Kamerling naar zaken waar ze zelf het antwoord al op wisten, en tevreden gesteld
door zijn antwoorden gaven ze Kamerling het advies om de stadsregering te verzoeken
het burgerschap te mogen kopen. Daartoe moest hij wel zijn geloofsbrieven
overleggen, een attestatie van het kerkelijk en van het wereldlijk gezag van Rheinberg
en zijn bul van de universiteit van Duisburg, waar hij zijn dokterstitel had behaald.
Kamerling vertrok daarop naar Rheinberg en kwam terug met de gevraagde
bescheiden - een attestatie van de Nederduits gereformeerde gemeente van Rheinberg,
die ook heette te gelden voor de wereldlijke overheid, en zijn doktersbul. Hij betaalde
het benodigde geld en werd op 23 maart 1764 burger van Brouwershaven.11
Met zo'n burger kon Brouwershaven eer inleggen, temeer daar bleek dat Kamerling
en zijn zuster Antonia - die ook naar Brouwershaven wenste te komen - zeer
welgesteld waren. Ze waren ook nog eens, zo vertelde Kamerling naderhand, de
enige erfgenamen van hun oude en rijke neef Johannes Jacobus Winkelman, die in
Batavia woonachtig was en hun bijna 2,5 miljoen gulden zou nalaten. Johannes en
zijn zus Antonia waren zeer aan elkaar verknocht en onderhielden druk briefverkeer:
dokter Kamerling mocht graag de brieven van zijn zus in gezelschap tevoorschijn
halen en daaruit voorlezen. Antonia, al ruim vijftig, was negen jaar ouder dan Johannes
en ongehuwd. Ze was in Rheinberg een zelfstandig koopvrouw van aanzien. Neef
Winkelman was al 72, eveneens ongehuwd, en leed aan ouderdomskwalen. De
Brouwershavense bevolking kon dus wel uitrekenen bij wie al dat vermogen
uiteindelijk terecht zou komen: bij hun nieuwe dokter, die begin veertig was,
ongehuwd en in de kracht van zijn leven. Kortom, een meer dan begerenswaardige
vrijgezel.12
Als arts behaalde Kamerling ondertussen ook successen. Het grootste daarvan was
wel de genezing van de chronisch zieke Krina van der Bijl (1737-1805), enige dochter
van de Brouwershavense burgemeester Jan van der Bijl (1706-1782). De welgestelde
Van der Bijl had al de hulp van beroemde artsen ingeroepen, maar tevergeefs.
Kamerling echter wist de jonge vrouw te genezen, misschien niet in de laatste plaats
geholpen door het medicijn van Amor, want de dokter en zijn patiënte onderhielden
al gauw liefdevolle betrekkingen. Die hadden spoedig een natuurlijk gevolg, en indien
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Abraham Maggaris in het tuchthuis, met een spotwapen. Anonieme kopergravure (tussen 1765-1792).
(Collectie Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, deel IV, nr. 608)

moederschap was immers buitengewoon oneervol, zeker voor een vrouw van Krina's
stand.13
Maar hoewel Jan van der Bijl het goed kon vinden met dokter Kamerling en zijn
geliefde dochter zeker niet in oneer zou willen storten, wilde hij toch niet zonder
meer in een huwelijk bewilligen. In de regel gingen in de Republiek jarenlange
verlovingen vooraf aan een huwelijk, en vaak kende men de familie van de
huwelijkspartner goed. Daar was hier geen sprake van. De burgemeester wilde zich
dan ook eerst ter plekke op de hoogte stellen van de Rheinbergse bezittingen van
dokter Kamerling: was hij wel zo rijk als hij zei te zijn? Kamerling beloofde dat zo'n
reis niet nodig was: Antonia zou hem binnenkort zelf komen bezoeken. Daarnaast
riep hij de hulp in van predikant Van Brakel en secretaris Viergever, die een brief
naar Rheinberg stuurden met het verzoek om een opgave van het vermogen van
dokter Kamerling en zijn zuster, en een kopie van het testament van neef Winkelman.
Het antwoord met de gevraagde bescheiden kwam vlot binnen, half juni 1764, en
verwekte een sensatie onder de Brouwershavense notabelen. Viergever, diep onder
de indruk van Kamerlings aldus bevestigde grote rijkdom en vooruitzichten op nog
onvergelijkelijk veel meer, liet onmiddellijk de predikant en de burgemeester naar
zijn huis roepen. Van der Bijl was na lezing van het verhaalde ‘gantsch zeer beroert’
en kon slechts uitroepen ‘Het is te groot! Het is te groot! Het is al te groot! Nu kan
ik het niet langer tegenhouden!’.14
Nu stond dus niets meer een vaderlijk goedkeuren in de weg, maar voordat de
predikant de eerste geboden kon laten afroepen, wilde de burgemeester eerst nog
wachten op de overkomst van Antonia. Helaas moest zij het uiteindelijk laten afweten:
in Rheinberg was de pest uitgebroken, waar ook Antonia zelf door was getroffen.
De plaatselijke overheden verboden alle reizen van en naar het getroffen gebied, met
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uitzondering van de post. Kamerlings zuster handelde inmiddels ook met de
burgemeester in meekrap en granen, en drong per brief aan op voltrekking van het
huwelijk. De burgemeester gaf daarop zijn toestemming om in ondertrouw te gaan,
wat geschiedde op 3 juli 1764. Kamerling zorgde
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‘Haven van Brouwershaven’ (±1770), door Matthias de Sallieth naar een tekening van Gerrit
Groenewegen. (Collectie Rijksmuseum Amsterdam)

zelf voor het verkrijgen van de nodige attestaties uit Rheinberg, zodat op 31 juli 1764
eindelijk de bruiloftsklokken luidden voor het gelukkige paar.15 In Brouwershavens
majestueuze Nicolaaskerk, immens overblijfsel van de vijftiende, zestiende en
zeventiende-eeuwse handelsbloei, verbond dominee Van Brakel de dokter en de
burgemeestersdochter in de echt, onder grote belangstelling en toejuichingen van
het toegestroomde volk en de elite van Brouwershaven. Het was zonder twijfel het
huwelijk van het jaar. Velen zullen hebben gedacht dat dokter Kamerling daarmee
over niet al te lange tijd toegang zou krijgen tot de bestuurlijke ambten van de stad,
want in Brouwershaven maakte introuwen in de elite vaak de weg vrij tot een
bestuurlijke loopbaan. Ook burgemeester Van der Bijl had als jongeman zo de toegang
tot het stadsbestuur verworven, en een man van Kamerlings statuur en welstand zou
men zo'n plaats zeker niet willen onthouden.16

Dokter Kamerling gaat neer
In slechts vijf maanden had dokter Kamerling het van vreemdeling tot lid van de
stedelijke elite geschopt. Een loopbaan als een meteoor, zeker in zo'n bedaard stadje
als Brouwershaven. Maar, zoals bekend, wanneer iets te mooi klinkt om waar te zijn,
is dat meestal ook zo. De huwelijksdag van dokter Kamerling en zijn Krina bleek
achteraf het hoogtepunt van zijn Brouwershavense carrière. Niet dat het naderhand
alleen maar bergafwaarts ging - de geboorte en doop van Kamerlings zoon Abraham
begin januari 1765 moeten ook feestelijk zijn geweest en verheugden de grootvader
ten zeerste. Die had veel vertrouwen in zijn schoonzoon en zette hem meer en meer
in als zijn zaakgelastigde, niet in de laatste plaats in zijn meekraphandel. Kamerling
en zijn jonge gezin woonden nog altijd bij de burgemeester in, ook al had de dokter
inmiddels een eigen huis gehuurd.17
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Maar buiten de onmiddellijke kring van het gezin was men alras niet meer zo te
spreken over dokter Kamerling, want lang niet iedereen hechtte geloof aan de
zoetvloeiende woorden van de welsprekende geneesheer. De meest wantrouwige
Brouwershavenaren waren al gaan twijfelen aan dat fabelachtige Indische vermogen
dat de dokter wachtte; dat leek hun al te groots. Het wantrouwen laaide pas echt op
naar aanleiding van de kwestie van de Rheinbergse pest. Want toen de dokter het
bericht daarvan naar Brouwershaven bracht, waren er tal van burgers die daar niets
van geloofden, omdat ze uit andere bron hoorden dat er van een pest geen sprake
was. De vrienden van de dokter verkozen echter hem te geloven. De bevolking raakte
zo verdeeld in twee kampen. Dat dominee Van Brakel naar aanleiding van wat dokter
Kamerling had verteld ook nog eens een boetepreek hield ‘ter tydige voorkooming
van die gedugte roede der Goddelyke verbolgenheid’ bleek olie op het vuur.18
Achteraf gezien was de kwestie van de Rheinbergse pest het begin van het einde.
Want ook zijn vrienden werden steeds wantrouwiger jegens de verhalen van de
dokter. De veelgenoemde en langverwachte zuster had iedere keer weer een uitvlucht
waarom ze niet kon komen; een vriend die door Kamerling een baan in Rheinberg
was beloofd, werd voortdurend aan het lijntje gehouden totdat hij elke band met
Kamerling verbrak; en een door Kamerling aan zijn vrienden voorgesteld plezierreisje
naar Rheinberg werd op de dag van vertrek ijlings afgeblazen. Bovendien werd de
dokter, die zelfs een tijd lang catechiseermeester in de Nicolaaskerk was geweest en
volgens Viergever het ‘Voetianismus’ sterker dreef dan ‘Vader Voetius ooit
goedgekeurd’ had, in de loop der tijd bepaald minder godvrezend en bevindelijk. Hij
kwam niet meer naar de kerk en verwerd van een ‘waarheit minnent Christen’ zelfs
een ‘profanen Vloeker’.19 Zo rond november 1764 geloofde ook dominee Van Brakel
dat dokter Kamerling ‘een der allersnoodste Deugnieten en Bedriegers was’.20 Het
getal van hen die hem als een doortrapte leugenaar begonnen te beschouwen groeide
gestaag aan, ook al schreef Kamerling vaak het niet vervullen van zijn beloftes toe
aan het feit dat zijn autoritaire schoonvader hem verbood die na te komen, een
uitvlucht die vaak nog waar was ook.21
Kamerling paste zijn welsprekendheid nog vooral toe binnen de familiekring, en
de burgemeester en zijn dochter waren uiteindelijk, begin maart 1765, de enigen die
nog in de integriteit van hun schoonzoon en echtgenoot geloofden. Overigens ging
dat niet van een leien dakje. Krina hield oprecht van haar echtgenoot en schijnt hem
zonder meer te hebben geloofd, maar haar zakelijke vader was minder makkelijk
tevreden te stellen. Dokter Kamerling moest soms spitsroeden lopen in de omgang
met zijn schoonvader. Nu dat Van der Bijl hem inzette als zijn zaakgelastigde, was
Kamerling vaak namens hem op pad, met name naar Amsterdam. De eens zo keurige
dokter verhandelde daar echter een deel van zijn schoonvaders meekrap onder eigen
naam en roomde een ander deel van de winsten, als die de verwachtingen van zijn
schoonvader overstegen, schaamteloos af ten eigen bate. Deze praktijken waren niet
zonder risico, want toen betaling van zijn meekrap uitbleef, werd de burgemeester
ongeduldig. Hij wilde naar Amsterdam gaan om verhaal te halen bij zijn
handelspartner, de Amsterdamse koopman Anthony Mentz. Kamerling wist dat echter
met allerlei listen en lagen te voorkomen, net als andere ontmoetingen en
briefwisselingen met Mentz, onder andere door ten slotte met een deel van het geld
over de brug
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te komen. Daarna was de burgemeester gerustgesteld in het volle vertrouwen dat het
goed zou komen en drong hij niet meer aan op betaling van de rest.22
Kamerlings vertrouwenspositie sprak niet vanzelf, maar bleef wel in stand, niet
in de laatste plaats omdat hij erin was geslaagd bij de burgemeester de gedachte te
doen postvatten dat de vijandschap jegens zijn persoon van een aantal leden van de
stadsregering in feite onterecht was. Van der Bijl betoonde zich dan ook steeds ernstig
verstoord wanneer zijn collegae hem waarschuwden voor zijn schoonzoon. Ofschoon
al eind 1764 veel Brouwershavense regenten niet meer geloofden in de integriteit
van de dokter, leidde een gesprek tijdens een vergadering van één van de
Brouwershavense meestoven tot grote verontwaardiging bij Van der Bijl, die stug
bleef geloven in zijn schoonzoon. Viergever meende naderhand dat de burgemeester
voortdurend werd ‘beguicheld’ door dokter Kamerlings ‘dagelyksche toovertaal’.23
Het was die gebeurtenis echter die de val van Kamerling inluidde, want de
Brouwershavense regenten lieten nu in het geheim per brief navraag doen in Rheinberg
en Duisburg. De uitkomsten daarvan verrasten hen niet: Kamerling noch zijn zuster
Antonia was in een van beide plaatsen bekend. Gewapend met deze brieven besloot
de vierschaar de baljuw te vragen om Kamerling crimineel te dagvaarden, zo rond
midden maart 1765. Dat laatste kwam als een schok voor zijn schoonvader en
echtgenote, maar dokter Kamerling overtuigde hen ervan niets te vrezen te hebben.
Hij liet zich gewillig ondervragen door de schepenbank en beantwoordde alle vragen
zonder te aarzelen - totdat hij echter werd geconfronteerd met de brieven uit Rheinberg
en Duisburg. Daarop verstomde de welsprekende geneesheer en werd hij onder arrest
geplaatst. Een commissie, waarin ook secretaris Viergever zitting had, werd nog eens
naar Duitsland gestuurd om ter plekke vast te stellen of dokter Kamerling daar
inderdaad onbekend was. Een indicatie van de overtuigingskracht van dokter
Kamerling is wellicht het feit dat toen hij de commissie een brief meegaf voor zijn
zuster, sommige regenten toch weer gingen twijfelen. Het Duitse verblijf maakte
echter aan alle twijfel een einde en de commissie kwam terug in de volle overtuiging
dat dokter Kamerling een bedrieger was. Niettemin geloofde burgemeester Van der
Bijl zelfs nu nog in de integriteit van zijn schoonzoon en wilde hij borg voor hem
staan zodat hij thuis kon komen. Dat werd echter beleefd geweigerd, want het
stadsbestuur had nu alle reden om aan te nemen dat dokter Kamerling niet was wie
hij voorgaf te zijn. Opnieuw werd Kamerling verhoord.24
Dit keer gaf hij inderdaad toe niet de waarheid te hebben gesproken en bekende
hij vlot zijn identiteit te hebben verzonnen - al stelde hij nog steeds Johannes Cato
Kamerling te heten - en zijn geloofsbrieven en de brieven van zijn gewaande zuster
zelf te hebben geschreven. Ook bekende hij zijn gesjoemel met de meekraphandel.
Hij had zich dus op grote schaal schuldig gemaakt aan vervalsing. Het lijkt erop dat
Kamerling zo vlot bekende om verder onheil te voorkomen, maar het geluk zat hem
niet mee: er drongen namelijk geruchten door dat dokter Kamerling dezelfde was
als zekere oplichter genaamd Johannes Lambertus Koster die in 1763 actief was
geweest in het Drentse dorp Hoogeveen. Aan die geruchten werd des te gereder
geloof gehecht omdat dokter Kamerling in de tijd voor zijn huwelijk ook al eens was
aangezien voor een oplichter actief in de Fijnaart, ook al was gebleken dat hij dat
niet was geweest. Nu liet de magistraat echter navraag doen in Hoogeveen en kreeg
men de stukken opge-
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stuurd. Daaruit bleek dat over Koster het gerucht was gegaan dat hij ooit een lijfstraf
had gehad en was gegeseld en gebrandmerkt. Dat moet veel opzien hebben gebaard
in Brouwershaven. Zo'n lijfstraf maakte iemand geheel oneervol, wat ook gevolgen
had voor zijn onmiddellijke omgeving, in het bijzonder zijn familie. Bovendien
maakte het feit dat er mogelijk sprake was van recidive het begane delict vele malen
ernstiger: wilde men nog wel eens enige clementie betonen jegens iemand die een
eerste maal een overtreding had begaan, als bleek dat men al eens eerder voor een
vergelijkbaar vergrijp was gestraft, kon dat de strafmaat juist verzwaren.26
Vandaar dat Kamerlings rug werd bestudeerd door de chirurgijns, die ondanks
zijn ontkenningen meenden dat hij inderdaad was gegeseld en gebrandmerkt. Onder
bedreiging van tortuur gaf Kamerling ten slotte toe, al veranderde hij een paar keer
de reden van deze straf. Hij bleef echter bij het verhaal dat hij op 29 maart 1741 in
Rotterdam was gegeseld en gebrandmerkt, omdat hij zich schuldig had gemaakt aan
grootschalige vervalsing van wisselbrieven. Daarna had hij in het tuchthuis opgesloten
gezeten. Ten slotte bekende hij dat zijn ware naam Abraham Maggaris was en dat
hij geboortig was van Middelburg. Deze bekentenis werd bij navraag in Rotterdam
bevestigd. De magistraat was nu tevreden gesteld dat de waarheid boven tafel was
gekomen en kon overgaan tot de bepaling van de strafmaat.26
Die was niet mals: Abraham Maggaris alias dokter Johannes Cato Kamerling werd
op 15 november 1765 opnieuw gegeseld en gebrandmerkt met het dubbele zwaard
en veroordeeld tot levenslange opsluiting in het tuchthuis van Middelburg, waar hij
voortaan in de kosten van zijn verblijf moest voorzien door dwangarbeid. Van de
top van de samenleving was dokter Kamerling neergestort en ontmaskerd als een
onverbeterlijke tuchthuisboef.27

Een leugenachtig levenspad
Al ruim voor Maggaris gestraft werd, was secretaris Viergever van plan om de zaak
Kamerling op te schrijven en te publiceren: de magistraat van Brouwershaven gaf
daartoe toestemming op 30 juli 1765. Viergever ging niet over één nacht ijs: minstens
anderhalf jaar lang werkte hij tussen zijn ambtelijke beslommeringen door aan De
schyndeugd op het tweede schavot, dat in twee delen werd gepubliceerd in 1766 en
1767. Waar de magistraat van Brouwershaven ophield, omdat meer kennis niet nodig
was voor een veroordeling, poogde Viergever meer gegevens op te diepen over
Maggaris' avonturen elders. Hij was niet de enige, want het grote succes van zijn
boek leidde tot meer publicaties waarin soms ook nieuwe gegevens stonden vermeld.
In de twintigste eeuw dolven historici in de archieven nog meer gegevens op. Op
grond daarvan kan Maggaris' herkomst en eerdere leven in grote lijnen worden
gereconstrueerd en kan de zaak Kamerling ook in een breder kader worden geplaatst.28
Helaas kan dat niet meer voor zijn allervroegste jaren, want die archieven ontbreken
in het in 1940 zwaar beschadigde stadsarchief van Middelburg, waar Abraham
Maggaris was geboren. Een doopdatum en zelfs het juiste jaar is daarom moeilijk
vast te stellen: waarschijnlijk was dat 1721 of 1722. Zijn vader, die ook Abraham
Maggaris heette, was stuurman en schipper, met name op de West, en zou in 1738
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zijn gestorven op Curaçao. Zijn moeder heette Catharina de Clerck († na 1749). Naast
Abraham junior waren er minstens vier andere
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kinderen, van wie zover bekend alleen oudere broer Daniël (†1756) en oudere zuster
Antonia (†1782) ook volwassen werden. Het gezin was niet erg honkvast: in 1716
woonde het in Rotterdam, daarna in Middelburg, in 1727 of 1730 verhuisde het naar
Amsterdam. Erg welvarend was de familie ook niet, want als vader op zee was,
verdiende moeder bij met strijken en stijven bij klanten thuis. Zuster Antonia trouwde
met een schippersknecht en broer Daniël bracht vanaf 1730 het grootste deel van
zijn leven door als VOC-matroos. Abraham zou als jongen als diamantzetter hebben
gewerkt, maar werd naderhand in de leer gedaan bij een chirurgijn. Na voltooiing
van zijn opleiding zou hij door zijn vader zijn meegenomen op diens reizen naar de
West.29
Toen vader wegviel, trok Abraham met zijn moeder en een andere zuster naar
Rotterdam, waar zijn moeder een grutterszaak opende. Erg succesvol was ze niet en
na korte tijd vertrok het gezin naar Leiden, en vandaar naar Velp waar een
grutterswinkel ter overname werd aangeboden. Catharina de Clerck had duidelijk
moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en Abraham probeerde haar zo goed
mogelijk te helpen. Zijn methodes waren echter nogal onorthodox en bepaald illegaal:
hij bestelde op naam van andere kooplieden grutterswaren voor zijn moeders winkel.
Ook vervalste hij wisselbrieven omdat hij daarmee geld kon krijgen op het krediet
van een of andere koopman. Al werkte dat vaak alleen maar tijdelijk, omdat de
gedupeerde kooplieden konden weigeren zo'n wisselbrief gestand te doen.30
Helaas voor Abraham viel hij in Velp door de mand. Omdat veel van de door hem
gedupeerde kooplieden Rotterdammers waren, verzocht de Rotterdamse magistraat
in november 1740 om zijn uitlevering. In de Maasstad weerde hij zich als een duivel
in een wijwatervat en beschuldigde eerst een zakenpartner die hem zou hebben
aangezet tot deze vervalsingen. De schepenen confronteerden hem echter met deze
man, die verontwaardigd ontkende, en deden navraag in Velp naar een wisselbrief
die volgens Maggaris bij zijn moeder zou berusten en een cruciaal bewijsstuk zou
zijn. De jonge Abraham was zo overtuigend dat men aanvankelijk weigerde te geloven
dat Catharina de Clerck de waarheid sprak toen ze zei niets te weten van zo'n brief.
Ook twijfelde men aan het woord van de zakenpartner. Maar uiteindelijk bekende
Abraham, inmiddels ziek geworden, dat hij zelf de schuldige was, dat zijn moeder
en zuster van niets wisten, dat hij zijn zakenpartner niet kon betalen en dat hij tot
zijn vervalsingen was overgegaan omdat hij op eigen naam geen krediet kon krijgen.31
Jong of niet, de schepenbank nam het delict zeer ernstig op en derhalve stond
Abraham Maggaris op 29 maart 1741 voor de eerste keer op het schavot. Hij werd
gegeseld en gebrandmerkt, veroordeeld tot twaalf jaar tuchthuisstraf en daarna 25
jaar verbanning uit Holland, Utrecht en Zeeland. In het tuchthuis schijnt hij zich
voorbeeldig te hebben gedragen en was hij een gretig bezoeker van de aldaar
verplichte catechisatie. Uiteindelijk kwam Maggaris drie jaar eerder vrij, op 21
oktober 1750.32
Wat hij in de jaren daarop deed, is onbekend: in elk geval schijnt hij zijn naam te
hebben veranderd in Abraham Lambrechts. In april 1756 trotseerde hij zijn banvonnis
en dook op in Amsterdam. Daar kreeg hij verkering met de geboren Amsterdamse
Grietje Swart (1730-na 1758), dienstbode bij een molenaar en zelf molenaarsdochter.
Op 3 september 1756 trouwde het stel en op 24 juli 1757 werd dochter Trijntje
gedoopt in de Westerkerk. Het huwelijk was toen
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Abraham Maggaris, 71 jaar, leest in het Middelburgse spinhuis een krant met een vergrootglas (±1792).
Anonieme aquatint. (Collectie Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, deel IV,
nr. 609)

al op de klippen, want na ongeveer een half jaar waren Grietje en haar familie erachter
gekomen dat Abraham Lambrechts, gewezen kantoorklerk in Amsterdam en
Rotterdam, hen belogen had en in feite Abraham Maggaris heette, een voormalige
tuchthuisboef was en zich wederom aan vervalsingen had schuldig gemaakt. De
familie kwam erachter doordat een voormalige medegevangene Maggaris had herkend;
men had er verscheidene familieraden voor nodig om hem te laten bekennen. Kort
daarop was Maggaris in stilte weggegaan. De zich schandaleus misleid voelende
Grietje begon eind 1757 een echtscheidingsprocedure, met steun van de Amsterdamse
schepenbank.33
Het schijnt dat Maggaris inmiddels oostwaarts was getrokken en de volgende jaren
diende in de legers van de Zevenjarige Oorlog. Pas in 1763 werd hij weer in de
Republiek gesignaleerd, onderweg van Keulen naar Dordrecht aan boord van een
beurtschip, zich voordoend als de predikant Johannes Engelenberg, op
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weg naar zijn nieuwe standplaats Vlijmen. Na de schipper de nodige bedragen te
hebben afgetroggeld vertrok hij met de noorderzon. Vervolgens dook hij op in het
Drentse Hoogeveen onder de naam Lambertus Johannes Koster, waar hij ruim een
kwart jaar verbleef. Hij zei afkomstig te zijn uit Rheinberg en proponent te zijn in
de Nederduits Gereformeerde kerk. Tijdens de oorlog zou hij als veldprediker hebben
gediend in het Pruisische leger en nu in Hoogeveen trad hij op als catechiseermeester.
Aangezien de predikant van het dorp was overleden, wilde Koster graag in diens
plaats worden benoemd. Hij had daarnaast ook amoureuze betrekkingen aangeknoopt
met een van zijn catechisanten, Judith van Nuil (1744-1806).34
Maar er kwam niets van. Het voorgenomen huwelijk werd uitgesteld omdat de
bruid nog minderjarig was en geen consent van haar voogden kon overleggen. Ook
bleken de geloofsbrieven van de aspirant-predikant niet te bestaan of gewoon te zijn
vervalst, zoals uitkwam toen een wantrouwige kerkeraad navraag liet doen bij de
vermeende schrijver van een aanbeveling van dominee Koster. De drost werd
gewaarschuwd, maar voor het tot een arrestatie kon komen was de vogel gevlogen.
Na een korte tijd in Kampen als Albertus Hazelhoffje, de zogenaamd net beroepen
rector van de Latijnse school aldaar, viel hij wederom snel door de mand als oplichter.
Daarop trok Maggaris naar Brouwershaven, naar zijn laatste en stoutste schelmstukje.35
Het zou zijn zwanenzang blijken, want Abraham Maggaris bracht de rest van zijn
leven door achter Middelburgse tralies. Een ontsnappingspoging in september 1769
mislukte omdat hij na een paar dagen werd gegrepen. Daarna lijkt hij zich te hebben
verzoend met zijn lot en werd hij een plaatselijke bezienswaardigheid waar toeristen
zich graag aan vergaapten en een woord mee wisselden. Helaas is het ooit rijke
Middelburgse tuchthuisarchief in 1940 verbrand, zodat over zijn lange gevangenschap
verder weinig bekend is. Er kwam pas een einde aan door zijn dood in 1803.36

