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Politiek op de kermis
Het genre van de gefingeerde rarekiekvertoning*
Ivo Nieuwenhuis
Dat het nieuws als bron van vermaak kan gelden, blijkt tegenwoordig vrijwel
onophoudelijk. Het aantal podia voor nieuws-gerelateerde humor is in Nederland
anno 2016 schier oneindig en de productie van dit type humor stabiel hoog. De
satirische nieuwswebsite De Speld (‘Uw vaste prik voor betrouwbaar nieuws’)
publiceert minstens één bericht per dag. Cabaretiers trekken avond aan avond volle
zalen. Op televisie volgen op de actualiteit geënte amusementsprogramma's, meestal
ook gemaakt door cabaretiers, elkaar in rap tempo op: alleen al in de afgelopen
maanden waren daar Cojones (VARA), Zondag met Lubach (VPRO) en De Kwis (VARA)
te bewonderen. Mediawetenschappers duiden dergelijke uitingen doorgaans aan als
infotainment: publieke communicatie waarin de grens tussen informeren en amuseren
(entertainen) vaag is.1 Ze suggereren daarbij dat die grensvervaging een typisch
product is van onze hedendaagse, ‘hypermediale’ samenleving, waarin de
amusementsindustrie oppermachtig is en ‘Vind ik leuk’ voor velen de belangrijkste
uiting van betrokkenheid bij een onderwerp.2
Dat ook in de achttiende eeuw de grenzen tussen informeren (of opiniëren) en
amuseren alom al vervaagden, is voor lezers van de Mededelingen natuurlijk geen
nieuws. De tijdschriften van Jacob Campo Weyerman vormen hiervan misschien
wel het meest sprekende voorbeeld. Het is mij er hier dan ook niet om te doen het
ongelijk van de voornoemde mediawetenschappers aan te tonen. Evenmin wil ik
betogen dat er tussen de achttiende eeuw en nu niets is veranderd, en ons bestaan al
minstens drie eeuwen door een preoccupatie met entertainment wordt gekenmerkt.
Wel wil ik laten zien hoe de vermenging van (politiek) nieuws en amusement, die
vandaag de dag op televisie en internet zo prominent zichtbaar is, in de achttiende
eeuw werkzaam was, meer specifiek in het genre dat ik zou willen aanduiden als de
gefingeerde rarekiekvertoning.
Over dat genre is tot nog toe in de wetenschappelijke literatuur vooral in terloopse
termen gesproken, naar mijn idee ten onrechte.3 Het biedt ons namelijk inzicht in
een vorm van veelal politiek getint vermaak die duidelijk anders is dan wat we kennen
van de satirische tijdschriften van figuren als Hendrik Doedijns, Weyerman en, later
in de eeuw, Pieter van Woensel: het is minder intellectueel, meer ‘volks’, daarmee
toegankelijker en in potentie dus ook geschikter voor een breder publiek. Een
belangrijke sleutel tot het begrip van die meer laagdrempelige politieke humor biedt
de context van de kermis, niet toevallig ook de thuisbasis van de rarekiek.

‘Moy fraay curieux’
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Het genre van de gefingeerde rarekiekvertoning is geïnspireerd op de rarekiek, die
in de vroegmoderne tijd door heel Europa te vinden was. De Britten kenden de kastjes
als ‘peepshows’ of ‘raree shows’, de Fransen als ‘rarités’ en in de Duitstalige gebieden
sprak men van ‘Guckkasten’.4 Samen met onder meer
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liedjeszangers, poppenspelers en dierkunstenaars maakte de rarekiek - de naam duidde
zowel de vertoner als zijn kast aan - deel uit van de toenmalige amusementsbranche.
Het was een vorm van straatvertier.5
Waaruit dat vertier precies bestond is enigszins ongewis. Er lijken meerdere
modellen rarekieks in omloop te zijn geweest.6 In ieder geval was er altijd sprake
van een houten kast waarin iets te zien was. Het model dat we in Nederlandse bronnen
het meest terugvinden is een op een standaard geplaatste afgesloten kast met één of
meer kijkgaten, waardoor het publiek kon kijken naar een afbeelding in de kast.
Vermoedelijk waren de kijkgaten voorzien van een lens, waardoor een diepte-effect
ontstond en de afbeelding een levensechte aanblik bood. Met die garantie van
levensechtheid kon de eigenaar van de kast het publiek naar zijn attractie lokken,
alwaar het dan tegen betaling een kijkje mocht nemen.7 Dat maakt de rarekiek tot
een voorloper van de bioscoop, een vorm van audiovisueel entertainment op locatie,
waarbij de eigenaar van de kast het auditieve gedeelte voor zijn rekening nam: hij
voorzag de beelden in de kast van toelichting en commentaar en speelde daarmee de
rol van explicateur.
Wanneer deze vorm van audiovisueel entertainment precies zijn intrede deed in
de publieke ruimte, is moeilijk te bepalen. In ieder geval lijkt de gewoonte om met
dergelijke kijkkasten bij wijze van attractie langs de straten te trekken pas in de late
zeventiende eeuw te zijn ontstaan. Vanaf dat moment vinden we de rarekiek op
afbeeldingen van de kermis en het straatleven en wordt ernaar verwezen in pamfletten.
In de Republiek gebeurde dit voor het eerst in een pamflet naar aanleiding van de
moord op de gebroeders De Witt in 1672: Haeghse nouvelles de rarité, moy curieus
de Ms. Witten.8 Het vroegste Britse voorbeeld, The raree show, stamt uit 1681 en
heeft een zekere vermaardheid, aangezien het een pamflet tegen koning Karel II
betreft, waarvoor de auteur, Stephen Colledge, de doodstraf kreeg.
Met de opkomst van de rarekiek als kermisattractie doet ook het genre van de
gefingeerde rarekiekvertoning zijn intrede. Daaronder versta ik de nabootsing van
een rarekiekvertoning in gedrukte, tekstuele vorm, eventueel ondersteund met enige
illustraties. Het genoemde pamflet uit 1672 kan nog niet tot die categorie gerekend
worden, omdat hierin de verwijzing naar de rarekiek alleen in de titel voorkomt; het
pamflet zelf bestaat slechts uit een berijmde blamering van de gebroeders De Witt
van één pagina. Het pamflet van Colledge is wel als een gefingeerde rarekiekvertoning
te beschouwen en daarmee, vooralsnog, het oudst overgeleverde voorbeeld van dit
genre. Niet lang daarna echter verscheen De tweede Amsterdamse Posttyding moy
fraay curieux van de Keuninke van Vrankryke, de State Jerusalemme die kroote
Turke e comsla (ca. 1689), een vier pagina's tellend pamflet, vermoedelijk deel
uitmakend van een grotere reeks, waarin we voor het eerst de ‘rarekiekformule’,
zoals ik hem maar even noem, in de Republiek aan het werk zien.9
Het woord rarekiek komt in dit pamflet nog niet voor. Wel is sprake van een
‘Rariteyt’. Ook wordt de lezer al op het goede spoor gezet door de woorden ‘moy
fraay curieux’ in de titel. Die vormden namelijk de gebruikelijke aanprijzing waarmee
de vertoners hun publiek probeerden te lokken. De frase werd op den duur zo
conventioneel dat de term ‘fraai curieus’ als synoniem voor de rarekiek zelf ging
fungeren.10 Wat de lezer eveneens al in de titel kon herkennen was het taalgebruik
van de rarekiekvertoner, een Fransman die Nederlands spreekt
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met zwaar Frans accent: ‘mooi’ wordt gespeld als ‘moy’, er is sprake van een
‘Keuninke’ van ‘Vrankryke’, een ‘kroote Turke’ et cetera. Dat taalgebruik is een van
de belangrijkste kenmerken van de gefingeerde rarekiekvertoning, waarin de vertoner
nadrukkelijk een typetje is, een personage dat de echte rarekiek-vertoner op een
clichématige en vermoedelijk ietwat overdreven manier imiteert met als doel de
lachlust op te wekken.11

‘De raarekiek-kas’. Prent van A. Bouwens met een bijbehorend versje, dat de rarekiek aanprijst als
leerzame attractie voor de jeugd waar ze beter haar geld aan kan besteden dan aan snoepgoed. Gedateerd
tussen 1794 en 1804. (Collectie Rijksmuseum, Amsterdam)

Een volgend kenmerk, dat ook in veel latere gefingeerde vertoningen terugkeert,
is de gedramatiseerde vertelsituatie, waarbij sprake is van personages die met elkaar
het gesprek aangaan. Er verschijnen twee vertoners ten tonele, Jean en Deny, en
daarnaast een hele stoet inwoners van Amsterdam, zowel kinderen
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als volwassenen, die een kijkje komt nemen in de rarekiek en reageert op wat er te
zien is. De beelden, beschreven door Jean en Deny, hebben betrekking op de politieke
actualiteit: recente krijgsverrichtingen, het gedrag van Europese vorsten. Zo ontstaat
een variant op het in de Republiek toen reeds vertrouwde verschijnsel van het
praatjespamflet.12

Titelpagina van De tweede Amsterdamse Posttyding moy fraay curieux van de Keuninke van Vrankryke,
de State Jerusalemme die kroote Turke e comsla (ca. 1689). (Universiteitsbibliotheek Gent)

Het feit dat in dit pamflet de rarekiek wordt opgevoerd als een medium dat
informatie brengt over actuele gebeurtenissen, roept de vraag op in hoeverre ook de
echte rarekieks in die tijd als nieuwsmedium functioneerden. Het antwoord op die
vraag is helaas niet eenduidig. Een belangrijk tegenargument is de traagheid van dit
medium vergeleken met andere contemporaine media voor nieuwsverspreiding, zoals
de krant en mond-tot-mondcommunicatie. De meeste mensen zullen de rarekiek
maar af en toe hebben kunnen aanschouwen, wellicht alleen tijdens de jaarlijkse
kermis. De vertoner zal bovendien hebben rondgereisd met een vast repertoire aan
beelden, waar hij minstens één seizoen mee wilde doen om niet te veel kosten te
hoeven maken. Dat alles maakt het erg onwaarschijnlijk dat mensen hun nieuws
haalden uit de rarekiek.13 De prenten voor rarekieks die nog bewaard zijn gebleven,
bieden echter een genuanceerder beeld. Afbeeldingen van landschappen en verhalen
uit de Bijbel en de klassieke oudheid waren populair, zo blijkt, maar representaties
van grote eigentijdse gebeurtenissen als natuurrampen en veldslagen evenzeer.14 Dit
doet vermoeden dat de rarekiek, hoewel waarschijnlijk geen directe bron voor
nieuwsfeiten, wel een rol speelde in de vroegmoderne nieuwscommunicatie als
medium dat het nieuws - letterlijk - aanschouwelijk maakte en wellicht ook duidde,
via de toelichtingen van de vertoner. De rarekiek zou daarmee gezien kunnen worden
als een soort Polygoon-journaal avant la lettre en de gefingeerde rarekiekvertoning
als een tekstuele variant op dit verschijnsel.
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Na De tweede Amsterdamse Posttyding van omstreeks 1689 blijft het enige tijd
stil aan het front van de gefingeerde vertoningen in de Republiek. Pas in
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1706 treffen we de volgende titel aan.15 Inmiddels is de Spaanse Successieoorlog
uitgebroken, die aanleiding is voor een hausse aan gefingeerde rarekieks. De formule
neemt vastere vormen aan, terwijl ook enige noviteiten hun intrede doen. Ten eerste
wordt het personage Harlequin (soms Arlequin) geïntroduceerd. In de Republiek
kende men deze figuur, het type van de vrolijke knecht en komische zonderling,
afkomstig uit de commedia dell'arte-traditie, vooral in afgeleide vorm. De van
oorsprong Italiaanse commedia dell'arte was in de zeventiende eeuw groot geworden
in Frankrijk en op den duur raakte dit toneelgenre sterk verfranst. Voor zover men
in de Republiek bekend was met de commedia dell'arte-traditie was het via deze
Franse weg.16 De Franse Harlequin is in de gefingeerde rarekiekvertoningen voortaan
degene die de in de rarekiek vertoonde beelden beschrijft. In taalgebruik en gedrag
blijft hij hetzelfde type: een koeterwaals pratende, wat armoedig overkomende
persoon. De figuur van de echte rarekiekvertoner en het personage Harlequin lijken
hier te zijn samengesmolten.17 Er is tevens sprake van een nieuwe vaste tegenspeler:
een Hollandse boer, luisterend naar een naam als Kees, Jaap of Gerrit. De gefingeerde
vertoning bestaat uit een discussie tussen Harlequin en de boer over een actuele
gebeurtenis, zoals een veldslag of een buitenlandse politieke crisis. De boer trekt
daarbij standaard aan het langste eind.
Binnen het genre van de gefingeerde rarekiekvertoningen vormt de variant
‘Harlequin met de rarekiek’ een voorname subcategorie, die specifiek in de vroege
achttiende eeuw een grote bloei doormaakte. In de vijftien jaar tussen 1706 en 1721
verschenen maar liefst 65 van dergelijke Harlequins; daarna vlakt de curve meteen
scherp af en komen we Harlequin en zijn rarekiek nog slechts sporadisch tegen. Een
flink aantal van deze Harlequins handelt over de Spaanse Successieoorlog. De
standaard rolverdeling tussen Harlequin en de boer sluit goed aan op deze oorlog:
Harlequin vertegenwoordigt het Franse, dus vijandige, standpunt, de Hollandse boer
symboliseert het goede vaderland en leest vanuit die positie de domme Harlequin de
les. Deze Harlequins vormen zo een voorbeeld van oorlogspropaganda, bedoeld om
de Fransen te beschimpen en de Hollanders en hun bondgenoten lof toe te zingen.18
Wie het format van de ‘Harlequin met de rarekiek’ heeft uitgevonden is helaas
niet na te gaan. De eerste titels verschenen anoniem. Wel is duidelijk dat het specifiek
twee Amsterdamse schrijvers waren die deze variant van de gefingeerde
rarekiekvertoning hun smoel hebben gegeven: Jan Pook en Jan van Gijsen.19 Pook
publiceerde in het najaar van 1708 drie rarekieks, die meerdere keren werden herdrukt
en waarvan ook enige, door de auteur zelf beschimpte, anonieme imitaties
verschenen.20 Hij nam deze tevens op in zijn Rommel-zoodjen bestaande in
verscheiden ernstige en boertige helden-zangen, in 1709 uitgegeven bij de bekende
boekverkoper Timotheus ten Hoorn. In die uitgave vinden we ook drie fraaie gravures,
waarop we Harlequin met zijn rarekiek zien, in gesprek met boer Jaap. Dezelfde
prenten vinden we, in subtiel gewijzigde vorm, nog tot diep in de achttiende eeuw
terug in andere gefingeerde rarekiekvertoningen.21
Jan van Gijsen bracht twee reeksen rarekieks uit: een serie van tien, betrekking
hebbend op de Spaanse Successieoorlog en verschenen in de jaren 1709-1710,
opgenomen in deel 3 van zijn Werken. Een volgende reeks van maar liefst zeventien
stuks is overgeleverd als losse pamfletten van steeds vier pagina's, in twee kolommen
bedrukt, waarin Jaap de vaste tegenspeler is van Harlequin.
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Die tweede serie verscheen grotendeels in de jaren 1714-1716.22 Van Gijsen heeft
daarmee getalsmatig het overwicht in het genre in deze periode. Het is tekenend dat
na zijn dood in 1722 de gefingeerde rarekiek decennialang slechts incidenteel opduikt.
Rond het midden van de achttiende eeuw doet zich een nieuwe variant van het
genre voor, die ik zou willen aanduiden als de scheldrarekiek. Wederom is het een
meermaals herdrukte publicatie die de toon zet. Ditmaal gaat het om De weergalooze
Amsterdamsche kiekkas, vertoonende de prince van Oranje en Nassou, en al wat hy
hier gedaan heeft omtrent de oude regeering (1748), verschenen naar aanleiding van
het Amsterdamse Doelistenoproer.23 Harlequin is hier verdwenen, evenals het
personage van de boer. Er is nu sprake van een monoloog van de vertoner, die beelden
beschrijft die verwijzen naar de actualiteit, nog wel altijd in dat typerende koeterwaals:
‘Kyke maar regt uit, daar heb je de Prinse van Oranje en Nassauw, kyke rys hoe dat
hy in de Koets zit met 6 Paarden bespannen’.24 Het voornaamste verschil betreft
echter de toonzetting, die nu fel aanvallend is. De vertoner, die voor de stadhouder
is, haalt de Doelisten scherp over de hekel. De beschreven beelden zijn vooral bedoeld
om personen van de tegenpartij met naam en toenaam te blameren: ‘Kyk maar regt
uit, daar ligt de Prins de voet op, schopt Jan Six onder zyn gat, dat hy 12 voeten ver
weg stuyft.’25 Het is deze variant van de gefingeerde rarekieks die enige decennia
later, in de Patriottentijd, zijn hoogtijdagen beleeft.
Tegen die tijd had de gefingeerde rarekiekvertoning ook een zusje gekregen, de
gefingeerde toverlantaarnvertoning. Qua opzet zijn deze twee vrijwel identiek, alleen
is het nu een toverlantaarn waarmee de zogenaamde beelden worden vertoond. Elders
schreef ik reeds uitgebreid over die toverlantaarntraditie, waarvan ik inmiddels heb
geconstateerd dat ze duidelijk ondergeschikt was aan die van de gefingeerde rarekiek.26
Gefingeerde toverlantaarns verschenen slechts in een beperkte periode, namelijk
tussen 1780 en 1806, en vallen getalsmatig in het niet bij de rarekieks. In het genre
van de gefingeerde rarekiekvertoning telde ik tot nog toe reeds 122 titels, van haar
zusje maar veertien. Haar faam dankt de gefingeerde toverlantaarnvertoning vooral
aan één zeer succesvolle exponent, het twintig afleveringen tellende orangistische
tijdschrift Lanterne Magique of Toverlantaern (1782-1783).27
Gefingeerde rarekiekvertoningen bleven ook in de negentiende eeuw verschijnen.
Het ging om politieke pamfletten, maar tevens - en dit is nieuw - om prentenboeken
voor kinderen. In het laatste geval was de connectie met het nieuws volledig
verdwenen. In de negentiende-eeuwse jeugdliteratuur fungeerde de rarekiek vooral
als medium om een afwisselende reeks van beelden uit allerhande exotische oorden
te tonen.28 Het feit dat daartoe de rarekiek gebruikt wordt, leert ons wel dat deze op
dat moment nog altijd een bekende publieke verschijning was. Er lijkt zo een directe
lijn te trekken van de rarekiek, die in de late zeventiende eeuw als vorm van
straatentertainment opkwam, via de toverlantaarn, die in de loop van de achttiende
eeuw aan het repertoire van openbaar vertoond amusement werd toegevoegd, naar
meer moderne vormen van visueel vermaak zoals film, televisie, videogames en,
meest recentelijk, YouTube.
Onvermijdelijk verdween de rarekiek uiteindelijk uit het dagelijks leven en
vervolgens ook uit het collectieve geheugen. Daarmee kwam ook het genre van de
gefingeerde rarekiekvertoning tot een einde. Als het publiek de ver-
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wijzingen niet meer herkent, werkt zo'n nabootsing immers niet meer. Het jongste
voorbeeld is toch nog opvallend jong. Op de website Geheugen van Nederland staat
een cabaretlied, getiteld ‘De rarekiek. Comique scêne’, gedateerd op 1920. Het betreft
een lied dat steeds onderbroken wordt door korte stukjes spreektekst, beginnend met
de woorden: ‘Kijkt maar regt uit Heeren en Dames, we gaan beginnen’. Vervolgens
komen allerlei internationale politieke figuren van dat moment aan bod, die kritisch
besproken worden.29 Minder dan een eeuw geleden fungeerde de rarekiekformule
dus nog als een vehikel voor satire en politiek commentaar, zoals het toen reeds een
kleine tweeënhalve eeuw gedaan had.