De strategieën van een zwendelaar
Ondanks de gaten in onze kennis van Maggaris' leven is het, op grond van deze
levensloop, mogelijk vast te stellen hoe hij te werk ging in zijn bedriegers-loopbaan,
en daarmee de zaak Kamerling in een bredere context te plaatsen. Zoals oplichters
en bedriegers van alle tijden beschikte Maggaris over het nodige charisma, hetgeen
ook bij tijd en wijle door Viergever en andere schrijvers uitdrukkelijk wordt gezegd.
Hij was uitermate welsprekend, een smakelijke verhalenverteller, en hij wist hoe
zich voor zijn rol te kleden. Met de juiste kleding en enig vertoon van gulheid wist
hij de indruk te wekken van een welgemanierd en welvoorzien heer te zijn. Ook in
de achttiende eeuw maakten kleren de man en ging men in eerste instantie uit van
wat men zag. Zo schiep Maggaris het vertrouwen dat hij inderdaad een heer van
stand was. Zijn charisma was minstens zo belangrijk omdat hij blijkbaar niet bijzonder
aantrekkelijk was: een latere bezoeker vond hem een lelijkerd en begreep niet waarom
hij zoveel succes had gehad bij de vrouwen. En een uit 1769 daterend signalement
suggereert ook niet direct een Adonis, alhoewel een bijna vierjarig verblijf in een
tuchthuis niet bevorderlijk zal zijn geweest voor de gezondheid en het uiterlijk. De
van hem bekende portretten lijken nu niet direct te getuigen van een opvallende
lelijkheid of schoonheid. Maar wellicht was fysieke schoonheid ook niet het
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belangrijkste element van Maggaris' onbetwijfelbare charisma.37 Aan zijn verzorgde
uiterlijk en gedrag paarde Maggaris verder een vertoon van bevindelijke vroomheid,
in elk geval in zijn rollen als Engelenberg, Koster en Kamerling. Niet alleen wist hij
zich succesvol voor te doen als een bevindelijk gelovige, hij beschikte ook over het
repertoire dat daarbij hoorde en waarmee hij niet alleen op gewone gelovigen maar
ook op predikanten indruk kon maken. Daarmee wekte hij bewondering en ook het
nodige vertrouwen.
Verder deed Maggaris zich graag voor als hoogopgeleid, hetzij als arts, hetzij als
proponent of predikant, waarbij hij medische en theologische kennis meestal
combineerde. Al liet hij zich ergens voorstaan op het één, dan gaf hij eveneens blijk
van kennis van het andere. Zo deed proponent Koster ook aan geneeskunde en dokter
Kamerling was tevens catechiseermeester. Hoe dan ook, als medisch dan wel
geestelijk raadsman vervulde hij ambten waar men vertrouwen in stelde. Hoewel hij
geen echte arts was, moeten zijn opleiding als chirurgijn, zijn welsprekendheid en
gezond verstand hem hebben geholpen: Viergever stelde vast dat in het geval van
Krina van der Bijl absoluut sprake was van genezing. In elk geval was dokter
Kamerling aanvankelijk een geliefd en succesvol arts. Zijn medische en theologische
kennis schraagde hij verder met grote kennis van wie waar predikant was,
waarschijnlijk geholpen door de jaarlijks uitgegeven lijsten van kerkelijk personeel.
De namen die hij zich aanmat zijn soms duidelijk geënt op namen die hij daarin
tegenkwam.38
Deze drie strategieën deden hem aanvankelijk het nodige vertrouwen geven, wat
hij nodig had om met voorkomendheid tegemoet te worden getreden. Maar als hij
ergens op langere termijn wilde blijven, was dat niet voldoende. In de
hoogontwikkelde samenleving die de Republiek was, kwam men niet ver zonder de
juiste geloofsbrieven. Veel van de interactie tussen Nederlanders was schriftelijk,
tot en met het betalingsverkeer dat in afwezigheid van briefgeld op grote schaal
gebruik maakte van wisselbrieven. Het was een samenleving waarin men waarde
hechtte aan schriftelijke bewijzen van rang en welstand.
Dergelijke bewijzen had de jonge Maggaris niet, dus moest hij ze zelf maken. Het
op grote schaal vervalsen van wisselbrieven, familie- en zakelijke correspondentie
en geloofsbrieven is dan ook een constante in zijn loopbaan als oplichter, van zijn
Rotterdamse avonturen tot en met zijn Zeeuwse zwanenzang. Hij moet er tamelijk
goed in zijn geweest, want één van zijn slachtoffers zou opmerken dat Maggaris wel
tien verschillende handschriften had. Zoals nog zal blijken was deze voor zijn succes
noodzakelijke vaardigheid echter een tweesnijdend zwaard.39
Maggaris hanteerde niet altijd dezelfde strategie en misschien is er ook sprake
geweest van een leerproces: was hij in de jaren 1738-1740 voornamelijk actief als
vervalser, tijdens zijn Amsterdamse oponthoud was hij daarnaast een
identiteitszwendelaar, om dan tijdens de jaren 1763-1765 als ‘volleerd’ oplichter de
bovengenoemde strategieën te hebben vervolmaakt. Een vijfde kenmerk van zijn
optreden lijkt echter minder doordacht te zijn geweest: zijn huwelijksstrategie.
Niet-nagekomen trouwbeloften waren schering en inslag in de Republiek. Als
Maggaris vooral uit was geweest op kortstondig succes en materieel gewin voordat
de grond hem te heet onder de voeten werd, had hij zich misschien beter daartoe
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voorkeur voor het aangaan van huwelijken: hij trouwde maar
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Abraham Maggaris op 72-jarige leeftijd (±1793). Prent door J.L. Claessens. (Collectie Rijksmuseum
Amsterdam)

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

165
liefst twee keer. Als Judith van Nuil niet te jong was geweest, had niets zelfs een
derde huwelijk in de weg gestaan. Hij moet ook een behoorlijk succes hebben gehad
bij de vrouwen, aangezien Grietje Swart, Judith van Nuil en Krina van der Bijl alledrie
blijkbaar niet al te veel aansporing nodig hadden om hun toekomst aan hem te
verbinden, al moet gezegd worden dat in elk geval Grietje en Krina - en hun vaders
- de liefde tevens met de nodige geloofsbrieven gestaafd wensten te zien. Hoe verliefd
men ook was in de achttiende eeuw, in de regel ging men alleen over tot een huwelijk
als de bruidegom in staat was om zijn vrouw ordentelijk te onderhouden.40
Het is moeilijk om Maggaris' trouwlust te plaatsen binnen de strategie van een
doorslepen bedrieger die van plan was het hazenpad te kiezen nadat hij voldoende
vermogen bij elkaar had gezwendeld. Op de lange termijn moest zijn bedrog namelijk
wel uitkomen: trouwen en kinderen verwekken, zoals hij deed in Amsterdam en
Brouwershaven, was een complicerende factor.

Goedgelovig of medeplichtig?
Daarmee rijst de vraag: wat hoopte Maggaris uiteindelijk eigenlijk te bereiken? En
in het verlengde daarvan: welke rol speelden zijn slachtoffers eigenlijk? Kan men
wel zonder meer spreken van slachtoffers?
Om met het eerste te beginnen, helaas valt in de bronnen weinig te vinden over
de redenen die Maggaris kan hebben gehad. Voor Viergever en zijn tijdgenoten was
hij gewoon een oplichter, een doorslepen bedrieger of een ‘doorgeleerd meester in
bedrog en schelmerij’.41 Een autobiografie heeft Maggaris niet nagelaten, dus moet
men het doen met wat over hem is geschreven. Op grond daarvan kan men vaststellen
- zoals Viergever dat al deed - dat Maggaris' bedriegersstrategie alleen op de korte
termijn succes kon hebben: de persona die hij tot stand bracht met behulp van zijn
verhalen en vervalsingen, kon op den duur geen stand houden. Maggaris schiep van
zichzelf hoge verwachtingen, verwierf op korte termijn een groot vertrouwen bij zijn
doelwitten, maar kon deze verwachtingen natuurlijk niet waar maken. Om
ontmaskering te voorkomen moest hij met nieuwe verhalen en vervalsingen over de
brug komen, waarmee hij een steeds ingewikkelder web van leugens moest spinnen,
dat hij met kunst en vliegwerk in stand hield.42
Eigenlijk ging dat vrijwel altijd fout: in Rotterdam, Amsterdam, Hoogeveen en
Brouwershaven stortte het door Maggaris opgebouwde kaartenhuis van verzinsels
vroeg of laat in. Voor een doorslepen bedrieger moest Maggaris opvallend vaak het
hazenpad kiezen. Het blijkt nergens dat hij ooit een grote slag behaalde als oplichter.
Dat hij een strategie had in zijn bedriegerijen is duidelijk, maar erg doordacht lijkt
hij niet te werk te zijn gegaan. Uiteindelijk slaat hij als bedrieger toch wel een wat
droevig figuur. Alleen in Brouwershaven wist hij langer dan elders zijn bedrog vol
te houden, zij het met moeite. En dat werpt de vraag op: waarom kon het daar
uitgroeien tot de zaak Kamerling, een landelijke cause célèbre?
Misschien wel omdat de familie Van der Bijl en de elite van de stad Brouwershaven
het voor een groot deel aan zichzelf te wijten hadden dat ze het slachtoffer werden
van Maggaris' streken. Want al bij het overhandigen van zijn eerste vervalste
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een en ander niet helemaal in de haak was. Tijdgenoten uitten
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later hun verbazing over het gemak waarmee het Brouwershavense gezag de
zogenaamde attestatie en doktersbul had geaccepteerd, want zoals Viergever zelf
schrijft in zijn boek, al bij de eerste raadpleging van deze documenten viel op dat de
wapenschildjes op de aangehechte zegels niet te ontcijferen waren. Daarmee voldeden
ze feitelijk niet aan de strenge regels die de meeste Nederlandse gezaghebbers stelden
aan geloofsbrieven. Daarnaast was het Latijn van de bul aantoonbaar niet foutloos,
terwijl een attestatie van de wereldlijke overheid van Rheinberg niet was geleverd,
ook al was er wel om gevraagd. En ten slotte had Brouwershaven verzuimd om het
natrekken van de geloofsbrieven zelf te doen: men had vertrouwd op Kamerling zelf,
die het contact met Rheinberg voor zijn rekening had genomen.43
Kortom, de magistraat van Brouwershaven had gefaald in één van de belangrijkste
taken van een Nederlands stadsbestuur, namelijk het controleren van de geloofsbrieven
van een aspirant-burger. Identiteitszwendel zoals die van Maggaris was verre van
onmogelijk in de Republiek, maar uit eerder onderzoek blijkt dat als gezagsdragers
deden wat ze moesten doen, het moeilijk was om daarmee weg te komen, zeker in
de hogere regionen van de samenleving. Strenge controle van vreemdelingen was
eerder norm dan uitzondering en identiteitsregistratie was in de Republiek al veel
verder ontwikkeld dan elders.44
Dat had voor een belangrijk deel te maken met het grote belang van het vertrouwen
dat men had in de schriftelijke bewijzen en geloofsbrieven waar men allerwege om
vroeg. In de Nederlandse handelseconomie was men gewend geraakt aan transacties
op papier, via wisselbrief, liever dan in klinkende munt. Maar daarmee was het
economische stelsel wel kwetsbaarder voor kwaadwillenden. De gezaghebbers waren
zich daar zeer van bewust. Vandaar dat vervalsing streng gestraft werd: wie
wisselbrieven en andere documenten vervalste, zoals Maggaris, ondermijnde de
vertrouwenscultuur waarbinnen dit aspect van de Nederlandse handelseconomie
opereerde.45
Maggaris kon in Brouwershaven fikse schade aanrichten omdat de regenten hadden
verzuimd hun plicht te doen, want door hem op deze geloofsbrieven als burger toe
te laten, gaven ze hem de kans er wortel te schieten, een burgemeestersdochter aan
de haak te slaan en vervolgens haar welvarende vader te bezwendelen. Hoewel
Viergever dat nergens zegt, is dit vermoedelijk voor de regenten een belangrijke
reden geweest om de zaak Kamerling in geuren en kleuren uit de doeken te doen.
De stadseer moest worden gered, wat alleen kon door de doortraptheid van Abraham
Maggaris uitvoerig aan de orde te stellen.46 Regelmatig weidt Viergever uit over hoe
geslepen Maggaris wel niet te werk ging en hoe hij een meesterschelm was wiens
spitsvondigheid steeds weer de waarheid te slim af was. Op een gegeven ogenblik
spreekt hij er zelfs van dat dokter Kamerling niet onderdeed voor ‘de schranderste
Avonturier des Waerelds’.47 Daarnaast wijst Viergever er op dat velen in
Brouwershaven Maggaris al gauw door hadden, maar dat burgemeester Van der Bijl
en zijn dochter tot vrijwel het einde in hem bleven geloven, waardoor zijn
ontmaskering lang uitbleef.
Dat zou best zo kunnen zijn, maar de rol van de Van der Bijls is daarmee nog niet
afdoende verklaard. Zeker waren ze het slachtoffer van Maggaris' leugen-verhalen,
maar in zekere zin hadden ze er ook belang bij om het bedrog van Maggaris in stand
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senior zijn fiat had gegeven voor het huwelijk, was een
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ontmaskering van Maggaris' verzinsels bepaald niet aantrekkelijk. Los van de liefde
die Krina voor dokter Kamerling heeft gevoeld, was daar ook een kind dat niet in
schande mocht opgroeien. Dat Maggaris had gelogen om met Krina te kunnen trouwen
was nog tot daar aan toe, maar een publieke erkenning daarvan zou schande hebben
gebracht over de familie Van der Bijl. En wat men tot alle prijs zou hebben willen
voorkomen, was dat uitkwam dat de dochter van de rijke burgemeester een eerloze
tuchthuisboef had getrouwd.
Tot ver in de achttiende eeuw waakte elke Nederlander angstvallig over zijn of
haar eer, niet in de laatste plaats omdat eer nauw verbonden was aan de mogelijkheid
krediet te verkrijgen. Een eerloze kreeg geen krediet - en een aan den lijve gestrafte
misdadiger was zo eerloos als men ze krijgen kon. Wie eenmaal op het schavot had
gestaan, kon een eerlijk leven verder wel vergeten. De status van eerloosheid straalde
bovendien af op de directe omgeving, in het bijzonder op de familie. De Van der
Bijls zullen dan ook door het stof zijn gegaan toen alles uitkwam. Dat burgemeester
Van der Bijl zich door dokter Kamerling niet zo van de wijs had laten brengen als
Viergever vaak stelt, wordt echter gesuggereerd door een verzuchting die Viergever
in zijn tekst opnam ter gelegenheid van het huwelijk met Krina: had Maggaris toen
maar zijn bedrog bekend aan de burgemeester, dan had die het nog wel door de
vingers kunnen zien. Maar, schrijft Viergever als tussen neus en lippen door, zonder
uiteraard het geheim van zijn schavotstraf te openbaren. Hoewel het niet hard te
maken valt, ligt het voor de hand te veronderstellen dat hij dit uit de mond van de
burgemeester heeft vernomen. Van der Bijl senior had zich nog wel kunnen verzoenen
met een schoonzoon die zich het huwelijksbed had in gelogen. Dan had hij zich niet
tot zijn verdere bedrog hoeven te verlagen en was het misschien nooit uitgekomen.
Bedekte schande was in de Nederlandse schaamtecultuur van die tijd nog altijd beter
dan openbare schande.48
Viergever heeft nog zijn best gedaan om die schande voor de Van der Bijls te
verzachten door in zijn boek hun namen niet te noemen. Maar veel zal dat niet hebben
geholpen, want ook het vonnis, waarin die namen wel staan, circuleerde in het land.
Bovendien werd dat vonnis opgenomen in het tweede deel van Viergevers boek,
zodat de anonimiteit van mevrouw Kamerling geen stand hield. Krina van der Bijl
verwierf in zekere zin de status van onbestorven weduwe van dokter Kamerling. Ook
al wist haar vader in 1768 ten slotte een echtscheiding te bewerkstelligen, die
roemruchte status zou ze nooit kwijtraken, ook niet na de dood van zoontje Abraham
in 1772, of na haar tweede en derde huwelijk. Ze zou haar eerste man uiteindelijk
met twee jaar overleven, maar ze zal nooit echt los van hem zijn gekomen: daarvoor
had het vroegmoderne Nederland een te lang geheugen. Dat Daniël Viergevers boek
een groot succes werd, zal daar ook aan hebben bijgedragen.49
Hadden de Van der Bijls en de Brouwershavense regenten zich eerst te goedgelovig
betoond jegens Maggaris, naarmate de intrige zich ontrolde kregen ze er ook belang
bij om de schade te beperken en, al dan niet tegen hun zin, tot op zekere hoogte mee
te gaan in het bedrog. Voor de Van der Bijls stond daarbij het meeste op het spel,
maar ook secretaris Viergever, dominee Van Brakel en de rest van de stedelijke elite
hadden wat uit te leggen. Viergever handelde vermoedelijk deels om de
reputatieschade te beperken, maar of hij daarin slaagde, mag worden betwijfeld.
Dezelfde tijdgenoten die meenden dat
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de regenten goedgelovig waren geweest, wisten wel waardoor het zover was gekomen:
zonder uitzondering, tot en met burgemeester Van der Bijl, hadden ze zich laten
betoveren door de belofte van glimmend Indisch goud. Ordinaire geldzucht had ze
in de listen en lagen van dokter Kamerling laten trappen: ‘Die Erffenis! Die Erffenis!
Schynt zodanig gevryd te hebben, dat'er geen onderzoek nodig scheen!’.50

Tot slot: een pathologische leugenaar?
Zoals Krina van der Bijl nooit meer zou loskomen van dokter Kamerling, zo zou ook
Abraham Maggaris niet meer loskomen van zijn Brouwershavense persona, die hem
tegen wil en dank een landelijke beroemdheid had gemaakt. Vaak werd zijn naam
in één adem genoemd met zijn beroemdste alias. In één geval wordt hij juist expliciet
herinnerd als dokter Kamerling.51
De vraag blijft wat hem bewoog. Voor de tijdgenoot was het een uitgemaakte zaak
dat hij een aartsschelm was, vol boosaardig bedrog. Dat is natuurlijk goed mogelijk.
Maar het is niet onmogelijk dat Maggaris niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk
een pathologische leugenaar was. Er zijn wel psychiatrische patienten die lijden aan
het verschijnsel pseudologia fantastica, waarbij de getroffene complex verweven
leugenverhalen opdist en de werkelijkheid naar de eigen hand poogt te zetten,
bijvoorbeeld door zich beter opgeleid voor te doen dan men is. Het pathologisch
liegen kan jarenlang doorgaan en zich tot een levensstijl ontwikkelen, waarbij
materiële beloningen en sociale voordelen niet de primaire drijfveer hoeven te zijn.
Lijders aan pseudologia fantastica zullen bovendien niet gauw toegeven dat ze gelogen
hebben en met andere verhalen komen, maar bij een confrontatie met de werkelijke
stand van zaken zijn ze wel degelijk in staat de werkelijkheid onder ogen te zien.52
Op het eerste gezicht lijkt deze psychiatrische diagnose toe te passen op het geval
Maggaris. Wie namelijk de geschriften over zijn activiteiten zorgvuldig doorneemt,
moet opvallen dat Maggaris als oplichter geen groot licht was. Hoe handig hij zich
er ook steeds uit wist te redden, uiteindelijk stortte de opgetrokken façade van
verzinsels steeds weer in. Daar staat tegenover dat Maggaris' voortdurende
vervalsingen geen modern equivalent lijken te hebben. Zijn gedrag ging van
pathologisch over in het criminele. Ook al is de achttiendeeeuwse strafmaat strenger
dan de onze, ook in de eenentwintigste eeuw zou Abraham Maggaris achter de tralies
zijn beland.
Het laatste woord hierover is nog niet gezegd, maar dat geldt ipso facto tevens
voor de zaak Kamerling en de loopbaan van Abraham Maggaris als geheel. Tal van
aspecten konden hier alleen worden aangestipt en verdienen nader onderzoek, net
zoals de vraag of zijn verhaal nu wel of niet uitzonderlijk is binnen de context van
de Republiek. Hoe het ook zij, al is hij geen Cagliostro, Casanova of Saint-Germain
geweest, hij mag toch wel gelden als polderequivalent van deze beroemde avonturiers.
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Tetjeroen, de legendarische kwakzalver van de Botermarkt
Rietje van Vliet en Maarten Hell
Op de Botermarkt - het huidige Rembrandtplein in Amsterdam - was het in de
achttiende eeuw een komen en gaan van mensen. Straatverkopers, muzikanten,
kwakzalvers, flessentrekkers, handwerkslieden en boeren probeerden luidkeels de
aandacht te trekken van het rondslenterende publiek.1 In september was het er helemaal
feest, dankzij de kermis die wel drie weken aanhield. Het marktplein was aan een
kant gelegen naast de Duivelshoek, ‘voor het grootste gedeelte bewoont’, volgens
Weyerman, door ‘Gaauwdieven, Hoeren, Beurzesnyders, en diergelyk soort van
Menschdoms onkruyden’.2 Rond 1730 was Klein Jan een van de beroemdste
marskramers die op de Botermarkt vanaf zijn hondenkar boeken, toneelstukken,
liedbundeltjes, prenten of eenvoudige plano's uitventte.3 Zo'n dertig jaar eerder was
het Tetjeroen (Tetje Roen, Tetje Roon, Tatje Roen, Tet Jeroen, Tjad Jeroen) die daar
iedere maandag en vrijdag de show stal. Tot ver in de negentiende eeuw kende men
zijn reputatie, of op zijn minst de naam van deze legendarische Botermarktfiguur.
Niettemin rijst de vraag: heeft hij ook buiten ons collectieve geheugen bestaan?4

Levensloop
Tetjeroen verdiende zijn brood door als kwakzalver zijn waren te verkopen. Het was
een beroep met een slecht imago, aangezien kwakzalvers met hun welbespraaktheid
vanachter een ton nepmedicijnen aan de man brachten en onder het toeziend oog van
het sensatiebeluste publiek op een stellage allerlei medische handelingen verrichtten.
Er zijn dan ook vele toneelstukken waarin ze als charlatan figureren. Of neem het
epische maar kluchtige gedicht Boerekermis (1708) van Lucas Rotgans:
Terwyl ik stondt en keek naar 't braaden en naar 't droopen
Hoorde ik een vreemt postuur wat luizezalf verkoopen,
En veilen uit zyn bus, gesteegen op een ton.
Hy zwetste voor den hoop zoo veel hy zwetsen kon.5

Is het Tetjeroen die hier wordt beschreven? Ook hij stond letterlijk als een stand-up
comedian op een podium zijn medicijnen te verkopen. De negentiende-eeuwse
advocaat, koopman, ambtenaar en amateurhistoricus Jacobus Scheltema, helaas
spaarzaam met zijn bronvermeldingen, vertelt hoe Tetjeroen als ‘pekelharing’ of
‘hansworst’ in de leer was geweest bij een kwakzalver, maar rond 1697 een eigen
stellage had met een ton. Hij goochelde of voerde kluchten op, die ‘doorgaans ingerigt
waren naar den smaak van de laagste klasse des volks’.6 De wakkere standwerker
moet na afloop van de show hoe dan ook heel wat pillen, zalfjes, zeepjes, drankjes
en drukwerk hebben verkocht.
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In diezelfde periode hield Tetjeroen zijn dagelijks verblijf in herberg De Oliphant
(De Witte Oliphant, of De Groote Witte Oliphant), een uitspanning op de Botermarkt,
tussen de Bakkerstraat en de Balk in 't Oogsteeg, waar allerlei marktlieden en
kermisklanten elkaar troffen.7 Er wordt wel beweerd dat hij eigenaar was van de
uitspanning.8 Volgens Scheltema heeft hij daar meermalen gesproken met tsaar Peter,
tijdens diens bezoek aan Holland in 1697. Die was zo ingenomen met Tetjeroen dat
hij de kwak ‘een groot aanbod heeft gedaan indien hij naar Rusland wilde verhuizen’
om daar de functie van oppergrappenmaker te aanvaarden.9 Het antwoord moet
afwijzend zijn geweest, want Scheltema zwijgt verder over een verhuizing van
Tetjeroen naar Rusland. Er wordt gesuggereerd dat Tetjeroen had geweigerd omdat
hij wist ‘dat de genegenheid van de grooten der aarde spoedig kon omslaan’.10 Anderen
hebben geopperd dat Tetjeroen zo verknocht was aan Amsterdam, dat hij verkoos
in Nederland te blijven.11
De kwakzalver werd later, aldus Scheltema, ingehuurd door de herberg Blaauw
Jan, om 's avonds het gezelschap te vermaken. Bedoeld is de uitspanning die Jan
Westerhof ooit op de Fluwelen Burgwal was begonnen, die zich in 1698 bevond op
de Kloveniersburgwal en die vanaf 1703 aldaar door anderen werd uitgebaat. De
herberg had net als De Witte Oliphant een menagerie, die in de loop van de eeuw
zou uitgroeien tot een echt dierentuintje. De naam Blaauw Jan bleef tot het eind van
zijn bestaan aan de herberg annex menagerie verbonden.12
Het lot was Tetjeroen gunstig gezind. De kwak lijkt vanaf zeker moment
voornamelijk inkomsten te hebben genoten door kunsten en grappen uit te kramen.
Dat deed hij ook in het wijnhuis van zijn schoonzoon, die op de Nieuwmarkt een
‘gemeenen haard’ bezat. Bij wijze van reclame werd 's morgens uit een bovenraam
de trompet gestoken als aankondiging dat Tetjeroen er zijn snakerijen ten beste zou
geven. Verder verhuurde hij zich met ton en al aan burgers om op te treden op feesten
en partijen. Daar zou hij de handen op elkaar hebben gekregen als ‘Orakel’: als de
wijsgeer Diogenes gaf hij vanuit een ton antwoord op de vragen van de bruiloftsgasten,
net zoals dat beschreven is in Johannes Buma's Boere bruiloft (1767).13
In de jaren twintig moet Tetjeroen besloten hebben zijn verbale talenten voortaan
aan te wenden in de aandelenhandel. Blijkbaar wist hij handig gebruik te maken van
de speculatiekoorts waarmee vele landgenoten destijds waren bevangen. Hoewel die
in 1720 zou leiden tot een golf van faillissementen, legde de windhandel Tetjeroen
bepaald geen windeieren. Scheltema schrijft - aan zijn woordkeus is te merken dat
hij niet helemaal zeker is van zijn zaak - dat Tetjeroen nadien zijn intrek nam in een
‘burgerlijke ruimte’ op de Raamgracht. Daar zou hij in 1740 overleden zijn. Hij liet
twee dochters en een vrij aanzienlijk vermogen na.14

Tijdgenoten over Tetjeroen
Om meer te weten te komen over Tetjeroen kunnen we te rade gaan bij tijdgenoten.
Maar opmerkelijk genoeg zijn er, anders dan met Klein Jan het geval is, tot op heden
geen ooggetuigeverslagen aangetroffen van een Tetjeroen in levende lijve die furore
maakt op de Botermarkt.
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Voor zover bekend is de Amsterdamse broodschrijver Hermanus van den Burg
de eerste geweest die Tetjeroen met naam en toenaam heeft genoemd. In zijn
Bataafsche Proteus (1724) roemt hij de welbespraaktheid van Jan Frappé,
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een Haagse kwakzalver die onder meer op de Rotterdamse Hoendermarkt zijn waren
verkocht en die volgens Van den Burg beter van de tongriem was gesneden dan
Tetjeroen.15 Een jaar later verscheen de bloemlezing Hemichilias (1725), een ratjetoe
van zeventiende- en achttiende-eeuwse verzen, alle ongedateerd en voor het merendeel
ongesigneerd. De samensteller is ene S.S., achter wie de hoveling Samuel Sylvius
zou schuilgaan.16 Eén van de gedichtjes gaat over de legendarische kwakzalver:

Op Tjad Jeroen.
't Is geen Diogenes, die hier staat voor zijn ton,
Die gémelijke vent, die gisper van de zeden,
Die gek die met zijn bek geen enkle stuiver won;
't Is Tjad Jeroen, Messieurs, begaaft met geest en reden,
Die zalf en oli vent, en vrolyk lagt en liegt,
En niemand, dan die wil bedrogen zijn, bedriegt:
En ménig schellinkjen ontfangt voor zulke prullen,
En die weêr ligt verbruid met hoeren en met smullen.17

In het vers worden de bekende eigenschappen van de kwakzalver aangehaald: de
ton, de eloquentie en de beunhazerij. De aparte spelling van de voornaam, ‘Tjad’, is
Zaanse volkstaal voor fit, kras en levendig, wat overeenkomt met zijn vlugge geest.
Tetjeroen wordt hier verder geassocieerd met de klassieke filosoof Diogenes, die
volgens overlevering's nachts sliep in een regenton en overdag rondliep met een
lantaarn, op zoek naar een eerlijk en oprecht mens. De dichtregels hebben echter
weinig van doen met een ooggetuigeverslag.
Dat laatste lijkt evenzeer het geval met de passages in het werk van Weyerman
waarin hij refereert aan Tetjeroen. Ook deze schrijver geeft er geen blijk van de kwak
persoonlijk te hebben zien optreden, terwijl hij de Botermarkt toch kende als zijn
broekzak. Zijn opmerking over Tetjeroen in zijn Echo des Weerelds (1726) lijkt meer
gevoed door een collectief geheugen dan door eigen waarneming. Hij beschrijft in
de desbetreffende passage een boekenveiling in de Grote Zaal op het Binnenhof. De
boekverkoper-veilingmeester maakte er net zo'n amusante vertoning van, aldus
Weyerman, als ‘ooit Tet Jeroen of Jan Frapé te grabbel gooyden op de
Ossenmartjongens, op de Bokkingwyven, of op de Boterboeren’.18 Weyerman spreekt
hier in de onvoltooide maar ver verleden tijd: Tetjeroen was blijkbaar anno 1726 niet
meer op de Amsterdamse markt vinden.
Een vergelijkbare conclusie valt te trekken uit Weyermans uitspraak in Mozes
Marcus (1726) over de ‘geweezen Kwakzalver Tet Jeroen’, voor wie twee rabbijnen,
die meesters waren in het goochelen, niet zouden willen wijken.19 Ook in de Vrolyke
Tuchtheer (1729) is het meer de reputatie van de kwakzalver waarnaar Weyerman
verwijst. Hij schetst hier een gedetailleerd beeld van de plaggenhut van een boer.
Het was er een armoedige bende met kapotte meubels en kale wanden, waar zelfs
geen prenten aan hingen van de gratis nieuwjaarswensen waarmee klappermannen
hun jaarlijkse fooi ophaalden:
Dat St. Patriks hol was niet eens gemeubeleert met een schooljongens
tapyt, ik meen een stelsel van veelkleurige klappermans nieuwjaars
schilderyen, met de tytelplaat
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van Margareta van Limborg, het leeven van Tet-Jeroen, Kees den Aap, of
de Kinders van Hamelen, om de leeme wand een welstant by te zetten.20
Op welke afbeelding van Tetjeroen Weyerman hier doelt, is niet duidelijk, maar
kennelijk sprak in 1729 het leven van de kwak dusdanig tot ieders verbeelding dat
een handige boekverkoper er een prent van op de markt had gebracht. Omdat
Weyerman spreekt over ‘het leeven van Tet-Jeroen’, gaat het vermoedelijk om een
centsprent waarin diens levensbijzonderheden worden uitgebeeld in de vorm van
een stripverhaal. We komen hier straks op terug.
Nog in 1737 roept Weyerman bij de lezers van Piet fopt Jan en Jan fopt Piet de
verbale strapatsen van Tetjeroen in herinnering. Daar heeft hij de pijlen gericht op
een jezuïet, een vraatzuchtige ‘menschgier’ die ervaren is in het aderlaten van
vorstelijke beurzen en die steeds met fraaie woorden de beste plaats voor zichzelf
weet te veroveren: ‘Het past een Jesuietsgezinde, van zulk een onbetwistelyk miraakel
te verhaalen in een spreekstyl van den geweezenen Tetjeroen, want Jesuiet en Hofnar
zyn eenluydende benaamingen!’.21
Ook de Amsterdamse meesterchirurgijn Abraham Titsingh (1684-1776) kende
Tetjeroen. In een van zijn bekendste geschriften, De verdonkerde heelkonst der
Amsterdammers uit 1730, schreef hij dat de kwakzalver een ‘Vet Zeepsopje’ had
verkocht als levenselixer (balsamus vitae).22 Met dit voorbeeld van Tetjeroen wilde
Titsingh slechts de werking van zeep als medicijn tegen koudvuur in

Tetjeroen voor zijn ton. Ongedateerde tekening, naar verluidt naar een bestaande prent. (Rotterdam,
Atlas van Stolk, inv. nr. 8069)

twijfel trekken. Hij pleitte voor een hervorming van de Amsterdamse heelkunst en
had een gezonde hekel aan kwaks en andere ongediplomeerde genezers. Een jaar na
zijn publicatie bracht hij als overman van de chirurgijns een omvangrijke fraudezaak
aan het licht, waardoor vooral barbieren zonder de vereiste papieren uit het gilde
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werden gezet.23 Voor Titsingh was Tetjeroen slechts een symbool voor de ongewenste
praktijken binnen de alternatieve geneeskunde.
Anders dan Sylvius in zijn bloemlezing Hemichilias deed, verwijzen tijdgenoten als
Titsingh, Van den Burg en Weyerman niet naar de ton waarachter Tetjeroen zijn
kunsten ten tonele zou hebben gevoerd. Toch was de
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ton een vast element in de legende over de kwakzalver. Zo bevat het pamfletje Hansje
in 't Doolhof, of Amsterdammer leeuwen met de kroon, dat algemeen op 1731 wordt
gedateerd, een aantal verzen waarin diverse moeilijk te identificeren chirurgijns,
apothekers en breukmeesters op de korrel worden genomen. Eén vers gaat over de
charlatan Tetjeroen, die ondanks de ton het tegenovergestelde was van Diogenes:

Tetjeroen
't Is geen Diogenes, dien Wysgeer met de ton,
Maar in zyn kakstoel die men rold na Zuider zon,
't Is Heintje Pik Messieurs, begaafd met Taal en Reden,
Hein die de paerel roofd, der Zee-stad aller Steeden,
Van Lupea gesoogd, van Venus opgewiegd,
Die Themis, Pallas en Hippocrates bedriegd.24

De beginregel van dit vers, duidelijk ontleend aan het hierboven geciteerde gedicht
uit Hemichilias, galmt nog na in een ander gedichtje, dat is afgedrukt in de Almanach
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1805. In de rubriek anekdotes
en grappige vertelsels staat een ‘naar waarheid’ opgetekend verhaal over Tetjeroen
van een zeventigjarige, die het weer had van een man van tachtig. Deze laatste had
de kwakzalver meermalen met zijn ton op de Botermarkt gezien. De zeventigjarige
wist zich zelfs de tekst te herinneren die volgens zijn zegsman boven de ton hing:
't Is geen Diogenes die hier woont in zijn ton;
Die gek,
Die met zijn bek
Geen halve stuiver won:
Maar Tetje Roen, Messieurs! begaafd met taal en reden,
Beleefd en hups van aar, niet rijk maar wel te vreden;
Die zalf en olij vent, en vrolijk lacht en liegt,
Doch niemand, dan die wil, bedroogen zijn, bedriegt.25

Later zou de negentiende-eeuwse onderwijzer Jan ter Gouw suggereren dat het de
Haarlemse toneelschrijver Pieter Langendijk was die dit gedichtje had geschreven
nadat hij Tetjeroen op de kermis in de Spaarnestad had ontmoet.26 Maar waarop deze
suggestie is gebaseerd, blijft ongewis. Overigens zijn hier vrijwel alle versregels
ontleend aan het gedicht uit de bloemlezing Hemichilias.

Tetjeroen in centsprenten
Dat de geest van Tetjeroen ook in de herinnering van vele negentiende-eeuwers is
blijven rondwaren, blijkt uit diverse bronnen. Zo waren de oplichterspraktijken van
de kwakzalver voor Johannes le Francq van Berkhey bijna spreekwoordelijk
geworden. In het gedicht ‘Campo Weyerman, of Leer om Leer’, afgedrukt in Ernstige
en boertige vertellingen mijner jeugd (1804), associeert Berkhey Weyerman met
beunhazen, waarbij hij terloops ook Tetjeroen noemt.27 Die moet hij gekend hebben
van de ‘kinderprent’ over ‘de Heldendaen van Tetjeroen’, waar Berkhey in een ander
werk over schrijft.28 In een gedichtje van ‘P.H.v.A.’ tegen de
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‘Hoogwaarde Doctors in de Heil'ge Godgeleerdheid’, dat is afgedrukt in de
Vaderlandsche Letteroefeningen (1836), is het meer de verraderlijke overredingskunst
van Tetjeroen - ‘op zijn Tetje Roens’ - die hem onvergetelijk had gemaakt.29
Kennelijk behoorde de kwakzalver toen tot het legioen van legendarische,
welbespraakte deugnieten die iedereen kende dankzij de centsprenten die tot ver in
de negentiende eeuw populair waren. Willem Bilderdijk schreef in een brief aan zijn
geliefde Maria Petronella Woesthoven (7 november 1795) over centsprenten,
waaronder die van Tetje Roon (sic!).30 Hij was gek op dit soort prenten en zou later
zelf voor zijn zoontje Justus Willem een serie vergelijkbare schetsen maken van
deugniet Hanenpoot.31
De suikerraffineur Willem Hendrik Warnsinck schreef decennia later in zijn
‘Herinneringen aan mijn kinderjaren’ (1849) dat hij op school prentjes cadeau kreeg
wanneer hij een stukje catechismustekst foutloos opzegde. Díe tekst wilde niet
beklijven, maar wel de tekst op de prent: ‘Tetje Roen kookt paardevijgen,/ Om daar
drankjes van te krijgen’.32 Zo ook Bruno Lieuwes van Albeda, hoofdonderwijzer te
Workum. Hij verhaalt in zijn autobiografie hoe hij als kind iedere dag een schoolprent
mocht kopen, onder andere van Tetjeroen, en met hulp van zijn moeder de bijschriften
van buiten leerde.33 Of neem Jacobus van Looy, die nog op hoge leeftijd in zijn
autobiografische Jakob (1930) de versregels over de paardevijgen feilloos weet te
citeren.34 Dat uit het hoofd leren ging vanzelf als je de instructies van de prent maar
opvolgde:
Jongens wilje Vreugd vermeeren
wild in deze print studeren;
want het is van Tetjeroen
die een yder kon voldoen:
zo gy u meer wilt verblyen
maakt hier van dan schilderijen
sneyd ze uyt mooy na de zwier
en plaktze dan op rood papier.35

De naamsbekendheid van Tetjeroen is alleen te verklaren uit de enorme populariteit
van de cents- en schoolprenten onder de Nederlandse jeugd.36 Er zijn er nogal wat
over Tetjeroen: nu eens herdrukken, dan weer nadrukken, kopieën of geheel
afwijkende uitgaven.37 Ze zijn wel voorzien van de naam van de uitgever en hebben
veelal een volgnummer. Op basis hiervan valt er wel een indicatie te geven van de
verschijningsdatum van een prent.
De oudst bekende prent over Tetjeroen is Jongens wilje vreught vermeeren, wilt
in dese print stuhdeeren [sic], Want het is Tetjeroen, die een yder kon voldoen,
uitgegeven door vader en zoon Jacobus en Jan Bouman. Jacobus werkte omstreeks
1690 op de Nieuwendijk in Amsterdam en drukte volks- en schoolboeken. Zijn zoon
Jan Bouman trad vanaf 1703 op als medefirmant van zijn vader.38 Volgens opgave
van de STCN dateert hun laatste gezamenlijke publicatie van 1708. Dit impliceert dat
de prent tussen 1703 en 1708 vervaardigd moet zijn.
Er zouden verspreid over de gehele achttiende en negentiende eeuw nog zo'n
vijftien (ongedateerde) uitgaven volgen. De prent van Bouman werd opgevolgd door
een uitgave van de Amsterdamse boekverkoper Joannes Kannewet. Kannewet, die
sinds 1725 was gevestigd in de Nes, gaf ook twee verschillende prenten
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Boerenkermis in het dorp, met op het podium een kwakzalver en Pekelharing (±1750). Ets door
Johannes Schouten naar ontwerp van Nicolaes Aartman. (Collectie Rijksmuseum Amsterdam)

uit met portretten van koddige personages uit voorgaande eeuwen. Eén ervan draagt
als titel: Hier is Tetjeroen / met zijn fatsoen / Die nu dood is. || En al de Gekken met
haar Snaaren | Die daar waaren / mee op zyn Begrafenis.39 Wellicht is het deze prent
geweest die Weyerman deed spreken over ‘de geweezen kwakzalver’ (1726) en de
‘geweezenen Tetjeroen’ (1737).
Een aantal wederverkopers bracht de Tetjeroensprent onder de eigen naam uit:
Gijsbert de Groot Keur en de Erven Hendrik van der Putten.40 De Amsterdamse firma
van de Erven Jeronimus Ratelband en diens schoonzoon Johannes Bouwer drukte
aan het eind van de achttiende eeuw een kopie van de prent,41 net als overigens Jan
Hendrik de Lange uit Deventer.42
De Erven Weduwe Jacobus van Egmont gaven een variant van de prent uit,43 zoals
later in de negentiende eeuw de Weduwe C. Kok-geb. Van Kolm dat deed.44 De firma
Erven Hendrik Rynders, net als de twee genoemde weduwen werkzaam in Amsterdam
en tevens wederverkoper van Kok-Van Kolm, gaf aan de herdruk van die laatste
prent haar eigen impressum.45 Andere negentiende-eeuwse boekverkopers die zich
eraan waagden, zijn: Jacobus Thompson uit Rotterdam,46 de firma van Johan Noman
uit Zaltbommel47 en de firma Glenisson & Van Genechten uit Turnhout.48 Anthonie
van Genechten bracht na ontbinding van de Turnhoutse compagnie ook nog een
eigen uitgave uit, die door wederverkoper Franciscus Anthonius Beersmans onder
diens eigen naam eveneens op de markt werd gebracht.49 De Bossche firma Lutkie
& Cranenburg sluit met haar uitgave de lange reeks prenten over Tetjeroen.50 Of deze
uitgave ook in chronologisch opzicht de laatste prent was, laten we gezien de
ontbrekende verschijningsjaren in het midden.
Op alle centsprenten vertellen de illustraties en de tweeregelige onderschriften het
verhaal van Tetjeroen als de verbale paljas, een deugniet, die zakenman werd. Hij
verdient zijn geld als kwakzalver en potsenmaker, klopt boeren geld
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uit de zak, kookt drankjes van paardevijgen en fungeert als apotheker. Eén van de
laatste plaatjes toont steevast de wonderdokter in zijn rinkelstoel, kierewiet geworden
van zijn eigen gekkigheden.51 In latere versies eindigt het verhaal met Tetjeroen in
zijn rijtuig, duidelijk in goede doen: ‘Tetje is nu rijkelijk Baas,/ Rijd zyn liefje in de
chais’.52
De prenten maken geen gewag van Tetjes ontmoeting met de tsaar, noch van diens
verzoek om bij hem in dienst te treden. Ook de successen van de kwakzalver op de
beurs en in de liefde worden niet uitgebeeld. Dit had ook Scheltema geconstateerd,
maar hij verklaarde dit uit de opzet van de prenten: voor de kinderen waren alleen
de jonge jaren interessant. Het verhaal is volgens Angela Vanhaelen, die de
centsprenten analyseerde tegen het licht van het vroegmoderne kapitalisme, in feite
niets anders dan een klucht over een goedgebekte marktkoopman die met theatrale
gebaren zijn publiek bij de neus neemt.53 Moraal: neem de gladde praatjes niet voor
waar aan, want anders zijn het alleen de marktkooplieden (bankiers, beurshandelaren
en andere charlatans) die er beter van worden. Of omgekeerd: doe als Tetje en succes
is je verzekerd!

Het ‘Nachleben’ van Tetjeroen
Het is opvallend dat de plaatjes en praatjes van de centsprenten niet overeenkomen
met de handgekleurde litho's en bijschriften in het prentenboek Tetjeroen, dat
omstreeks 1860 bij de volksuitgever Gerardus Theodorus Bom in de Kalverstraat
was verschenen.54 In een bestek van veertien pagina's krijgt Tetjeroen nieuwe streken
op zijn kerfstok toebedeeld. Hier deserteert hij uit het leger, schimpt op het
landsbestuur, verkoopt zijn kwakzalverspraatjes als Doctorus Tetjeroeneus Mahus
Magnorum, is een rondreizend kiezentrekker en later koorddanser. Maar het loopt
slecht met hem af. Aan lagerwal geraakt berooft hij mensen. Hij wordt gepakt en
voor de rechter gebracht. Daar wacht hem de uitspraak: geen happy end maar het
schavot. De auteur, vermoedelijk Boms vaste kinderboekenschrijver Jan Schenkman,
had schik in de deugniet. De Amsterdamse onderwijzer gaat door voor de grootste
vernieuwer en popularisator van de Sinterklaastraditie en heeft ook de verhalen van
andere volkse grapjassen voor kinderen toegankelijk gemaakt, zoals Jan Klaassen
en Tijl Uilespiegel.55
Schenkman was niet de eerste die, denkend over Tetjeroen, zijn fantasie de vrije
loop liet. Carel Alexander van Raij, die wegens zijn betrekking bij de Franse
boekencensuur aan het begin negentiende eeuw door het leven ging als ‘den dikken
boekenbeul’, ging hem voor.56 Hij was een groot liefhebber van theater en heeft
behalve vertaald werk ook originele toneelstukken op zijn naam staan. Een groot
stilist is er niet aan hem verloren gegaan, maar hij had wel degelijk een zintuig voor
wat bij het publiek in de smaak viel. In 1834 kwam zijn Eene Noord-Hollandsche
vrijstermarkt in 1696, of Tetjeroen te Schermerhorn uit, een blijspel met zang
(vaudeville), waarvoor de muziek door de jonge Haagse orkestmeester Jan Coenradus
Boers was samengesteld uit oude Nederlandse zangmelodieën.57
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Van Raij had voor het onderwerp belangstelling gekregen, zo verklaart hij in de
inleiding, door wat Scheltema had geschreven over de Noord-Hollandse
vrijstermarkten,58 door het populaire kluchtspel De vrystermarkt (1713) van de Leidse
apotheker Johannes Schröder en door de verhalen over Tetjeroen.59 Het kluchtspel
gaat over enkele boerenjongens die een paar mooie meisjes uit
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het dorp willen veilen. Tegen betaling van het gelag konden de meisjes hun lot
afkopen. Het fenomeen vrijstermarkten had al eerder de fantasie geprikkeld en geleid
tot een toneelstuk. Zo verscheen in 1700 het Vermakelyk weeklyks Joodenconcert,
of De vrolyke Amsterdamse vrijstermarkt, geschreven door de onbekend gebleven
C. van Hawawens, over de zanger Levi in de Jodenbreestraat, naar wie al het
Amsterdamse vrouwelijk schoon iedere week kwam luisteren.
Het Tetjeroenpersonage in Tetjeroen te Schermerhorn heeft in zoverre iets met de
echte Tetjeroen te maken, dat zij beiden welbespraakt zijn en beiden inventief in het
verzinnen van grappen en grollen. Het tafereel is een zeventiendeeeuwse herberg,
waar de vrijstermarkt zal worden gehouden. De vrijsters uit het dorp laten zich
registreren, sommigen voor de zoveelste keer zonder dat er ooit een trouwpartij uit
voortgekomen is. Tetjeroen is er met twee handlangers gearriveerd: zij willen de
gebochelde, kreupele en eenogige Arie Haspel en de oude verzuurde vrijster Brechtje
een poets bakken. Tetje doet zich voor als een kwaker, zogenaamd vader van zijn
maat Jan, die verkleed is als een aantrekkelijke boerendeerne. Hij stelt zichzelf aldus
aan de herbergier voor:
Buitendien, weet gij wél tegen wien gij spreekt? Tegen het eerste en
grootste licht der Amsterdamsche vrolijkheid, tegen Tetjeroen, den achter,
achter, klein, klein, kleinzoon van mijnheer Momus; tegen Tetjeroen, van
de Raamgracht; tegen Tetjeroen, den steunpilaar, niet van de beurs der
IJstad, maar, van Blaauw Jan, op de Kolveniersburgwal.60
Er ontwikkelt zich een doldwaze grap waarbij Haspel wordt verleid door maat Jan
en Brechtje het hoofd op hol wordt gebracht door de andere maat van Tetjeroen.
Vooral Haspel wordt beetgenomen. Zijn pak wordt gescheurd, zijn pruik van het
hoofd getrokken, hij krijgt wijn over zich heen en vliegt uiteindelijk door de lucht.
Aan het einde van het verhaal druipen Haspel en Brechtje af en kan de vrijstermarkt
doorgang vinden. Twee plaatselijke gelieven, die door het tweetal waren tegengewerkt,
vinden elkaar. Eind goed, al goed.
In 1859 werd Tetjeroen opnieuw ten tonele gevoerd, deze keer door de
Amsterdamse kostschoolhouder Henri Zeeman in zijn lezing ‘De verkeerde wereld
naar eene voorstelling van Tetje Roen’ voor de Amsterdamsche afdeling van de
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van sterken Drank.61 Zeeman beschrijft
hem als zoon van Jan Klaassens, voormalig trompetter bij de stadhouderlijke garde
die met zijn vrouw Katharina in Den Haag een kroeg uitbaatte. Omdat de uitspanning
nogal wat Oranjevolk aantrok en daarmee een haard van potentieel verzet was, aldus
Zeeman, werd het gezin Klaassens uit de stad verbannen. Het verhuisde naar
Amsterdam, waar het met poppenkastvoorstellingen de toeschouwers trakteerde op
een stadhoudersgezinde boodschap. Het lot was Jan Klaassens slecht gezind want
uiteindelijk geraakte hij tot de bedelstaf.
De ‘ruim zesvoetige’ Tetje was verstandiger dan zijn ouders62 en besloot in Blaauw
Jan ‘in platte Amsterdamsche poëzij’ zijn kluchten te komen spelen, zonder enige
politieke boodschap. Tetjeroen maakte daarbij gebruik van zeildoeken die hij zelf
had geschilderd; volgens Zeeman was hij in de leer geweest bij niemand minder dan
Rembrandt van Rijn. Slechts van één zeildoek is de voorstelling bekend, meldt