Een alternatieve publieke sfeer
De rarekiektraditie van de vroege achttiende eeuw, de bloeiperiode van de Harlequins,
kan gesitueerd worden in drie verschillende, maar ook samenhangende contexten.
De eerste is die van het vroegmoderne amusementscircuit, dat hierboven reeds
aan bod kwam. Als imitatie van een rarekiekvertoning verwijzen de Harlequins direct
naar die context. Ze spelen in op de herkenning bij het publiek van een dergelijke
attractie op straat of tijdens de kermis. Een aantal Harlequins noemt de kermis ook
in de titel.30 Dit is een wereld die we voor wat betreft de achttiende-eeuwse Republiek
vooral kennen uit literaire bronnen, zoals Lukas Rotgans' befaamde Boerekermis
(1708). In dit lange gedicht, dat velen tot navolging inspireerde, wordt de kermis
beschreven als een plaats van vrolijkheid, maar ook van norm-overschrijdend gedrag:
overvloedig eten, dronkenschap en openlijk seksueel handelen.31 Dat vrolijke,
ongedwongen karakter van de kermis sluit goed aan bij de kluchtige en enigszins
lompe toonzetting van de Harlequins. We hebben hier te maken met uitingen die
evident bedoeld zijn om het publiek te laten lachen, en dan niet door middel van
spitsvondigheden en subtiele inside jokes, maar via laagdrempelige humor: de
parodiëring van het Nederlands-met-Frans-accent van de vertoner, misverstanden
tussen Harlequin en de boer. Het is goed denkbaar dat dit soort blaadjes ook juist op
de kermis verkocht werden.32
Die laagdrempelige humor roept ook een tweede context op, namelijk die van de
boertige poëzie, die juist in de eerste decennia van de achttiende eeuw in de Republiek
floreerde. Jan te Winkel heeft als een van de weinige Nederlandse
literatuurgeschiedschrijvers deze bloei gesignaleerd. Onder de titel ‘De boertige
muze’ wijdt hij er in deel 5 van zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde
een heel hoofdstuk aan.33 Hij somt daarin een reeks dichters van boertige verzen op,
onder wie Jan Pook en Jan van Gijsen, maar ook Jakobus Rosseau, Salomon van
Rusting en Robert Hennebo. Volgens mij betreft het hier een traditie die we los
moeten zien van die van de satirische tijdschriften die omstreeks dezelfde tijd door
Doedijns en zijn navolgers werden geproduceerd. Sowieso ging het bij die tijdschriften
om proza en bij de boertige traditie om poëzie, maar bovenal gebruikte men in die
satirische tijdschriften vaak veel metaforiek en verwijzingen naar de klassieken,
waardoor dergelijke publicaties ook in de tijd zelf alleen voor de beter geschoolden
toegankelijk zullen zijn geweest.34 De teksten van figuren als Rosseau en Hennebo,
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en zullen daarom, zo vermoed ik, een breder publiek hebben aangesproken. Voor
datzelfde bredere publiek zullen ook de - eveneens berijmde - Harlequins geschreven
zijn.

Gravure bij Jan Pook, Eerste Harlequin, reyzende met zyn rarekiek (1708), afgedrukt in Pooks
Rommel-zoodjen (1709). (Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

Gravure bij de Tweede Harlequin (1708) in Jan Pook, Rommel-zoodjen (1709). De haan verbeeldt de
Franse haan, die zijn veren verliest. (Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
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De derde en laatste context die hier relevant is, is die van de contemporaine politiek.
De decennia rond 1700 vormden een roerige periode. Van 1672 tot 1713 was de
Republiek bijna permanent in oorlog met Frankrijk, wat aanleiding gaf tot een bijna
even permanente stroom aan nieuws en pamfletten.35 Dat de publicatie van
informerende en opiniërende geschriften conjunctuurgevoelig is, is algemeen bekend.
Dat juist in deze politiek turbulente jaren zoveel Harlequins verschenen, is dan ook
niet los te zien van het publicitaire hoogtij van dat moment. De Harlequins reageerden
op het nieuws en deden zelf ook aan opinievorming. Ze parasiteerden daarmee op
de bestaande nieuwsstroom, zonder welke ze nooit gemaakt hadden kunnen worden.36
Dit parasiteren brengt ons op een volgende kwestie: hoe verhielden de Harlequins
zich tot het grotere geheel van de toenmalige publieke opinie? Ik zie hier een sterk
verband met de vorige twee contexten, die van de kermis en de boertige poëzie. Dat
verband bestaat erin dat de Harlequins, als mengeling van nieuws, opinie en vermaak,
te beschouwen zijn als achttiende-eeuwse vormen van infotainment.
Over infotainment bestaan vandaag de dag zeer uiteenlopende visies. Enerzijds
zijn er onderzoekers die de opmars van infotainment zien als een gevaarlijke vorm
van verplatting, die een goed functioneren van de publieke sfeer als kritisch platform
ondermijnt. Het zou complexe vraagstukken terug-
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brengen tot eenvoudige soundbites en ertoe leiden dat vermaak meer en meer boven
inhoud gaat.37 Anderzijds zijn er wetenschappers die beweren dat infotainment de
publieke sfeer juist versterkt, omdat ze haar voor een breder publiek toegankelijk
maakt. Serieuze praatprogramma's over politiek en diepgaande analyses van politieke
debatten in kranten en tijdschriften zijn immers per definitie een elitaire
aangelegenheid. Infotainment heeft als pluspunt dat ze een publiek aanspreekt dat
anders überhaupt niet met politiek in aanraking zou komen; er zou zo een
emancipatoire werking van uitgaan.38

Op de gravure bij Pooks Derde Harlequin (1708), in diens Rommel-zoodjen (1709), heeft de boer
zich vermomd als Vlaming. (Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

Een soortgelijke analyse zouden we kunnen toepassen op de Harlequins en bij
uitbreiding op alle vormen van eenvoudig vermaak over politieke onderwerpen uit
deze periode. Aan de ene kant betreft het hier een versimpeling van de politieke
situatie: de ingewikkelde machtsstrijd tussen Europese mogendheden wordt
teruggebracht tot het belachelijk maken van de tegenpartij van dat moment. Aan de
andere kant brengen de Harlequins een breed publiek op de hoogte van het politieke
nieuws, bijvoorbeeld door in te gaan op specifieke veldslagen en deze ook te duiden
(uiteraard wel vanuit een duidelijk patriottisch standpunt). In die zin bieden ze een
toegankelijke vorm van nieuwscommunicatie en verbreden ze de publieke sfeer.
Die verbreding wordt des te interessanter in het licht van de theorievorming over
het concept publieke sfeer, zoals geëntameerd door Jürgen Habermas.39 Binnen die
theorievorming staat vooral de burgerlijke publieke sfeer, volgens Habermas tot
stand gekomen in de late zeventiende eeuw in Engeland, centraal. Het gaat om de
wereld van gegoede burgers, die samenkomen in koffiehuizen om kranten en
opiniebladen te lezen en over politiek te discussiëren. Die wereld wordt door
Habermas en diverse navolgers geïdealiseerd als een soort utopie voor het
onafhankelijke, kritische debat over zaken van publiek belang, waarin onderbouwde
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meningen werden gevormd die losstonden van zowel staat als markt.40 Inmiddels is
deze visie van vele kanten bekritiseerd. Zo is betoogd dat ze uitgaat van een nogal
elitair standpunt, aangezien de cultuur van koffiehuizen en opiniërende spectators
vooral het domein was van gegoede (mannelijke) burgers.41 Voortredenerend op die
kritische lijn zou de wereld van het politieke vermaak - Harlequins én andere vormen
van opiniërende of nieuws-gerelateerde boertigheid, te plaatsen in de vrolijke,
ongedwongen omgeving van de kermis - beschouwd kunnen worden als een
alternatieve publieke sfeer. Die sfeer voldoet weliswaar niet aan Habermas' strikte
normen van kritisch, inhoudelijk
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debat en onafhankelijkheid, maar er wordt wel degelijk actief gesproken over politiek
en ze is bovendien voor een veel breder publiek toegankelijk.
Om die alternatieve publieke sfeer nader in beeld te krijgen, wil ik aan de hand
van één vroegachttiende-eeuwse casus uit de rarekiektraditie laten zien wat dat
vroegmoderne politiek amusement, die infotainment omstreeks 1700, nu eigenlijk
behelsde.

Een komisch lesje mediawijsheid
Wie moet niet lachchen, en wie kan zich zelv bedwingen
Als uwen Harlequin komt met zyn Marsje an springen?
Die met een Waalsche tong, voor daden van gewigt,
Veild, 't geen de onnozelheid, der Fransjes vaak verricht.42

Dit schrijft Jan van Hoven in zijn lofdicht op Jan Pooks Rommelzoodjen (1709). Hij
verwijst hiermee naar de drie Harlequins waarmee Pook grote successen vierde.43
Behalve uit de diverse herdrukken en navolgingen die deze reeks ten deel viel, is dat
succes ook af te leiden uit een passage in Jakobus Rosseaus Samenspraak gehouden
in de and're waereld tusschen Jan van Gyzen en eenige and're versturve poeëten
(1722). Rosseau laat daarin de dan net overleden Van Gijsen in gesprek gaan met
diverse gestorven kunstbroeders, onder wie zijn stad- en tijdgenoot Jan Pook (zelf
in 1714 overleden). ‘U Harlequienen zyn van niemant nog verbeeterd’, merkt Van
Gijsen op tegen Pook, die dit zelf beaamt: ‘Het Waals, dat heerlyk Waals, is nimmer
door Poeëten/ Zo uytgeblaazen, als doen Pook dat werk begon’.44 We mogen dus
wel aannemen dat Pooks Harlequins onder tijdgenoten in hoog aanzien stonden. Dit
maakt nieuwsgierig naar de inhoud ervan.
De drie Harlequins vertellen samen feitelijk één verhaal, waarin de domme
Fransman Harlequin en de gewiekste Hollandse boer Jaap, afkomstig uit het
vestingdorp Nieuwersluis, de protagonisten zijn. De clou van het verhaal bestaat erin
dat Jaap Harlequin tot driemaal toe voor de gek houdt door te doen alsof hij aan de
kant van de Fransen staat in de Spaanse Successieoorlog, terwijl hij, als rechtgeaard
patriot, natuurlijk de Grote Alliantie (Engeland, de Republiek, Oostenrijk) steunt.
De centrale gebeurtenis waar de gefingeerde beelden van Harlequins rarekiek naar
verwijzen, is het beleg van Rijsel in het najaar van 1708. Uiteindelijk wisten de
geallieerden deze stad van de Fransen te winnen, maar dat kostte wel de nodige
moeite.45 Dat laatste blijft in de Harlequins uiteraard onvermeld; daarin worden vooral
de nederlagen en mislukkingen van het Frans-Spaanse kamp breed uitgemeten.
Wat betreft de publieke opinievorming lijken deze Harlequins in eerste instantie
weinig spannends te bieden. Het gaat om een bespotting van de Fransen vanuit
vaderlands perspectief zoals er in die tijd zovele werden gevonden, een conventionele
vorm van oorlogspropaganda.46 Als we wat nader inzoomen op de humor die hier
gebruikt wordt, valt op, dat die erg vaak te maken heeft met misverstanden. Dat
begint al met de ietwat flauwe openingsscène van deel 1, waarin Harlequin het eerste
beeld uit zijn rarekiek aan Jaap begint te beschrijven: een afbeelding van de slag bij
Wijnendale van 28 september 1708, waarin de Franse generaal La Motte een centrale
rol speelde. Harlequin introduceert
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hem als ‘Monsieur La Moth’, maar Jaap verstaat ‘Monster de Mot’ en snapt er niets
van: ‘Waar vecht die Mot mee, met de kaars?’ Harlequin legt uit dat het gaat om een
generaal ‘du Roi de Frans’, wat tot een nieuw misverstand leidt: Jaap denkt nu dat
het gaat om een garnaal, die iets met ‘Rooye Frans’ van doen heeft. Harlequin raakt
gefrustreerd en roept uit: ‘O, jou leggen niet wel uit, wat dat ik wil zek’, waarop Jaap
antwoordt: ‘Wel, spreek dan klaarder, malle gek’. Na een gedetailleerde uitleg van
wat een generaal is, valt bij Jaap eindelijk het kwartje.47 Dat Jaap het woord als
‘Jinneraal’ uitspreekt, is natuurlijk evenmin bevorderlijk voor wederzijds begrip. Er
volgen daarna nog een paar soortgelijke talige misverstanden, voordat Harlequin
eindelijk toekomt aan de beschrijving van wat er feitelijk in zijn rarekiekkas te zien
is.
Als we eenmaal bij die beschrijving zijn aanbeland, treedt een nieuwe vorm van
humor aan de dag, wederom gerelateerd aan misverstanden en ditmaal ook met
publieke opinievorming in verband te brengen. Harlequin beschrijft enkele beelden
van de slag bij Wijnendale, maar wel vanuit een duidelijk pro-Frans perspectief. Hij
doet het voorkomen alsof de Fransen deze slag wonnen, terwijl ze hem in
werkelijkheid verloren. Jaap ziet tegelijkertijd die beelden in de rarekiek, maar kan
die niet in overeenstemming brengen met Harlequins beschrijving. Dat leidt tot een
komische discrepantie van visies. Jaap constateert bijvoorbeeld: ‘De Franse lopen’,
waarop Harlequin antwoordt: ‘Niet men Heere: 't Is maar ien beekje retirere’.48 Steeds
heeft Harlequin een excuus klaar als Jaap iets ziet dat ingaat tegen diens verhaal. Als
er op de afbeelding bijvoorbeeld een soldaat van het Franse kamp sneuvelt, legt
Harlequin uit dat dit geen belangrijke militair was:
Dat 's bakkatel: dat 's kleyne waarde;
Dat is maar Spaans; daar steek niet in;
Hum maar Markies, en zo wat bin.49

Oftewel: het is ‘maar een Spanjaard’, dus het stelt niet zoveel voor. Intussen is het
voor de lezer overduidelijk dat Harlequin een valse voorstelling van zaken geeft en
ter plekke door Jaap als een leugenaar ontmaskerd wordt.
De humor die op deze manier ontstaat maakt op een slimme manier gebruik van
het feit dat de rarekiekvertoning zowel een auditieve als een visuele component heeft,
die tegelijk optreden: het bekijken van het beeld valt samen met het luisteren naar
de toelichting van de vertoner. Door het beeld zoals Jaap dat ziet te laten afwijken
van de toelichting van Harlequin ontstaat incongruentie, een basisprincipe in veel
humor.50 Deze techniek is vergelijkbaar met wat in hedendaagse televisiesatire gebeurt
wanneer de woorden van een bepaalde politicus worden gecombineerd met beelden
die deze woorden evident tegenspreken.
Je zou aan deze komische incongruentie ook nog een meer didactische lading
kunnen toekennen. Er wordt de laatste jaren in Nederland veel gesproken over het
belang van mediawijsheid. Kinderen moeten leren dat wat ze op televisie zien of op
internet lezen niet per se waar is, dat media gebruik maken van bepaalde ‘frames’
in hun weergave van de werkelijkheid, dat die weergave daarmee gekleurd is en dat
er meer en minder betrouwbare bronnen bestaan.51 Recentelijk is geconstateerd dat
dergelijke pleidooien voor media-educatie ook al in de vroegmoderne tijd bestonden.52
De Harlequins van Pook zouden even-
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zeer gezien kunnen worden als (luchtige) bijdragen aan die educatie. Ze leren de
lezer iets over de ‘framing’ van nieuwsfeiten, door letterlijk de discrepantie tussen
twee van die ‘frames’ te laten zien, dat van Harlequin en dat van Jaap. Op die manier
dragen ze, al dan niet bedoeld, bij aan de creatie van goed geïnformeerde burgers.
Dat dit inderdaad een manier is waarop we de Harlequins kunnen lezen, blijkt
temeer uit de dialoog aan het einde van de eerste Harlequin, wanneer Harlequin
erachter is gekomen dat Jaap niet Fransgezind is, zoals hij beweerde. De woorden
die Harlequin en Jaap dan uitwisselen zijn zo illustratief dat ze het verdienen om hier
volledig geciteerd te worden.

Harlequin
Ze* dokte wel, jou was niet Frans:
Om datte jou, om zo te zegge,
Al wat jou zien verkeerde uit legge.
Had ik die maar keweet wat eêr,
Je zoud niet heb kezien; ik zweer!
Die Boer, die maakt niet onderskeite;
Ze kyk de zaak, zo as hum leite:
Ze kan niet ziene met Frans oog,
En heffe kleine ding hiel hoog.

Jaap
We laten ons in slaap niet wiegen,
Nog deur jou kooltjes meêr bedriegen;
We zien de dingen, zo ze zyn;
En schajen 't Ware, van de Schyn.
Jy, doet niet as van wondren kallen;
Maar, die zeer haast in duigen vallen:
En Maat, zo leit het met jou spul.
Loop Waal; loop Rotzak; 't is ien Prul.
Het zel me spyten al me leven
Dat ik daar Geld heb an egeven
En 't is me, by men zieter! leet;
Dat ik myn tyd dus heb besteed.53

Pooks tweede en derde Harlequin zijn in wezen niet veel meer dan een voortzetting
van deze lijn, waarbij de verschillen in de ‘framing’ van actuele gebeurtenissen tussen
Harlequin en Jaap terugkeren. Harlequin groeit daarbij uit tot een steeds grotere
domkop, omdat hij zich er keer op keer door Jaap laat inluizen. Aan het begin van
deel 2 komt Harlequin opnieuw een boer tegen. Voor de zekerheid controleert hij of
deze niet uit Nieuwersluis komt, want met mensen die daar vandaan komen valt niet
te praten. Ze zijn ‘as de duv'le [...] zo dom;/Al wat hum zak, hum keek ferkeerte’.54
De boer bevestigt dat hij daar inderdaad niet vandaan komt, maar dat blijkt een
valstrik. Het is dezelfde Jaap, die zich voor de gein nog eens voordoet als pro-Frans.55
In de derde Harlequin is Jaap zelf naar Vlaanderen getrokken om poolshoogte te
nemen van de oorlogssituatie. Hij vindt daar een gesneuvelde met een Vlaams
kostuum en besluit dat kostuum
*

[ze = Fr. je = ik]
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aan te trekken en zich voor te doen als Vlaming. Hij beheerst het Vlaams accent
omdat hij regelmatig gevaren heeft op Gent. Wanneer hij opnieuw Harlequin
tegenkomt, kan hij hem zo voor de derde keer in de val lokken en zijn pro-Franse
act opvoeren.56

Besluit
Het mag duidelijk zijn dat er aan het genre van de gefingeerde rarekiekvertoning nog
veel te ontdekken valt. Zo zou het interessant zijn om te kijken in hoeverre het
misverstand-motief en de speelse vorm van media-educatie ook in de overige
Harlequins aanwezig zijn. Ook de connectie van de rarekiek met de kermis verdient
nader onderzoek, waarbij tevens het functioneren van de echte rarekieks betrokken
zou kunnen worden. Werden deze ook ingezet om grappen over het politieke nieuws
van de dag te maken en aan opinievorming te doen? Een lied uit 1749, waarin de
Haagse kermis wordt beschreven, brengt in elk geval de Harlequin-figuur wel met
dergelijke grappenmakerij in verband. Bij wijze van Droste-effect heeft dit lied zelf
de opzet van een gefingeerde rarekiekvertoning:
Kyk maar rekt uyte,
Jou sie daar Arlekyn,
Speul op de Fluyte,
Met zyn Confreer pasquyn,
Zy spot al wat zy ziet,
En maek op alles Lied,
Zy doen niet as raljere,
Mit al wat in de Land kom te passeren57