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

Zeeman, dankzij de kopie ervan als schoolprent ‘De Verkeerde Wereld, van Tetje
Roen’, dat opgenomen is in het plaatwerk ‘Amster-
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Tetjeroen op zijn ton. Op de achtergrond staat Pekelharing in de gedaante van Harlekijn. Nederlandsche
Volks-Almanak voor 1841 (Amsterdam 1840), t/o p. 158. (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, XX
186, 1841)

damsche Curiositeiten’. Het origineel zou geschilderd zijn in 1680. Om welk
plaatwerk het gaat, is niet duidelijk, maar de beschrijving van Zeeman wijst op een
centsprent met het veelvuldig voorkomende thema verkeerde wereld: ‘Zij was verdeeld
in 12 afdeelingen, en was eene voorstelling, hoe het 100 jaar later in Holland zoude
zijn’.63 Aan de hand van de plaatjes onderzoekt Zeeman in hoeverre Tetjeroen met
zijn voorspellingen 179 jaar na dato gelijk heeft gekregen. Het resultaat is een
moralistisch verhaal, onder andere naar aanleiding van Tetjes voorspelling dat
kinderen wijzer zullen zijn dan hun vaders en hen zelfs zullen gaan verzorgen. Er
volgt een vertoog over vaders die hun tienjarige zoons meenemen naar de kroeg en
moeders die tijdens een koffievisite in het bijzijn van hun twaalfjarige dochters praten
over de details van het kraambed.64
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Op zoek naar de ware Tetjeroen
Tot nu toe hebben teksten noch prenten uitsluitsel gegeven over het leven van de
ware Tetjeroen. Misschien geven de Amsterdamse archieven meer prijs? In de doop-,
trouw- en begrafenisregisters van Amsterdam komt zijn naam in die spelling echter
niet voor. Er is wel geopperd dat Tetjeroen een verbastering is van de naam Tetterode,
maar ook dit spoor loopt dood.65 Anderen hebben gewezen naar de naam Tettroy,
die voorkomt in de zeispreuk die Bredero aanhaalt in zijn Spaanschen Brabander.
Deze mogelijke verwantschap werd echter van de hand gewezen omdat Bredero zo
veel eerder dan Tetjeroen heeft geleefd.66 Zoals Theodore Roosevelt in huiselijke
kring Ted werd genoemd, zou de naam Tetje een verbastering kunnen zijn van
Theodorus. Zijn achternaam Roen is dan een vervorming van Roën of Roden.
Veelbetekenend in dit verband is Bilderdijks spelwijze: Tetje Roon.
Een speurtocht op het internet naar deze naamsvarianten leverde inderdaad een
Theodorus Roden op, gestorven in 1737 te Zichem (België), maar die gegevens
stemmen niet overeen met de opgave van Scheltema. Datzelfde geldt ook voor
Theodorus Roën, die in 1692 te Wijnandsrade (bij Heerlen) trouwde met Catharina
Sprincke en die in theorie ‘onze’ Tetje Roen zou kunnen zijn. Maar niets van dat al.
Deze Tetje was, voor zover dit te achterhalen valt, geen kwakzalver en is evenmin
vertrokken naar het verre Holland. Laat staan Amsterdam. De genealogische indexen
op de DTB-registers in het Stadsarchief geven eveneens enkele mogelijke kandidaten.
Zoals Jacob Teewessen van Roen, die in 1619 met een dood kind onder de arm
verscheen in de Oude Kerk.67 Ook deze kandidaat leefde te vroeg om tachtig jaar
later kwiek van geest achter een ton op de Botermarkt te staan. Dichter in de buurt
komt ene Pieter Teije Roen, die eveneens een kind liet begraven, maar dan in 1691.
Van deze Pieter weten we weinig meer dan dat hij woonde in de Looiersstraat bij de
Prinsengracht en krap bij kas zat, gezien de pro-Deobegrafenis van zijn kind op het
Westerkerkhof, bij het bolwerk Rijkeroord in de Jordaan.68 Voornaam en patroniem
‘Pieter Tije’ kwamen vaker voor in Amsterdam, maar van deze Pieter Teije Roen
ontbreekt verder helaas ieder spoor, al sterft er in 1734 een ‘Tije Pietersz’, die met
enige fantasie de zoon van Pieter Teije kan zijn geweest. Zijn lijk werd gehaald in
de Zwarte Bijlsteeg, een mistroostige plek bij de Nieuwendijk.69 Later in de achttiende
eeuw leefde er een dame Tetje van Rooijen in Amsterdam, maar we weten met
zekerheid dat de befaamde kwak geen vrouw was.70
Een onderzoek naar de eigenaars of uitbaters van herberg De Oliphant, onder wie
Tetje zich zou bevinden, zou eveneens aanknopingspunten kunnen bieden. Maar wie
er ook in beeld kwam, geen Tetjeroen.71 In 1681 werd de herberg eigendom van
Bartel Verhagen (†1703), die er een menagerie hield en zijn zaak vernoemde naar
zijn talentvolle Indische vrouwtjesolifant.72 In de Oprechte Haerlemsche Courant
van 20 januari 1703 wordt gemeld dat ene Nicolaes de Munck (Klaas de Munnick)
- ‘voor desen gewoont op de Botter-markt in d'Olifant’ - zijn intrek had genomen in
het pand van ‘den beruchte Blaeu Jan Westerhof ’. De Munck huurde klaarblijkelijk
De Oliphant en moet tevens uitbater zijn geweest van de menagerie aldaar. De
Oliphant werd overigens in 1706 door de executeurs testamentair van Bartel Verhagen
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verhuurd aan ene Johannes Hofstede. Wie er in de jaren 1703-1706 als huurder van
het pand de scepter
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zwaaide, hebben we niet kunnen achterhalen. Dat zou onze kwakzalver geweest
kunnen zijn. Bij gebrek aan bewijsmateriaal houden we het er vooralsnog op dat de
anekdote die Jeroen Salman aanhaalt apocrief is.73
Het beroep van Tetjeroen is een ander aanknopingspunt voor archiefonderzoek.
Samen met de kiezentreksters, steensnijders, piskijkers, tandmeesters, beulen en
andere onbevoegde geneesheren bevond de kwakzalver zich onderaan de ladder van
de Amsterdamse gezondheidszorg. Naast een kleine groep academisch geschoolde
doctores en apothekers, verenigd in het Collegium Medicum, kende het Amsterdam
van Tetjeroen rond de tweehonderd praktiserende chirurgijns: heelmeesters die de
behandeling van uitwendige kwalen voor hun rekening namen en dikwijls ook
barbiersdiensten verrichtten zoals knippen en scheren. Zowel het Collegium Medicum
als het chirurgijnsgilde hielden toezicht op de medische praktijk en traden op tegen
beunhazerij en kwakzalverij.74 Aangezien Tetjeroen als kwak medicijnen verkocht,
kan zijn naam voorkomen in de overgebleven registers. Het ‘Memoriael van de
dagelijckse voorvallen ende resolutiën’ van het Collegium ontbreekt helaas voor de
periode 1673-1703 en levert in andere jaren niets op, evenmin enkele afzonderlijke
documenten over kwakzalvers in hetzelfde archief.75 Informatiever is het archief van
het chirurgijnsgilde. Het register ‘Van lieden die boven zijn gekomen’ bevat de
namen van dubieuze heelmeesters, die de overlieden op het matje riepen in hun fraai
versierde gildekamer in de Waag op de Nieuwmarkt. Meestal gaat het om illegale
barbiers, wier scheerpraktijken de broodwinning van de chirurgijns benadeelden,
maar soms ook om kwakzalverij. Zo viel de gildeknecht in 1683 het huis van ene
Jan Oldenborgh binnen omdat daar een kwak actief zou zijn. De vogel was echter al
gevlogen.76
Later in de achttiende eeuw lieten de overlieden van het chirurgijnsgilde incidenteel
invallen doen bij grote groepen illegale barbiers, kwakzalvers en medicijnverkopers.
Behalve in de Jordaan waren die sterk geconcentreerd aanwezig in kelders en op
zolders op en in de omgeving van de Botermarkt. Sommigen deden meer dan klanten
knippen en scheren. In 1729 kreeg bijvoorbeeld Frans Hakkert een boete: hij had
boven een stal naast Berenburg twee scheerstoelen en was op heterdaad betrapt. Hij
verkocht ook vogeltjes. In de ‘Engelse Gang’ op de Botermarkt was datzelfde jaar
Jan Diderik als haarsnijder betrapt. Hij had ook potten zalf en flessen in huis, zo
constateerde de gerechtsbode. Johannes Leclaar had in zijn kamertje boven de smid
op de Botermarkt, bij de Korte Reguliersdwarsstraat, ‘een volkoome scheerwinkel’
ingericht, met twee ‘fontijne’. Hij was tevens pruikenmaker.77
Als Tetjeroen ooit een kwakzalver is geweest, dan wist hij uit handen van de
toezichthouder te blijven, want zijn naam ontbreekt in de registers van het
chirurgijnsgilde. Evenmin is hij te vinden in contemporaine krantenannonces. Daar
vinden we wel enkele reizende heelmeesters die ook neerstreken op de Botermarkt,
dat indertijd een centrum van informele geneeskunde moet zijn geweest. Zo ontving
in 1724 C.F. Gunther, een oog- en tandmeester uit Neurenberg, zijn patiënten in
herberg De Gouden Leeuw, pal naast De Oliphant. Een jaar later hield daar een
gerenommeerde aambeienverwijderaar praktijksessies. Aan het begin van de
achttiende eeuw, dus in de periode van Tetjeroen, bevond zich achter de Boterwaag,
in het houten huis De Samaritaan, de ‘geneeszaal’ van Daniel Hendricksz, specialist
in oor- en oogklachten en incontinentiepro-
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blemen. Armlastige klanten konden hier voor niets terecht.78 Op zichzelf is de
afwezigheid van zijn naam in krantenadvertenties overigens weinigzeggend. Tetjeroen
was wellicht al te bekend om nog publiciteit nodig te hebben.
Concrete informatie over het leven van Tetjeroen is afkomstig van de eerder genoemde
Jacobus Scheltema. Problematisch zijn echter de bronnen waarop deze zich baseert:
die zijn duister of op z'n minst niet meer raadpleegbaar. Zo zegt hij het verhaal over
de ontmoeting tussen Tetjeroen en de tsaar te hebben ontleend aan een notitieboekje
van de Zaankanter Cornelis Cornelisz Calff (Calf). De tsaar stond op zeer
vertrouwelijke voet met diens neef, de doopsgezinde Zaanse reder Cornelis Michielsz
Calff. Ze hadden de Russische vorst in 1697-1698 vergezeld tijdens diens
bedrijfsbezoeken en uitstapjes naar Amsterdam, waarbij Cornelis Cornelisz Calff als
ooggetuige allerlei wetenswaardigheden omtrent het bezoek had opgetekend. Dit
zakboekje bevindt zich sinds 1744 in Sint Petersburg, aldus Scheltema, maar een
afschrift ervan is in Nederland achtergebleven. Het is deze kopie die Scheltema als
bron heeft gediend voor zijn beschrijvingen van Tetjeroen en de tsaar.79
Helaas is de kopie verloren gegaan. Ze is althans in geen enkel archief of
bibliotheek boven tafel gekomen.80 Omdat het verhaal veel gelijkenissen vertoont
met andere anekdotes over Nederlanders die in de loop van de achttiende eeuw door
een tsaar of tsarina zouden zijn uitgenodigd om een carrière in Rusland te beginnen,
is er gerede twijfel aan de waarheidsgetrouwheid van Scheltema's bron.81 Immers,
de vele West-Europeanen die in het verre Rusland carrière maakten, deden de fantasie
bij de achterblijvers op hol slaan. Ook zij wensten zichzelf een eervol verzoek toe
om naar Sint Petersburg over te komen. Kwam dat verzoek er niet, dan konden zij
voor de buitenwacht er alsnog eer mee inleggen door te beweren dat ze het verzoek
hadden afgeslagen. De jurist Cornelis van Bynkershoek zou zo'n verzoek hebben
afgeslagen omdat hij het Russisch niet machtig was.82 Weyerman zou volgens zijn
fantasievolle biograaf Franciscus Lievens Kersteman door de tsaar gevraagd zijn om
in dienst te treden als ‘Historie-schryver’, maar Weyerman had weinig trek om zo'n
grote reis te maken.83 Ook Kersteman zelf deed het voorkomen of zijn bedje gespreid
was in Sint Petersburg, waar hij als hoogleraar rechten kon gaan werken aan de
nieuwe grondwet. Maar er kwam niets van omdat hij vrouw en kinderen niet zo lang
alleen wilde laten.84
Dat Scheltema een kopie van het bewuste notitieboekje in handen heeft gehad,
daar twijfelen we niet aan. Scheltema was enige jaren vrederechter in West-Zaandam,
waar hij ruimschoots gelegenheid had het verblijf van Peter de Grote in de Republiek
te bestuderen. Hij moet het egodocument als een zeer betrouwbare bron hebben
beschouwd, zonder zich evenwel af te vragen of Calff zijn observaties niet heeft
aangedikt. Misschien heeft de tsaar in werkelijkheid een vlot babbelende kwakzalver
op de Botermarkt zien optreden en heeft Calff gedacht dat dit Tetjeroen in hoogst
eigen persoon was?85 Misschien heeft hij het verhaal over de ontmoeting wat ‘verrijkt’
door Tetjeroen nog gekker te maken dan hij al was en hem, een gek eigen, het
genereuze aanbod van de tsaar te laten weigeren?86 Bekend is immers dat er over de
belevenissen van Peter de Grote in Zaandam en Amsterdam veel werd gefabuleerd.87
Maar voor Scheltema stond de betrouwbaarheid van zijn authentieke bron niet ter
discussie. Het zou nog
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tot het eind van de negentiende eeuw duren eer historici begonnen te beseffen dat er
in egodocumenten ‘romanhafte Elemente’ te vinden zijn en dat ook in notitieboekjes
de werkelijkheid sterk kon worden bijgekleurd.88
Scheltema's gebrek aan argwaan speelde hem ook elders parten. In zijn onderzoek
naar de volkscultuur met betrekking tot vrijen en trouwen stuitte hij op een ‘lange
lijst van vragen en antwoorden, en van korte spreuken en zin-gedichten’, die alle op
naam van Tetjeroen waren gesteld. Ze waren bedoeld voor het genoemde orakelspel,
om bruiloftsgasten te vermaken. Omdat Scheltema het waarheidsgehalte van de
verhalen over Tetjeroen als entertainer niet in twijfel trok, concludeerde hij
stilzwijgend dat de toeschrijving van de bruiloftsgrapjes aan Tetjeroen correct was.
Helaas is ook dit niet meer na te gaan, aangezien de historicus oordeelde dat ze het,
weliswaar niet onkies, wegens gebrek ‘aan geest en leven’ niet waard waren om te
worden bewaard.89

Tot slot: de legende
Er zijn dus geen ooggetuigeverklaringen aangetroffen. De enige die beweerde zelf
Tetjeroen te hebben gezien, was de Zaankanter Calff. Maar of het werkelijk Tetjeroen
was met wie de tsaar had staan praten, laat zich raden. Zijn notitieboek en de kopie
ervan liggen vooralsnog buiten het bereik van de hedendaagse onderzoeker. Bovendien
wordt zijn getuigenis voor zover bekend niet gestaafd door waarnemingen van
anderen. Zo doet Weyerman, net als Van den Burg, geen concrete uitspraken over
de ontmoeting met de tsaar, terwijl zij beiden zeer goed op de hoogte waren van het
wel en wee van de hoofdrolspelers in de Amsterdamse literaire onderwereld. Het is
dan ook waarschijnlijk dat Calffs eigen individuele geheugen zich heeft gemengd
met het collectieve geheugen over kwakzalvers in het algemeen, wat Scheltema na
lezing van diens aantekeningen uiteindelijk op het verkeerde been heeft gezet.
Wat Scheltema heeft verleid om Tetjeroen in 1740 te laten overlijden, is evenmin
duidelijk. Weyerman spreekt reeds in Piet fopt Jan en Jan fopt Piet (1737) over de
‘gewezen’ Tetjeroen. Voor de schrijver was Tetjeroen een goedgebekte kwakzalver
die alleen díe mensen bedroog die bedrogen wilden worden. Ook aan Tetjeroens
succes als entertainer en aandelenhandelaar wordt in Weyermans werk, of in dat van
anderen, geen woord gespendeerd.
De verklaring ligt voor de hand: auteurs als Weyerman en Van den Burg kenden
alleen de centsprenten over de kwakzalver, waarin over al deze anekdotes niets wordt
gezegd. De vraag is of hierover al mondelinge verhalen de ronde deden waarop zij
zich hadden kunnen baseren. Het antwoord is speculatief: als die verhalen er toen al
waren, dan hadden ze daar zeker een toespeling op gemaakt. Maar blijkbaar hadden
ze hen nog niet bereikt. Ze zijn vermoedelijk pas (veel) later in de eeuw opgedoken
en zullen Scheltema aan het begin van de negentiende eeuw voedsel hebben gegeven
voor zijn biografische schets, waarvan hij de primeur had. Daarna voegden andere
schrijvers er anekdotes aan toe, zoals over de redenen waarom Tetje het aanbod van
de tsaar afwees, over de ontmoeting met Pieter Langendijk, over Tetjes leerjaren bij
Rembrandt, over het roldoek dat achter Tetjes stellage hing of over herberg De
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Oliphant die Tetjes eigendom geweest zou zijn. Zo is eeuwenlang gebouwd aan de
legende die Tetjeroen heet.
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De fundamenten voor deze legende waren echter al veel eerder gelegd. Het was
immers niet alleen zijn eloquentie die Tetjeroen bij het Nederlandse publiek
onvergetelijk maakte, maar ook zijn humor. Weyerman noemt hem niet voor niets
een ‘Hofnar’. Op de oudste centsprenten draagt Tetjeroen een puntmuts, waardoor
hij iets wegheeft van een nar.90 Henri Zeeman noemde Tetje de zoon van de domme
grapjas Jan Klaassens, wiens uiterlijk is geboetseerd naar dat van de eveneens met
een puntmuts getooide Pulcinella uit de commedia dell'arte. De muts van Tetje op
de centsprenten lijkt opvallend veel op de hoge omgevallen of geknakte slaapmuts
van

Tetjeroen en Pekelharing. Illustratie uit [Jan Schenkman?], Tetjeroen (Amsterdam ±1860).
(Stadsbibliotheek Maastricht (Centre Céramique), SB Br C 943)

Pekelharing, de potsenmaker die kwakzalvers op kermissen hielp publiek te trekken.
Sommige prenten verhalen dat Tetjeroen zijn carrière begonnen was als
kwakzalversknecht, hetgeen de vorm van zijn muts zou kunnen verklaren.91
Pekelharing heeft het in de zeventiende eeuw gebracht tot een kluchtig
toneelpersonage, met duidelijke familietrekjes van Harlekijn/Arlequino uit, wederom,
de commedia dell'arte, terwijl Tetjeroen in de achttiende eeuw een podium kreeg in
de kinderprenten. De een moest het vooral hebben van zijn clowneske buitelingen,
de ander van zijn verbale grappen. Maar de gelijkenis tussen beide
kwakzalverspersonages laat zien dat er sprake is van een gedaanteverwisseling, zoals
dat ook het geval is op de prent van Noman, waarop reeds in de titel wordt gezegd
dat Tetje eigenlijk Hans Beuling is: Hans Beuling treedt hier op't Toneel; Hy speelt
zyn Rol en krygt zyn deel, / Hy wil geen Tetjeroen meer heeten.92 Ook de paljas Hans
Beuling was een nazaat van de Harlekijnfiguur. We zien hier personages over elkaar
heen schuiven. Verhalen over de één die worden toegeschreven aan de ander,
gecombineerd met een opeenstapeling van nieuwe anekdotes, en ziedaar, de sterke
verhalen worden geboren.
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Zo moet Scheltema zonder het te beseffen de legende tot werkelijkheid hebben
omgevormd. Zijn biografische schets van Tetjeroen blijkt een mix van feitelijke
gebeurtenissen (het bezoek van de tsaar aan Amsterdam, goedgebekte kwakzalvers
op markten en kermissen, een dolgedraaide aandelenhandel), gefantaseerde anekdotes
over de stereotype kwakzalver, herinneringen aan
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kluchtige toneelpersonages als Pekelharing, en dat alles overgoten met een saus vol
thema's en motieven uit folklore en literatuur.93 Met deze mix begeven we ons op het
terrein van de orale tradities die de volkscultuur eigen zijn. Het levensverhaal van
Tetjeroen is zo dikwijls herhaald dat hij als een paljas, maar steeds in een iets ander
Harlekijnspak, een vaste plek kreeg in ons collectieve geheugen. Maar hij was nooit
een man van vlees en bloed.
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Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur (1733) van Weyerman: een
voorlopig afscheid
Jac Fuchs1
In 1731 en 1732 had Weyerman enige tijd in de directe omgeving van de baron van
Syberg doorgebracht.2 Het is moeilijk uit te maken of hij geprobeerd heeft om mee
te profiteren van de dubieuze praktijken van deze nepbaron, of juist van begin af aan
een onthullende kroniek heeft willen schrijven over diens activiteiten. In 1733 moesten
zijn investeringen in Syberg geld gaan opbrengen. Syberg zelf was buiten zijn bereik.
Weyermans enige kans op inkomsten stak daarom in de verkoop van werk over de
nepbaron.3 Het lukte hem de brochure Den voorlooper van de leevens byzonderheden,
van Johan Hendrik, baron van Syberg, &c. en de tweedelige biografie De leevens
byzonderheden, van Johan Hendrik, baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en
Bonckersbek, &c. gedrukt te krijgen.4 Ook zette hij de goudmaker te kijk in een
toneeltekst, Den Maagdenburgsche alchimist, of Den gewaanden baron van Syberg
ontmaskert.5 Daarnaast bracht hij een periodiek op de markt waarin Syberg uitgebreid
aan de orde komt: Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur.
Met 29 nummers is Den Kluyzenaar het langstlopende tijdschrift uit Weyermans
Viaanse jaren. Er is dus geen jaargang volgemaakt, maar de bewaard gebleven
exemplaren zijn desondanks voorzien van een voorwerk, dat volgens de aankondiging
achterop het laatste nummer vanaf 12 oktober 1733 verkrijgbaar zou zijn.6 De
nummers van Den Kluyzenaar zijn niet van een datum voorzien; op basis van
verwijzingen als die naar het voorwerk en aan de hand van enkele krantenadvertenties
kwam Jan Bruggeman tot een benadering van de verschijningsdata: het eerste nummer
lag waarschijnlijk op maandag 2 februari 1733 in de winkel en het laatste nummer
op enig moment in september.7 Dat impliceert dat de verschijning van het blad enkele
weken onderbroken moet zijn geweest. Op grond van typografische verschillen tussen
de eerste vijf afleveringen en de laatste 24 nummers plaatste Bruggeman de
onderbreking in de weken na 2 maart. Twee advertenties van boekverkopers in de
Leydse Courant van maandag 30 maart die Den Kluyzenaar noemen, wijzen ook in
die richting: een daarvan stelt dat het blad ‘Heeden en vorder weekelyks werd [=
wordt] uytgegeeven’.8 Zou het blad daarna continu verschenen zijn, dan verscheen
nummer 29 op maandag 7 september, maar verontschuldigingen in afleveringen 22
en 24 ‘dat de uytgave van dit Papier is verachtert door myn nalaatigheyt,
achteloosheyt, slofheyt, of zo als men die zaak gelieft te doopen’ en de belofte ‘dat
de toekomende bladen prompter zullen uytkomen’ kunnen erop wijzen dat onderweg
nog eens vertraging is opgetreden en dat de verschijningsdatum van de laatste
aflevering later in september heeft gelegen.9