Deze regels fascineren: waren er inderdaad kermisartiesten die, gehuld in het kostuum
van Harlequin of de Romeinse spotgeest Pasquino, op de kermis een soort muzikale
cabaretact ten gehore brachten, daarbij duchtig raillerend (‘raljere’) met alles wat er
in het land was gebeurd, oftewel met de actualiteit? Dan zouden we de traditie van
achttiende-eeuwse infotainment nog veel breder kunnen trekken en beperkte deze
zich niet slechts tot pamfletten en tijdschriften, maar had ze ook een theatrale pendant.
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Kakera Akotie, Cornelis van Engelen en Christiaan Hagerop
De historische context van een Afrikaanse brief uit 1764
Ton Jongenelen
Egodocumenten van Afrikanen die als slaven naar Suriname verscheept werden zijn
zeldzaam. Het was dan ook vol trots dat het spectatoriale blad De Denker in juli 1764
de ‘Brief van Kakera Akotie aan zijn Broeder Atta’ publiceerde. Ter introductie
bracht De Denker zijn lezers een voorval van een aantal jaren geleden in herinnering:
een Nederlandse kapitein ontvoerde een aantal vrije negers uit Afrika om ze in
Suriname als slaven te verkopen. Dat mocht niet en de slachtoffers werden via
Amsterdam teruggebracht. Nu, jaren later, was deze brief gevonden in het huis waar
zij destijds verbleven. De introductie werd gevolgd door de integrale tekst van de
brief. Die was alleszins het lezen waard.
Kakera Akotie had meer menselijke gevoelens dan gedacht. Eerst bedankte hij
alle vrienden en kennissen in Afrika die zich hadden ingespannen voor zijn
repatriëring. Vervolgens beschreef hij de ontberingen die hij had moeten doorstaan,
eerst tijdens de zeereis en vervolgens in Suriname, waar hij van zonsopgang tot
zonsondergang moest werken op een koffieplantage. Kakera Akotie constateerde dat
dit hele roofstelsel alleen maar in het leven was geroepen om volstrekt overbodige
en voor de gezondheid schadelijke producten zoals suiker, koffie en cacao te
verbouwen en daarmee winst te kunnen maken. En dat noemt zich christenen! Na
zijn vrijlating was hij door de Hollanders onderwezen in de beginselen van hun
godsdienst. Het klinkt allemaal mooi, ‘Zo als zy'er van spreeken, zou dezelve een
uitmuntende Godsdienst zyn’, maar helaas doen ze in de praktijk niet wat ze met de
mond belijden. En hij eindigde met een profetische voorspelling: in Suriname zijn
er slaven weggevlucht die nu vanuit de bossen hun dwingelanden bestrijden. Die
rechtvaardige strijd zullen zij ongetwijfeld winnen.1
Een week later werd deze bittere aanklacht tegen de slavernij en de hypocrisie van
het christendom uitgeleid door een commentaar van De Denker. Die wilde voorkomen
dat zijn lezers in ernstige geestelijke nood zouden komen. Zij moesten zich dan ook
niet van de wijs laten brengen. Tegenover deze larmoyante brief stonden de
analytische redeneringen van de beroemde Franse filosoof Montesquieu. Die had
een tiental overtuigende argumenten vóór de slavernij. Zo zou afschaffing de suiker
te duur maken. Ook was het niet voor te stellen dat een wijze God een blanke ziel in
een zwart lichaam zou huisvesten. En tot slot achtte hij het onmogelijk ‘dat wy deeze
luiden zouden onderstellen menschen te zyn; om dat, indien wij hen onderstelden
menschen te weezen, men zou beginnen te gelooven, dat wy zelfs geen Kristenen
zyn’.2 Quod erat demonstrandum: de slavernij was een goede zaak.
De letterlijke interpretatie van een satirische tekst paste naadloos in het spel dat
De Denker met zijn lezers speelde. Hij schreef de brief van Kakera Akotie
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vanuit het perspectief van de onderdrukte, dus ogenschijnlijk ietwat naïef, maar de
onbevooroordeelde Afrikaan blijkt beter te observeren en te redeneren dan de
gecultiveerde Europeaan. De dwingende conclusie van dit alles was dat de Hollanders
geen beschaafde christenen waren, maar gewetenloze barbaren.
De auteur van dit alles laat zich raden. Vanaf juni 1761 publiceerde Cornelis van
Engelen vertoog na vertoog in De Philanthrope en de opvolger daarvan, De Denker.
Hij heeft later zelf aangegeven dat het merendeel van de teksten in jaargang 1761
van zijn hand was. Daarnaast is er ook een inhoudelijk argument, want de auteur
ageerde tegen de consumptie van door slavenarbeid verkregen producten zoals suiker,
koffie en cacao. Die waren naar zijn mening volstrekt overbodig. Deze ascetische
opvatting is kenmerkend voor Van Engelen, die een in de Republiek weinig gangbaar
primitivistisch ideaal koesterde. Zijn leven lang verheerlijkte hij het eenvoudige
boerenleven. Naar zijn mening deed de jachtige koopmanssamenleving met al haar
gewaande behoeften afbreuk aan elementaire menselijke waarden.
Van Engelen had wel meer onconventionele opvattingen. Spectatorschrijvers worden
nog wel eens gezien als enigszins wereldvreemde moralisten die zich niet met de
maatschappelijke actualiteit bemoeiden, maar met de brief van Kakera Akotie
schoffeerde Van Engelen de Amsterdamse bestuurlijke elite. Amsterdam nam deel
in de Sociëteit van Suriname, een uit 1683 daterend samenwerkingsverband tussen
de West-Indische Compagnie (WIC), de stad Amsterdam en de familie Van Aerssen
van Sommelsdijk. De drie participanten bezaten elk een derde van de aandelen.
Samen waren zij verantwoordelijk voor het bestuur en de verdediging van Suriname.
Die bevoorrechte positie vertaalde zich in een grote goederenstroom van Suriname
naar Amsterdam.
Het is mogelijk om het belang van de plantage-economie voor Nederland als geheel
te relativeren. Er waren heel wat gebieden in de Republiek die weinig of niets te
maken hadden met de koloniale handel. Ook voor Amsterdam is dit mogelijk. De
meeste schepen op het IJ kwamen nu eenmaal niet uit Afrika of Azië, maar uit de
Oostzee. Het probleem is echter dat het grote aantal op koloniale producten gebaseerde
industrieën zoals suikerraffinaderijen en katoendrukkerijen zich alleen laat verklaren
door de innige band tussen Amsterdam en Zuid-Amerika. Voor de Gouden Bocht
van de Herengracht is het nóg moeilijker relativeren. Daar werd echt gruwelijk veel
geld verdiend met de Surinaamse en Caribische bezittingen, zowel via aandelen in
plantages of in de WIC als via bestuurlijke functies bij de WIC of de Sociëteit. In de
jaren vijftig kwam daar nog een factor bij: de prijzen stonden onder druk en de
planters werden ook nog eens geconfronteerd met een slavenopstand. Dat bracht hen
in financiële problemen. Zij leenden geld, vaak bij Amsterdamse patriciërs. Daarmee
werden de economische betrekkingen tussen de Amsterdamse regenten en de
Surinaamse en Caribische plantage-economieën steeds inniger.
Het venijn zit zelfs nog dieper. Van Engelen schreef de brief van Kakera Akotie
als protest tegen de politieke keuzes die juist op dat moment gemaakt werden. In
1763 boekten de opstandelingen verontrustend veel succes. Gesteund door de
burgemeesters van Amsterdam vroegen de planters en hun financiers de
Staten-Generaal om militair ingrijpen. Het dringende verzoek werd gehonoreerd.3
In oktober 1763 stuurde de Republiek troepen naar de Berbice om de
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‘marrons’ mores te leren. Kakera Akotie voorspelde dat dat niet zou lukken, maar
Van Engelen was geen militair. In juli 1764 had het expeditieleger onder bevel van
kolonel Jan Marcus de Salve de opstand zo goed als neergeslagen. Van Engelens
standpunt laat aan duidelijkheid echter niets te wensen over: de kolonisten hebben
de problemen waarin ze verkeren aan zichzelf te danken en Nederlandse soldaten
sneuvelen in een onrechtvaardige strijd die ook nog eens verloren zal worden.
Vanzelfsprekend vielen dergelijke opvattingen niet bij iedereen in goede aarde.
Sterker nog: wat hij hier schreef, moet door veel tijdgenoten zijn ervaren als
landverraad.

Het ontslag
Ook voor de uitgevers van De Denker was Van Engelen veel te radicaal en dat zou
leiden tot zijn ontslag. Het leek allemaal zo mooi: omdat de hoofdredacteur mr.
Nicolaus Bondt steeds meer tijd kwijt was aan de advocatuur, nam Van Engelen per
1 januari 1765 de redactie over. Dat duurde echter niet lang, want in de zomer van
dat jaar overleden de uitgevers Frans Houttuyn en Kornelis van Tongerlo, waarna
de nieuwe eigenaren besloten de samenwerking te beëindigen.
Het is duidelijk dat deze beslissing niet werd genomen door De Erven Houttuyn,
want de kinderen van Frans Houttuyn waren nog minderjarig, maar door hun voogden
Jacob en Adriaan Pietersz Houttuin te Hoorn en Kornelis van den Bosch te Rotterdam.4
Zij hielden de Amsterdamse uitgeverij annex boekwinkel aan, wellicht in de hoop
dat een van hun pupillen ooit de zaak zou overnemen, maar dat pakte anders uit:
Elisabeth Houttuyn stierf in 1774. Cornelia, Eva en Pieter trouwden in respectievelijk
1777, 1778 en 1780. Zij ontvingen hun erfdeel in geld, waarbij zij de voogden dankten
voor de goede zorgen, ‘meede wel specialijk approberende en lauderende het
aanhouden van den Boekwinkel en Negotie voor rekening van de pupillen en tot
merkelijk voordeel uijtgevallen’.5 De documenten doen vermoeden dat Adriaan
Houttuyn de voogd was die het meeste werk verrichte. Adriaan zorgde voor de
kinderen, want hij en zijn vrouw waren kinderloos en het echtpaar nam hen in huis.
In zijn testament bepaalde hij dat zijn beslissingen inzake de boekwinkel niet mochten
worden aangevochten. De winkel werd opgedoekt per 1 januari 1784 - enkele maanden
na zijn overlijden in augustus 1783.6
Onduidelijk is waarom Adriaan en zijn medevoogden besloten Van Engelen te
vervangen. Er is wel eens beweerd dat het ontslag werd ingegeven door twee
afleveringen over filosofisch getinte onderwerpen: nr. 110 van 4 februari 1765, waarin
de vrijmetselarij werd gekwalificeerd als een ‘onzondige uitspanning’ die zich ten
doel stelt om vooroordelen te bestrijden en vriendschap te stimuleren. En nr. 145
van 7 oktober 1765 over de ziel, culminerend in de conclusie dat de meeste mensen,
afgemeten aan hun gedrag, niet denken en dus moeten worden getypeerd als ‘homme
machine’.7 Daar is echter geen bewijs voor. Het feit dat het blad De Denker heette,
betekent niet dat het werd beoordeeld op de filosofische inhoud.
Gelukkig kreeg Van Engelen ruzie met zijn opvolger Abraham Arent van der
Meersch. Hun korte maar heftige woordenwisseling biedt enig houvast. Van Engelen,
die naar eigen zeggen begrepen had dat De Denker niet zou worden voortgezet,
voelde zich vrij om per 1 januari 1766 verder te gaan met een nieuwe
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titel, De Philosooph, bij een concurrerende boekverkoper, Pieter Meijer, die zich
daarvoor had verbonden met de weduwe van Kornelis van Tongerlo.8 De Denker
bleef echter gewoon verschijnen. Om de in verwarring gebrachte lezers aan zich te
binden deelde De Philosooph mede dat hij de voortzetting was van De Denker. Dit
ontlokte zijn concurrent enkele geniepige commentaren. Eerst berichtte Van der
Meersch dat De Philosooph inderdaad afkomstig was uit het genootschap van De
Denker, maar zich daarvan had afgezonderd wegens zijn ‘wispelturigheid’.9 Twee
weken later kwam hij met een quasi ingezonden ‘brief van den Heer Denkgraag,
waarin de werkzaamheid om wel te doen, boven het enkel wel denken word
aangepreezen’. Justus Denkgraag blikte meewarig terug op een brief van drie jaar
eerder: ‘zo sterk was voor deezen myne Liefhebbery, in leezen en overdenken, dat
ik, misschien, wat weinig werks maakte van door daaden mynen medemenschen van
nut te wezen’. Hij had inmiddels veel bijgeleerd: ‘Ik heb leeren zien dat het niet
genoeg is te denken; dat 'er ook wat gedaan moet worden’.10 Met de kritiek op zijn
voorgaande brief distantieerde Justus Denkgraag zich van de beginselverklaring van
De Denker. De toenmalige redacteur Nicolaus Bondt had destijds zijn lezers beloofd
dat hij zich niet zou vastleggen op de waan van de dag. Hij nam zich voor te denken
‘in den afgetrokkensten zin’, dus ‘zonder eenig opzigt tot tyd of plaatze te neemen’.11
Deze koerswijziging verklaart het ontslag van Van Engelen: de voogden vonden
De Denker te contemplatief. Zij gaven de voorkeur aan een redacteur die concrete
maatschappelijke idealen aanprees. Het kan zelfs zijn dat achter Justus Denkgraag
een van de drie voogden schuilging, aangezien een tijdgenoot een aantal afleveringen,
waaronder deze, heeft toegeschreven aan ‘K.v.d.B.’12 Kornelis van den Bosch was
gewend zijn gedachten op papier te zetten. Als een van de laatste collegianten
publiceerde hij een preek en ook schreef hij een prijsverhandeling over de zedelijke
vrijheid.13 Bovendien laat die prijsverhandeling zich inhoudelijk goed verenigen met
de vertogen van ‘K.v.d.B.’
Er is nog een argument. Dat de voogden de voorkeur gaven aan meer
praktisch-moralistische vertogen, laat zich ook aflezen uit de latere geschiedenis van
het tijdschrift. De vervanger van Van Engelen, de remonstrant Abraham Arent van
der Meersch, hield het drie jaar vol.14 Toen kreeg het blad een gereformeerde redactie.
Hoe die was samengesteld, is altijd onduidelijk gebleven. Eind 1774 hield De Denker
op te bestaan, maar De Erven Houttuyn kwamen onmiddellijk met een nieuwe titel,
De Vaderlander. Deze uitgave stond onder redactie van drie predikanten uit de
publieke kerk, te weten Engelbertus Mattheus Engelberts, Johannes Florentius
Martinet en Ahasverus van den Berg, en was sterk gericht op het reanimeren van de
zieltogende Nederlandse economie. Het is niet ondenkbaar dat dit drietal (met name
dominee Engelberts uit Hoorn) al betrokken was bij de laatste zes jaargangen van
De Denker en dat na lange aarzeling eind 1774 de zittende redactie in samenspraak
met de eigenaren besloot om de kogel door de kerk te jagen en die uit een ver verleden
daterende naam De Denker te vervangen door een nieuwe, meer toepasselijke titel.
Achteraf bezien zal het ook wel geen toeval zijn geweest dat Van Engelen in een
van zijn laatste bijdragen aan De Denker expliciet inging op de keuze tussen de
vaderlandsliefde en het wereldburgerschap. Hij betoogde dat een echte filosoof ook
een oprechte vaderlander was. ‘Niets is inderdaad redelyker in zig zelven, dan het
Land, zo niet onzer geboorte, ten minsten daar wyt'huis hooren,
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boven andere te beminnen’.15 Het klink alsof we hier mogen meeluisteren met een
discussie tussen de auteur-redacteur en zijn opdrachtgevers.
Het is dus niet zo dat Van Engelen werd ontslagen wegens zijn opvattingen over
de slavernij, maar met zijn aandacht voor ‘ver van mijn bed’-onderwerpen in het
algemeen kwam hij in conflict met de nieuwe eigenaren. Frans Houttuyn is met recht
omschreven als een bevlogen uitgever met een opmerkelijk fonds.16 Zijn broer Adriaan
was meer een rentmeester die ten behoeve van de kinderen op de winkel paste. Hij
en zijn medevoogden kozen voor een ‘mainstream’ verlicht blad, dat gericht was op
behoud en herstel van de volkswelvaart in de Republiek. Esoterische betogen, zoals
over het lot van zwarte slaven, pasten niet in dit stramien. Daarvoor waren de
plantages economisch te belangrijk.

De juridische procedure tegen Christiaan Hagerop
Dat Nederland niet wakker lag van de slavernij blijkt ook uit de rechtszaak tegen de
schipper die de ontvoering op zijn geweten had. De brief van Kakera Akotie was
weliswaar fictie, maar de context niet. In mei 1746 ontvoerde Christiaan Hagerop,
kapitein van de Amsterdamse koopvaarder De Africaan, in het tegenwoordige Ghana
zeven vrijgeboren negers, onder wie Kakera Akotie, en drie slaven. Vervolgens
verkocht hij zijn buit in Suriname. De ontvoering leidde tot twee rechtszaken. In de
civiele zaak werd Hagerop in Elmina veroordeeld tot een schadevergoeding van
1933: 15 gulden voor de ontvoering van de drie slaven.17 In de strafzaak werd hij bij
verstek veroordeeld tot brandmerking, geseling en opsluiting tot hij de gestolen slaven
had vergoed en de vrije negers zou hebben gerepatrieerd.18
De zaak bleef niet beperkt tot Elmina, want van de zeven ontvoerde negers
behoorden er zes tot de Ashanti en één tot de Fanti. Met beide stammen onderhielden
de Nederlanders goede betrekkingen. Vooral de vriendschap met de Ashanti, de
grootste stam in het binnenland van Ghana, die in de jaren twintig en dertig haar
gebied sterk uitbreidde, was van cruciaal belang. Die veroveringsoorlogen leidden
tot een commercieel interessante aanvoer van slaven en andersom gingen de Ashanti
nu juist op het oorlogspad omdat ze een goede winst konden maken met de verkoop
van krijgsgevangenen. Alleen al om commerciële redenen kon de WIC zich geen
conflict permitteren. Daarnaast was het ook militair een precaire zaak, want het kleine
aantal Nederlanders in en om de forten kon zich niet verdedigen. Zes jaar eerder had
een opstand van de Chinese koelies in Batavia, waar het Nederlandse gezag veel
meer troepen ter beschikking had dan op de Afrikaanse kust, de Verenigde
Oostindische Compagnie (VOC) ertoe genoodzaakt enkele duizenden Chinezen te
doden. De WIC was zich terdege bewust van het gevaar en uit angst voor repercussies
beloofde Jacob de Petersen, de directeur-generaal op de kusten van Afrika, aan de
familie en vrienden van de zeven vrije negers alles te zullen doen om hen terug te
brengen. In ruil daarvoor zouden zij afzien van wraakacties.19
Zo gezegd zo gedaan: de WIC wendde zich tot de Staten-Generaal.20 Die
verordonneerden dat alle ontvoerde vrije negers door de Sociëteit van Suriname
moesten worden vrijgekocht en gerepatrieerd.21 Op grond van deze verordening werd
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er in Paramaribo een opsporingsbevel uitgevaardigd.22 Dat leidde tot resultaat: Jan
Jacob Mauricius, de gouverneur van Suriname, berichtte dat een van de ontvoerden
inmiddels was overleden, maar dat hij de zes overlevenden
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naar Amsterdam zou sturen. Vanuit Amsterdam gingen ze terug naar Ghana, waar
ze een schadevergoeding ontvingen.23 Helaas zou Kakera Akotie dit niet meer
meemaken. In de brief had hij het al geschreven: ‘Ik moet nog een wyde zee
overvaaren, eer ik myn vaderland weder aanschouwe. [..] Moogelyk zal ik op den
weg sterven’.24 Dat voorgevoel bedroog hem niet. Tijdens de reis van Amsterdam
naar Ghana kreeg Kakera Akotie last van pijn in de borst en even later ook van koorts,
waarna hij op 2 januari 1750 overleed.25
Inmiddels was men naarstig op zoek naar de dader. Die durfde zich niet meer op
de westkust van Afrika te vertonen en was wijselijk van werkgever veranderd, maar
na thuiskomst van zijn eerste reis in dienst van de VOC werd hij in oktober 1749 op
verzoek van de WIC in Amsterdam gearresteerd. Gelukkig voor hem leidde de
arrestatie meteen tot een jurisdictieconflict. In beginsel moest een burger terechtstaan
voor de eigen overheid en dat was in het geval van Hagerop de schepenbank van
Amsterdam. Om die reden weigerde Amsterdam het vonnis van de rechtbank van
Elmina te accepteren. Hagerop mocht niet worden uitgeleverd. De Staten-Generaal
vroegen advies aan drie rechtsgeleerden, die het fijntjes onder woorden brachten:
het druiste in tegen de juridische beginselen, maar overzending naar Elmina was
gewenst aangezien het in dit geval te duchten was dat de lokale bevolking wraak zou
nemen. Dat zou leiden tot schade aan de handel en een slachtpartij onder de
Europeanen.26 Na ampel beraad kwam er een compromisvoorstel op tafel: Hagerop
zou in Elmina de mogelijkheid krijgen zich in een nieuw proces te verdedigen. Maar
ook deze oplossing was voor Amsterdam onaanvaardbaar.27 De stad vervoegde zich
bij de Staten van Holland en die stelden haar in het gelijk.28 Uiteindelijk legden de
Staten-Generaal zich hierbij neer. Op 10 april 1750 verordonneerden zij dat Hagerop
terecht moest staan in Amsterdam.29
Zo konden de schepenen na zes maanden voorarrest eindelijk een begin maken
met de verhoren.30 Zij ontleenden hun vragen regel voor regel aan een verklaring van
drie ondergeschikten van Andries Willem Oling de plaatselijke bestuurder met wie
Hagerop in conflict was geraakt. De ondergeschikten prezen hun commandant als
een dienstvaardige en vooral onbaatzuchtige ambtenaar. Oling had Hagerop gastvrij
ontvangen en leverde hem ook precies wat zij hadden afgesproken. Desondanks was
de ondankbare Hagerop ervandoor gegaan met drie slaven van Oling en met een
aantal negers van wie hij wist dat ze geen slaaf waren.31
De verdachte weersprak alle aantijgingen. Hij had nog plaats aan boord en wilde
tijdens zijn oponthoud dertig mannelijke of eenendertig mannelijke en vrouwelijke
slaven inladen. Oling nam het geld aan en garandeerde plechtig dat de bestelling op
tijd zou worden afgeleverd, al moest hij zijn eigen slaven meesturen. Hagerop ontving
echter maar twintig slaven, die niet eens allemaal gezond waren. Hij eiste dat Oling
alsnog zijn belofte zou nakomen en om zijn eis kracht bij te zetten nam hij tien roeiers
in gijzeling. Toen Oling desondanks in gebreke bleef, was hij uitgevaren. Naar eigen
zeggen had niemand hem ooit verteld dat het vrije negers waren - ook de betrokkenen
zelf hadden tijdens de reis niet geprotesteerd en daarom had hij hen bij aankomst in
goed vertrouwen als slaven verkocht.
Het verweer van Hagerop was niet sterk. Zo had Hagerop voordat hij het anker
lichtte, nog een gesprek met de assistent van Oling. Die zal hem onge-
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twijfeld hebben verteld dat hij maar drie slaven van Oling en voor het overige zeven
vrije negers in de kluisters had geslagen, maar het ging erom dat Hagerop weigerde
volmondig te erkennen dat hij een misdaad had begaan. Die bekentenis was echter
wel vereist. Een strafzaak met voorarrest buiten acces, dus zonder bijstand door een
advocaat, was bedoeld voor misdadigers van wie de schuld eigenlijk al vaststond.
Het ging erom een schuldbekentenis te verkrijgen. Deze bekentenis werd voorafgaand
aan de strafvoltrekking voorgelezen zodat de veroordeelde met goed fatsoen kon
worden terechtgesteld, dus zonder dat iemand nog de euvele moed had om openlijk
te twijfelen aan de schuld van de veroordeelde. Toen Christiaan Hagerop standvastig
bleef ontkennen, vroeg de hoofdofficier toestemming om de verdachte te onderwerpen
aan de juridische tortuur, opdat de benodigde confessie alsnog kon worden
opgetekend. Dit was de gebruikelijke manier om uit een dergelijke impasse te geraken,
maar de schepenen wezen het verzoek van de hand. Daarmee kwam er een einde aan
de berechting via de confessieboeken.
Wat te doen? Hagerop kreeg het recht om bezoek te ontvangen en juridische
bijstand in te roepen. Dat resulteerde in een rekwest aan de schepenen. Hagerop
betoogde dat zijn voorarrest de strafmaat te boven ging en verzocht in vrijheid te
worden gesteld. Het antwoord bleef enige tijd uit, maar op 7 juli besloten de schepenen
hem uit zijn detentie te ontslaan onder een borg van tienduizend gulden. Hagerop
deelde mee dat hij niet meer dan drieduizend gulden kon betalen en dus werd de borg
op 10 juli met zevenduizend gulden verlaagd - waarna Hagerop weer vrij man was.32