Den Kluyzenaar: een kruistocht tegen bedrog?
Het al eerder genoemde voorwerk bestaat uit een titelpagina en een zes pagina's lange
opdracht aan Syberg. Als we mogen geloven wat Weyerman in die opdracht
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schrijft, dan is bedrog de rode draad in dit periodiek. Zo spreekt Weyerman niet
alleen Syberg op zijn eigen bedrog aan, maar houdt hij hem ook voor dat Pieter
Poeraet hem nog in bedrog overtreft:
Pietje Poehaens 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.10
Het is niet de eerste keer dat Weyerman zijn motieven mooier voorstelt dan ze mij
lijken te zijn. Ik zie in Den Kluyzenaar geen consequente kruistocht tegen bedrog,
maar een reclamecampagne voor de Syberg-publicaties, die uitmondt in een poging
een Viaanse Hermes in de lucht te houden. Den Kluyzenaar presenteert een
mengelmoes van onderwerpen die in de meest uiteenlopende vormen gegoten zijn.
Als vaste waarden vallen alleen de opmerkingen op ten nadele van de
Syberg-verslaggeving in de Hollantsche Historische Courant van Reinier Boitet en
ten gunste van Weyermans eigen Syberg-publicaties, alsmede de stroom van uitingen
van persoonlijke ergernissen. Zijn drijfveer was veeleer zijn eigen verongelijktheid
dan heilige verontwaardiging over bedrog dat eerzame medeburgers is aangedaan.
Mag ik hier de frustratie in lezen van iemand die zich realiseert dat hij niet meer in
staat is zaken naar zijn hand te zetten?
Aan het einde van de negenentwintigste aflevering neemt Weyerman abrupt
afscheid van de lezers: ‘Vaart wel, schryfpen, en zyt welkom konstpenseel; met het
eerste konstwerktuyg heb ik naar een naam getournooit, doch by het laatste instrument
heb ik my wel het best bevonden’.11 Hij staakt zijn activiteit als auteur, maar ook als
schilder weet hij in de volgende jaren de pennen niet in beweging te brengen. Wat
heeft hem hiertoe bewogen? Slechte verkoopcijfers zijn een voor de hand liggende
verklaring, maar volgens mij niet de goede: zou er een voorwerk uitgebracht zijn
voor een weekblad dat het jaar niet volmaakte, als dat werk een tegenvallend aantal
kopers had? De zin waarmee Weyerman afscheid neemt, klinkt ongemeen oprecht,
maar Weyerman zette zijn lezers wel vaker op het verkeerde been. Had hij het
werkelijk gehad met zijn schrijverschap? Opmerkelijk is dat hij al langer met de
gedachte speelde om de pen voor het penseel te verruilen. Hij had dat voornemen in
vrijwel dezelfde bewoordingen in De Vrolyke Tuchtheer laten afdrukken:
[...] dat de vrolyke Tuhtheer [sic!] gezint is, om de hier onderstaande
boeken uyt te geeven by inschryving; en dat gedaan zynde, de pen te
verzaaken, die hem zo veele laaggezielde vyanden heeft gemaakt, om zich
te begeeven tot het konstpenseel, dat hem geen kleyn getal doorluchte
vrienden heeft verworven.12
Weyerman, lijkt mij, wilde zowel in 1730 als met Den Kluyzenaar een financiële
basis leggen voor een carrièreswitch: hij was het schrijven van satirische weekbladen
beu en wilde verder als kunstschilder in een veel vriendelijker omgeving. Dat zijn
reputatie als ruziemaker en als man bij wie geen geheim veilig was, hem zou blijven
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aankleven, en dat zijn schilderwerk niet langer modieus was, lijkt hij zich niet
gerealiseerd te hebben. Anderzijds neemt hij niet zozeer afscheid als
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schrijver, maar alleen als schrijver van weekbladen waarin hij veelvuldig
courantennieuws van commentaar voorziet en waarmee hij zich bovenal veel vijanden
maakte door geen blad voor de mond te nemen. Eerder heb ik geopperd dat de opzet
van Den Laplandschen Tovertrommel, Den Adelaar en De Naakte Waarheyt verschilt
van die van de overige periodieken van Weyerman.13 Zo bezien kan Den Kluyzenaar
de laatste Hermes genoemd worden die Weyerman heeft geschreven.

Syberg en de Hollantsche Historische Courant
Koploper onder de stenen des aanstoots in Den Kluyzenaar is Syberg, die ik op 27
van de 232 bladzijden tegenkwam. Hij neemt niet alleen een prominente plaats in
het voorwerk in, maar ook in de eerste paar afleveringen. Op elf pagina's maakt
Weyerman ook nog eens duidelijk dat de Hollantsche Historische Courant (Weyerman
noemt deze de Delfsche Historische Courant, zoals de krant vóór 1733 nog heette)
een onmogelijk saai blad is en er niet in slaagt de geplaatste berichten over Syberg
lezenswaardig te maken. De conclusie ligt voor de hand dat Den Kluyzenaar als
hoofddoel heeft om De leevens byzonderheden onder de aandacht te brengen.
Het verband tussen Weyerman en de Hollantsche Historische Courant is behoorlijk
complex. Het blad, dat op dinsdag, donderdag en zaterdag verscheen, opende zijn
kolommen met een feuilleton over een actueel onderwerp. Bijna de hele maand
januari 1733 was dat ‘'t verhaal van de rol, die de gewaande baron van Sieberg
eenigen tyd gespeeld heeft’.14 Dit relaas over een rondreizende edelman die zijn
geloofwaardigheid inmiddels verspeeld had, valt uit de toon bij andere onderwerpen,
die doorgaans van staatkundige aard waren. In maart 1733, bijvoorbeeld, plaatste de
Courant ‘het verhaal van de verkiezing van Frederik Augustus, keurvorst van Saxen,
tot koning van Polen’, en in april en mei ‘de historie der wisselvalligheden van koning
FREDERIK-AUGUSTUS in Polen’ en ‘byzonderheden nopende de zaken van Polen’.
Door de Syberg-hype aan te wakkeren diende de uitgave, bewust of onbewust,
Weyermans doel. Het was daarmee dé plek om voor De leevens byzonderheden te
adverteren. Dat gebeurde dan ook eerder en veel uitvoeriger dan in de grote landelijke
bladen: de advertentie waarin staat dat het werk uitgekomen is, verscheen van
donderdag 12 maart tot zaterdag 28 maart maar liefst zesmaal - alleen op de twee
laatste donderdagen werd hij niet geplaatst.15
Vermeldingen van Syberg in gewone nieuwsberichten in de kranten zijn na
december 1732 schaars.16 Mogelijk was hij geen nieuws meer nadat hij zowel in
Berlijn als in Dresden was ontmaskerd en tot persona non grata was verklaard. Dat
maakt een relatief lang bericht in de Hollantsche Historische Courant van zaterdag
18 april bijzonder: het beschrijft Sybergs activiteiten in Venetië en zijn gedwongen
vertrek, vermoedelijk naar Modena.17 Het heeft duidelijke raakvlakken met wat
Weyerman in nummer 9 van Den Kluyzenaar over hetzelfde onderwerp schrijft en
dat hij baseert op berichten van ‘Mijn correspondent’. Dat is opmerkelijk, omdat
Weyerman met zijn meeste reacties in Den Kluyzenaar weken achter het nieuws aan
loopt, terwijl Bruggeman en ik vermoeden dat nummer 9 al op maandag 20 april te
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koop was.18 Zou er over Syberg een nauw contact tussen Weyerman en Boitet geweest
zijn en is het vervolgverhaal over
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Syberg in de Hollantsche Historische Courant mogelijk een door Boitet geredigeerde
versie van wat Weyerman hem aangeleverd had?
Den Kluyzenaar en de Hollantsche Historische Courant hebben, maar dat is niet
zo vreemd, meer onderwerpen gemeen: zo besteedt de krant heel veel aandacht aan
de val van bisschop Coscia en het proces tegen hem, en aan de overleden koning
Frederik Augustus van Polen.19

De overige ergernissen van Weyerman
Pieter Poeraet, die de hoofdrol in het voorwerk kreeg, herkende ik in Den Kluyzenaar
maar op een pagina of zes. Hij duikt pas laat in het blad op: in nummer 22. Daarbij
moet wel gezegd dat Weyerman in nummer 26 met een karakterschets van bijna twee
pagina's flink tegen Poeraet uitpakt.20
Weyermans afkeer van in de Republiek verschijnende Franstalige periodieken, Le
Glaneur van Janiçon voorop, steekt op bijna twintig pagina's de kop op.21 Ook is er
ruime aandacht voor jezuïeten, met vermeldingen op meer dan vijftien bladzijden,
deels naar aanleiding van de rechtszaak tegen pater Girard, de bul Unigenitus (zeven
vermeldingen), en de verwikkelingen rond kardinaal Coscia. Andere overbekende
zeurpunten als Rotsoord, de Leydse Courant en Harmanus van den Burg duiken ook
in het blad op.
Een pijnpunt dat we uit geen enkel ander periodiek van Weyerman kennen, is het
pamflet De slapende philosoof in 't harnas gejaagt door den Goliath J.C. Weyerman.
Het is overduidelijk dat het Weyerman hoog zat dat hij niet kon ontdekken wie de
auteur ervan was, maar deze liet zich niet uit zijn tent lokken door de schimpscheuten
die in de afleveringen 15 en 16 voorkomen. André Hanou bezorgde in 2007 een
herdruk van dit ongedateerde pamflet en stelde al dat het een reactie op Weyermans
biografie van Syberg was, maar hij kwam er niet aan toe te signaleren dat Weyerman
in Den Kluyzenaar op dit pamflet reageerde en dat het daarmee vrij nauwkeurig te
dateren valt: het moet tussen 18 maart en 1 juni 1733 verschenen zijn.22
Bij het introduceren van zijn afkeer van Franse bladen wijzigt Weyerman ook de
koers van Den Kluyzenaar: het publiek lijkt verzot op de commentaren van Le Glaneur
op het nieuws. Na afleveringen met een voorproefje van deel 4 van de Konst-schilders
en een verhaal waarin een geest hem weer eens een wereldreis laat maken, adviseert
die geest hem om ook zulke commentaren te gaan schrijven; hij moet vooral niet
vervallen ‘in de staat- en in de zeedekunde’. In de daarna verschenen nummers
probeert Weyerman die goede raad op te volgen.

Bronnen voor Den Kluyzenaar
Zedekunde is bij Weyerman, weten we inmiddels, bijna synoniem met het bewerken
van theologische en filosofische passages van Engelse denkers. Bestudering van Den
Kluyzenaar leert dat Weyerman er niet in is geslaagd zich aan de richtlijn van de
geest te houden: in het blad is weer ruimhartig van Engelse bronnen gebruik gemaakt.
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Het eerste nummer van Den Kluyzenaar opent met ‘Het aloud spreekwoort [...]
Wel begonnen half verricht’. Dat klinkt Engels. Ik vond een gedeelte van de
daaropvolgende overpeinzingen inderdaad in een Engelse uitgave terug: Oswald
Dykes wijdde in 1708 het eerste hoofdstuk van zijn Moral reflexions upon select
English proverbs aan het spreekwoord ‘Well begun, is half done’.23 Het is niet het
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enige spreekwoord dat Den Kluyzenaar met de Moral reflexions deelt. Zo weidt
Weyerman in aflevering 5 uit over ‘Als den Vos de passie preekt, Boer wacht dan
uw ganzen’, waarbij hij enkele van zijn beelden deelt met de verhandeling over ‘He
sets the Fox to keep his Geese’, spreekwoord 12 bij Dykes. Spreekwoord 48, ‘A Man
is a Man still, if he hath but a Hose on his Head’, werd door Weyerman gebruikt
voor zijn antwoord van anderhalve pagina aan Jan Bankmuys, die hem had verweten
dat hij geen ontzag had getoond voor de edelman die Syberg was.
Het was, met alle culinaire verhandelingen in het werk van Weyerman, wachten
tot er een ontlening aan The art of cookery van William King zou opduiken.24 The
art of cookery (1708) is een vertaling in culinaire termen van de Ars poetica van
Horatius, door King gelardeerd met enkele hilarische brieven aan ene dr. Lister.
Weyerman baseerde bijna een heel nummer van Den Kluyzenaar (p. 17-18 en p.
20-23) op twee van die epistels. Zo zijn het recept voor een ‘Slaapmuys’ (dormouse)
en de geschiedenis van de tandenstoker sinds de oude Egyptenaren inventies van
King, en kan de Franse kok die Weyerman in Londen gekend zou hebben van de
lijst met autobiografische verwijzingen worden weggestreept.25 Het karakter van
Andrew Fountaine (1676-1753), dat Weyerman de lezer op p. 125 voorschotelt, is
licht stereotiep, maar ik heb het niet tot een Engelse bron weten te herleiden.
Natuurlijk komen we in Den Kluyzenaar ook oude bekenden tegen: Owen Felltham
is weer vertegenwoordigd met enkele Resolves: Resolve XXVII, ‘of Curiosity in
knowledge’, leverde stof voor p. 7, en Resolve LXX ‘of Poets and Poetry’ voor een
alinea op p. 27; Resolve XLII, ‘of Dissimulation’, droeg bij aan p. 69 en 70, en voor
de opmerkingen over ‘Vrijheit’ op p. 188 dook Weyerman in Resolve XCIV, ‘of
Liberty and Restraint’.26
Een andere bron waarop al eerder is gewezen, is The English Theophrastus, die
op naam van Abel Boyer staat. Hieruit kwamen in ieder geval ‘Eenige Aanmerkingen
over KONINGEN en VORSTEN’ (p. 198-200) en ‘Eenige AANMERKINGEN over de Doot’
(p. 203-204).27 Ook de werken van Thomas Brown werden al eerder naar voren
geschoven als een van Weyermans inspiratiebronnen. Jan Bruggeman wees mij op
de onmiskenbare overeenkomsten tussen het schertsrecept dat volgt op de farce The
dispensary en het recept om schijnheiligheid te bevorderen op p. 23-24 van Den
Kluyzenaar.28
Ten slotte is het nauwelijks voorstelbaar dat Weyerman bij zo'n ijverig gebruik
van Engelse werken The anatomy of melancholy van Robert Burton links zou hebben
laten liggen.29 Een minimale ontlening aan Burton wist Bruggeman te traceren dankzij
een voetnoot die Weyerman er zelf bij plaatste.30 Daar kan mogelijk een even korte
passage op p. 78 aan toegevoegd worden, die Weyerman ook van een voetnoot
voorzag.31
Daarmee is de opsomming van gebruikte bronnen nog lang niet compleet.
Bruggeman legde eerder al een verband tussen p. 39-40 en 214 en de Histoire des
perruques van Jean-Baptiste Thiers.32 Op p. 45-48 vertelt Weyerman op geheel eigen
wijze de legende van Jan Guarin en de dochter van graaf Guifrapolo. Een eerder
gedrukte Duitse bron noemt deze heren Johannes Guarinus en graaf Gris(s)abel.33
Weyerman zelf geeft als bron de Origine delle chiese dedicate a Maria Vergine
(1692) van Alessandro Moresini, maar het is aannemelijker dat hij verhaal en
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bronvermelding samen uit één boek heeft overgenomen dan dat hij het verhaal uit
het boek van Moresini gehaald en bewerkt heeft. Moresini
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gebruikt de namen Giovanni Garino (zonder -u-) en graaf Guifrapelo, terwijl
Weyermans spellingen op een Franse intermediair lijken te duiden.
De gegevens over de zaak Girard-la Cadiere (p. 34-36) moeten uit een gedrukte
bron komen, maar ook die kan ik niet aanwijzen. De informatie over ‘den geslagtboom
der Demetriussen’, waarmee Weyerman op p. 122 de Leydse Courant probeert te
kleineren, moet uit een encyclopedisch werk gekomen zijn, maar noch de Dictionaire
van Bayle, noch het woordenboek van Moréri, waaraan Weyerman wel eens
refereerde, bevat exact de hier gebruikte gegevens. De anekdote over Plotinus en
Amelius die Weyerman op p. 57 debiteert, zal op een Franse bron gebaseerd zijn,
omdat Weyerman hier, anders dan in de Maandelyksche 't zamenspraaken, de naam
als Plotin schrijft.34 In dit geval wijzen de anekdote en de opgegeven bron sterk op
een ontlening aan Bayles Dictionaire.35
Ten slotte moet de verwijzing worden vermeld die Weyerman op p. 107 bij het
verhaal over de Orde van het Gulden Vlies geeft naar het tweede deel van het Theater
van eere van Andreas Favin. Deze verwijzing is problematisch. Het vermoeden dringt
zich op dat Weyerman tekst én bronvermelding samen uit een ander werk heeft
overgenomen.36
In 2007 riep Bruggeman op om te komen tot ‘een gedegen overzicht van de
vertalingen die Weyerman heeft gemaakt, en van de werken die hem hebben
beïnvloed’.37 Hoewel ik in dit artikel nog twee werken voordraag voor een plaats op
de lijst van zijn Engelstalige bronnen, denk ik dat we een punt bereikt hebben waarop
die lijst vrijwel compleet genoemd mag worden. Gewapend met Addison en Steele,
Burton, Felltham, Boyer en Spencer voor het ‘zeedekundig’ werk van Weyerman,
Henry Care en Alexander Gordon voor het kerkhistorische, en Buckeridge voor het
kunsthistorische werk, Ned Ward en Thomas Brown voor de schetsen uit het dagelijks
leven, en een reeks auteurs die ook in de afgelopen 38 jaar in de Mededelingen
genoemd zijn voor gedichten en toneelscènes, kunnen we het werk van Weyerman
veel beter plaatsen. Het onderzoek naar het gebruik van bronnen in andere talen, met
name het Frans, en naar het gebruik van persberichten door Weyerman kan echter
nog wel een impuls gebruiken.

Vaart wel, lezers
Sinds ik, bijna twaalf jaar geleden, kennis heb gemaakt met de Stichting en haar
naamgever, heb ik met veel genoegen werk van Weyerman bekeken en gelezen, en
ook meermalen verslag gedaan van mijn leeservaringen. Dit is mijn laatste publicatie
in de Mededelingen over een gedrukt werk van Weyerman, maar dat is niet te wijten
aan pressie van de redactie of aan gemopper van lezers. Als ongeveer zestigjarige
die zijn oudedagsvoorzieningen steeds verder achter de horizon ziet verdwijnen en
die steeds minder vat op zijn omgeving lijkt te hebben, mag ik wel enige verwantschap
met de ouder wordende Weyerman claimen. Ik zal zijn werk dan ook met veel
genoegen blijven lezen, maar Weyermans en mijn eigen werk overziend, meen ik
dat Den Kluyzenaar het laatste gedrukte werk was, dat ik nog in een artikel kon
vatten.38
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Ik ben niet van zins het konstpenseel ter hand te gaan nemen, hooguit wordt de
strijkstok eindelijk weer eens geharst. En misschien is het mij, net als Weyerman,
gegeven om nog meer dan tien jaar allerlei come-backs op papier te maken: er liggen
nog voldoende leuke onderwerpen op en rond mijn schrijftafel.