Onderhuidse spanningen: Amsterdam en de WIC
Met zijn negen maanden voorarrest kwam Christiaan Hagerop er goed van af. Het
vonnis van Elmina, met brandmerking en geseling, was veel zwaarder. De lage
strafmaat kan natuurlijk worden verklaard uit een raciaal vooroordeel: de slachtoffers
waren zwart en de dader was een gewaardeerde medeburger. Dit vooroordeel speelde
in ieder geval een rol bij de bewijsgaring, want Hagerop werd niet geconfronteerd
met zijn slachtoffers toen die eind 1749 in Amsterdam aanwezig waren. Hun
getuigenis was kennelijk niet de moeite waard. Toch is dit wellicht niet de enige
onuitgesproken overweging die de rechters parten speelde.
Het kan zijn dat ze stiekem best wel sympathie hadden voor het hondsbrutale
optreden van Hagerop. Het incident vond namelijk plaats op een moment dat de
slavenhandel volledig gereorganiseerd werd. Dat had alles te maken met de
economische ontwikkelingen in Suriname. Omstreeks 1713 werden daar de eerste
koffiestruiken geplant. Het bleek een groot succes en in de jaren twintig werd de ene
na de andere plantage gesticht. De vraag naar slaven nam toe, maar de WIC kon niet
het gewenste volume leveren en dat leidde tot de nodige kritiek. Die kritiek zwol aan
toen in 1730 het octrooi moest worden verlengd. Het gewest Zeeland betoogde in
de Staten-Generaal dat de WIC een verloren zaak was. De onderneming verloor steeds
meer marktaandeel aan buitenlandse concurrenten. Dit kwam door een structureel
probleem, namelijk door trouweloze ambtenaren, kapiteins en leveranciers. Zeeuwse
smokkelaars hadden onomstotelijk bewezen dat private ondernemers veel beter
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WIC daar al snel een einde aan gemaakt.
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Zeeland pleitte dan ook voor het vrijgeven van de handel. De beoogde privatisering
zou niet alleen goed zijn voor de scheepsbouwers en toeleveranciers in de Republiek,
maar ook voor de Westindische koloniën, want die zouden profiteren van een grotere
aanvoer van slaven tegen lagere prijzen.33 Met dit laatste argument verwierven de
Zeeuwen de steun van de planters.34 Het leidde tot heftige debatten over het nut en
onnut van de WIC. Na veel wikken en wegen vonden partijen zich in een compromis:
de vaart op de Caribische eilanden werd vrij, maar de vaart op Suriname bleef
gereserveerd voor de wic, die zich echter moest verplichten tot een aanvoer van
minstens 2500 slaven per jaar.35
De inkt was nauwelijks droog toen de afspraken onwerkbaar bleken. Gezien de lage
rentabiliteit van de slavenhandel besloot de WIC in september 1737 om zich uit deze
markt terug te trekken. Zij wilde echter geen nee zeggen tegen leveranciers die zowel
ivoor en goud als slaven verkochten. Daarom kregen haar lokale ambtenaren in 1740
toestemming om zelfstandig slaven te verhandelen tegen een recognitie van twintig
gulden per kop, hetgeen natuurlijk meteen ook wat geld in het laatje bracht. De
compagniedienaren inden echter niet alleen die twintig gulden. Zij waakten ervoor
dat de schippers zelfstandig handel gingen drijven met de lokale bevolking: alles
moest via hen - ook de inkoop van slaven, hetgeen de prijs nog verder opdreef. Deze
praktijken leidden tot een reeks van klachten.36 Eerst deden Hagerop en twee
collega-schippers uit Amsterdam hun beklag bij de WIC. Daarop kwam geen antwoord.
Vervolgens kwamen de Zeeuwse en Hollandse reders en de belanghebbenden in de
plantages in het geweer. Zij riepen de hulp in van de Staten-Generaal. Die besloten
de WIC en haar hardleerse ambtenaren nog eens op de regels te wijzen.37 Toen dat
niet hielp, wendden de rekwestranten zich via de Staten van Holland opnieuw tot de
Staten-Generaal.38 Dat bleek de juiste aanpak. De Staten-Generaal concludeerden
dat de WIC praktijken tolereerde die afbreuk deden aan de handel.39 Uiteindelijk, in
mei 1745, werd de WIC gesommeerd om het besluit van 1740 onmiddellijk in te
trekken.40
Inmiddels was Hagerop opnieuw uitgevaren. Hij verliet de rede van Texel op 5
oktober 1743 en kwam begin december aan op de kust van Afrika, waar hij een anker
verloor en vervolgens stuurloos tegen een ander schip aanbotste. Door de zware
averij kon hij pas na acht maanden weer uitvaren, met 259 slaven aan boord, van
wie er 34 stierven. Ook de terugreis was niet zonder problemen. In het Kanaal kwam
Hagerop terecht in een dikke mist. Bij een poging een werpanker uit te gooien, verloor
hij een sloep en vervolgens strandde hij, waarna de bevolking van het naburige
Engelse dorpje zijn schip bestormde. Hagerop slaagde erin de lading te verdedigen,
maar de plunderaars maakten wel een deel van de tuigage buit. Zo kwam hij na een
reis vol ontberingen in april 1745 terug in Amsterdam. Zeeland had enkele jaren
eerder betoogd dat de WIC ondanks alle oplettendheid van de bestuurders (en toen
die beleefdheidsfrase uit hun pen vloeide, glimlachten de Zeeuwen) stelselmatig
bedrogen werd. Bij de reders van Hagerop golden strengere regels. Hij moest alle
verliezen verantwoorden en legde zelfs vast welke twee bemanningsleden het niet
zo nauw hadden genomen met de belangen van hun werkgevers: de opperstuurman
had de nieuwe zeilen niet geborgen zodat ze vuil werden en de oppermeester had
een koperen ketel ontvreemd en ook nog stiekem medicijnen verkocht.41
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Enkele maanden later voer Hagerop opnieuw uit, ongetwijfeld met de opdracht om
het deze keer beter te doen. Op de kust van Guinea dreigde het toch weer mis te gaan,
want ondanks alle oekazes van de Staten-Generaal moest hij zijn slaven inkopen bij
de lokale WIC-bestuurder. Die liet hem betalen voor dertig slaven, maar leverde er
slechts twintig, waaronder een onverkoopbaar oud wijf, een vrouw die niet helemaal
bij zinnen was en een man met waterzucht.42 Helaas voor Oling hadden de private
ondernemers hun keuze laten vallen op een schipper die voor de duvel niet bang was.
Typerend is Hagerops brief aan Oling, geschreven nadat hij tien roeiers in de boeien
had geslagen. Die eindigde met: ‘Ik verhoope dat Sijn Weled. & gestrenge heer deese
mijn stoutmoedighijt dien aleenige uijt kragt van mijn heere meesters bestaat dien
ik reekenskap moet doen genadiglijk ten besten gelievt te nemen’.43 Bovendien had
Hagerop het lef om nog net voordat hij het anker lichtte, een brief te sturen naar
Olings superieur in Elmina, Jacob de Petersen. Die had geen keuze en gaf Oling een
reprimande: als hij hardnekkig voortging met het handelen in slaven en andere
goederen, zouden er sancties volgen.44
Weliswaar is het onbewijsbaar dat dit alles een rol speelde in de afwegingen van
de schepenen, maar de rechters die zich een oordeel moesten vormen waren
ongetwijfeld niet onbekend met het reilen en zeilen van de slavenhandel. De verklaring
uit Elmina moet tot schampere commentaren hebben geleid: de drie ondergeschikten
van Oling hadden mooi praten, maar hun leidinggevende handelde in slaven, hetgeen
de Staten-Generaal uitdrukkelijk verboden hadden. Het liet zich begrijpen dat de
getergde kapitein zijn geduld verloor en het recht in eigen hand nam. Wat hij deed,
was misschien wel de enige manier om die eigenzinnige ambtenaren in het gareel te
dwingen. En per slot van rekening kwam Hagerops assertiviteit het bedrijfsresultaat
ten goede, want in februari 1749 had de boekhouder van het schip aan de
Amsterdamse investeerders in totaal 17.416 gulden uitgekeerd.45
Het akkefietje met de zeven vrije negers zou Christiaan Hagerop in zijn verdere
leven ook niet al te kwalijk worden genomen. Hij monsterde weer aan en maakte
nog vijf reizen naar de Oost.46 Dat was vermoedelijk een lucratieve zaak, want in
1752, staande zijn vertrek naar Ceylon, leende Hagerop 2095 gulden met een looptijd
van twee jaar.47 Deze looptijd doet vermoeden dat hij dit geld nodig had voor eigen
handelswaren en dat hij bij terugkomst van de winst zijn lening zou terugbetalen.
Vanaf 1764 bleef hij aan de wal. Ook daar ging het hem goed. In 1766 kocht hij een
huis op de Prinsengracht.48 In 1782 verkocht hij dit pand om te verhuizen naar een
woning aan de Herengracht - overigens wel het goedkopere stuk, tussen de Huidenen de Wolvenstraat.49 Toen Hagerop in 1791 zijn testament liet opmaken, moest hij
de waarde van de boedel opgeven. De notaris noteerde dat zijn cliënt niet meer dan
vierhonderdduizend gulden bezat.50 Drie jaar later overleed hij. De boedelinventaris
vermeldt zestigduizend gulden in contant geld en waardepapieren.51 Er was zelfs
voldoende voor een mooi legaat van duizend gulden aan de lutherse diaconie van
Enkhuizen.52

Terugblik
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De brief van Kakera Akotie is natuurlijk een uniek document. Toch valt er nog wel
wat aan te merken. Zo foezelde Van Engelen een beetje met de historische waarheid.
Kakera Akotie behoorde tot de Ashanti, maar Van Engelen
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rangschikte hem onder de Fanti, vermoedelijk omdat de eerstgenoemde stam in de
Republiek bekend stond als slavenhandelaren en dus weinig medelijden opwekte.
Het is en blijft echter een zwak punt in de brief dat de ontvoerde vrije negers zelf
betrokken waren bij de slavenhandel. Verder is het de vraag of de brief eerst en vooral
gericht was tegen de slavernij. Vanwege het verband met de militaire interventie in
Suriname is het niet onmogelijk dat hij als doopsgezinde vermaner gemotiveerd werd
door het gebod ‘gij zult niet doden’. En tenslotte bleek bij zijn overlijden in 1793
dat Van Engelen voor bijna achtduizend gulden aan Westindische waardepapieren
bezat.53 Dat doet natuurlijk afbreuk aan zijn reputatie als slavernijbestrijder.
Een ander belangrijk aspect van de brief is het volkomen gebrek aan
maatschappelijke weerklank. Achter Kakera Akotie verschool zich een van de
kopstukken van de Nederlandse verlichting. In Worm en donder, het nieuwste
overzicht van de Nederlandse literatuur in deze periode, krijgt Van Engelen extra
aandacht als lid van een uiterst kleine groep letterkundigen die alle sleutelposities in
handen hadden en daarmee het maatschappelijke debat stuurden.54
Het maatschappelijk debat liet zich echter niet zo gemakkelijk sturen. Hoewel in
de Nederlandse literatuur aan het einde van de achttiende eeuw de empathie met de
verdrukte medemens een belangrijke rol speelde, ging die empathie maar zelden uit
naar de slaven op de Caribische plantages. De koerswijziging van De Denker en de
halfhartige rechtszaak tegen Christiaan Hagerop tonen aan waarom de slavernij niet
leidde tot een brede maatschappelijke discussie: de economische belangen waren
groot en wie verlicht was, koos met het oog op de structurele ongelijkheid en de
toenemende armoede in de Republiek al snel voor een uitgangspunt - enigszins
tendentieus geformuleerd: ‘eigen volk eerst’ - dat zich niet liet verenigen met
luidruchtig verzet tegen de slavernij.
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Befaamd en berucht: de duivelshoek in Amsterdam
Anna de Haas1
De oorsprong van de naam Duivelshoek (ook: Duvelshoek) is in nevelen gehuld. Hij
zou bedacht zijn door ‘de grachtengordel’ die de bewoners als duivelsgebroed
beschouwde. Of het was een ‘volksnaam’.2 Of het was een verbastering van
‘Duivenhoek’, welke naam te maken had met de vele handelaren in duiven en ander
pluimvee die er in de zeventiende eeuw woonden.3 Of ... er zijn vast nog andere
verklaringen. De crux is dat men het gewoon niet weet.
De Duivelshoek maakte deel uit van schutterswijk (later: burgerwijk) 28. Deze
lag tussen het Koningsplein en de Binnen-Amstel, aan de zuidzijde begrensd door
Reguliersdwarsstraat, Botermarkt (nu: Rembrandtplein) en Amstelstraat, aan de
noordzijde door Binnen-Amstel en Singel (zie kaart 1). De Duivelshoek op zijn beurt
was het deel dat wordt begrensd door Vijzelstraat, Reguliersdwarsstraat, Korte (ook:
Kleine) Reguliersdwarsstraat en Reguliersbreestraat (zie kaart 2).4 Het buurtje bestond
uit stegen en gangen, die overigens niet allemaal benoemd zijn op kaart 2.5 Voor de
duidelijkheid: stegen bieden een doorgaande route van A naar B, terwijl gangen
doodlopen.6 De toegang tot een gang bevindt zich gewoonlijk tussen twee huizen en
is zelden breder dan een bescheiden voordeur. Jacob Campo Weyerman beschreef
de gangen van de Duivelshoek als ‘schietgaten of steegjes, die ruym zo eng zyn als
de houten buyzen van een waterleyding, en ook alzo vochtig, geurig, en beslymt’.7
De meeste gangen zijn tegenwoordig dichtgebouwd of op z'n minst afgesloten
met een hek. Ook zijn vele hun naam in de loop der tijd kwijtgeraakt.8 Maar wie
oplettend door de Amsterdamse binnenstad loopt herkent de plek waar ooit een gang
geweest moet zijn. Een notoir voorbeeld: Singel 7 bestaat ogenschijnlijk uit een
bouwsel van slechts een voordeur met één raam erboven. Toeristen wordt het fabeltje
verteld dat dit het kleinste huis van Amsterdam is. Het is in feite een dichtgebouwde
gang en de voordeur biedt toegang tot een huis van gewoon formaat erachter of
ernaast. Kortom: de gang is geannexeerd door (een van) de omwonenden, zoals dat
met veel gangen is gebeurd, ook in de Duivelshoek.
Veel staat niet aangegeven op kaart 2. Tapperijen of herbergen zal men er vergeefs
zoeken, terwijl die er zeker waren. De meeste bevonden zich in de directe omgeving
van de Duivelshoek, wat niet vreemd is, want het meeste volk liep waarschijnlijk
door de straten rondom het buurtje. Je maakte niet zomaar een wandeling door de
Duivelshoek zelf. Maar als je dat deed, kon je in 1671 - al of niet legale - tapperijen
vinden in de St. Pietersstraat,9 de Blindemanssteeg en de Schapensteeg.10 In de registers
van de Personeele Quotisatie van 1742 staan alleen diegenen die een noemenswaardig
inkomen hadden. Daar vinden we Lambert ter Baer, tapper in de St. Pietersstraat, en
David Pieterse met een speelhuis in de St. Pietersdwarsstraat (op geen van de kaarten
aangegeven). Ene
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Kaart 1: plattegrond van schutterswijk 28, uit de zogenoemde Albrecht-atlas van omstreeks 1750.
(Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, Kaartencollectie, Hss. VI E 40)
2 Schaapesteeg
3 Land van Beloftensteeg [op kaart 2 Blindemanssteeg]
4 Suijkerbakkerssteeg
5 St. Pieterssteeg [op kaart 2 St. Pieterstraat]
6 Arend Bouwensteeg [op kaart 2 Houtsagerssteeg]
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C. Smit, wijnkoper, had toen een tapperij in de Schapensteeg. In 1795 runde een
zekere Christina Beijerink De Schenkkan, een tapperij in de Blindemanssteeg.

Kaart 2: Plattegrond van de Duivelshoek als weergegeven op de kaart voor Burgerwijk 28 van 1752.
Voor afwijkende, eerdere benamingen zie legenda bij kaart 1. (Universiteit van Amsterdam, Bijzondere
Collecties, HB KZL C 11, detail)
Legenda Duivelshoek:
16 Schapegang
17 (tussen Blindemanssteeg en Waalehoek) Sevestarresteeg
18 Lindeboomsgang
19 Diamant Slijpersgang
20 Diamantgang
21 Houtsagerssteeg
22 Bonte Kalfssteeg
23 Stroobosgang
24 Spaarpotsteeg
De Korte Reguliersdwarsstraat hoort niet bij de Duivelshoek.

Erg beschermd was de buurt niet. ‘Stadts Brand Emmers’ (aangegeven met een
emmertje met hengsel en een letter) waren er niet in De Duivelshoek. Wel wat
paardenstallen (in de Korte Reguliersdwarsstraat, de Schapensteeg en de St.
Pietersstraat). Blijkens kaart 2 werd de buurt gedomineerd door ‘kamers’, op de kaart
aangegeven met rondjes. Het is aannemelijk dat daarmee gedoeld wordt op
huurkamers, mogelijk ook op logementen. De Duivelshoek stond immers bekend
om zijn (vlottende) bevolking van armoedzaaiers en passanten, die niet meer dan
een kamerhuur konden betalen. Opvallend is dat de kelders (aangegeven met een K)
zich vooral aan de randen van de Duivelshoek bevinden. Kelders waren doorgaans
de beruchtste, ellendigste onderkomens voor armoedzaaiers. Of is dat vooral een
negentiende-eeuws fenomeen en duiden de K's op deze kaart alleen of vooral
opslagkelders aan? Met de Botermarkt om de hoek is dat een goede mogelijkheid.

Bezoekers en bewoners
De namen van sommige gangen en stegen geven een idee van het soort bewoners,
al moeten we wel bedenken dat zulke namen vaak hun oorsprong vonden in het
beroep of bedrijf van één bewoner en dus zeker niet noodzakelijk golden
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voor de andere of latere bewoners. Niettemin geven ze een globale indruk van wat
de bezoeker er kon verwachten: suikerbakkers, diamantslijpers, houtzagers. Andere
namen lijken te duiden op daar (ooit) aanwezige herbergen, tapperijen of logementen:
Land van Beloftensteeg, Bonte Kalfssteeg, Lindeboomsgang, Blindemanssteeg. Het
fijne is er voorlopig niet van bekend. Wel zijn er enkele gevelstenen getraceerd die
oorspronkelijk in de Duivelshoek te vinden waren. Zo sierden ‘D'3 swarte molle’ al
in de zeventiende eeuw een geveltje in de Land van Beloftensteeg aan welke steen
een der eigenaren, schipper Jan Teunisz Mol, vermoedelijk zijn naam ontleende. Uit
dezelfde steeg is een gevelsteen met de afbeelding van een ‘turfvulster’ bekend.
Minder duidelijk sprekende gevelstenen zijn overgeleverd uit de Blindemanssteeg
en Suikerbakkerssteeg.11
Van achttiende-eeuwers zijn alleen negatieve uitlatingen over de
Duivelshoek-bewoners bekend. In 1730 gaf Weyerman een weinig verheffend
‘Konterfytsel in miniatur van den Duyvelshoek’.12 In dat ‘Kanton aller euveldaaden’
bezocht hij onder meer ‘een doodelyk speelhuys, genaamt de zilvere vloot’, een
gelegenheid waar men decennia later nog hoeren en banbrekers kon aantreffen.13
Ook bezocht Weyerman er het ‘berucht speelhuys van Flipje en Krisje’. Daar treft
hij ‘een getaande kat’ (de waardin), ‘nachtbacchanten’, ‘schanspluggen’ en slechte
wijn. Een volgende uitspanning werd bevolkt door ‘valsche speelers, gaauwdieven,
quakzalvers, beurzesnyders, en liedjeszangers’. Kortom, een ‘dievennest’. De meest
geciteerde, dus bekendste beschrijving is echter die van Weyerman uit 1738:
Den Duyvelshoek is een wyk tot Amsterdam, voor het grootste gedeelte
bewoont by Gaauwdieven, Hoeren, Beurzesnyders, en diergelyk soort van
Menschdoms onkruyden. Den Duyvelshoek kan in veele deelen worden
vergeleeken by Drury Lane in Londen, de straat La Huchette te Parys, en
het Walslant tot Vianen.14
Ongetwijfeld kende Weyerman Drury Lane uit eigen waarneming, maar wat die
Londense straat wel had en de Duivelshoek niet waren theaters, althans niet in de
achttiende eeuw. Al is wel eens anders beweerd, ook de Botermarkt had toen geen
theaters, behalve misschien illegale.15 Die kwamen er pas in de negentiende eeuw.
Tot de Franse tijd had de Amsterdamse Schouwburg officieel het monopolie op
toneel in de stad en als de Schouwburg niet op handhaving daarvan toezag dan deden
de scherpslijpers van de kerkeraad het wel.16
Waarschijnlijk zijn de meer recente beschrijvingen van de bewoners van de buurt
variaties op die van Weyerman, al of niet vermengd met details uit de al even
negatieve beschrijvingen van negentiende-eeuwse auteurs, zoals die van de sociaal
bewogen predikant J.A. Tours uit 1888: ‘Zwervers, bedelaars, verlaten vrouwen,
reizende muziekanten, blinden met eene harmonica, kermisreizigers, kooplui,
veedrijvers, modellen voor schilders, gewezen jonkheren en baronnen’. Of die van
de schrijver Justus van Maurik uit 1901: ‘logementhouders of kroegjesbazen’,
handelaars in ‘visch, fruit en allerlei consumptie-artikelen; [...] waarzegsters en
horoscooptrekkers, [...] straatmuzikanten, orgelverhuurders of poppenkastvertoners’.
Vroeger, vertelt hij, noemde men de bewoners ‘waerden, gelagzetters, reizende
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nooit iets anders geweest dan een buurtje van armoedzaaiers.
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De slechte naam van de Duivelshoek werd ook gebruikt om bepaalde lieden in een
even slecht daglicht te stellen door hen en hun (al of niet vermeend) duistere zaakjes
daar te situeren. Toen Theodorus Rijswijck in Amsterdam in 1722 tot schepen werd
verkozen, viel dat niet bij iedereen in goede aarde. Een anonymus kwalificeerde hem
als ‘gauwdief’, ‘schurk’ en ‘gespuis’: ‘wat meent gy helsse Goden,/ dat maat van
Duivelshoek ook tot den Raad te noden?’.18 In 1729 maakte Weyerman gewag van
‘een uytmuntent aangezigt-veranderaar’ die ‘by middernacht zyn standplaats [houdt]
in het Duyvelshoek in de Zilvere Vloot’. Daar kon men tussen middernacht en vier
uur deze man ‘uyt het kasteel St. Angelo’ aantreffen, die ‘bloodaards, in helden,
kamerkatten, in braave huysvrouwen, guyten, in wegwyzers [herstalt]’.19 Vermoedelijk
ging het om een rooms-katholieke functionaris. Wat Weyerman met die metamorfoses
bedoelde is onduidelijk. Suggereerde hij dat de functionaris aflaten verkocht? Als
de man dat al deed, dan hoogstwaarschijnlijk niet in de Duivelshoek. In dit geval
moet de beschrijving geduid worden als anti-katholicisme, als louche context voor
een katholieke functionaris.
Wie aan de zwier ging in Amsterdam sloeg volgens Jan Willem Claus van Laar
de Duivelshoek niet over: ‘zo liep men [...] van het een Speelhuys naa het ander, de
Duyvelshoek en andere kitten niet vergeetende, maakende over al de brutaalste
grappen’.20 Ook de losgeslagen sujetten, wier tocht langs waarlijk alle duistere hoeken
en gaten van de stad beschreven wordt in het lied ‘Op het zwendelaars leeven binnen
Amsteldam’, komen terecht in de Duivelshoek:
Wy zwierde so kloek;
Al na de Duyvelshoek!
Daer kenje hokken voor een drieduitskoek.21

Helaas biedt het Woordenboek der Nederlandsche Taal in dit verband geen uitkomst
wat betreft de achttiende-eeuwse betekenis van ‘hokken’22 en al helemaal niet van
de ‘drieduitskoek’. Waarschijnlijk was die koek een soort taaitaai, in de negentiende
eeuw bekend als ‘drieduits-korsjes’.23 Verwees ‘hokken’ naar de logementen in het
buurtje en ‘drieduitskoek’ naar hun lage overnachtingsprijzen?24 Duidelijk is dat het
vertier en de bewoners van de Duivelshoek op de bodem van de sociale en
economische schaal lagen.
Specifieke bewoners, laat staan specifieke passanten, komen niet of nauwelijks
boven dit sociale maaiveld uit. Wie er niet woonde was Pieter de Vos alias Klein
Jan, de befaamde liedjeszanger en marskramer.25 Het enige adres dat we (bij geruchte)
van hem kennen, is de Geelvincksteeg en die ligt tegenover de Duivelshoek, aan de
overkant van de Vijzelstraat. Wat niet wil zeggen dat hij in een betere buurt woonde.
In de negentiende eeuw woonden er veel poppenspelers, van wie een enkeling er
al in de achttiende eeuw te traceren is. Op 28 september 1792 ging de 25-jarige
Joseph Cappert uit Napels in ondertrouw met een zekere Maria Louisa dAmaron uit
Maastricht.26 Cappert, of eigenlijk Capaldi, in feite afkomstig uit Picinisco,27 woonde
in de Blindemanssteeg, evenals zijn bruid en haar moeder Alida Denevel. Hij was
muzikant, zou als Joseph Cabalt een bekend poppenspeler worden en de ‘vader’ van
de Nederlandse Cabalt-clan, een negentiende-
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eeuwse familie van befaamde poppenspelers, die trouwens nog lang in de Duivelshoek
bleef wonen.
Met deze schaarse informatie in de hand wil ik maar zeggen: er is nog veel
onderzoek te doen naar de Duivelshoek in de achttiende eeuw.

Eindnoten:
1 Mijn dank gaat uit naar Judith Marseille (poppenspelers), Maarten Hell (tappers, herbergiers)
en Jac Fuchs. Ook alle collega-redacteuren hebben stenen en steentjes bijgedragen, waarvan
de plattegronden (Sytze van der Veen) niet de minste zijn. Helaas heb ik niet alle ontvangen
tips en suggesties kunnen verwerken.
2 Henri Polak, Amsterdam, die groote stad (Amsterdam 1936), p. 29: ‘De volksnaam Duvelshoek’.
3 Bijvoorbeeld Justus van Maurik, Toen ik nog jong was (Amsterdam 1901), p. 216.
4 Facsimile-uitgave van kaart 2 in: W. Hofman, Amsterdam burgerwijkkaarten (Amsterdam
1981).
5 Waarschijnlijk zijn meer steeg- en gangnamen te vinden in de 436 pagina's van de prachtige,
maar lastig doorzoekbare ‘Alfabetische lijst van gangen in Amsterdam’ van Willem Blok op
https://velehanden.nl.
6 Joh.C. Breen, ‘Alphabetische lijst van gangen te Amsterdam’, in: Jaarboek Amstelodamum 4
(1906), p. 137-198, aldaar 137.
7 Jacob Campo Weyerman, Den Vrolyke Tuchtheer 10-4-1730, p. 319-326 [abus. 307], aldaar
320.
8 Vgl. Breen, ‘Alphabetische lijst’, p. 195-198.
9 Zie kaart 2; op kaart 1 St. Pieterssteeg genoemd. ‘St. Pieter’ verwijst naar het St. Pietersgasthuis,
dat in de zestiende eeuw in dit gebied stond. Vgl. W.F.H. Oldewelt, ‘De Duvelshoek’, in:
Jaarboek Amstelodamum 50 (1958), p. 23-29, aldaar 27.
10 Vriendelijke mededeling van Maarten Hell.
11 Gegevens hierover op http://hart.amsterdammuseum.nl. De ‘molle’ zijn ingemetseld bij de
ingang van het Amsterdam Museum aan de Sint Luciënsteeg en de ‘turfvulster’ ergens op het
Turfdraagsterspad; de andere stenen bevinden zich in de collectie van het Amsterdam Museum.
12 Weyerman, Vrolyke Tuchtheer 10-4-1730, p. 320-326; 24-4-1730, p. 335-342.
13 Blijkens de Amsterdamse confessieboeken werden in de Zilveren Vloot in de Duivelshoek
aangehouden: in 1774 Caatje Visser wegens infractie van ban en in 1775 de hoer Catharina
Elisabeth Laurens. Stadsarchief Amsterdam (SAA) 5061, inv. nrs. 439, d.d. 17-3-1774, en 441,
d,d, 4-10-1775. Met dank aan Ton Jongenelen.
14 Jacob Campo Weyerman, Zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius (Amsterdam
1738), p. 45 noot. Zie ook: Gerardine Maréchal en Barbara Sierman, ‘Weyerman en Amsterdam’,
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 12 (1989), p. 24-27, aldaar 27. Vgl.
Jeroen Salman, ‘Grub Street in Amsterdam? Jacobus (1) van Egmont, the Devil's Corner and
the literary underground in the eighteenth century’, in: Quaerendo 42 (2012), p. 134-157, aldaar
156.
15 Voor deze misvatting zie bijvoorbeeld Salman, ‘Grubstreet in Amsterdam?’, p. 139. - Het
achttiende-eeuwse karakter van de Rue de La Huchette is mij niet bekend. Het is een eeuwenoud
straatje aan de Rive Gauche, tegenover het Ile de la Cité.
16 Zo kreeg ene Salomon of Slomert (Schlomo?) Elias Cohen in 1722 een boete van f 150 opgelegd,
wegens ‘het speelen van comedien buijten de schouwburg’; SAA, toegang 5061, inv. nr. 165
(Schoutsrol), d.d. 28-4-1722. Helaas vermeldt het vonnis niet waar er gespeeld was. Weyerman
beschrijft in Den Echo des Weerelds, nr. 23 (25-3-1726) een bezoek aan ‘de Schouwburg der
Smoussen’ in de ‘Joodsche Houttuynen’ en dat was bij de Plantage.
17 J.A. Tours, ‘Volkslogementen in Amsterdam’, in: Eigen Haard (1888), p. 117-120, aldaar p.
117; Van Maurik, Toen ik nogjong was, p. 216. Zie verder bijvoorbeeld d'Ailly's Historische

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

18

19
20
21
22
23

24

25
26
27

gids van Amsterdam. Ed. H.F. Wijnman, J.H. van den Hoek Ostende en B.M. Bijtelaar
(Amsterdam 1974), p. 327; Florike Egmond, Op het verkeerde pad. Georganiseerde misdaad
in de Noordelijke Nederlanden 1650-1800 (Amsterdam 1994), p. 190-191.
Tweede vervolg van de Latynsche en Nederduitsche keurdichten (Rotterdam, Pieter van der
Goes 1724), p. 151. Voor Theodorus Rijswijck (1668-1729) zie S.A.C. Dudok van Heel, Van
Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten ('s-Gravenhage 2008), p. 905.
Jacob Campo Weyerman, Den Vrolyke Tuchtheer 10-10-1729, p. 120. Ed. André Hanou
(Amsterdam, z.j.), p. 132. Voor ‘kasteel St. Angelo’ ofwel de Engelenburcht zie Wikipedia.
C. Lonius [= J.W. Claus van Laar], Den bedrieger gestorven of Doode smous, zijnde een vervolg
van den Bedrieger bedrogen en den Gestraften bedrieger (Amsterdam 1740), p. 382-383.
Vermakelyke Haagsche tap-toe (Amsterdam, Erve Hendrik van der Putte en Bastiaan Boekhout
1774, 2e dr.), p. 78, ‘Stem: Van de ryger in 't bos’. Zie ook www.liederenbank.nl.
Volgens het WNT was ‘hok’ ook een kaartspel.
Zie J. van Lennep en J. ter Gouw, Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis
van het Nederlandsche volksleven (Den Haag, z.j. [heruitgave]), p. 275: ‘[...] dat de prijs der
korsjes in de 17e eeuw al precies dezelfde was als in onze jeugd, toen men ze nimmer anders
dan drieduits-korsjes hoorde noemen. Wij herinneren ons nog, wat schrikkelijk hoofdbreken 't
voor de koekebakkers geweest is hoe ze te noemen, toen het nieuwe muntstelsel de duiten
afschafte’. De eerste druk van Boek der opschriften dateert van 1869. Frederik Anthony Hartsen
(1838-1877) voerde in zijn jeugd ‘drieduitskoekjes’ aan de olifanten in Artis; zie zijn Nederlandse
toestanden. Uit het leven van een lijder. Ed. Nop Maas (Hilversum 1996), p. 122. Ik weet niet
of ze nog bestaan, maar ik herinner me de korsjes van Verkade. Kennelijk kozen de koekebakkers
indertijd voor een simpele oplossing.
In het lied ‘Aardig voorval en bedryf van vyf matrosen, binnen Rotterdam, van alles wat zy
hebben bedreven’ wordt van een hoer gezegd: ‘Sy laat 'er voor drie duits koek/ Wat kloppen
op haar billen’; zie De zingende koddenaar (Amsterdam, Erve Van der Putte en Bastiaan
Boekhout 1774, 3e dr.), p. 28. Hetzelfde lied in De nieuwe Muyder-poort (Amsterdam, Barent
Koene 1773, 5e dr.), p. 72.
Over hem: Rietje van Vliet, ‘Klein Jan: de bard van de Botermarkt’, in: Mededelingen van de
Stichting Jacob Campo Weyerman 30 (2007), p. 26-35.
SAA, Doop-, Trouw- en Begraafboeken 759, p. 415 (pui).
Picinisco ligt in wat toen het koninkrijk Napels was, precies tussen Rome en de stad Napels,
aan de westkant van de Abruzzen.
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Radicalisering in de Jordaan
De profeet Johan Christopherus Ludeman en zijn vrouwen
Rietje van Vliet
Hans Christoffel, de Schoenmaker, Wolkammer en Lindwerker, onder de
naam van Heer Johannes Christophorus Ludeman, Hoog geleerd Medicinae
Doctor, te Amsterdam aangekomen zynde, begaf zig, op een avond, na de
overtoomsche weg, alwaar hy wist dat eenige Geestdryvers een byeenkomst
hielden. Eene Brita Beyer, een vrouw van omtrent dertig Jaren, uit Zweden
geboortig, voerde aldaar het hoogste woord, zynde zeer glad van tong,
onbeschaamd, van een scheinheilig gelaat, en vry wel geoeffend in de
uitdrukkingen der Geestdryvers. Daar waren op dien tyd maar zeven
personen byeen, ten teken dat die secte nog niet veel Fortuin te Amsterdam
had gemaakt.1
Met deze woorden beschrijft broodschrijver Jan Willem Claus van Laar de eerste
ontmoeting tussen Johannes Christophorus Ludeman (1683-1757) en Britta Beyer
(±1682-1741) tijdens een religieuze huisdienst aan de Amsterdamse Overtoom. Zeven
vrouwen waren daar bijeen en luisterden naar de getuigenissen van de dertigjarige
Zweedse profetes.2 Het was een sekte, aldus Claus van Laar, waarmee hij doelde op
wat volgens hem was: een groepje afgescheiden radicale piëtisten. Ludeman en Britta
zouden zich in de eerste jaren na hun ontmoeting ontwikkelen tot profeet en profetes
van dit Amsterdamse clubje sektariërs.
Aan zijn woordkeus is af te lezen dat Claus van Laar (±1697-1769) het tweetal
uiterst vijandig gezind was. Waarom hij dan toch, vlak na het overlijden van Ludeman,
de biografie Zeldzame leevens-gevallen van den alöm beruchten J.C. Ludeman (1757)
schreef, laat zich verklaren door de achtergrond van de broodschrijver.3 Claus van
Laar was zelf geboren en getogen in een Amsterdams quakermilieu: zijn vader Jacob
Claus was een bekende drukker van quakergeschriften en zijn oom Jan Claus was
leider van de quakergemeenschap in de Republiek. De biograaf was een puber van
ongeveer zestien jaar toen Ludeman in Amsterdam arriveerde en moet, zij het op
afstand, deelgenoot zijn geweest van de relletjes die Ludeman en Britta veroorzaakten.
Die zullen hem gesterkt hebben in zijn opvatting dat quakers, piëtisten, radicaal
piëtisten en wat al niet zich bezondigden aan geestdrijverij. Zoals wel meer tijdgenoten
dat deden, gooide hij al die groeperingen als ‘bevers’ op één hoop. Zij allen gaven
al bevend gehoor aan de profetische uitstortingen van de Geest.
Veel piëtisten hadden zich verenigd in conventikels, waarvan er vele waren in de
zeventiende en achttiende eeuw, en kwamen bijeen in religieuze huisdiensten. Daar
profeteerden en getuigden zij van hun geloofservaringen. De voorgangers waren
geen gezagsdragers, maar spirituele leiders. Zoals Ludeman dat volgens Claus van
Laar ook was. Vaak was hun strijd tegen het kwaad, hun innerlijke jihad, aanleiding
tot relletjes en opstootjes. Ook Ludemans komst liet Amsterdam niet onberoerd, zo
blijkt uit de reconstructie hierna.
In dit artikel wil ik laten zien wat zich in het Amsterdamse milieu van radicale
piëtisten afspeelde in de periode tussen de komst van Ludeman omstreeks 1714
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en zijn echtscheiding van zijn wettige echtgenote Dorothea Straesburg (Straatsburg)
in 1726.4 Voor het verhaal is gebruik gemaakt van veel eigentijds bronnenmateriaal.
In een aantal gevallen oogt dit betrouwbaar. Zo heeft Ludeman zelf in diverse werken
brieven en attestaties opgenomen om daarmee de aanklachten tegen hem te
ontkrachten.5 Ook Britta Beyer nam in haar traktaatjes, ter verdediging van zichzelf,
allerlei biografica op.6 Daarnaast zijn er de werken van Willem van Swaanenburg
(1679-1728), die als leeftijdgenoot in Amsterdam vlakbij het echtpaar Ludeman
woonde en in zijn werk gehakt maakte van de praatjes van Ludeman. Swaanenburg
kende het radicaal-piëtistische milieu van Ludeman, maar moest weinig hebben van
diens orgelende chiliasme en bombarievolle uitverkorenschap.7 Zijn verdienste voor
deze reconstructie is vooral dat hij met name in zijn Hans Christoffel Ludeman,
afgerost door zyn eigen harderstaf (1727) als een soort onderzoeksjournalist
documenten heeft verzameld die Ludeman in een kwaad daglicht moesten stellen.8
De hierboven aangehaalde biografie die Claus van Laar na het overlijden van
Ludeman schreef, is veel minder betrouwbaar. Ook hij stak zijn ergernis niet onder
stoelen of banken en ook hij had Ludeman ontmoet.9 Maar als hij de verhalen van
Ludeman zelf had, dan is het waarheidsgehalte op zijn minst twijfelachtig.
Problematisch zijn dan ook de passages over Ludeman, die wel bij Claus van Laar
maar niet bij Swaanenburg voorkomen. Ook kon Claus van Laar de meeste
Amsterdamse gebeurtenissen niet uit eigen waarneming hebben opgeschreven,
aangezien hij eind jaren tien in Hoorn verbleef waar hij in 1720 met enkele notabelen
een handelscompagnie oprichtte. Na een verblijf in Engeland en in Middelburg keerde
hij pas in de loop van de jaren dertig terug naar Amsterdam: toen was het rumoer
rond Ludeman en Britta allang verstomd.10 De biograaf heeft dan ook gebruik gemaakt
van het werk van Swaanenburg en van de onbetrouwbare, want mondelinge verhalen
die na Ludemans overlijden de ronde deden.
Beslist onbetrouwbaar is de biografie die Franciscus Lievens Kersteman schreef:
Gedenkwaardige levens-beschryving van den waereldberoemden Johan Christophorus
Ludeman (1784). Kersteman leunt sterk op zijn voorgangers maar was financieel
afhankelijk van het imago van Ludeman. Van zijn hand verscheen immers een lange
reeks goed verkopende prognosticaties waarin hij als Meester Franciscus voorwendde
dat hij, het medium, vertrouweling van Ludeman was geweest en alles bij hem had
gezien. Er was Kersteman veel aan gelegen om Ludeman in een gunstig daglicht te
stellen.