Eindnoten:
1 Mijn hartelijke dank aan Jan Bruggeman, die zijn vondsten en ideeën zonder enig voorbehoud
met mij deelde.
2 Een overzicht van Weyermans verwijzingen naar Syberg, een inleiding op de baron, en een
literatuurlijst staan in: Rietje van Vliet (ed.), Syberg. De Zoetermeerse alchemist (Zoeterwoude
2010). Zie ook: Peter Altena ‘“Veynzen en Ontveynzen” voor gevorderden. De leugenkunsten
van Jacob Campo Weyerman en Johan Hendrik baron van Syberg’, in: Mededelingen van de
Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014), p. 28-36.
3 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. Dit artikel maakt duidelijk dat Weyerman in
november 1732, nadat hij had vernomen dat Syberg zich in Königs Wusterhausen bevond,
vergeefs geprobeerd heeft een betaling van hem los te krijgen.
4 Van deze werken bestaat een gezamenlijke teksteditie: Jacob Campo Weyerman, De leevens
byzonderheden, van Johan Hendrik, baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Bonckersbek,
&c. Ed. André Hanou en Hanna Stouten (Deventer 1984). Altena, ‘Ma plume m'en fera raison’,
p. 4, meldt zonder bronvermelding dat De leevens byzonderheden vanaf 12 maart verkrijgbaar
was. De advertentie staat in de Hollantsche Historische Courant (hierna: HHC) van die datum.
Marleen de Vries, Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo
Weyerman (1677-1747) (Amsterdam 1990), p. 49, maakt helaas geen onderscheid tussen
advertenties die het werk aankondigen en advertenties waarin het te koop wordt aangeboden.
Voor Den voorlooper van de leevens byzonderheden is geen advertentie bekend, maar die zal
op zijn hoogst acht weken eerder verschenen zijn, want in zowel de Leydse Courant (hierna:
LC) van 9 januari als het eerste nummer van Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur wordt in
de titel van de voorgenomen biografie nog het woord ‘Leevensloop’ gebruikt.
5 Blijkens advertenties in de LC was Den Maagdenburgsche alchimist op 30 maart nog niet
verschenen, maar op 12 april wél verkrijgbaar. De tekst van het werk is afgedrukt in Van Vliet
(ed.), Syberg.
6 Jacob Campo Weyerman, Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur (Utrecht z.j.), p. ‘240’ [= p.
232].
7 J. Bruggeman, Descriptieve bibliografie van Jacob Campo Weyerman. Periodieken
('s-Gravenhage 1986), p. 130-134.
8 Een van beide advertenties is geplaatst door de Utrechtse boekverkopers Van Paddenburg en
Muntendam. Deze komen pas vanaf het zesde nummer in de stok van Den Kluyzenaar voor,
terwijl in de eerste drie nummers Van Lanckom als Utrechts distributiepunt vermeld staat. - Ik
heb de editie van de LC van de KB geraadpleegd en die in Delpher, waarbij ik aan de data refereer
die achterop de kranten zelf staan, en niet de daarvan afwijkende data zoals die in Delpher
voorkomen.
9 Weyerman, Den Kluyzenaar, resp. p. 192 en p. 169.
10 Weyerman, Den Kluyzenaar, voorwerk, f. *3r.
11 Weyerman, Den Kluyzenaar, p. ‘240’ [= p. 232].
12 Jacob Campo Weyerman, De Vrolyke Tuchtheer (Amsterdam 1730), p. 383, d.d. 5-6-1730. Ik
vond deze passage dankzij Jan Bruggeman, ‘De kronyk der paruyken. Een nooit verschenen
werk van Jacob Campo Weyerman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman
29 (2006), p. 71-88, aldaar p. 73.
13 Jac Fuchs, ‘Weyermans Laplandschen Tovertrommel (1731): een chantageblaadje?’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 38 (2015), p. 10-25.
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14 De teksten van de bewaard gebleven afleveringen van dit feuilleton zijn opgenomen in Van
Vliet (ed.), Syberg. Wie van de verdere inhoud van de HHC kennis wil nemen zal een bezoek
aan het Archief Delft moeten brengen.
15 Ook Weyermans vijanden wisten de weg naar de HHC te vinden. Voor de dichtbundel van Pieter
Poeraet is er op 18 augustus en ook een week later geadverteerd, en van het verschijnen van
Poeraets Sjaekenkampweierveltspoehaenenkraeisrymelary was op 24, 26 en 28 november kennis
te nemen. Zie hierover Ton Jongenelen, ‘Opkomst en ondergang van een poehaantje: dominee
Pieter Poeraet’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014), p. 13-27.
16 Helaas zijn er geen exemplaren van de HHC uit 1732 bekend en kan ik dus niet zeggen hoe de
berichtgeving over Syberg er daar dat jaar uitzag. Het enige bericht uit 1733 dat ik in een andere
krant dan de HHC aantrof, staat in de LC van 20 april. Het meldt de aankomst van Syberg in
Straatsburg.
17 De tekst van dit artikel luidt: ‘Venetie den 3 april. De beruchte baron van Sieberg, die na zyn
schielyk vertrek uit Saxen zich eenige weken hier heeft opgehouden en een grote figuur maakte,
heeft in deze stad verscheide menschen opgeligt, daaronder een voornaam ryk heer, die dwaas
genoeg geweest is om hem eenige 1000 guldens te schieten, in die hoop, dat de baron hem
binnen zekeren korten tyt tienmaal zoo veel goud in plaats zoude geven. Hy gaf voor, goud in
overvloet te konnen maken, en voor elke 5000 scudis aan goud die men hem bragt, tekende hy,
50000 scudis in plaats te zullen geven; op deze wyze heeft hy verscheide aanzienlyke luiden
betrokken, behalven andere bedriegeryen die hy in 't werk gestelt heeft om gelt te krygen,
waarom de regering aan hem order gezonden heeft om binnen twee dagen uit deze stad te
vertrekken, zoo als hy dan ook zedert gedaan heeft, om zich zoo men zegt, na Modena te
begeven’.
18 Ik heb maar van een paar nieuwsberichten geprobeerd te achterhalen wanneer ze in reguliere
kranten hebben gestaan. Uitgaand van de eerder gegeven datering van de nummers van Den
Kluyzenaar wekken de resultaten de indruk dat Weyerman het nieuws bepaald niet op de voet
volgde. Zo vond de veiling van de bloemen van Jan van Leeuwen plaats op 16-18 april en 11-13
mei 1733, en werd voor die veiling ruim tevoren geadverteerd, onder andere in de HHC en de
LC. Weyerman blikt op die veiling terug in nummer 18 van Den Kluyzenaar, dat volgens mij
zeker niet eerder dan 22 juni te koop was.
19 Boitet adverteerde op 4 juli zelfs voor een voorgenomen publicatie over het proces tegen Coscia,
maar die lijkt nooit verschenen te zijn. Overigens berichtten ook andere kranten over deze zaak.
20 Weyerman, Den Kluyzenaar, p. 202-203. Over Weyerman en Poeraet: Jongenelen, ‘Opkomst
en ondergang van een poehaantje’. Voor het door Weyerman op p. 168 aangekondigde
‘aanmerkingen over de koppelkunde’: Jan Bruggeman, ‘Het vertoog over de koppelkunde’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 25 (2002), p. 106-109. Ik zie met
belangstelling de voorgenomen reactie van Bruggeman op het artikel van Jongenelen tegemoet;
met Bruggeman ben ik van mening dat het niet Weyermans intentie lijkt te zijn geweest om de
woordkoppelkunsten van Poeraet aan te vallen. De eerste sneer naar Poeraet verschijnt pas een
aflevering én een verontschuldiging voor de onregelmatige verschijning van het blad later dan
de eerste aankondiging van het vertoog. Ik vermoed daarom dat Poeraet Weyermans
aankondiging verkeerd begrepen heeft en dat niet Weyerman, maar hij zelf de vijandelijkheden
geopend heeft.
21 Sytze van der Veen, ‘Serendipiteit. Dood voorgeslacht en de boom des levens’, in: Mededelingen
van de Stichting Jacob Campo Weyerman 30 (2007), p. 19-25.
22 Anoniem, De slapende philosoof in 't harnas gejaagt door den Goliath J.C. Weyerman. Ed.
André Hanou (Zoeterwoude [2007]).
23 Oswald Dykes, Moral reflexions upon select English proverbs: familiarly accommodated to
the humour and manners of the present age (Londen 1708). Vrijwel gelijktijdig verscheen
daarvan ook een druk met ‘British’ in plaats van ‘English’ in de titel. Over Dykes heb ik vrijwel
niets kunnen vinden. De titelpagina beschrijft hem als ‘formerly of Queen's College, Oxon
[=Oxford], and Amanuensis to Sir Roger L'Estrange’. Een bibliotheek geeft zijn levensjaren
als 1670?-1728, en Dykes' naam komt voor in een appendix bij George Hickes, Memoirs of the
life of mr. John Kettlewell (Londen 1718), temidden van mensen die vanwege hun afkeuring
van de Glorious Revolution bij Oxford University in de problemen kwamen.
24 The art of cookery verscheen in 1708 eerst als gedicht van vijftien kantjes, maar nog in hetzelfde
jaar verscheen: William King, The art of cookery, in imitation of Horace's Art of poetry. With
some letters to dr. Lister, and others (Londen 1708), waarin het gedicht wordt voorafgegaan
en gevolgd door een aantal brieven.
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25 The art of cookery, p. 152 e.v. (slaapmuisrecept), p. 6 e.v. (tandenstokers). Het begin van
aflevering 3 van Den Kluyzenaar is daar te vinden op p. 4.
26 Met dank aan Jan Bruggeman voor deze vier verwijzingen. Van Owen Felltham, Resolves
(Londen 1623) verschenen vele drukken, waarvan er vrijwel geen identiek zijn. Weyerman lijkt
een van de twee drukken uit 1696 in bezit gehad te hebben. Zie voor de Resolves verder Jac
Fuchs, ‘Weyermans Kartuizer, een Jezuïet in vermomming. Jacob Campo Weyerman, William
Johnson en Owen Felltham’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 32
(2009), p. 112-116, waar twee van deze vier ontleningen al werden gememoreerd.
27 Abel Boyer, The English Theophrastus (Londen 1702; gebruikt: tweede druk van 1706). Eerste
vermelding als bron voor Weyerman: Jac Fuchs, ‘Weyerman en Engeland: zelfmoord in Bristol’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 34 (2011), p. 67.
28 Thomas Brown, ‘The dispensary, a farce. Written in the year 1697’, in: The third volume of the
works of Mr. Thomas Brown (Londen 1708), p. 66-89; het recept op p. 90. Browns klucht moet
niet worden verward met het gelijknamige gedicht van Samuel Garth.
29 Over Burtons The anatomy of melancholy als bron voor Weyerman: Theresia Koelewijn, ‘Een
mager boek doorspekt met het vet van andere schrijvers. Robert Burtons The Anatomy of
Melancholy als bron van Vermakelyk Wagen-praatje van Jacob Campo Weyerman’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 13 (1990), p. 1-13.
30 Bruggeman, ‘Het vertoog over de koppelkunde’, p. 107.
31 Het betreft de drie manieren om een zot te herkennen, die Weyerman zegt uit een tekst van
Aeneas Silvius gehaald te hebben. Die passage komt met dezelfde verwijzing ook voor
halverwege ‘Democritus junior to the Reader’, het voorwoord van Burtons Anatomy.
32 Jean-Baptiste Thiers, Histoire des perruques (Parijs 1690), als Weyerman-bron gesignaleerd
in Bruggeman, ‘De kronyk der paruyken’, p. 79-80.
33 Mattheus Brandl, Christlicher Sabbat oder sehr nutzlich- und lobwürdige Andacht die Seeligiste
[sic] Jungfrau Maria am Sambstag zu verehren (Landshut 1696), p. 113-132.
34 Jacob Campo Weyerman, Maandelyksche 't zamenspraaken (Amsterdam 1726), p. 317.
35 Voetnoot (A) bij het lemma ‘Plotin’, bijvoorbeeld in: Pierre Bayle, Dictionaire historique et
critique, deel 3 (Rotterdam 1702), p. 2454.
36 Deel twee van Andreas Favyn, Le theatre d'honneur et de chevalerie (Parijs 1620) bevat
inderdaad het verhaal op p. 943-944, in wat eervoller bewoordingen. Van dit boek verscheen
ook een ééndelige Engelse vertaling, The theater of honour and knight-hood (Londen 1623),
met Andrew Favine als auteursnaam. Daar staat het verhaal in boek 4, p. 14. Een Nederlandstalige
uitgave lijkt er niet geweest te zijn. Uiteraard staat er ook het nodige in over de Orde van de
Kouseband. In de Franse versie is de naam Salisbury nogal verbasterd. Op p. 109 van Den
Kluyzenaar staat in een voetnoot het motto ‘Pretium non vile laborum’, dat in Le theatre
d'honneur in de bewuste passage niet voorkomt.
37 Jan Bruggeman, ‘Het tijdschrift Het schouwburg der hartstogten van Jacob Campo Weyerman’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 30 (2007), p. 146-149, aldaar p.
148-149. Daar geeft Bruggeman Fellthams Resolves als bron voor de eerste twee fragmenten
op p. 384-389 van Den Vrolyke Tuchtheer, maar geen bron voor het derde fragment, ‘het karakter
eens linkschen staatsdienaars’. Dat fragment is gebaseerd op twee hoofdstukjes uit John Spencer,
Kaina kai palaia. Things new and old, or, a storehouse of similes, sentences, allegories,
apophtegms, adagies, apologues, divine, morall, politicall, &c.: with their severall applications
/ collected and observed from the writings and sayings of the learned in all ages to this present
(Londen 1658), te weten: 1808 ‘The State-Polititian siding with all parties’ en 1806 ‘The
State-Polititians Religion’, beide op p. 616.
38 De Doorzigtige Heremyt zou misschien nog een mogelijkheid zijn geweest, maar Jan Bruggeman
is al een eind op streek met een publicatie over dat tijdschrift.
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A la mode
Van zwangerschapskleding tot galajapon
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg
Achttiende-eeuwse dames hadden meer informele kledingstukken dan heren. In huis
en tijdens de kraamperiodes droegen ze een huisgewaad of deshabillé (ook negligé):
een los vallende japon met open voorkant. Het kledingstuk had veel Franse
benamingen, zoals contouche, robe à dos flottante, robe flottante, robe volante, saque
of adriènne. Die laatste benaming was ontleend aan de komedie Adriènne, waarin
de actrice madame Dancourt in 1703 een dergelijk los gewaad droeg toen ze uit het
kraambed kwam. De schilder Antoine Watteau maakte schetsen van deze
theaterkleding die, qua snit, driekwart van de achttiende eeuw de damesmode zou
beheersen. Als u deze namen tegenkomt in de archieven of de literatuur, gaat het dus
om dezelfde kledingstukken. Omdat het Franse hof (Lodewijk XIV, XV en XVI) de
mode voorschreef, gebruikte men Franse benamingen. In de Republiek bezigde men
het woord samaar.
De rugkant had vanaf beide schoudernaden twee diepe plooien die uitwaaierden
naar de zoom en een sleepje vormden. Later duidde men dit ontwerp aan met plis de
Watteau (zie illustratie). De mouwen waren aanvankelijk wijd en hadden horizontaal
geplooide manchetten. De japonnen zijn een reactie op de stijve kleding tijdens de
regering van Lodewijk XIV, hoewel Madame de Montespan toen al zo'n gewaad
droeg als zwangerschapskledij.
Enkele jaren later stikte men de japon aan de zijnaden en achternaden in tot de
modieuze robe (à la) française, herkenbaar aan de plooien aan de rugzijde. Deze
robe evolueerde van huiskleding tot elegante damesjapon en galakledingstuk. Na
ongeveer 1770, toen er andere ontwerpen in de mode kwamen, werd de robe française
nog als hof- en galakleding gedragen.

Damesjaponnen
De basisvormen van de kleding in de achttiende eeuw bleven lange tijd dezelfde:
naast de robe française kwam ook een dichte, in de rug aangesloten, burgerlijke
japon voor: de robe anglaise. Binnen beide vormen waren veel variaties mogelijk.
De rokken van de robe française waren wijd en vielen over een panier (mand) van
riet of paardenhaar, die met een lint om de taille werd gestrikt. De panier had
horizontale zijkleppen, waarover de rokken aan weerszijden breed uitstonden. De
voorkant was plat. In 1733 maakte Justus van Effen in zijn Hollandsche Spectator
gewag van ‘een gruwelijke breedte’ van rokken van enkele dames op de Lange
Voorhout in Den Haag. Zij kwamen niet tegen de wind in. Na 1750 vond men die
breedte lastig en ging over op een smallere versie.
De rok van de japon was naar beide kanten opgenomen en met strikken en linten
versierd. De bovenste onderrok was aan de voorkant van dezelfde stof als de japon,
de achterkant was vaak, zuinig, van linnen of katoen. De voorkant
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werd tablier (schort) genoemd. Bij de daagse kleding droeg de dame daarover een
mooi batisten schort. Haar korset werd van voren gesloten met haakjes en veters; het
lijfje van de japon sloot met haakjes en strikjes. Aangesloten mouwen reikten tot aan
de elleboog en waren voorzien van stroken stof of kant, zogenoemde engageantes.
De halsuitsnijding was laag, de rand was afgezet met een kanten strookje.
De stoffen varieerden: vooral katoenen sitsen waren populair, al verpieterden ze
wel in de regen. Damast en zijde, zowel effen als in streep-, bloem- en ruitmotieven,
waren chiquer. Dat er tot 1735 nog veel zwart gedragen werd, bleek uit mijn eigen
onderzoek in boedelinventarissen in Amsterdam en Alkmaar. Irene Groeneweg
(Universiteit Leiden) deed onderzoek in kasboeken van het Hof en de (rijke) burgerij,
waaruit blijkt dat de stoffen prijzig waren, maar het maakloon laag. Dameskleding
werd niet alleen door dames gedragen: op de tweedehands markt was voor
‘koffiehuisnichtjes’ genoeg voorhanden. De kledingstukken die tot op heden bewaard
bleven, zijn dikwijls gemoderniseerd of vermaakt voor verkleedpartijen.

Gala
Rijke dames droegen in het uitgaansleven en bij bruiloften zeer brede paniers, zodat
ze dwars door een deuropening moesten. De plooien aan de rugkant bleven tot in de
jaren negentig in de mode voor de gala- en hofdracht.
De - zeer kwetsbare - japonnen waren van zijde, met zijde geborduurd of
beschilderd met bloemen, insecten en vlinders. Er waren voorbeeldboeken, maar
men gebruikte ook modieuze echte bloemen als voorbeeld. Er zijn enkele van deze
robes bewaard, zoals de bruidsjapon van Helène Slicher uit 1759, door jonkvrouwe
C.I. Six geschonken aan het Rijksmuseum (nr. bk 1978-247). Deze robe française
is beschilderd met meer dan tachtig bloem- en vlindersoorten.
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Handbeschilderde zijden stoffen, 18de eeuw. (Collectie Gemeentemuseum Den Haag)

Het Amsterdam Museum bezit vergelijkbare japonnen (nr. KA 20062 en KA 20063).
Wie ze gedragen heeft is niet bekend. Op grond van de jaren waarin de bloemsoorten
werden geïmporteerd, dateerde bioloog Sam Segal ze tussen 1755 en 1760. Eva
Geene deed onderzoek naar deze dessins en schreef hierover een artikel: ‘In volle
bloei. Een onderzoek naar realistische bloemmotieven in de mode van de 18de eeuw
in Nederland’ (Jaarboek Kostuum, 2010).
Dat beschilderde en geborduurde zijde niet aan de achttiende eeuw zijn
voorbehouden, toonde koningin Maxima op Prinsjesdag 2015. Zij droeg een lange,
wijde, op deze wijze bewerkte japon, met een dessin dat geïnspireerd was op een
zeventiende-eeuwse decoratie in Huis ten Bosch. Zonder paniers overigens, anders
zou ze er niet over gestruikeld zijn.
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Recensies
Elsina Groenenboom-Draai, Oog om oog. Jan van Hoogstraten, De
Coccejaanse Venus en De bruiloft in Salomons Tempel. Twee satires uit
1698. Zoeterwoude, Astraea 2013. 494 p., ill., cd-rom. Prijs: € 24,50 (excl.
verzendkosten).
De Dordtse dichter Jan van Hoogstraten ging confrontaties niet uit de weg. Zowel
in de privésfeer als beroepshalve in zijn functie van fiscaal rechercheur, en als dichter
in de literaire arena, werd zijn leven getekend door talloze vetes en conflicten. Van
Hoogstraten maakte graag ruzie, zo lijkt het, en zijn literaire talent schijnt in die
situaties tot volle bloei te zijn gekomen. Het lange gedicht waarmee hij na zijn
scheiding afrekende met zijn vrouw Geertruy van der Hagen, klinkt als een klok en
behoort tot het meest vileine dat hij heeft geschreven:
Ik zal u duizentmaal meer haten,
Als ik u immer heb bemind:
Toen ik, door losse min gedreven
Van uw geveinstheen onbewust,
Myn hart u blind dorst overgeven.
Dat nu myn welvaart kost, en rust. (p. 167)

Van Hoogstraten had een scherpe pen, maar uiteraard bleef hij zelf ook niet buiten
schot. Jacob Campo Weyerman kwam woorden tekort om de minachting voor zijn
voormalige vriend en mentor tot uitdrukking te brengen. Hij typeerde hem als een
‘scheel, dik, en als een Buldog gedrongen Heertje’, een alcoholist, een prutsdichter
en een hoorndrager die door zijn vrouw werd bedrogen. Van Hoogstraten repliceerde
fel, dus het moddergooien liet hem kennelijk niet onberoerd, maar in het algemeen
moet hij een dikke huid hebben gehad. Als commies ter recherche moest hij bestand
zijn tegen de afkeuring van het publiek. Toen Weyerman hem omschreef als een
‘poort-spion’ die met barse taal weerloze boeren, voerlieden en schippers van smokkel
beschuldigde en afperste, knoopte hij aan bij een bekend beeld. Fiscale verklikkers
werden alom gehaat en niet zonder reden.
Van Hoogstraten dankte zijn ambtelijke loopbaan aan de steun van invloedrijke
regenten, die hij door zijn dichterschap had verworven. Hij ontsteeg echter nooit de
stedelijke middenklasse waaruit hij was voortgekomen. Daarin verschilde hij van de
man die hij kort na zijn vertrek naar Gouda in 1697 op de korrel nam, de befaamde
Dordtse predikant en hoogleraar Salomon van Til. Beiden waren ze afkomstig uit
een bescheiden burgermilieu, maar in tegenstelling tot Van Hoogstraten, zoon van
een boekdrukker, was Van Til een succesvolle sociale stijger. Zijn vader was een
brandewijnstoker die als ‘Duytsche clerk’ een plaats op de kansel had verworven,
maar Van Til kreeg als voorman van de coccejaanse vleugel binnen de gereformeerde
kerk toegang tot de hoogste maatschappelijke kringen. Nadat hij in 1697 weduwnaar
was geworden, hertrouwde hij met een dochter van Rochus van Molenschot, bij leven
pensionaris en oud-raad van
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Dordrecht. Zijn zoon uit dit huwelijk, Jan Rochus van Til, maakte carrière als
diplomaat.
Het was dit huwelijk dat Van Hoogstratens pen in beweging bracht. Agatha van
Molenschot was bijna veertig toen ze met de veertien jaar oudere Van Til trouwde.
Het was haar eerste huwelijk. Haar levensstijl vertoonde niet de ingetogenheid die
van een predikantsvrouw werd verwacht. Volgens Van Hoogstraten had ze een wild
leven geleid. In Dordrecht werd er schande van gesproken dat Van Til drie maanden
na het overlijden van zijn eerste vrouw al hertrouwde, terwijl een wachttijd van een
jaar gebruikelijk was. Nauwelijks negen maanden later werd Jan Rochus geboren,
wat deed vermoeden dat er urgente redenen waren voor het snelle huwelijk.
In Van Hoogstratens eerste hekeldicht naar aanleiding van de affaire, De
coccejaanse Venus, of de Min onder de kerkelingen, werden de tegenstellingen in
leer en leven van de gereformeerde clerus, en dan met name de coccejanen, breed
uitgemeten. In een tweede stuk, een satire op een huwelijksdicht onder de titel de
Bruiloft in Salomons Tempel, ofte Vervullinge van de coccejaanse Venus werd de
beschuldiging van hypocrisie nader toegespitst op Van Til en zijn bruid. Beide
gedichten werden uitgebracht als pamflet en opgenomen in Van Hoogstratens Schimpen hekeldichten. Tot 1726 werden ze herhaaldelijk herdrukt.
De aanleiding voor Van Hoogstratens wraakoefening in dichtmaat moet een
reprimande zijn geweest die Van Til de dichter vanaf de kansel heeft toegediend. De
kerkeraadsnotulen zwijgen, maar afgaande op de Coccejaanse Venus had Van Til
hem en zijn literaire vrienden uitgemaakt voor misleide vrijgeesten en atheïsten. Van
Hoogstraten reageerde getergd:
Hoor ik den Preekstoel niet weer daveren en dreunen
Door 't yslyk kloppen van Coccejus wakkre zeunen
Als bad de Poëzy den zwarten Duyvel aan,
Waar aan de Schout of beul de hand behoord te slaan. (p. 351)