Separatistische piëtisten
Maar eerst iets over het piëtistische milieu waarin Ludeman verkeerde. Piëtisten
hebben iets van een opwekkingsbeweging. Zij luisteren eerder naar de Geest die in
hen vaardig wordt, dan naar de leer die in de kerken wordt verkondigd maar inmiddels
is gestold in dode letters. Ze hebben een grote voorliefde voor praxis pietatis: het
gaat allemaal om het vrome, innerlijke leven. Zij hebben een heel of half mystiek
contact met de Hoogste, die zich in hun binnenste laat horen. Vandaar dat de Duitse
theosoof Jakob Böhme (1575-1624), de schrijver van de spiritualistische beleving,
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bij hen geliefd is. Niet zelden zijn de aanhangers van relatief eenvoudige komaf,
maar de hogere burgerij is er duidelijk ook in vertegenwoordigd.
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Deze ‘wedergeborenen’ hebben door een bekeringservaring het Licht gezien. De
nadruk die zij legden op innerlijke beleving kon leiden tot radicalisering. Voor hen
was geleerdheid immers niet van belang. De bijbel is hun enige leefwereld, hun
referentiekader. Daarin vinden zij de verklaring van de wereldgeschiedenis. Die tekst
moet dan ook niet alleen naar de letter worden gelezen, maar doorzocht op verborgen
betekenissen die relevant zijn voor de eigen persoon en voor de duiding van de
ontwikkelingen in de wereld. Die allegorisch-typologische manier van lezen en
uitleggen stuitte uiteraard geregeld op bezwaren van kerkelijke zijde. Kerkelijke
autoriteiten moesten sowieso niets hebben van spirituele opvattingen die op
individuele basis tot stand waren gekomen en daardoor afweken van de officiële
doctrine.
De conventikels konden binnen de kerk blijven, maar vaak hadden de radicaler
piëtisten de neiging tot separatisme, tot afscheiding. Bekend zijn onder meer de
conventikels van Johann Georg Gichtel (1638-1710) in Amsterdam en van Johann
Wilhelm Ueberfeld (1659-1732) in Leiderdorp.11 De deelnemers waren uit
verschillende geloofsrichtingen afkomstig. Soms ontstonden nieuwe organisaties,
zoals die van de quakers en hernhutters. Uiteraard kon de individualistische
geloofsbeleving ook binnen de groep leiden tot felle conflicten, onderlinge
verkettering en een nieuwe afscheiding.
Het piëtisme vond veel aanhangers in Ludemans achterland, de Noord-Duitse
laagvlakte, en in het bijzonder in Hamburg.12 In zijn geboorteplaats Haarburg, onder
de rook van Hamburg, lijkt zelfs de officiële kerk aangetast te zijn door geestdrijverij.
Zo dacht de Haarburgse garnizoenspredikant Christian Anton Römeling dat rond
1710 het einde van de wereld zou komen. Hoewel hij uit zijn ambt werd gezet, bleef
hij zijn controversiële ideeën verspreiden. Hij lokte daarmee veel felle reacties in
woord en geschrift uit. In 1717 werd hij verbannen, waarna hij zich eerst voegde bij
de kring rond Gichtel en later in de omgeving van Ludeman en Britta.13 Chiliasme,
gericht op het duizendjarig vrederijk als eindtijd, met aandacht voor het bijbelboek
Openbaring en de ‘vijfde monarchie’, was in deze kringen beslist niet uitzonderlijk.
Hun missie was hiervan afgeleid: omdat het einde nabij was moest het ware
christendom op aarde hersteld worden.
De kenner van het piëtisme in Sleeswijk-Holstein, Manfred Jakubowski-Tiessen,
spreekt van Altona als ‘religiöse Freistadt’, waarheen vele radicale separatistische
piëtisten uit dat gebied de wijk namen. Hij noemt een groot aantal separatisten uit
het tijdvak 1700-1710, onder wie chemicus-theoloog Johann Konrad Dippel,
gichteliaan Johann Otto Glüsing, huisleraar Samuel Zinck, de van oorsprong Deense
predikant Otto Lorentzen Strandiger, tabaksmaker Georg Müller, theologiestudent
Georg Dietrich Albert, visser Bartelt Jürgen Petersen, glasblazer Gerhard Grevenkrug
en kleermaker Caspar Basch. Hij noemt nog enkele anderen, zoals schoenmaker
Johann Maximilian Daut en ... ‘Schuster Hans Christoph Lüdemann’.14 Ludeman
heeft al deze mensen vermoedelijk gekend, als geestverwanten, in het bijzonder
collega-schoenmaker Daut, die zelfs ruim een jaar bij hem heeft ingewoond.15

Radicalisering
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Lang voordat Ludeman zich omstreeks 1714 schaarde bij het Amsterdamse milieu
van piëtisten, was hij in Haarburg en Altona in menig ideologisch conflict
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verzeild geraakt. In Amsterdam zouden er nog vele volgen. Wie was deze man, die
zich later profeet zou noemen? Wat had hij in zijn geestelijke bagage en waren de
conflicten in Amsterdam dezelfde als die in genoemde Duitse steden?
Ludeman werd naar eigen zeggen op 24 augustus 1683 geboren.16 Hij was van
eenvoudige komaf, met naar verluidt een grootvader die ‘karrenman’ was (een
vervoerder? een vuilnisophaler?) en een vader die als schoenlapper de kost verdiende.17
Ook Ludeman zelf zou zich bij aankomst in Amsterdam eerst als schoenlapper in
leven gehouden hebben,18 al is het verleidelijk om dit gegeven als apocrief te
bestempelen omdat Jakob Böhme eveneens schoenlapper was. Ludeman maakte in
zijn werk dankbaar gebruik van diens paracelsistische, spiritualistische,
alchemistische, pantheïstisch-getinte religieuze terminologie.
Naar eigen zeggen studeerde de jonge Ludeman op de Latijnse school bij Christoph
Heinrich Tanke, een latere tegenstander.19 Zijn opvoeding was, dixit Claus van Laar,
deels in handen van een zwervende böhmische student, een ‘beever-geest’ en
geestdrijver met alchemistische denkbeelden, die zijn intrek had genomen bij de
familie Ludeman.20 Na het overlijden van zijn moeder werd Ludeman uitbesteed bij
een wolkammer, maar lang hield hij het daar niet uit: hij liep weg naar een naburig
dorp, waar genoemde student een böhmistische kring leidde. Deze bezorgde hem
een baan als leerjongen bij een schoenmaker. Volgens een aantekening in het
schoenmakersgildeboek van Haarburg was hij meester in dat vak geworden op 3 juni
1695.21 Gezien de leeftijd van Ludeman - hij was toen twaalf - is het jaartal dat Claus
van Laar geeft waarschijnlijker. Deze meldt dat Ludeman in 1704
meester-schoenlapper werd te Haarburg.22
Hoe hij zijn schoenmakerscarrière combineerde met de Latijnse school, vertelt de
historie niet. Wel wordt duidelijk dat Ludeman in de ogen van de lutherse clerus al
vroeg radicaliseerde door zich te ontwikkelen naar een meer piëtistisch getinte geloofsof wereldbeschouwing. Hijzelf merkt op dat hij niet alleen op de gewone wijze te
Haarburg geboren werd, maar ‘ook na den inwendigen Mensch uit God’, en ‘daarom
heb ik ook uwe soo genaamde Luthersche religie verlaten, waar over ik recht
moorddadige behandelingen van uwe Haarburgsche Priesters hebbe moeten
ondergaan’.23
In Haarburg verkeerde Ludeman eveneens in kringen die zich bezighielden met
Böhme. Hij vond een geestverwant: stadsdokter Matthaei. Wat precies de aanleiding
was, is onduidelijk maar er ontstonden moeilijkheden met de lutherse clerus.24 Het
opgeruide kerkvolk belegerde in januari 1706 drie nachten lang de huizen van de
böhmisten Ludeman en zijn buurman Frans Rudolph Schmid. Stenen vlogen door
de lucht. Maar liefst vierhonderd soldaten waren er nodig geweest om de rust te
herstellen.25
In datzelfde jaar huwde Ludeman met de zeven jaar oudere Dorothea Straesburg.
Van haar weten we vrijwel niets. Swaanenburg vertelt dat zij ‘gebrekkelyk’ en een
‘halflamme vrouw’ was en Claus van Laar noemt haar ‘een goede eenvoudige sloof’.26
Britta Beyer zou later schrijven dat Dorothea op één-jarige leeftijd een beroerte had
gehad en daardoor gedeeltelijk verlamd was.27 Uit de straks volgende verwikkelingen
zal blijken dat Ludemans wettige echtgenote zo lam nog niet was en voldoende kracht
bezat om zich uit eigen beweging bij haar man te Amsterdam te voegen en ook om

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

hem weer te verlaten. Zo onbeduidend was ze dus niet. In 1707 werd een dochter
Anna geboren en ook is er sprake van een tweede dochter: Beata Catharina Elisabeth.28
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Intussen lapte Ludeman niet alleen schoenen, maar hield zich tegelijkertijd bezig
met duistere praktijken waarmee hij het kerkelijk en wereldlijk gezag tegen zich in
het harnas joeg. Hij zocht publiekelijk ruzie met de lutherse kerk en er is sprake van
een brief van Ludeman aan de magistraat van Jena. Komt hier de gedachte vandaan
dat Ludeman in die plaats gestudeerd had, zoals zijn latere biograaf Kersteman wil?29

Lübeckse tirades
Ludeman zelf zegt dat hij in 1707 naar Lübeck verhuisde. Naar deze stad liet hij ook
zijn gezin overkomen. Hij liet daar enkele geschriften drukken, onder andere een
niet nader omschreven ‘Geloofs-belijdenis’. In reactie daarop verschenen ‘lasterlyke
vaarsen’ waarin zijn geloofsbelijdenis werd bespot. Zijn opponent was de
Neder-Saksische theoloog Heinrich Ludolph Benthe (Benthem), op dat moment
Generalsuperintendent van de lutherse gemeente in Haarburg. Ook had Benthe, aldus
Ludeman, zijn geschriften in Saksen-Lauenburg doen nadrukken, maar dan wel door
zwart wit te maken: ‘Van neen maakte hy ja’.30
Het was dan ook te verwachten dat Ludeman wraak zou nemen. Dat deed hij met
zijn Wiederlegung der fünff Hirten-Briefe (1713), gericht tegen Benthe en diens
Hirten-Briefe:31 In dit Lübeckse tractaat opent Ludeman met enkele gedichten, die
meteen duidelijk maken dat Benthe gelijkgesteld wordt met de Bijbelse reus Goliath,
die zich als kampvechter in dienst had gesteld van het leger van de Filistijnen. Dit
machtige volk bestond in de ogen van de Israëlieten uit afgodendienaars en werd
door hen dan ook fel bestreden. Goliath daagde hen uit, maar moest het onderspit
delven toen hij geveld werd door een steen die herdersjongen David naar zijn
voorhoofd had geslingerd. Ludeman identificeert zich met deze jongen en slingert
in vijf hoofdstukjes proza zijn Davidstenen naar de vijf herdersbrieven van Benthe.
Het zijn dialogen waarin Benthe uiteraard aan het kortste eind trekt. Zo iets uit dit
geschrift duidelijk wordt, dan is het dat Ludeman toen reeds een complete eigen leer
bezat met betrekking tot de uitleg van het boek Openbaring. Hij meende dat de
vervulling der tijden nabij, ja al begonnen was. Hij, Ludeman, speelde daar een
belangrijke rol in.
Daar bleef het niet bij. Ludeman vervolgde zijn tirades met een apocalyptisch
klinkende Donner-Posaune vom Untergang der babylonischen Monarchie (1713),
dat gedrukt is te ‘Babylon’.32 Daar zou ook een Nederlandse versie van zijn
verschenen, als de Helklinkende donder bazuin van de ondergang der Babilonische
monarchie, uit de geest der voorzegging.33 Van enkele standpunten, althans
voorzeggingen, zijn wij op de hoogte omdat Swaanenburg die in het voorbijgaan
noemt. In 1713 zouden de plagen beginnen en in 1714 voortgaan. In 1715 worden
de Filistijnen als ‘zwarte Tovenaars’ en ongelovige afgodendienaars van de aarde
verdreven. In 1716 wordt het evangelie niet meer gepredikt. In 1717 wordt Babels
macht vernietigd en in 1718 leeft Sion in vrede.34 Zuiver chiliasme dus. Helaas is
van dit werk geen enkel exemplaar bekend. Ongetwijfeld schildert Ludeman hierin
zijn tegenstanders - in het bijzonder schoenmaker Daut met zijn Helle
Donner-Posaune (1710) - af in zowel oud- als nieuwtestamentische bewoordingen.
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In 1714 verscheen een wat omvangrijker geschrift: Geistliche Comoedie aus der
Historie Sauls und Davids. Blijkbaar was Ludeman in deze jaren nogal bezig met
David, de kleine enkeling die het opnam tegen de heersende macht, maar
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die later koning van Israel zou worden en zelfs Jezus onder zijn rechtstreekse
afstammelingen zou tellen. In een opdracht aan zijn geestverwanten te Haarburg
kondigt Ludeman opnieuw aan dat de ‘schwarze Zauberer’, de Filistijnen, in 1715
verdreven zullen worden. Dan volgt een proloog: deze komedie, dit toneel, is al
begonnen bij het begin van de geschiedenis en is de strijd tussen goed en kwaad.
Wat volgt is slechts één bedrijf, waarin Ludeman duidelijk laat zien dat volgens hem
de Apocalyps ophanden is.

Een huisdienst van een conventikel. Omslagillustratie van H. van Berkum, Schortinghuis en de vijf
nieten, eene bladzijde uit de geschiedenis van het kerkelijk leven in 't Oldambt 1730-1750 (Utrecht
1859). (Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties)
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Vervolgens geeft hij de tekst van zijn brief aan Benthe, gedateerd 25 januari 1714.35
Hierin vertelt Ludeman hoe hij in Sahms (Holstein) - waar hij kennelijk ook verblijf
heeft gehouden - diverse keren van zijn bed werd gelicht. In ieder geval op 9 en 18
januari. Ook vinden we een sleutel op de personages in de komedie. Saul is de
Haarburgse superintendent Benthe. Isboseth is de Haarburgse rector Tanke. Abimelech
is Hans Joachim Laurentzen, dorpspriester te Sahms. Nabal is de gereformeerde
Bremer predikant Lampe, die toen al naam begon te krijgen als theoloog en later
professor werd te Utrecht. Net als Ludeman was hij voorstander van een meer
piëtistische en soms zeer allegorisch getinte bijbeluitleg maar had, afkerig van
kerkelijk separatisme, vermoedelijk Ludeman hierover op de vingers getikt.36
De komedie zelf is nauwelijks toneel te noemen. Het zijn lange gezongen (!)
uiteenzettingen door de diverse personages. Niettemin weet Ludeman plotseling met
enkele toneelelementen te verrassen. Zo horen we Nabal/Lampe zingen:
Ri Rum Ritz
dem Teuffel ein Gefritz
bereiten wir in dieser Welt
weil wir nur suchen lauter Gelt
dasz Ri Rum Ritz dem Teufel ein Gefritz.37

Over de plot kan niet veel meer gezegd worden dan dat ook hier de gelovige David
vervolgd wordt door zijn tegenstanders. Het laat tevens iets zien van Ludemans
geestelijke wendbaarheid, die hem later in Amsterdam in staat stelde zich te
specialiseren tot medisch-astroloog.
Hier en daar vinden we nog enkele biografica.38 Langzamerhand wordt duidelijk
waarom Ludeman naar Amsterdam is vertrokken: hij had zich behoorlijk in de nesten
gewerkt. In 1711 had hij, weliswaar onder dwang, al zijn goed in het openbaar laten
verkopen om zijn schulden te betalen. Toen hem in 1714 een straf boven het hoofd
hing, had hij naar eigen zeggen aan Geheimrat Bensdorff, in Hannover, en aan de
magistraat te Haarburg om satisfactie verzocht omdat er volgens de gewoonte geen
ingezetenen gestraft mochten worden omwille van de religie.39 Veel baat had zijn
poging niet, want als we Swaanenburg mogen geloven, werd Lübeck ‘te nauw
gemaakt’ voor Ludeman. Hij werd er dus verjaagd.40 En dan was er nog de lutherse
rector Tanke, die een traktaat tegen hem had uitgegeven, getiteld Der treuherzige
Warner.41 Bijna al deze geschriften pro en contra zijn tot nu toe ongetraceerd. Zij
moeten tamelijk obscuur geweest zijn.

Amsterdam: spiritueel leider met losse handen
Ludeman had nog een reden om de wijk te nemen naar Amsterdam. Toen hij nog in
Lübeck woonde, behandelde hij zijn vrouw zeer slecht en sloeg haar half dood. De
buren moesten eraan te pas komen om hem een halt toe te roepen. Toen Dorothea
zich over haar situatie had beklaagd bij rector Tanke, besloot Ludeman de benen te
nemen.42 Het voorlopige beeld dat uit Ludemans eigen verhaal en dat van anderen
oprijst, is niet zozeer dat van een werkelijke vrijgeest die zich verzet tegen
onderdrukking als wel dat van een ruziënde sektariër die
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met alle geweld zijn gelijk probeert te krijgen. Letterlijk met geweld zelfs in het
geval van zijn huisvrouw die hem blijkbaar niet zag als de door de Geest geïnspireerde
profeet die hij zelf meende te zijn.
De tocht naar Amsterdam ging eerst naar Altona, waar volgens Dorothea's latere
getuigenis zij en de kinderen werden achtergelaten bij ene Zacharias Boom.43 Ludeman
reisde door en bereikte via Kortenhoef ten slotte Amsterdam. Vermoedelijk was zijn
route bepaald door de aanwezigheid van böhmistische geestverwanten. Zo schrijft
Swaanenburg over Ludeman als ‘de grauwe bedelmunnik’ die ‘viervoets’ (!) in
Kortenhoef arriveerde. En smalend vervolgt hij: ‘Dat vlek kan roemen op de eer van
de grootste dwaalgeest onzer eeuwen eerst in zyn omtrekken omgord te hebben’.44
In 1714 moet Ludeman in Amsterdam zijn gearriveerd. Veel bezittingen had hij
vermoedelijk niet. Of hij na aankomst werkelijk belandde in een conventikel van
‘Geestdryvers’, zoals Claus van Laar beschrijft, is niet duidelijk. Swaanenburg zwijgt
erover, zoals hij ook de zeven vrouwen onvermeld laat. Maar waarheid of een
verzinsel van Claus van Laar, een conventikel van vrouwen komt vaker in de
geschiedenis voor: een groepje in geëxalteerde ervaringen geïnteresseerde vrouwen
voorziet zich van een mannelijke profeet-leider. Britta Beyer nam Ludeman mee
naar haar verblijf op of bij het Franse Pad, een achterbuurt in de noordelijke Jordaan
(nu Willemsstraat), waar zij volgens Claus van Laar koffie en thee verkocht.45 Hij
zou een jaar lang in haar kelder blijven logeren. Vanuit Britta's woning werd zijn
Helklinkende donder bazuin door de zusters van het clubje verspreid. Een grote hulp
daarbij was juffrouw Wilchers weduwe De Vos, die met een ‘mandje vol van die
boekjes aan den arm’ de huizen langs liep en ze verkocht aan godvruchtige weduwen.46
In Amsterdam zette Ludeman aanvankelijk zijn werkzaamheden als schoenlapper
voort; andere bronnen bestempelen hem als kruiersknecht.47 Intussen werkte hij aan
een carrièreswitch door tegelijkertijd pleisters en ‘door hem afgecopieerde
geneesmiddelen’, pillen en druppeltjes te leren vervaardigen en uitventen.48 Hij moet
populair bij de vrouwen zijn geweest, zo blijkt uit het testament dat Louisa Barten
(Louiza Bartens), weduwe van Jan Georg Hoogmoed, op 16 augustus 1721 liet
opstellen. Al haar bezittingen liet ze hem na.49 Hoe groot dat bezit was, is niet bekend.
Was Louisa lid van het godvruchtige groepje? Had Ludeman haar in
medisch-astrologische - want daarmee zal hij langzamerhand wel begonnen zijn analyse genomen? Er is geen duidelijkheid. Opmerkelijk is dat zij op de Rozengracht
woonde, vlakbij het adres waar Ludeman sinds 1716 woonde. Hij weigerde echter
de nalatenschap te aanvaarden, al zag hij wel graag dat de door hem gedragen
begrafeniskosten vergoed werden.50
Ook op andere manieren kreeg hij een helpende hand aangereikt. Naar verluidt
hielpen de zusters van de kring hem met de verkoop van zijn geestelijke en medicinale
waren, terwijl Ludeman en Britta zelf naar andere steden reisden om boekjes en
pillen te verkopen. Daar stuitte het duo op wantrouwen en tegenstand. Rotterdam
moesten ze verlaten omdat Ludeman niet over een medische bul beschikte en in
Hamburg kregen ze moeilijkheden wegens illegale verkoop van geschriften en het
feit dat een podagrapatiënt ontijdig het leven had gelaten (het stel had hem blijkbaar
een overdosis opium verschaft).51
In 1714 publiceerde Ludeman zijn Bruylofts predicatie van de vijf wijze en de vijf
dwaze maagden.52 Alweer een tekst die in geen enkele bibliotheek is terug-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

44
gevonden. Maar hoe veel of hoe vaak Ludeman ook van bijbelse vrouwen en maagden
gedroomd mag hebben en hoezeer het gezelschap van Britta hem ook op alle denkbare
manieren bijzonder aangenaam geweest zal zijn, op een gegeven ogenblik voegden
ook zijn eigen vrouw Dorothea en zijn dochters zich weer bij hem. Volgens
Swaanenburg was het Ludeman zelf die haar overkomst verlangde. Feit is echter dat
Ludeman Dorothea al jaren sloeg en hier in Amsterdam mee doorging. Hij haatte
haar.

Dorothea, dienares van het Kwaad
Toen Dorothea in Amsterdam arriveerde, huurde Ludeman een kelder op de
Lijnbaansgracht bij de Passeerdersstraat, onder het huis van de chirurgijn Johannes
Metz.53 In 1716 verhuisde hij met zijn gezin naar een huurwoning op de Rozengracht.
Toen besloot Britta, die nog altijd op het Franse Pad woonde, als huishoudster haar
intrek te nemen bij Ludeman, zodat hij de nachten niet meer buitenshuis, bij Britta,
hoefde door te brengen. Britta's verhuizing zou leiden tot een soort verbanning van
Dorothea in haar eigen huis.54 ‘Vader leefde met de Meid, alsof de kinderen geen
Moeder in de wereld hadden’, aldus Swaanenburg. Dorothea kreeg geen cent van
haar man. Ze was voor haar onderhoud afhankelijk van vrienden, die haar ten slotte
in huis namen zonder dat Ludeman een vergoeding wilde geven. Hij wilde haar wel
terughebben, maar alleen als Britta kon blijven.55
Ludeman leerde van Metz een beetje chirurgie, alsmede het prepareren van enige
medicamenten. Later zou Metz bij notaris Hendrik de Wilde verklaren hoe Ludeman
zijn vrouw geestelijk en lichamelijk mishandelde.56 Toen Dorothea iets aan haar arm
mankeerde, aldus zijn getuigeverklaring, dacht Ludeman ondanks zijn geringe kunde
dat te kunnen oplossen door haar arm in te wrijven met sterk water. Vel en vlees
werden van haar arm afgebeten. Ze leed geweldige pijnen. Maar haar man liet haar
's nachts moederziel alleen. Het opstijgende gekerm hield de bovenburen lange tijd
uit hun slaap. Zelf ging Metz een kijkje nemen.
Toen hij zijn huurder de volgende ochtend zijn gedrag verweet, had Ludeman
gezegd dat het allemaal de schuld was van de vrouw van Metz. Zij was ongelovig
en maakte ook Dorothea ongelovig. Daarom kon zij de pijn niet verdragen! - Dit
standpunt lijkt typerend voor iemand die meent tot de door God uitverkorenen te
behoren: God helpt dezulken.... Enkele dagen later had Ludemans dochter Anna bij
de bovenburen om hulp gevraagd. Ze was bang dat haar moeder vermoord werd.
Toegeschoten, hadden Metz en zijn vrouw Dorothea in de kelder gevonden, met ‘het
angesight seer bebloed’. Daarop had Ludeman gedreigd Anna in de gracht te gooien,
maar een van de buren belette dat.
In deze notariële attestatie van Metz vindt men nog andere getuigenissen. Zoals
van Annetje Pieters, die nadien weken lang op Dorothea had gepast. Ludeman had
tegen haar gezegd dat hij wenste dat ‘het beest’ verdween en dat hij wel een andere
vrouw kon krijgen. De getuigen waren het er ook over eens dat Ludeman nooit bij
zijn vrouw sliep. Tegen weer een ander had Ludeman gezegd dat hij geen stuiver
gaf voor zijn huisvrouw, die ‘ouden draack’. Hij wist van een aanklacht van Dorothea
bij de autoriteiten maar hij had naar eigen zeggen drie burgemeesters op zijn hand.
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Uit dat boek zijn de termen ‘beest’ en ‘draak’
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afkomstig: woorden voor Satan. Het is de taal die destijds bij de wedergeborenen in
gebruik was.
Er waren meer getuigen uit het anti-Ludemankamp. Zo verklaarde de vroegere
dienstmeid bij de familie Ludeman, Elisabeth Stievings (Stieving), huisvrouw van
Jan Hendrik Nyman (Numan), dat ze getuige was geweest van de ‘barbaarsche en
gantsch onmenschelyke’ behandeling van Ludemans huisvrouw.57 Dorothea mocht
nooit uitgaan, maar moest altijd in een hoekje zitten, als een slavin. Ze kreeg
nauwelijks eten. Daarentegen mocht het ‘ligtvaerdig vrouwmensch’ Bregith of Britta
Beyer alles doen en laten wat ze maar wilde. Dorothea stond onder commando van
Britta, die zij met ‘juffrouw’ moest aanspreken. Zij had gezien hoe Ludeman Britta
‘nakend uit haar bed haalde, en haar onder zyn Japonse rok na zyn eige kamer en
bedde bragt’. Uiteindelijk sliep hij uitsluitend in Britta's kamer. De twee dochters
moesten hun moeder slaan.
Of neem de verklaring van een andere dienstmeid van Ludeman, Margaretha Eek.58
Zij had met eigen ogen aanschouwd hoe Ludeman op allerlei manieren onbetamelijke
omgang had gehad met Britta. Margaretha had haar naakt in Ludemans bed
aangetroffen; hij had Britta betast onder haar rokken en bij de borsten gevat en nog
meer. Zij hadden zich bij dat alles, met gebruikmaking van citaten uit het Hooglied,
betiteld als broeder en zuster die elkaar intens liefhadden. De dienstmaagd had hen
horen spreken van de oude slang, de oude draak; de dochters hadden haar verteld
dat daarmee hun moeder Dorothea bedoeld werd. Ludeman en Britta hadden besloten,
aldus Margaretha, dat die oude draak op zolder gevangen gehouden moest worden,
buiten bereik van de mensen, en gegeseld moest worden. Ludeman had gesuggereerd
dat er wel eens iets met het eten van Dorothea zou kunnen gebeuren...

Machinaties door ‘bevers’
Ludemans relatie met Britta en de mishandelingen van Dorothea in 1721 hebben
heel wat onrust teweeggebracht. Ludeman zelf spreekt van machinaties door ‘bevers’,
al heeft hij het elders ook gemunt op enkele met naam en toenaam genoemde
mennonieten.59 Het feit dat Dorothea, misschien slechts kortstondig, verdween uit
huize Ludeman en onderdak kreeg bij de tegenpartij, gaf Ludeman stof om te beweren
dat zijn huisvrouw echtbreekster was en haar plichten als echtgenote niet vervulde.
Dat kan. Zouden die dienstmeisjes en anderen die zich later zo fel over Ludeman en
Britta zullen uitspreken, misschien tot het anti-Ludemankamp hebben behoord?
Laten we ditmaal Britta aan het woord laten. In 1723 publiceerde zij haar
Middernachts-kroon, dat vooral een verdediging is van haar doen en laten in
voorgaande jaren. Hieruit leren we wie volgens haar de tegenpartij is.60 Het boekje
is opgedragen aan de weduwe Jan de Visser en aan Römeling. Deze laatste is ons
reeds bekend als radicale piëtist uit Haarburg. Römeling krijgt er onmiddellijk van
langs. Hij had Ludeman en Britta geschreven over hun onordentelijk leven en hen
overgegeven aan het gerecht. En dat allemaal wegens problemen die voor
‘hergeborenen’ niet van belang zijn! Alweer: blijkbaar stonden hergeborenen boven
of buiten de wet.
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De weduwe van Jan de Visser was Maria van der Heijden. Zij was de schoonzus
van Adriana Simons-de Visser, de rijke gescheiden koopmansvrouw met wie
Weyerman in 1721-1722 een kortstondige liefdesaffaire had. Ook deze Adriana
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verkeerde in böhmistische kringen, net als haar moeder, echtgenoot en schoonzus.61
Ze stond onder invloed van de Rotterdamse leider van de quakergemeenschap in
Holland, Benjohan Furly, die ze later benoemde als haar executeurtestamentair.62
Britta kwam, voordat ze Ludeman had leren kennen, vaak over de vloer bij Adriana's
broer Jan de Visser, die haar zeer gunstig gezind was. Hij liet zelfs een niet nader
geïdentificeerde profetie van haar hand drukken. Ze hielp hem bij zijn
geloofsworstelingen en werd in zijn huis opgenomen. In 1716 zat ze aan zijn ziekbed
om hem te begeleiden bij zijn doodsstrijd.63
In de arts die eveneens bij de zieke verscheen, kunnen we met wat goede wil
Ludeman herkennen. Als dat zo is, dan was dat niet voor niets: De Visser liet hem
een legaat van honderd gulden na.64 Dit alles was bepaald niet tot genoegen van zijn
vrouw Maria van der Heijden. Zij moest niets van Britta hebben en heeft zes jaar
lang nooit een ‘goddelijk discours’ met haar willen hebben, klonk het verwijt van
Britta in het voorwoord van de Middernachts-kroon. Met zoveel woorden zei ze het
niet, maar vermoedelijk had ook Maria haar vermanend toegesproken. Het was
Maria's eigen schuld, sneerde Britta, dat zij geen middernachtskroon op haar pad
gevonden had. Die was, geheel volgens het bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 11),
de beloning voor de twee getuigen-profeten die tijdens het bewind van Satan voor
lijk zijn blijven liggen in de straten Sodoms. De lezer begrijpt licht wie deze
ambtsdragers der mensheid zijn. Er volgt een waterval van beschuldigingen aan het
adres van ‘de Mystiquen’. Weliswaar behoorde ook Britta tot deze groep, maar in
dit geval waren zij de tegenstanders.
Britta begint vervolgens een overzicht van haar leven waaruit onder meer blijkt
dat ze grote onenigheid heeft gehad met de vrome kringen in Leiden en Amsterdam.
We komen op bekender terrein wanneer zij meedeelt dat die laatste groep, vanwege
de situatie van Dorothea, op 1 juni 1723, een enorme rel voor de deur van Ludeman
en Britta veroorzaakte.65 Dorothea had twee jaar daarvoor, omstreeks mei 1721, haar
echtgenoot verlaten en een slaapplaats gekregen bij de dienstbode Grietje Smeding
(Smeedings), vermoedelijk dezelfde dienstbode van wie bekend is dat ze zich in
Amsterdamse quakerskringen ophield.66 Britta was daar naar toe gegaan om te
‘vermanen’: de goede naam van Ludeman stond immers op het spel. Het vermaan
had weinig uitgehaald. Integendeel zelfs, want Grietje troonde Britta mee naar de
doopsgezinde Lysbeth (Elisabeth) Schrooters, weduwe Jacob de Haan, en volgens
Britta de kwade genius achter de ontsnapping van Dorothea. Het was dan ook te
verwachten dat Britta er flink van langs kreeg bij weduwe De Haan. Die had haar
zelfs geknepen en toegebeten dat Ludeman een schelm en dief was.
Ook Ludeman deed een poging Dorothea terug te halen. Hij liet op 9 juni 1721 zijn
dochter Anna een brief bezorgen bij Grietje Smeding, waarin hij zich beklaagt over
een nieuwe ‘Sodomitische’ - dat betekent in dit jargon zoveel als: ongelovige opschudding die de naaimeid Jacoba de Vos en Jurgen Christoph Murer (Muhrer)
voor zijn deur hadden veroorzaakt.67 Die waren er volgens Britta op uitgestuurd door
diezelfde weduwe De Haan om het gerucht rond te strooien dat Ludeman zijn vrouw
had weggejaagd en intussen met Britta in ‘onkuisheit’ leefde. Een gerucht dat Britta
ook in haar Gekroonde morgenstond uit alle macht de kop probeerde in te drukken.
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Er volgen allerlei details over nog een ander bezoek van Britta aan Dorothea's
gastvrouw Grietje Smeding. Deze had toen
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om een stok geroepen, ‘om de voddemoer daer mede de Deur uyt te slaen’. Het moet
een enorm gekrakeel zijn geweest.68
Uiteindelijk is Dorothea naar de Rozengracht teruggekeerd, maar drie dagen na
terugkomst begon zij te informeren naar een schip om naar haar Hamburg terug te
gaan. Ludeman wilde haar niet de vijf gulden reisgeld geven, alleen wat linnengoed
in een gesloten koffer (die later leeg bleek te zijn).69 Volgens een verklaring van
Ludemans dienstmeid Elisabeth Stieving vond de inscheping op vrijdag 13 juni
plaats. Elisabeth zei dat Ludemans dochter Anna de zondag daarop een bezoek bracht
aan haar moeder, die zich met haar, Elisabeth, op het schip bevond dat blijkbaar nog
in de haven lag. Diezelfde avond had Ludeman Anna gedwongen Dorothea als moeder
af te zweren.70
Later, in 1725, toen er voor de magistraat van Amsterdam een procedure werd
aangespannen die de situatie rond Dorothea's positie moest ophelderen, verklaarden
de bejaarde vrouw Willempje Barendz, Wilhelm Heijleman (Hijleman), Anthonij de
Vries en Philip de Bruijn dat zij het echtpaar Ludeman goed kenden.71 Ze vonden
Ludeman van ‘zeer goed, heusch vriendelijk en ordentelijk gedrag en omgang zoo
in opzigte van dezelve zijne huijsvrouw als van alle andere menschen’. Dat het viertal
sympathiseerde met Ludeman, is overduidelijk. Hun verklaringen lijken nogal
georchestreerd, temeer daar Ludeman hun blijkens de akte had gevraagd met hun
getuigenissen naar notaris Willem Lageman te stappen. Die zat toen overigens ook
op de Rozengracht en was - wellicht niet onbetekenend - net als Ludeman van Duitse
komaf.72
Dorothea had indertijd haar echtgenoot in stilte verlaten, aldus de vier getuigen.
Zij kreeg vaak bezoek van Jurgen Muhrer, dezelfde als degene die met naaimeid
Jacoba de Vos zo veel heibel had veroorzaakt. Sterker zelfs, Dorothea was de nacht
van de negende op de tiende juni weggebleven en had 's ochtends niet willen zeggen
waar zij was geweest.73 Er was herrie ontstaan. Toen Ludeman was weggegaan, had
zij een grote kist met goed gevuld. Ze had de wagen van getuige Philip de Bruijn
besteld om met haar goed naar de haven te rijden, naar het beurtschip op Hamburg.
Het lijkt erop dat deze verklaring, blijkbaar op verzoek van Ludeman, vooral moest
laten zien dat Dorothea niet verjaagd was maar vrijwillig weggegaan. Dat was een
sterk punt in zijn voordeel, voor het geval dat de huwelijksproblemen voor de
magistraat gebracht zouden worden. De suggestie is verder dat Dorothea het met
genoemde Muhrer hield: een andere indicatie van ontrouw.74