Een publieke bestraffing voor de voltallige gereformeerde gemeente kon voor de
sociale positie van de betrokkene grote gevolgen hebben. Het is niet uitgesloten dat
Van Tils uithaal een rol heeft gespeeld in het vertrek van de dichter uit Dordrecht in
december 1697. Van Til was bevriend met regenten van wie Van Hoogstraten als
ambtenaar afhankelijk was, dus de affaire zal zijn krediet geen goed gedaan hebben.
In 1697 kwam het bovendien tot de finale breuk met zijn vrouw Geertruy van der
Hagen. Alle pogingen haar tot inkeer te brengen waren tevergeefs en haar drankzucht
en seksueel wangedrag escaleerden dusdanig, dat Geertruys moeder en Van
Hoogstraten in 1698 toestemming kregen om haar in een verbeterhuis te plaatsen.
Een jaar later volgde een formele scheiding van tafel en bed.
Waarschijnlijk durfde Van Hoogstraten de Coccejaanse Venus pas uit te brengen
nadat hij met zijn kinderen en zijn vriendin Ida van Coeverden naar Gouda was
verhuisd. Hij verwierf ook hier de steun van prominente regenten en werd opnieuw
commies ter recherche. Over represailles hoefde hij zich hier minder zorgen te maken
dan in Dordrecht. Het was echter geen kleinigheid een van de meest gerenommeerde
theologen in de Republiek aan te randen. Van Til werd niet met naam en toenaam
aan de schandpaal genageld, maar voor degenen
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die op de hoogte waren van diens ongebruikelijke huwelijk, lieten de bedekte
toespelingen in de Coccejaanse Venus weinig te raden.
In het gedicht wordt Venus door Bacchus uit de Republiek verdreven en tracht
Venus het verloren terrein terug te winnen. Minerva raadt Venus aan haar geluk te
beproeven bij de voetianen. Die drinken immers weinig en doen allerlei dingen in
het geheim, ook op erotisch gebied. Al snel geven de voetianen zich volledig over
aan hun seksuele lusten, maar dat komt ze op hevige kritiek te staan van de
coccejanen. De coccejanen, zelf berucht om hun lichtzinnig leven, meten de
misstappen van de voetianen publiekelijk breed uit, maar zijn blind voor hun eigen
zonden!
Venus ergert zich aan de kritiek, maar haar animo voor de fijnen verslapt. De
voetianen knijpen de kat in het donker en hun vrouwen gaan saai gekleed. Momus,
de god van de satire en de schrijvers, raadt haar aan zich op de coccejanen te richten,
die immers geen wereldlijk genoegen versmaden. Venus betwijfelt of professoren
in de theologie zich zullen laten verleiden, maar ze vergist zich. Hun geleerde
geschriften dienen als dekmantel voor hun lichtzinnige levenswandel en
liefdesaffaires. Zij stellen de rede boven de openbaring en leiden een ongebonden
leven. De coccejanen misbruiken hun gezag om dames te verleiden en pappen aan
met regenten, ook grote liefhebbers van de erotiek. Momus hoopt dat Venus hen
ertoe kan bewegen hun machtswellust in stads- en kerkbestuur te temperen.
Venus zoekt de coccejanen in de kerk, maar treft hen laveloos in een wijnkelder.
Het kost haar weinig moeite hen te overreden. De wellust is aantrekkelijker dan het
predikambt en binnen de kortste keren zijn zelfs de geleerdsten onder hen geheel in
de ban van de liefde. Dankzij Venus' inspanningen kunnen oude vrijsters en
voormalige courtisanes terecht bij de coccejaanse predikanten. Tevreden keert Venus
terug naar het rijk der goden.
De Coccejaanse Venus besluit met een toespraak tot de predikanten, waarin de
auteur de dichters in bescherming neemt. De dichters gunnen de predikanten graag
hun liefdesavonturen, maar die meten met twee maten. Ook zij zijn gevoelig voor
erotiek, dus ze moeten ophouden de dichters zwart te maken en uit te maken voor
atheïsten.
Het tweede hekeldicht, de Bruiloft in Salomons Tempel, is waarschijnlijk in haast
geschreven. Het is korter, van mindere kwaliteit dan de Coccejaanse Venus en uiterst
grof van toon. ‘Salomon’ en ‘Aagje’ worden nu nauwelijks verhuld ten tonele gevoerd.
Venus en Momus twisten over de morele aanvaardbaarheid van het huwelijk en de
achtergronden en moraal van het bruidspaar. Venus verdedigt hen, maar Momus
reageert met bijtend sarcasme. Salomon is bezweken voor de verlokkingen van het
vlees, binnen de kortste keren zal Aagje hem bedriegen. Haar verleden als courtisane
laat daarover geen twijfel. Jij verdient goed met je preken en je schrijven, voegt
Momus Salomon toe, dus trouw jij maar een hoer!
Venus krijgt genoeg van de laster. Ze twijfelt er niet aan dat Salomon zelfs van
een hoer een heilige kan maken. De roddel zal mettertijd wel luwen. Het lot heeft
bepaald dat het stel moet trouwen, zelfs al kost het Salomon zijn omgang met de
regenten. Momus blijft kritisch. De professor had beter kunnen trouwen met een
ingetogen, rechtzinnige weduwe. Venus zegent het bruidspaar en uiteindelijk gaat
ook Momus akkoord, maar hij benadrukt nog eens dat onder
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de predikanten de wellust nu de vroomheid overtreft. De macht van de liefde is
onweerstaanbaar, dus geef niet af op een ander, zolang je niet weet waaraan je jezelf
nog schuldig zult maken.
Van Hoogstraten afficheerde zich in de Coccejaanse Venus als een ‘vrye geest’,
die weinig ophad met de dogmatische geschillen die de gereformeerde kerk
verscheurden. Onder devote calvinisten, voetianen en coccejanen, moeten zijn
gedichten afgrijzen hebben opgewekt, maar dat was niet het publiek dat hij voor
ogen had. Van Hoogstraten richtte zich tot een geletterde, kunstminnende groep
lezers, die bekend was met de kerkelijke geschillen, maar die zijn scepsis en
vrijzinnige oriëntatie deelde. Vooral daarin schuilt de betekenis van deze tekstuitgave.
Van Hoogstratens hekeldichten vestigen de aandacht op een in de regel zwijgende
menigte, die het theologische gekrakeel onverschillig danwel met ironie en sarcasme
heeft gadegeslagen. Toch valt in beide gedichten, Van Hoogstratens vrijzinnige
oriëntatie ten spijt, geen spoor van een verlichte gezindheid te ontwaren. De
coccejaanse predikanten worden voorgesteld als opportunisten, die Descartes
gebruiken om hun lichtvaardige levenswandel te legitimeren. De moderne filosofie
leidt in die visie onvermijdelijk tot seksuele losbandigheid, moreel verval en politiek
machtsmisbruik. In dit opzicht vertolkte Van Hoogstratens satire ook het
anti-intellectualisme en het in essentie conservatieve, sociale ressentiment van de
kleine burgerij tegen een politieke en maatschappelijke elite, die de coccejaanse
predikanten in de kerkelijke strijd een machtsbasis verschafte. Binnen dit
maatschappelijke segment beschikten de voetianen over een ruime aanhang.
Deze voortreffelijk geannoteerde en toegelichte teksteditie van beide gedichten
biedt een unieke blik op het religieuze en culturele klimaat in Dordrecht aan het eind
van de zeventiende eeuw, en meer in het algemeen op de gespannen verhoudingen
binnen de publieke kerk op het breukvlak van orthodoxie en naderende Verlichting.
De teksteditie wordt voorafgegaan door een inleidend deel van ruim tweehonderd
pagina's met een introductie en een samenvatting van de inhoud van de gedichten,
gevolgd door een exposé over de theologische achtergonden van de kerkelijke
partijstrijd en gedetailleerde biografische overzichten van Van Til en Van Hoogstraten.
Ook Van Hoogstratens zwager Paulus van Hoven, die als dichter en Dordts coccejaan
een zekere faam genoot en die in de Coccejaanse Venus terloops over de hekel wordt
gehaald, wordt in een biografische schets aan de vergetelheid ontrukt. Liefhebbers
van minutieus en uitgebreid uitgewerkt archiefonderzoek zullen aan dit boek hun
hart kunnen ophalen. Ook los van de teksteditie bevat het veel nieuwe,
belangwekkende informatie, die ongetwijfeld haar weg zal vinden. Hetzelfde geldt
voor de bijlagen en vooral de iconografie van de portretten van Van Hoogstraten en
zijn geliefde, Ida van Coeverden, opgesteld in samenwerking met Michiel Roscam
Abbing. Op cd is bovendien een collatieverslag en een verantwoording van transcriptie
en tekstkritiek toegevoegd.
JOHN BESSELING
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Jacques Baartmans, Alexander Philip van der Capellen (1745-1787). De
tragische lotgevallen van een dienaar van prins Willem V. Hilversum,
Verloren 2015. 222 p., ill. Prijs: € 23.
Alexander Philip van der Capellen is de minst bekende van de drie leden van de
familie Van der Capellen die in de jaren zeventig en tachtig van de achttiende eeuw
op het politieke toneel van de Republiek een rol hebben gespeeld. De hoofdrol op
dat toneel was weggelegd voor zijn achterneef, Joan Derk van der Capellen
(1741-1784). Deze wordt algemeen gezien als de belangrijkste aanvoerder van de
patriotten. Na zijn overlijden trad Robert Jasper van der Capellen (1743-1814), een
oudere broer van Alexander Philip, als zodanig op. Tegen wil en dank vervulde
Alexander Philip in de steeds hoger oplopende politieke tegenstellingen slechts een
bijrol. Andere leden van de familie Van der Capellen waren in deze periode weliswaar
eveneens politiek actief, maar alleen op provinciaal en plaatselijk niveau. De literatuur
over Joan Derk van der Capellen is zeer omvangrijk. Dit geldt minder voor de twee
andere genoemde leden. Jacques Baartmans publiceerde in 2010 de eerste uitgebreide
biografie van Robert Jasper van der Capellen. Hij heeft deze nu laten volgen door
een biografie van Alexander Philip. De handel en wandel van dit lid van de familie
Van der Capellen wordt door de auteur in zes hoofdstukken uitvoerig onder de loep
genomen.
Evenals zijn vier oudere broers kreeg Alexander Philip van der Capellen een
opleiding die bij zijn afkomst uit de Gelderse landadel paste. Na de Latijnse School
in Zutphen kozen zijn ouders voor hem een opleiding tot page aan het stadhouderlijk
hof. Hij verbleef hiervoor in een internaat, het zogenoemde pagehuis in Den Haag.
Dit in tegenstelling tot zijn broer Robert Jasper, die in Utrecht rechten mocht studeren
en op kamers woonde. Na het voltooien van zijn opleiding kreeg Alexander Philip
de functies van kamerheer en officier van de Garde du Corps (lijfwacht) van prins
Willem V. Hij volgde de hertog van Brunswijk op als plaatsvervangend commandant
van de Garde du Corps, nadat deze in 1782 het veld had moeten ruimen. Met deze
functie bereikte Alexander Philip, achteraf gezien, het hoogtepunt in zijn carrière.
Baartmans geeft in zijn boek een goede tekening van de sfeer van intriges aan een
hof. Daarnaast schetst hij op inzichtelijke wijze enkele karaktertrekken van de
hoofdpersoon die in de loop van de tijd leidden tot verschillende botsingen met andere
hovelingen en uiteindelijk met prins Willem V zelf. De schrijver laat aan de hand
van de correspondentie tussen Alexander Philip en zijn broer Robert Jasper zien, dat
eerstgenoemde zich steeds ongemakkelijker ging voelen aan het hof.
Alexander Philip raakte betrokken bij grote en kleine conflicten. Een voorbeeld
hiervan is een stevige ruzie in de zomer van 1782 met de echtgenote van
opperkamerheer Sigismund van Heiden Reinestein over de aanwezigheid van haar
kinderen bij de ontvangst van de graaf en gravin van het Noorden. Het was een
publiek geheim dat onder deze adellijke titels niemand minder dan de toekomstige
tsaar van Rusland, Paul I, zoon van Catharina de Grote, met zijn echtgenote een reis
door Europa maakte. Dit conflict kan nog worden gezien in het licht van de
rivaliserende families Van der Capellen en Van Heiden Reinestein, maar de politieke
tegenstellingen tussen patriotten en prinsgezinden bereikten ten slotte ook het
stadhouderlijk hof. Alexander Philip kwam in
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een uiterst lastige situatie terecht, doordat zijn familie grotendeels voor het patriotse
kamp koos en zijn achterneef en zijn broer als kopstukken van deze beweging
optraden. Van Heiden Reinestein en zijn familie daarentegen waren prinsgezind.
Tussen Alexander Philip en Willem V ontstond in de loop van de tijd een
vertrouwensbreuk die uiteindelijk leidde tot het opgeven van zijn functie als kamerheer
aan het hof. Alexander Philip schreef een pamflet, afgedrukt als bijlage van deze
biografie, om zijn gedrag in deze kwestie te rechtvaardigen. Daardoor vervreemdde
hij zich verder van Willem V en kwam zijn carrière op een zijspoor terecht. Hij
behield zijn functie bij de Garde du Corps, dat een onderdeel vormde van het
garnizoen in Den Haag, maar zijn werkterrein werd beperkt tot dat van stalmeester
van de stadhouderlijke stallen. Ook in deze functie raakte hij, door zijn eigenzinnige
karakter, weer betrokken bij een aantal conflicten. Zeer tegen zijn zin benoemden
de Staten van Holland hem tot commandant van de vesting Gorinchem, waar hij
arriveerde op de dag dat de Pruisische troepen de grenzen van de Republiek
overschreden. Ervaring op het slagveld had hij niet (H.Th. Colenbrander betitelt hem
om die reden in De patriotten, deel 3, p. 257, als een ‘parademilitair’). Na enkele
schermutselingen gaf Alexander Philip de vesting over. Als gevolg daarvan kwam
hij als krijgsgevangene van de Pruisen in de citadel van Wezel terecht.
Baartmans wijdt enkele bladzijden aan een raadselachtig familielid, door hem
‘nicht Stephanie’ genoemd (p.152-157). Deze achternicht deed pogingen om de
omstandigheden waaronder Alexander Philip gevangen zat, te verbeteren. De schrijver
is er niet in geslaagd de identiteit van deze Stephanie vast te stellen. De aanzet tot
het achterhalen daarvan geeft hij echter zelf bij de vermelding: ‘Mevrouwe van
Stephani geb. Van der Reck’ (p. 165). Hieruit is af te leiden, dat het gaat om
Wilhelmina Anna Henriëtta Friderica von der Reck, gehuwd met Leopold Friedrich
von Stephani, een Pruisische officier. Deze Wilhelmina was de dochter van Henriëtta
Gijsbertha Jacoba van Rouwenoort (1737-1763), echtgenote van Dietrich Adolf
(Freiherr) von der Reck (1725-1789), Erb- und Gerichtsherr zu Reck und Frömern,
Landrat des Kreises Hamm (Westfalen). Zij was tevens de kleindochter van Maria
Anthonetta Walburgis van der Capellen (1712-1757), gehuwd met Willem Hendrik
van Rouwenoort (1705-1782). Haar grootmoeder was een zuster van Frederik Robert
van der Capellen (1710-1756), de vader van Alexander Philip. Dit is onder andere
af te leiden uit de boedelverdeling die werd opgesteld na het overlijden van haar
grootvader Rouwenoort, van wie zij erfde bij plaatsvervulling. Deze achternicht had
via haar echtgenoot toegang tot de kringen van hogere Pruisische militairen en trachtte
langs die weg voor Alexander Philip verbetering van zijn lot te bereiken. Haar
tussenkomst heeft hem uiteindelijk niet meer mogen baten. Kort na zijn vrijlating
overleed hij, tengevolge van de geleden ontberingen, in Utrecht, toen hij op de
terugweg was naar zijn huis in Voorschoten, kasteel Duivenvoorde.
De schrijver geeft in zijn boek een interessante kijk op de per saldo mislukte
loopbaan van een hooggeplaatste ambtenaar in de Republiek. Hij heeft daarbij ruim
geput uit het archief van de familie Van der Capellen in het Gelders Archief en uit
andere archieven. De gegevens die aan de geraadpleegde bronnen en de literatuur
zijn ontleend, zijn gemakkelijk te raadplegen in het door hem toegevoegde
personenregister. Daarnaast blijft er voor de lezer nog wel wat
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informatie te wensen over. Zo laat de auteur de samenstelling van het garnizoen in
Den Haag in het midden. Hetzelfde geldt voor de gevoelige grens tussen burgerlijke
en militaire strafrechtspraak in het conflict tussen een aantal leden van de Garde du
Corps en de Hollandse Garde. Juist op deze militaire jurisdictie richtten achterneef
Joan Derk en andere patriotten de pijlen van hun kritiek.
E.H. DE JONG

Jan K.H. van der Meer, Vanuit de koets bekeken. Sigismund van Heiden
Reinestein en zijn reisverslagen. Assen, Van Gorcum 2013. 192 p., ill. Prijs:
€ 29,95.
De Drentse landdrost Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein (1740-1806)
werd ooit als een van de voornaamste raadgevers van stadhouder Willem V gezien.
Wie over zijn activiteiten aan het stadhouderlijk hof wil lezen, raadplege de
gedenkschriften van de Utrechtse edele en aartsroddelaar Gijsbert Jan van
Hardenbroek. Intriges aan het hof tierden welig: terwijl Van Heiden Reinestein
prinsgezinde schrijvers als Philippus Verbrugge faciliteerde om stadhouders meest
geliefde adviseur, Lodewijk Ernst hertog Van Brunswijk Wolffenbüttel, tegen laster
te verdedigen, deed de Drentse drost zelf alles om de hertog bij de stadhouder in
diskrediet te brengen. Openlijk steunde hij Brunswijk, maar tegelijkertijd smeedde
hij met anderen een complot om de hertog uit al zijn functies te zetten. De drost had
overal politieke ijzers in het vuur - bemoeide zich met alles en iedereen. Zegt Van
Hardenbroek.
In de periode 1764-1794 maakte Van Heiden Reinestein een vakantiereis en acht
dienstreizen in binnen- en buitenland, onder meer naar Parijs en Berlijn, waarvan hij
nauwgezet verslag in het Frans deed. De historicus Jan van der Meer, die in 2007 al
de dagboeken van de Drentse drost uitgaf (zie Mededelingen JCW 30 (2007), p.
163-166), heeft in 2013 een voorbeeldige uitgave van die reizen gepubliceerd. Hij
vertaalde de verslagen, hertaalde enkele korte, in het Nederlands geschreven
aantekeningen en bracht eenheid in de spelling van namen van families en plaatsen.
Het eerste verslag betreft de vakantiereis naar Parijs, die het karakter van een
Bildungsreise heeft. Die was bedoeld voor jongeren - Van Heiden Reinestein was
toen 24 jaar - om de wereld buiten de Republiek te leren kennen, een bezoek te
brengen aan al dan niet bekende tijdgenoten, te netwerken dus, een gebruikelijke
onderneming, alvorens aan het grote leven te beginnen.
De andere tochten, dienstreizen, maakte Van Heiden in opdracht van de stadhouder
of in zijn gezelschap. Willem V was in 1766 meerderjarig geworden en in zijn nieuwe
status van stadhouder reisde hij rond door zijn gewesten. Bij twee ervan vergezelde
Van Heiden hem en hield er een verslag van bij. In 1781 beschrijft hij een
stadhouderlijke inspectie van de verdedigingswerken op de Zuid-Hollandse eilanden
en een tweede verslag gaat over een vlootschouw in Den Helder. In 1783 stelt hij
een memorie op over een missie naar het Franse hof. In 1791 schrijft hij uitgebreid
over een zending naar Brunswijk en Berlijn. Zeven jaar later noteert hij enkele regels

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

over een bezoek van de stadhouderlijke familie aan Haarlem. Het laatste verslag, uit
1794, betreft een inspectietocht langs
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het zuidelijk front dat is opgetrokken om de Franse revolutionairen tegen te houden.
Dat verslag eindigt abrupt, midden in een zin - de rest is waarschijnlijk verloren
gegaan of vernietigd. Van der Meer leidt elk vertaald verslag in en sluit af met een
‘Terugblik’, en een ‘Besluit’ rondt het geheel af.
Van Heiden heeft zijn reisaantekeningen, net als eerder zijn dagboeken, voor ‘later’
vastgelegd, maar soms geven zijn aantekeningen er blijk van bedoeld te zijn voor
insiders. Vele NB's zijn waarschijnlijk later toegevoegd om een bewering te
verduidelijken voor zichzelf of voor andere lezers.
Op basis van de in de reisverslagen genoemde kosten heeft Van der Meer
geprobeerd na te rekenen wat een reisje van Van Heiden moet hebben gekost. De
eerste reis, de vakantie naar Frankrijk vanuit Maastricht van bijna een maand voor
vijf personen, zou omgerekend zo'n slordige € 180.000 gekost hebben, thans zo'n
zes modale jaarinkomens.
De aantekeningen van Van Heiden geven zelden enige emotie weer. Het blijft bij
waarnemen in de zin van ‘fraai’, ‘mooi’, ‘schitterend’ of ‘naar behoren’, wat dat
laatste ook precies mag betekenen; het doel is ‘alles te weten te komen’. Wat al die
‘bezienswaardigheden’ nu met hem doen, lezen we niet, maar sommige opmerkingen
zijn wel onthullend, bijvoorbeeld bij het verblijf in Antwerpen: ‘Vandaaruit naar de
Dominicanenkerk. De Calvarie, het graf van Jezus Christus, het Vagevuur en dat
alles bij elkaar, opgetuigd met een eindeloze hoeveelheid middelmatige
beeldhouwwerken, beantwoordt niet aan de voorstelling die men zich van zulke
opmerkelijke afbeeldingen had gevormd’. Een toegevoegd NB meldt: ‘Onze eigen
gids maakt ons er opmerkzaam op dat dit geschikter is om vrouwen te vermaken,
zelfs te verrassen, dan mannen. Misschien hadden enkele van het gezelschap
aanleiding gegeven tot deze opmerking’.
Meestal staat het reisgezelschap op vakantie tegen zeven uur op, maakt toilet (soms
anderhalf uur) en ontvangt elke ochtend een horde aan ‘pruikenmakers, kappers,
kleermakers, tandverzorgers, schoenmakers, joden, bankbedienden en andere
verkopers met elkaar wedijverend in beleefdheid’. Overdag bezoekt het gezelschap
in hoog tempo allerlei bezienswaardigheden (een ‘overrompelende hoeveelheid’), 's
avonds gaan ze naar ballet-, toneel- of muziekuitvoeringen - er worden talrijke
toneelstukken uitgevoerd.
Het eten valt bij Van Heiden niet altijd in de smaak: ‘We gebruiken er (logement
het Kasteel van Brussel te Antwerpen) het avondmaal om negen uur. Erwten gekookt
in spoelwater, en meer van dergelijke schotels remmen de aanvankelijke eetlust’ (p.
21). Ook het vuurwerk afgestoken tijdens de rondreis van Willem V in Veere in 1766
kon hem matig bekoren: het was groot, lang en vervelend (p. 65). Maar een
gebochelde koetsier die niet kan mennen en net als de voorrijder de weg niet weet,
is weer hilarisch door de droge manier waarop Van Heiden het voorval vertelt.
De meest politieke reis is de diplomatieke zending naar Parijs in 1783, waar Van
Heiden in een persoonlijk onderhoud ‘Parijs’ ervan moet overtuigen dat de patriotse
rellen in het thuisland geen invloed hebben op de vredesbesprekingen die Frankrijk
(dat ook de belangen van de Republiek zou behartigen) en Spanje met Engeland
voeren om de Vierde Engelse zeeoorlog te beëindigen. Die reis is meer een verslag
van de gevoerde besprekingen, door Van Heiden in een memorie samengevat. Hij
moest ‘de juiste opvattingen van de prins, waarover een al te verkeerd beeld was
ontstaan, overbrengen’, een netelige opdracht (p.
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109). Toen hij in Parijs arriveerde was er al een voorlopige vredesovereenkomst, die
zijn missie even overbodig als ridicuul maakte, temeer daar Van Heiden niet bepaald
een behendige diplomaat bleek en de Republiek de overeenkomst ook had getekend,
nog voordat de drost goed en wel in Frankrijk arriveerde. Achteraf bleken zijn
reisbonnetjes ook nog beroering te wekken.
Ondanks al zijn reserve, die trouwens in zijn dagboeken manifester is, zijn de
reisverslagen van Van Heiden - met de toelichtingen van de editeur - interessante en
soms humoristische lectuur. Talloze illustraties, onder meer kaarten waarop de reizen
per koets gevolgd kunnen worden, afbeeldingen van tijdgenoten, bezochte gebouwen,
schilderijen en beelden, en gebruikte munten, beantwoorden aan de visuele behoefte
van de lezer.
PIETER VAN WISSING
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Signaleringen
Hans Merkle, Markgraf Carl Wilhelms Reisen zur ‘Gemüthsergötzung’.
Auf dem Rhein in die Niederlande und andere ‘Lustreisen’ des Gründers
von Karlsruhe. Spurensuche und Tagebücher. Ubstadt-Weiher, Verlag
Regionalkultur 2014. 175 p., ill. Prijs (in Duitsland): € 19,90.
Markgraaf Carl Wilhelm van Baden-Durlach (1679-1738) heeft de naam dat hij een
voorzichtig financieel beleid voerde. Hij moest wel, want aan het eind van de
zeventiende eeuw hadden de troepen van Lodewijk XIV niet alleen de Palts, maar
ook zijn graafschap geplunderd. Niettemin wist hij na 1700 het slot Karlsruhe te
laten verrijzen, waar hij in 1715 de gelijknamige stad bij stichtte. Bij enkele passies
hield hij de hand niet op de knip: zangeressen (voor wie zijn interesse niet louter
muzikaal was), zeldzame planten en exotische dieren kocht hij met regelmaat op. Zo
reisde hij eind 1711, begin 1712 naar Venetië, waar hij meerdere zangeressen en een
flinke versterking voor zijn hoforkest contracteerde.
Rond 1695 had Carl Wilhelm in Utrecht gestudeerd en in 1711 bezocht hij de
Republiek opnieuw. Van die eerste reizen zijn geen uitgebreide verslagen bewaard
gebleven, maar van zijn reizen in 1726 naar Frankfurt, waar hij een bloeiende agave
wilde zien, en in 1723 en 1729 naar de Republiek, hield zijn rechterhand Johann
Ernst Bürcklin (1689-1771) omvangrijke dagboeken bij. Van die dagboeken heeft
Hans Merkle een bondige samenvatting gemaakt. De uittreksels zijn aangevuld met
een paar kleine katernen over onderwerpen als de tolheffing op de Rijn en Nederlandse
buitenplaatsen als inspiratiebron voor de graaf. De tekst is ruim geïllustreerd en van
bijna driehonderd voetnoten voorzien. Of de in de Republiek opgedane indrukken
werkelijk zo bepalend zijn geweest voor het uiterlijk van het Karlsruher slot en de
opzet van de omringende tuinen en de stad, waag ik te betwijfelen, maar verder maakt
de uitgave een zeer betrouwbare indruk en was het lezen ervan een genoegen.
Carl Wilhelm maakte zijn reizen over de Rijn met een speciaal gebouwd jacht,
waarop zich soms wel tachtig man bevonden. Opvallend is dat hij in het buitenland
alles deed om officiële verplichtingen te ontwijken en dat hij een heel ongedwongen
sfeer in zijn gezelschap nastreefde. Ook ging hij regelmatig van boord om tuinen en
parken te bezoeken.
De reis in 1723 duurde twee maanden, waarvan bijna twee weken aan de heenreis
en bijna drie weken aan de terugreis op gingen. Hij verbleef toen bij zijn
vertegenwoordiger Scheid in Amsterdam; een deel van zijn entourage betrok logies
in de Oude Doelen. Er werden uitstapjes gemaakt naar onder meer Den Haag. De
heen- en terugreis van 1729 duurden nog langer, maar het verblijf in de Republiek
ook: de graaf had een huis buiten Haarlem gekocht bij het Spaarne, ten oosten van
de Haarlemmerhout, waar hij vier maanden verbleef. De dagboeken staan vol met
aardige details. Zo bracht de graaf met zijn gevolg meerdere bezoeken aan de
exotische dieren van Blaauw Jan, en was in Haarlem juist ‘das Alte Austernhaus’,
zonder twijfel een bordeel, een uitspanning waar heren uit het gezelschap regelmatig
over de vloer kwamen. Bürcklin is op dat punt heel openhartig, maar ook tweeslachtig:
enerzijds lezen we ‘Bürcklin gab sich entsetzt: “Ich finde seit acht Tag, daß Harlem

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 38

ein gottloser Orth, [...] jung und alt huret und kupplet”. Von der Magd eines
Kaufmanns hatte er erfahren, dass die Haarlemer
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nicht ins Voorhout [de omgeving van het huis van de graaf] wollten, weil es dort
“mehrenteils schlechte Leüte habe, so mache man sich verdächtig”, wenn man dort
ein- und ausginge’, anderzijds neemt hij regelmatig deel aan de uitjes van de heren,
en precies een maand later heeft Burcklin ‘“umb 12 Uhr jemand Rendevous gegeben”
und “divertirte” sich dort bis morgens um vier Uhr’. De hier geciteerde zinnen geven
overigens een goede indruk van hoe Merkle zijn zinnen opbouwt uit eigen en
geciteerde woorden: ik vond dat geen bezwaar, maar je moet er wel tegen kunnen.
De begeleiders rollen regelmatig dronken over de pagina's, terwijl de graaf zelf
veel tijd besteedt aan het doornemen van catalogi van veilingen van bloembollen, al
gaat hij een enkele keer ook naar een komedie of opera. Bijna dagelijks bezoekt hij
tuinen en koopt hij bollen en planten, en zelfs neemt hij enkele hoveniers van zijn
gastheren over. Of hij koopt drie apen mét hun begeleider: geen wonder dat zijn jacht
op de terugreis zo volgeladen was dat de kanonnen niet in stelling gebracht konden
worden om de eresalvo's te beantwoorden die vanaf de boot van de hertog van
Saksen-Weimar gebracht werden.
In het boek komen tientallen namen van Nederlanders voor, van de heer Annenberg,
die in de Oost een fortuin vergaard had, en de bankier Clifford, wiens tuinen bezocht
werden, tot de Jood Os uit Amsterdam, die de graaf aan een Moor helpt, en de musicus
Petit uit Utrecht, die ooit in dienst van de graaf geweest was, en ook een reeks
anonymi, zoals koorddansers op een kermis. Soms is het puzzelen wie of wat er
bedoeld wordt: Voorschotten zal toch wel Voorschoten zijn geweest, en Schloß
Hundslardyk Honselaarsdijk; maar vrijwel elke met name genoemde persoon is van
een bruikbare voetnoot voorzien. Een grote lacune in het boek is de periode 28
april-20 mei 1729: Bürcklin ondernam in die periode een missie naar Londen. Ook
daarover maakte hij notities, maar daar heeft Merkle niet uit geput, omdat hij zich
tot het doen en laten van de graaf en zijn gevolg in de Republiek wilde beperken. En
dat geeft aan wat het enige minpunt van het boek is: er staan in de originele dagboeken
ongetwijfeld nog veel meer interessante details, maar om die te lezen blijft een bezoek
aan het Generallandesarchiv in Karlsruhe noodzakelijk.
JAC FUCHS

Benjamin J. Kaplan, Guneconde's kidnapping. A story of religious conflict
in the age of Enlightenment. New Haven/Londen, Yale University Press
2014. 290 p., ill. Prijs: € 29,95. (Ook in het Nederlands: Gunecondes
ontvoering. Een geschiedenis van religieuze strijd in de tijd van de
Verlichting. Vert. Roelof Posthuma. Amsterdam, Nieuw Amsterdam 2014.
256 p., ill. Prijs: € 19,95. Ook als e-book.)
Een ‘religieus conflict in de tijd van de Verlichting’: de titel geeft eigenlijk niet veel
weg. Dat het drama zich afspeelt in Vaals - wie zou dat bevroeden?
In april 1762 wordt in Vaals een baby geboren. Het arme kind zou in al zijn
onschuld aanleiding worden voor jaren van heftige, soms zelfs gewelddadige
botsingen tussen katholieken in Aken en protestanten in Vaals. Zijn moeder was
gereformeerd, zijn vader katholiek. Zijn moeder was in maatschappelijk opzicht de
meerdere van zijn vader. Zijn moeder kwam uit Vaals, zijn vader uit de omgeving
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van Aken. Vaals en Aken - zo dicht als die plaatsen bij elkaar lagen, zo ver waren
ze van elkaar verwijderd in religieus, juridisch en bestuurlijk opzicht. De protestanten
uit Aken moesten in Vaals kerken. De katholieken in Vaals hadden
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er hun eigen kerk (en hoefden dus niet naar Aken).
De misère begon bij de doop van het jongetje in de Vaalse protestantse kerk. Deze
plechtigheid werd plotseling onderbroken door de zus van de vader, die de kerk
binnen rende en het kind uit de handen van de dominee griste. Volgens die zus, de
Cunegonde uit de titel, moest het kind katholiek gedoopt worden. Ze kwam niet ver
en werd gearresteerd. Daarna waren de poppen aan het dansen.
Cunegonde werd uit haar Vaalse opsluiting bevrijd door een stel knullen uit Aken,
maar na veel gesteggel tussen Aken en Vaals weer teruggebracht naar Vaals en van
daar naar de (beter beveiligde) gevangenis van Maastricht. Maar de geest was uit de
fles. Protestanten in Aken werden gemolesteerd, de priester van Vaals gearresteerd.
Er ontrolt zich een weinig verheffend spektakel van bestuurlijk en juridisch geruzie,
van processen, bestuurlijke malversaties, en religieuze, soms lijfelijk uitgevochten
twisten. Uiteindelijk raakten zelfs de Staten-Generaal erbij betrokken.
Van dit alles doet Benjamin Kaplan op uiterst leesbare wijze verslag, aangevuld
met verhelderende beschrijvingen van plaatselijke omstandigheden en historische
achtergronden. Hij sluit het boek af met een hoofdstuk waarin hij toelicht hoe
dergelijke microgeschiedenis relevant kan zijn voor de macrogeschiedenis. Aangezien
hij zich vooral bezighoudt met (religieuze) tolerantie valt daar het accent op. Mij
lijkt deze casus vooral een illustratie bij de macrogeschiedenis van de (religieuze)
problematiek van grensgebieden - Vaals, geheel omringd door katholieke gebieden,
was deel van de generaliteitslanden en stond dus onder bestuur van ‘Den Haag’. Of
andere grensgebieden met vergelijkbare problemen te kampen hadden, al was het
maar in minder extreme vorm, is mij onbekend. Het lijkt me een mooi
onderzoeksterrein.
ADH

Ignaz Matthey, Eer verloren, al verloren. Het duel in de Nederlandse
geschiedenis. Zutphen, Walburg Pers 2012. 624 p., ill. Prijs: € 49,50.
Dit moet welhaast het ultieme boek over het duel in de Nederlanden, inclusief
voormalige koloniën, zijn: honderden pagina's casuïstiek, van de Middeleeuwen tot
nu. Allerhande soorten duels passeren de revue, zoals formele, informele en
semi-formele duels, ruiterduels, gerechtelijke tweekampen, ‘staande’ duels met
blanke wapens, met knuppels of stokken of met pistolen. Mét hun onderverdelingen,
zoals duels op commando en duels op signaal, duels au premier sang en duels sans
pointe. Wij eenvoudige burgers snappen er het fijne niet van en dat klopt ook wel:
duels werden eeuwen lang voornamelijk uitgevochten door edellieden, militairen die twee categorieën overlappen soms - en studenten. En dan vaak ook nog binnen
eigen kring.
Tegen duelleren zijn al sinds vroeg zestiende eeuw steeds weer plakkaten,
ordonnanties en wetten uitgevaardigd door verschillende overheden, maar hoeveel
zoden die aan de dijk zetten, is niet na te gaan. Bovendien kenden de meeste wetten
forse en nogal elitaire mazen, waar duellisten doorheen konden glippen. Desondanks
werden de meeste (?) duels op een afgezonderde plek uitgevochten - de duinen bij
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Katwijk waren geliefd bij Leidse studenten - en vaak heel vroeg in de ochtend,
wanneer de meeste mensen nog sliepen. Wie toch betrapt werd, liep het risico voor
rechtbank of krijgsraad te moeten verschijnen. Toch zijn vele betrapten na een proces
nog vrijuit gegaan, al heeft
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een enkeling wel degelijk de doodstraf gekregen. En voordat u denkt dat we inmiddels
beschaafd en sociaal genivelleerd genoeg zijn om het duel allang naar de afvalbak
van de geschiedenis verwezen te hebben: de tweegevechtartikelen zijn pas in 2005
uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt. Toenmalig minister van justitie, Donner,
meende dat het Wetboek niet mocht ‘verworden tot een rariteitenkabinet’, dus mét
de duelartikelen verdween ook - éénmaal raden - het ‘verbod om zonder vergunning
ter kaapvaart te gaan’ (p. 199)! Het tweegevechtartikel in het Wetboek van Militair
Strafrecht (sinds 1903) was al in 1990 gesneuveld (p. 211).
Mattheys boek is volgepakt met meer of minder curieuze feiten en gegevens, met
verhalen over duels die lopen van dramatisch tot tragikomisch en zelfs kluchtig
(Leidse studenten die in 1905 duelleerden met glazen melk). Het ligt dan ook
allerminst aan de auteur dat de lezer zo nu en dan, wat zal ik zeggen, verveeld raakt?
Al die lichtgeraakte heethoofden, opgewonden standjes en driftkikkers, die zich na
een slok op in hun eer aangetast voelen! In feite is het basisprincipe van het duel een
eentonige aangelegenheid en de omslagillustratie van het boek laat dat goed zien:
een beschonken gezelschap, een lijk op de grond en een zelfvoldane winnaar.
Bijkomend probleem voor ons is natuurlijk ook dat we ons weinig meer kunnen
voorstellen bij dat soort eergevoel, al kun je je afvragen: dronkenschap en eer, wat
voor rare combinatie is dat eigenlijk?
Hoe dat ook zij: veel werd er niet geduelleerd in de Nederlanden. Toegegeven,
door de ongetwijfeld (soms? vaak?) met succes betrachte zwijgplicht voor de
betrokkenen - duellisten en secondanten - is het onmogelijk een realistisch getal te
geven. De auteur behandelt overigens ook duels die door Nederlanders in het
buitenland zijn uitgevochten, waarvan dat tussen Georges-Charles baron van
Heeckeren-d'Anthès en Alexander Poesjkin ‘'s [w]erelds beroemdste ereduel’ is (p.
440). In dat in 1837 bij Sint Petersburg gestreden duel sneefde Ruslands grootste
dichter door een Nederlandse kogel! Niet iets om trots op te zijn, dunkt me.
Het boek is niet chronologisch geordend, maar naar thema, onderwerp of locatie,
waardoor de achttiende-eeuwse duels verspreid zijn geraakt. Dat wordt enigszins
gecompenseerd door de zeer uitvoerige registers op namen en zaken. Ten slotte: al
voeren in hun eer aangetaste opgewonden standjes de boventoon, Matthey heeft het
allemaal uiterst leesbaar opgeschreven.
ADH

Book Sales Catalogues Online. Leiden, Brill 2015. Website:
http://primary-sources.brillonline.com/browse/book-sales-catalogues-online.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: € 14.500 - dat is het bedrag dat Brill
vraagt voor de toegang tot Book Sales Catalogues Online (BSCO). Zoals bekend,
bestaat het project om Nederlandse boekcatalogi uit de periode 1599-1800 voor een
groot publiek toegankelijk te maken al veel langer. Op initiatief van Bert van Selm
werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen met het verfilmen op microfiche
van boekhandels- en veilingcatalogi in binnen- en (vooral) buitenland: van Amsterdam
tot Wolfenbüttel en St. Petersburg. Voor de BSCO zijn bijna vierduizend van die
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catalogi op microfiche gedigitaliseerd. Er zullen de komende jaren nog duizend
bekende catalogi bij komen. De gegevens daarvan zijn wel alvast in het systeem
opgenomen.
Voor onderzoek naar het boekenbezit en de boekhandel in de zeventiende en
achttiende eeuw is de enorme collectie
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microfiches onmisbaar. Catalogi zijn van het typische drukwerk dat indertijd na
gebruik waardeloos was geworden en waarvan we het geluk hebben dat er nog, mede
dankzij boekverzamelaars als August van Brunswijk-Wolfenbüttel, een enkel
exemplaar bewaard is gebleven. Slechts een fractie van alle gedrukte veilingcatalogi
is bewaard gebleven. Vaak werd dit soort gebruiksdrukwerk als oud papier gebruikt.
Zo werd het in 2011 in de bibliotheek van het Vaticaan ontdekte manuscript van
Spinoza's Ethica ooit verstevigd met een afgedankte veilingcatalogus.
Alle microfiches zijn nu gedigitaliseerd en in te zien op de website van Brill.
Zoals gezegd is de aanschafprijs met haar bijna vijftienduizend euro enorm.
Uiteraard is deze prijs vastgesteld voor instellingen en voor de particulier niet op te
brengen. Toch is de digitale collectie het vermelden hier waard. Allereerst omdat het
een unieke informatiebron is over de boekhandel en het boekenbezit in de
vroegmoderne periode. (Hoewel men moet oppassen om de veilingcatalogus gelijk
te stellen aan een inventaris van een privébibliotheek. Titels werden immers
weggelaten of juist toegevoegd door de sluwe handelaar.) De digitale beschikbaarheid
is voornamelijk een grote vooruitgang op de bestaande microfiches; niet meer zoeken
in de lade naar het juiste fiche, de soms lastige bediening van de microfiche-lezer en
het vermoeiende staren naar het flikkerende beeldscherm. Nee, nu is het aanklikken
van een link genoeg om de volledige catalogus te zien en met hetzelfde gemak een
andere titel uit het zelfde jaar te bestuderen. Zeker voor onderzoek naar een bepaalde
boekhandelaar of periode is het een stap voorwaarts. Maar voor een particuliere
onderzoeker nog steeds niet de aanschafprijs waard.
Hoewel het volgens Brill mogelijk is om voor één dag toegang te kopen voor dertig
euro, is de tweede reden om dit project te noemen dat de Koninklijke Bibliotheek
haar leden toegang geeft tot de 207.900 digitale scans (met twee pagina's per scan)
van de BSCO. Op dit moment is het alleen mogelijk om ter plekke in de bibliotheek
de collectie digitaal te raadplegen en dus niet vanuit huis. Welke instellingen nog
meer toegang hebben (of gaan krijgen) is niet duidelijk.
Het allergrootste voordeel van de BSCO is vooral het gemak van snel ‘bladeren’.
Maar verwacht geen wonderen. Men kan nu nog alleen zoeken op de naam, het jaar
of boekhandelaar van de catalogustitel zelf en deze gids tot de collectie was al eerder
online toegankelijk (via http://bsc.idcpublishers.info/). De BSCO is wel met extra
gegevens uitgebreid. Zoeken in de inhoud kan niet. Daarvoor is het simpelweg nog
(lang) wachten op goede ocr-software.
RJ
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Verschenen
Samenstelling: Rindert Jagersma
Esther Poulus, De Botgatman. Het archeologisch onderzoek naar een Engels
slachtoffer van de oorlog van 1799. POD, Lulu 2013. 134 p. Prijs: € 20,89.
Vincenzo Lo Cascio, m.m.v. Elisabeth Nijpels, Il primo dizionario
Italiano-Olandese - Het eerste woordenboek Nederlands-Italiaans. Amsterdam
1672/2014. Amstelveen, Fondazione/Stichting Italned 2014. 446 p., ill. Prijs:
onbekend.
Robert K. Massie, Peter de Grote. Een biografie. Utrecht, Omniboek 2014. 800
p. Prijs: € 39,99.
Alicia C. Montoya, Former le coeur et éclairer l'esprit. Lezen in de achttiende
eeuw. Radboud Universiteit Nijmegen 2014. 20 p. [Inaugurele rede].
Bart Wallet, Zeeburg. Geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-1914.
Hilversum, Verloren 2014. 220 p., ill. Prijs: € 19.
Salvador Bloemgarten, Justus Swavings wondere bestaan. Wereldreiziger van
1784 tot 1835. Amsterdam, Boom 2015. 432 p., ill. Prijs: € 24,90.
Christopher Clark, IJzeren Koninkrijk. Opkomst en ondergang van Pruisen
1600-1947. Amsterdam, De Bezige Bij 2015. 800 p. Prijs: € 49,95.
Thomas H. von der Dunk, Toren versus traditie. De worsteling van
classicistische architecten met een middeleeuws fenomeen. Leiden, Primavera
Pers 2015. 288 p., ill. Prijs: € 34,50.
Rudi Ekkart en Claire van den Donk, Van Bol tot Veth. De portretverzameling
van de families Van de Poll, Wolters en Quina. Leiden, Primavera Pers 2015.
144 p., ill. Prijs: € 29,50.
Truusje Goedings, De kunst van het kleuren. 1480-1720. Nijmegen, Vantilt
2015. 160 p., ill. Prijs: € 22,50.
Elizabeth de Groot, ‘Laet doch niemant dese brief leesen’. Vrouwenbrieven uit
Friese familiearchieven 1600-1800. Gorredijk, Bornmeer 2015. 216 p. Prijs: €
17,50.
Paul De Hert, Andreas Kinneging, Maarten Colette (red.), Benjamin Constant.
Ontdekker van de moderne vrijheid. Antwerpen, Pelckmans 2015. 192 p. Prijs:
€ 21,50.
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Arnold Heumakers. De esthetische revolutie. Amsterdam, Boom 2015. 502 p.
Prijs: € 39,90.
Klaas de Jong, Pieter Rixtel (1643-1673). Een dichter zonder rust. Hilversum,
Verloren 2015. 120 p., ill. Prijs: € 15.
Menno van der Laan, Uit verre streken. Koffie, thee en andere koloniale waren.
Eindhoven, Lecturis 2015. 144 p. Prijs: € 24,95.
Guus Pikkemaat, Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het katholiek-protestant
dilemma. Soesterberg, Aspekt 2015. 188 p., ill. Prijs: € 24,95.
Rüdiger Safranski, Goethe. Kunstwerk van het leven. Amsterdam, Atlas Contact
2015. 720 p. Prijs: € 44,99.
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Anne de Vries, Mijn moeder heeft de pee aan mij. Nederlandse kinderrijmen
uit Noord en Zuid. Amsterdam, Amsterdam University Press 2015. 208 p. Prijs:
€ 19,95.
Guust de Vries, Leven en werk van David de Gorter. Vader van de Nederlandse
floristiek. POD, Boekenbent 2015. 108 p. Prijs: € 19.
Lodewijk Wagenaar (red.), Aan de Overkant. Ontmoetingen in dienst van de
VOC en WIC (1600-1800). Leiden, Sidestone Press 2015. 342 p., ill. Prijs: € 29,95.
Joost Welten, Antihelden. Bijzondere levens van gewone mensen uit de tijd van
Napoleon. Zwolle, WBooks 2015. 382 p., ill. Prijs: € 49,99.
Michiel Wielema (inleiding en hertaling), De ingebeelde chaos. Hendrik
Wyermars. Hilversum, Verloren 2015. 157 p., ill. Prijs: € 19.
Kate Williams, Joséphine. Amsterdam, Bert Bakker 2014. 416 p. Prijs: € 29,95.
Adam Zamoyski, De fantoomterreur. Revolutiedreiging en de onderdrukking
van de vrijheid 1789-1848. Amsterdam, Balans 2015. 560 p. Prijs: € 27,50.

Buitenland/anderstalig
Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Child of the Enlightenment.
Revolutionary Europe reflected in a boyhood diary. Vert. Diane Webb. Leiden,
Brill 2014. XII, 556 p., ill. Prijs: € 50. [Vert. van Kind van de toekomst. De
wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798)]
Feike Dietz, Adam Morton, Els Stronks en Marc Van Vaeck (eds.), Illustrated
religious texts in the North of Europe. Farnham (GB), Ashgate 2014. 300 p.,
ill. Prijs: £ 70.
Sarah Tindal Kareem, Eighteenth-century fiction and the reinvention of wonder.
Oxford, Oxford University Press 2014. 304 p. Prijs: £ 55.
Kathryn Lowerre (ed.), The lively arts of the London stage, 1675-1725. Farnham,
Ashgate 2014. 324 p. Prijs: £ 58,50.
Henry L. Fulton, Dr. John Moore, 1729-1802. A life in medicine, travel, and
revolution. Newark, University of Delaware Press 2014. 810 p. Prijs: $ 150.
James Raven, Publishing business in eighteenth-century England. Woodbridge,
Boydell Press 2014. 348 p. Prijs: £ 17,99.
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James L. Schorr (ed.), ‘La Bagatelle’ (1718-1719): a critical edition of Justus
van Effen's journal. Oxford, Voltaire Foundation 2014. 344 p. Prijs: € 92.
Kristel Smentek, Mariette and the science of the connoisseur in
eighteenth-century Europe. Farnham, Ashgate 2014. 342 p., ill. Prijs: £ 63.
Junko Aono, Confronting the Golden Age. Imitation and innovation in Dutch
genre painting 1680-1750. Amsterdam, Amsterdam University Press 2015. 234
p., ill. Prijs: € 99.
Teresa Barnard (red.), British women and the intellectual world in the long
eighteenth century. Farnham, Ashgate 2015. 214 p. Prijs: £ 54.
Frederik Dhondt, Balance of power and norm hierarchy: Franco-British
diplomacy after the Peace of Utrecht. Leiden, Brill 2015. 636 p., ill. Prijs: €
179.
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Ulrich Groetsch, Hermann Samuel Reimarus (1694-1768). Classicist, hebraist,
Enlightenment radical in disguise. Leiden, Brill 2015. 376 p. Prijs: € 143.
Mary Lindemann, The merchant Republics: Amsterdam, Antwerp, and Hamburg,
1648-1790. New York, Cambridge University Press 2015. 374 p. Prijs: $ 99.
Ronit Milano, The portrait bust and French cultural politics in the eighteenth
century. Leiden, Brill 2015. 228 p., ill. Prijs: € 125.
Judith Milhous en Robert D. Hume, Playwrights, publishers and the market.
The publication of plays in eighteenth-century England. Chicago, Panizzi
Lectures 2015. 416 p., ill. Prijs: $ 85.
John Richard Moores, Representations of France in English satirical prints
1740-1832. New York, Palgrave Macmillan 2015. 280 p. Prijs: $ 75.
Bert De Munck en Dries Lyna (red.), Concepts of value in European material
culture, 1500-1900. Farnham (GB), Ashgate 2015. 304 p., ill. Prijs: £ 75.
Joris Oddens, Mart Rutjes en Erik Jacobs (red.), The political culture of the
sister republics, 1794-1806 (France, the Netherlands, Switzerland and Italy).
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2015. 280 p. Prijs: € 89.
Freek Schmidt, Passion and control. Dutch architectural culture of the eighteenth
century. Farnham (GB), Ashgate 2015. 380 p., ill. Prijs: £ 75.
David Selby, Tocqueville, Jansenism, and the necessity of the political in a
democratic age. Amsterdam, Amsterdam University Press 2015. 284 p. Prijs:
€ 89.
Kenneth Sheppard, Anti-atheism in Early Modern England 1580-1720. The
atheist answered and his arror confuted. Leiden, Brill 2015. 339 p. Prijs: € 138.
Gary Schwartz, A pregnant past. The Dutch seventeenth century in the global
twenty-first. Amsterdam, Amsterdam University Press 2015. 29 p. Prijs: gratis.
[Download als e-book op website AUP]
Anouchka Vasak, L'Accident de Ménilmontant. Parijs, Garnier 2015. 279 p.
Prijs: € 39. [Over het Ménilmontantongeluk als verhaald door Rousseau in de
tweede wandeling van zijn Rêveries du promeneur solitaire.]
Martin Wåhlberg, La scène de musique dans le roman du XVIIIe siècle. 456 p.
Parijs, Garnier 2015. Prijs: € 56.
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Uit de tijdschriften
Het Jaarboek Amstelodamum 106 (2014) is rijk aan artikelen over de achttiende
eeuw:
• Michiel Roscam Abbing, ‘“So Een Wunder heeft men hier nooijt
gesien”. De Indische vrouwtjesolifant (1678/80-1706) van Bartel
Verhagen’;
• Wim Hutter†, ‘Cornelis van Laer (1705-1774) - “eine Significante
Person”’ [Van Laer was een ‘significant’ man in de
Hernhuttersbeweging];
• Huib J. Zuidervaart en Charlotte C.S. Rulkens, ‘De Amsterdamse
mathematicus Jan van den Dam (1706-1770) en zijn vernuftige
planetaria’.

La lettre clandestine is een periodiek waarin verslag wordt gedaan van onderzoek
naar clandestiene filosofische geschriften van de zeventiende en achttiende
eeuw, die van invloed zijn geweest op het denken van Verlichtingsfilosofen.
Onlangs verscheen bij
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uitgever Garnier (Parijs) aflevering 23, 414 pagina's dik, prijs: € 29.
European Drama and Performance Studies 1 (2015) nr. 4: themanummer ‘Dance
and the Dutch Republic’ (uitgegeven door Garnier), bevat de volgende artikelen:
• Rebekah Ahrendt, ‘A Huguenot impresario in the Dutch Republic’
[over Jean-Jacques Quesnot de la Chenée];
• Rudolf Rasch, ‘Jacob Klein “the Elder”, dancing master of the
Amsterdam city theatre in Corelli's time’;
• Michael Burden, ‘Masque, nationality, and image. Baiting the show
with a Dutch dance’;
• Jennifer Thorp, ‘London celebrations of the wedding between the
Princess Royal and the Prince of Orange in 1733-1734’;
• Anna de Haas & Jed Wentz, ‘Les Enfans du Sr. Frederic. The
identities and performances of a theatre family active in the United
Provinces, 1758-1763’.

Overig
‘Chris van der Heijden over raddraaier Jacob Campo Weyerman’, Radio OBA
Live (HUMAN), met Theodor Holman (10 juni 2015, 59:59 min.). Terug te
beluisteren op: http://www.npo.nl/oba-live/10-06-2015/RBX_HUMAN_857306.
In samenwerking met de National Archives (Londen) heeft de firma Gale de
Engelse, op het buitenland betrekking hebbende ‘State Papers’ over de periode
1714-1782 online gezet. Het gaat om vele duizenden documenten, waarvan de
reeks SP 77 de Zuidelijke Nederlanden (‘Flanders’) betreft, de reeks SP 84 de
Republiek (‘Holland’) en de reeks SP 105 de archieven van de Britse legaties.
Voor meer informatie en/of een gratis test: e-mail emea.galereply@cengage.com,
of op internet: gale.cengage.co.uk/statepapers.
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