Scheiding en wraak
Het vertrek van Dorothea op 13 juni 1721 was voor Ludeman en Britta geen reden
om zich in hun liefdesnest terug te trekken en het commentaar aan de rest van de
wereld over te laten. Integendeel. In haar Middernachts-kroon uit 1723 geeft Britta
nog eens een allesbehalve hartelijk commentaar op de hele geschiedenis. Daarin
plaatst ze vele met naam en toenaam genoemde vrome Amsterdammers in een
‘sodomitisch’ kader. Vooral Lysbeth Schrooters, weduwe Jacob de Haan, moest het
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ontgelden want zij was het die Dorothea's vertrek had gefinancierd. Daarna werd het
even stil rond Ludeman en Britta.
Tot 1725. Toen spande iemand een procedure aan om klaarheid te verschaffen
rond de profeet en profetes van de Jordaan, en uiteraard Dorothea. Onduidelijk is
wie het initiatief nam: onderzoek in archieven van burgemeesters of sche-
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penbank heeft tot nu toe niets opgeleverd.75 Ten behoeve van deze procedure werden
diverse verklaringen ingestuurd: door de Haarburgse magistraat, de vroegere
dienstboden enzovoorts. Uit die verklaringen moet de geschiedenis van Ludeman en
zijn huisvrouw duidelijk worden. De inhoud is meestal hierboven reeds aan de orde
gekomen. De gang naar het stadhuis leidde tot de formele scheiding, rond mei 1726,
en tot de uitspraak dat Ludeman jaarlijks aan Dorothea een alimentatie van vijftig
gulden moest betalen.76 Volgens Swaanenburg had Ludeman dit geweigerd maar had
hij er wel duizend gulden voor over om Dorothea op een schavot te doen geselen.77
In diezelfde maand mei 1726 was Ludemans oudste dochter Anna uit zijn huis
vertrokken, moe van de beschuldigingen tegen haar moeder. Ze wilde niet langer
tegen Dorothea worden opgezet.78 Het gevolg van haar vertrek was dat Ludeman zijn
dochter onterfde.79 De hele affaire was er waarschijnlijk mede de oorzaak van dat
het huis van Ludeman en Britta op 16 en 17 juli 1726 opnieuw belegerd werd. Het
opstootje werd deze keer geleid door Laurens Strandiger, de tolk die geholpen had
bij het vertalen van de verklaring van hun gewezen Zweedse dienstmeisje Margaretha
Eek, ten behoeve van de attestatie bij notaris De Wilde. Volgens Britta duurde het
bijzonder lang voordat de schout ingreep. Het huis werd gedeeltelijk verwoest en
het paar moest een goed heenkomen zoeken in de naburige herberg De Zwaan op de
Prinsengracht.80
Het geestelijke echtpaar liet het er echter niet bij zitten. Het sloeg in 1727 terug
met twee publicaties: de Herder-staf, die Ludeman - heel geleerd - ook in het Latijn
had doen verschijnen, en Britta's Gekroonde morgenstond. Het zijn rommelige
traktaatjes, doorspekt met piëtistisch-chiliastisch jargon, waarin de twee uitverkorenen
des Heren zich allerlei moeiten getroosten de waarheid naar hun hand te zetten. Ze
zetten de tegenaanval in en gooien gretig met modder.
Dorothea? Die was volgens Ludeman vreemd gegaan, had haar dochter tegen hem
opgehitst en getuigen omgekocht. Elisabeth Stieving? Die had in Haarburg haar vader
valselijk van sodomieterij beschuldigd en in Altona een hoerenkelder erop na
gehouden.81 En Elisabeth Schrooters, de weduwe die Dorothea's ontsnapping had
gefinancierd? Volgens Britta was het oproer voor huize Ludeman de schuld van deze
‘Babylonische hoer’ geweest. De schade bedroeg maar liefst 17.000 gulden! Jan
Metz en zijn vrouw? Die waren als ‘Beverianen’ lid van een criminele organisatie.
Elisabeth Stieving? Die had Ludeman wegens diefstal weggestuurd. Margaretha
Eek? Die dienstmeid was onbetrouwbaar, omdat ze huisraad had ontvreemd. En die
arme Willempje Barendz, die nog als getuige à décharge was opgetreden, die arme,
eerbare sloof was door de vrouw van ‘Broodweger’ Dykmyer (Dijkmeijer),82 die zich
voordeed als bijbelgeleerde, ervan beschuldigd een hoer van Ludeman te zijn. En
het is maar goed dat Anna Regina Hanin, echtgenote van Abraham Mulgenhouwer,
door God was gestraft.83 Zij had op de dag dat Dorothea de benen nam, Ludeman
aan het grauw willen overleveren om gestenigd te worden en bij de Martelaarsbrug
in het water te gooien. Gelukkig, zo verzucht Britta kwaadaardig, want ‘uit een
gerecht oordeel zyn by haar achtien Steenen in een vlies gegroeit, zy kreeg daar by
den Kanker in de Borst, en eenen dikken worm’.84 De ene getuige na de andere kreeg
ervan langs. Vooral Britta spreekt als een haatdragende vrouw voor wie slechts één
waarheid telde: die van haar en Ludeman.
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Met hun traktaatjes hebben zij de aandacht getrokken. Swaanenburg, die ongetwijfeld
door de vele relletjes uit de slaap gehouden moet zijn, was de eerste. In zijn
tijdschriften Doctor, zonder Promotie (1726) en Vervrolykende Momus, of koddige
berisper (1726-1727) nam hij hen stevig onder handen. Het hierboven dikwijls
aangehaalde Hans Christoffel Ludeman, afgerost door zyn eygen Harderstaf blijkt,
mede dankzij de vele invectieven die de lezer om de oren vliegen, populair want in
september 1727 verscheen al een tweede druk.85 Terloops geeft Swaanenburg de
stadsregering zo veel mogelijk complimentjes, wegens haar beleid met betrekking
tot dit ‘westfaalse’ (dom-Duitse) gespuis.
Het gevolg van zijn langademige aanval is onduidelijk. Misschien heeft die een
rol gespeeld in de aanloop naar een onderzoek dat de Amsterdamse kerkeraad liet
verrichten naar de schimpschriften van Ludeman en Britta. In de maanden juni en
juli 1727 boog de kerkeraad zich hierover, met ellenlange opsommingen van
verminkte bijbelcitaten als resultaat. Zeker is dat dominee Johan Gosewijn Eberhard
Alstein en zijn lutherse ambtsbroeder Joan Everhard Meijer, aan wie Britta haar
Gekroonde morgenstond had opgedragen, de zaak mede aan het rollen hadden
gebracht.86 Inmiddels had ook Weyerman de aanval geopend, onder andere met zijn
‘Karakter van Hans Kristoffel Flikleer’ in zijn Echo des Weerelds.87 Nadien treden
Ludeman en Britta nauwelijks meer op als Tolken van de Geest of Duiders van het
Heil. Was dat sinds deze publicaties onmogelijk, onbestaanbaar? Was eindelijk iets
tot hen doorgedrongen?

Tot slot: Hooglied voor God
In deze reconstructie van de gebeurtenissen in Amsterdam tussen 1714 en 1726 vallen
drie zaken op. Allereerst blijkt de aanleiding van de relletjes niet zozeer de radicaal
piëtistische boodschap van Ludeman en Britta te zijn geweest, maar het promiscue
gedrag van Ludeman en het lichamelijke en geestelijke geweld waarmee hij zijn
Dorothea bejegende. Ik ga er dan ook van uit dat de relletjes in Amsterdam een heel
andere oorzaak hadden dan de relletjes rond de persoon van Ludeman in Haarburg
en Lübeck.
Opvallend is ook de samenstelling van het anti-Ludemankamp. Ludeman en Britta
wilden hun gehoor doen geloven dat al hun tegenstanders separatistische
wedergeborenen waren en wellicht zelfs lid geweest van het Jordanese conventikel
waar Claus van Laar over schreef. In werkelijkheid was het een weinig homogene
groep: vrijwel alle betrokkenen waren doopsgezinde of lutherse dissenters. Neem de
huisbaas van Ludeman, chirurgijn Metz, die samen met zijn vrouw later door Britta
werd weggezet als een ‘Beveriaan, welke Religie met desselfs oeffeningen door den
Achtbaren Magistraat uit de Stad verwezen en gebannen is’.88 En weduwe Jacob de
Haan, die achter Dorothea's ontsnapping zat, was een ‘menisten-weduwe’ die ‘als
een Koningin over de voorzegde Separatisten geheerscht heeft’.89 Aan het einde van
haar moddergevecht werpt Britta Dorothea voor de voeten dat deze ‘van Religie was
van de Geestgetuigers of Beverianen’.90 Het enige gemeenschappelijke dat ik in het
anti-Ludemankamp heb kunnen ontdekken, is hun afkomst. Een groot aantal namen
en de schaarse biografische informatie over hen doen vermoeden dat de meesten van
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Duitse, Zweedse of Deense komaf waren en dus van origine behoorden tot de lutherse
Kerk, mogelijk tot de piëtistische stroming daarbinnen.
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Een derde opvallend gegeven in de reconstructie zijn de vele vrouwen die er een rol
in speelden. Dit heeft te maken met het piëtistische milieu, of welke variant dan ook,
waarin de gebeurtenissen zich afspeelden. Zo waren binnen de groep wedergeborenen
naar verhouding veel vrouwen actief. In de officiële kerk - of het nu de Nederduits
gereformeerde was of de lutherse - was hun rol non-existent. Het waren de mannen
die daar de dienst uitmaakten. Maar in radicaal piëtistische kringen, waar men zich
sowieso niet wenste te conformeren aan de normen van de heersende kerk met haar
verstarde dogma's, wetten en regels, konden zij zich echt profileren. Vrouwen uit
alle rangen en standen getuigden van hun innerlijke geloofsbeleving, publiceerden
erover en kregen zelfs eigen volgelingen.91 Ook in hun gedrag stelden zij zich
non-conformistisch op, hetgeen door de buitenwacht nogal eens als aanstootgevend
werd beschouwd. Uit de vele schandalen rond dissenterse gelovigen blijkt, dat de
reacties en veroordelingen des te heviger waren wanneer er vrouwen op de voorgrond
waren getreden.92
Voor iemand als Gichtel, gestreng volgeling van Böhme en een van de belangrijkste
figuren binnen de toenmalige radicaal piëtistische kringen, was de aanwezigheid van
zo veel eigengereide vrouwen aanleiding om zich uit te spreken over de amoureuze
relaties die binnen de conventikels tot bloei zouden kunnen komen. Voor hem telde
slechts de unio mystica. Die lag alleen in het bereik van de mens die kuis of celibatair
leefde.93 ‘Unio corporis’ stond de mystieke eenheid met God in de weg en was dan
ook in strijd met het wedergeboren leven. Ascese en spiritualiteit waren voor Gichtel
twee zijden van dezelfde medaille.
In dit licht moet Gichtels kritiek op het voorgenomen huwelijk van zijn volgeling
Friedrich Breckling (1629-1711) gezien worden. Breckling was na zijn schorsing
als predikant in Flensburg neergestreken in de Republiek. Hij werd in 1660 predikant
van de lutherse gemeente te Zwolle, waar op dat moment ook Gichtel woonachtig
was. De lutherse voorganger wist mede door zijn chiliastische profetieën een groep
wedergeborenen om zich heen te verzamelen. Totdat hij ook in Zwolle werd geschorst.
Steen des aanstoots was zijn relatie met de door visioenen bezochte profetes Elisabeth
Crouse. Hij liet haar in 1667 bij zich inwonen, wat veel opschudding in zijn gemeente
veroorzaakte. Hij deed haar daarop een trouwbelofte, maar kwam in veel ernstiger
moeilijkheden toen zijn dienstmeid verklaarde dat zij een seksuele relatie met
Breckling had gehad en dat hij ook haar een trouwbelofte had gedaan. Net als
Ludeman veroorzaakte Breckling een enorme rel onder de gelovigen.94
Gichtel was eind jaren tachtig ook gekant tegen de liefde van Jan Luyken
(1649-1712) voor zijn huishoudster, Annetje van Vliet. De vrome dichter behoorde
vanaf 1683 enige jaren tot de aanhang van Ueberfeld en hoopte als volwaardig lid
in diens conventikel te worden opgenomen. Maar toen Luyken in zijn
toenaderingspogingen standvastig bleef, werd hij door de inmiddels in Amsterdam
woonachtige Gichtel te licht bevonden en kwam hij niet door de ballotage heen.
Ueberfelds vriend en leermeester Gichtel vond hem een afvallige, die zich had
overgegeven aan de ‘spiritus mundi’.95
Dat de ascese lang niet door iedereen was op te brengen, laat een ander verhaal
over het Leiderdorpse conventikel van Ueberfeld zien. De gebroeders Johan en Hans
Jacob Zoller maakten zich schuldig aan bordeelbezoek en vergaande
handtastelijkheden bij een dienstmeid die op de Leiderdorpse hofstede rondliep.
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Toen een van de mannen haar achtervolgde, dreigend haar te zullen vermoorden,
leidde dit tot een gevecht met Ueberfeld. Het oversekste tweetal beschouwde seksuele
omgang als een allegorie voor de verbintenis met de hemelse wijsheid.96
Anders is het met Eva von Buttlar (1670-1717), die zelfs voor wedergeborenen
die zichzelf geen celibatair leven toewensten, te ver ging met haar opvattingen over
de huwelijkse geneugten. Voor Gichtel waren zij en haar volgelingen de belichaming
van het kwaad. Ze had haar man verlaten en trok met een groep studenten door het
land. In 1704 kreeg ze met deze ‘Buttlarsche Rotte’ een onderkomen aangeboden in
Laasphe, ten oosten van Keulen, waar ze met de jongemannen ‘concubitum
promiscum und die fleischliche Vereinigung als etwas heiliges’ in praktijk bracht.
Voor hen was de geslachtsdaad het ‘sacramentum magnum’ en het menselijk lichaam
het altaar voor God. Het leidde tot een aanklacht en een gerechtelijke procedure die
haar weerga niet kende. Niet alleen ontucht werd de groep ten laste gelegd, ook
blasfemie, abortus en kindermoord. Zelfs vrouwenbesnijdenis was hun niet vreemd.97
Het moge duidelijk zijn dat Ludemans relatie met vrouwen, in het bijzonder met
Britta Beyer, in radicaal piëtistische kringen geen uniek verschijnsel was.98 Net als
Jezus omringde hij zich met vrouwen. Hij zag zichzelf als een afstammeling van
David, nee, als de messias zelf. Ludeman en Britta verkeerden in een wereld waarin
de vromen alles vroom was en waarin de uitverkorenen zelf bepaalden wat kwaad
was. Daarin was Dorothea een dienares van het Kwaad. Blijkbaar zagen Ludeman
en Britta het zó, dat de profeet en de profetes - want zo werd Britta zelf ook genoemd
- aan alle geboden ontstegen waren. Hun was alles geoorloofd omdat ze uitverkoren
waren. Hun fysieke liefde zullen zij beschouwd hebben als symbool van de
uiteindelijke unio mystica. Hun liederlijkheid was slechts Hooglied voor God.
Rest de vraag wat er na 1727 gebeurde met Ludeman en zijn geestelijke bruid
Britta Beyer. Of er onder de Amsterdamse radicale piëtisten werkelijk een scheiding
der geesten is ontstaan, zoals Ludeman en Britta in hun werken suggereren, is zeer
de vraag. De gebeurtenissen wijzen meer op een felle buurtruzie waarbij wellicht
niet geheel toevallig veel vrome Jordanese bewoners betrokken waren geraakt.
Uiteindelijk deden beide kampen er het zwijgen toe. Vermoedelijk hebben Ludeman
en Britta zich nadien afgezonderd om zich volledig te wijden aan de
medisch-astrologische praktijk van Ludeman. Zeker nadat hij op 5 maart 1728 in
Harderwijk was gepromoveerd,99 ging zijn carrière crescendo. Hij was daarin zo
succesvol dat hij al snel op stand kon gaan wonen: op de Keizersgracht, de
Nieuwezijds Voorburgwal en vanaf 1735 het Damrak. Britta is tot haar dood toe bij
hem blijven wonen.100 Toen Ludeman zelf overleed, liet hij een vermogen na dat
volgens de successiebelasting een omvang had van 90.000 gulden in vastgoed en
40.000 gulden in recepissen ten laste van de Oost-Indische Compagnie.101 Hij werd
begraven in de Nieuwe Lutherse Kerk, op 26 maart 1757.102 Daarmee was de chiliast
van weleer teruggekeerd in de grondstoffelijke schoot van zijn moederkerk.
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De ‘Yvoore paneelen’ van Aarnout en Arnold Nachtegaal
Jac Fuchs
Najaar 2014 kruisten twee vroeg-achttiende-eeuwse portretjes mijn pad.1 Ze zijn
uitgevoerd in een techniek die ik niet eerder bij zelfstandige portretten gebruikt had
gezien: de afbeelding is gegraveerd in een ovale schijf ivoor, waarna de groeven met
inkt gevuld zijn. Daardoor ontstaat de indruk dat je met een afdruk van een gravure
van doen hebt.2 Beide schijfjes zijn zeven centimeter hoog en ruim vijf centimeter
breed, en gesigneerd ‘Nachtegaal Fecit’. Deze ivoortjes waren voor mij aanleiding
om te onderzoeken wie deze Nachtegaal was en of er nog meer werk van hem bekend
is.
Hieronder zal enkele keren sprake zijn van spotdichten en van scheldnamen (‘work’,
‘kikker’). De lezer zal wat geduld moeten betrachten: in een volgend artikel zal ik
ingaan op deze spotdichten, en ook op de gravures en de gelegenheidsgedichten die
een Nachtegaal-signatuur dragen.
Eerste stap in het onderzoek was het dateren van beide ivoortjes. Volgens papiertjes,
die vermoedelijk van het midden van de twintigste eeuw dateren en achterop de
lijsten zijn bevestigd, zijn de geportretteerden Cornelis van Arkel en zijn echtgenote
Catharina van Scheltinga.3 Cornelius van Arckel (Amsterdam 1670-Rotterdam 1724)
was een remonstrantse dominee die korte tijd in Den Briel en Delft werkzaam is
geweest, waarna hij in 1700 te Rotterdam beroepen werd. Daar bleef hij tot zijn dood
in functie. In 1703 had hij er een onfortuinlijke vrijage.4 Uiteindelijk vond hij een
bruid in Harlingen, die hij waarschijnlijk heeft leren kennen dankzij zijn goede
contacten met de doopsgezinde gemeente daar: op 24 juli 1717 trouwde hij in
Harlingen met Catharina van Scheltinga.5 Als de identificatie van de geportretteerden
klopt, dan zullen beide portretjes tussen 1717 en 1724 in Rotterdam vervaardigd
zijn.6

Wie was Nachtegaal?
Het aanwijzen van de maker van de portretjes is aanzienlijk lastiger. Vermeldingen
van allerlei heren Nachtegaal in biografische naslagwerken bleken onbetrouwbaar.
Anderzijds wordt deze mensen een aanzienlijke hoeveelheid werken toegeschreven:
andere ivoortjes, gravures, spotverzen, een dichtbundel en meerdere toneelstukken.
Dat maakt ‘Nachtegaal’ tot dankbaar onderwerp.
De enige goed onderbouwde informatie over ‘Nachtegaal’ is te vinden bij E.F.
Kossmann en bij F.G. Waller: beiden vermelden zij een Aernout en een Arnold of
Arnout Nachtegaal.7 Volgens Waller was Aernout Nachtegael plaatsnijder,
zwartekunstgraveur, tekenaar, ivoorsnijder en schoolmeester, werd hij op 6 november
1658 in Amsterdam gedoopt, is hij overleden na 1724, was hij leerling van Romeyn
de Hooghe, en was hij werkzaam in Amsterdam en mogelijk ook in Noordwijk en
Leiden. Arnold Nachtegael Klemens, zoon van Aernout, was, ook volgens Waller,
etser, plaatsnijder, tekenaar, blijspelschrijver, dichter en
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schoolmeester, vermoedelijk geboren rond 1685 en overleden na 1729, en actief in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en mogelijk ook Noordwijk.

Arnold Nachtegaal, portret van dominee Cornelius van Arckel. (Particuliere verzameling; foto: P.R.M.
Meuwissen)

Arnold Nachtegaal, portret van Catharina van Scheltinga. (Particuliere verzameling; foto: P.R.M.
Meuwissen)

In bijlage 1 geef ik genealogische informatie over deze vader Aernout en zoon
Arnold en hun naaste verwanten. In overeenstemming met de meeste door mij
gevonden handtekeningen zal ik verder de naam van de vader schrijven als Aarnout
Nachtegaal, en die van zijn zoon als Arnold Nachtegaal.8 Op wie van beiden de
ivoortjes gegraveerd heeft, kom ik later terug.
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Aarnout en Arnold gebruikten naast Nachtegaal ook het van hun (over) grootvader
Clement Arents Nachtegael afgeleide patroniem Clementse of Clementsoon als
achternaam, en soms ook de dubbele achternaam Nachtegaal Clemen(t)s. Onjuiste
interpretatie van die achternaam heeft geleid tot de vermeldingen van Clement
Nachtegaal en Clemens Nachtegael in diverse biografische woordenboeken.9
Een andere fictieve Nachtegaal die in biografische handboeken opduikt, is Abraham
Kz. Nachtegaal.10 Hij wordt onder meer door Van der Aa aangeduid als auteur van
diverse toneelspelen. Het gaat dan om Het toevalligh bedrog mislukt (1719), De
verwaende luiaert (1722), De arglistigejuffer bedroogen (1724) en diverse stukken
rond de figuur Steven van der Klok. Deze werken worden al sinds kort na hun
publicatie bijna unaniem toegeschreven aan Arnold Nachtegaal (Klemens). Een
andere auteur aan wie deze stukken ook wel zijn toegeschreven, is Abraham Elzevier.
Samentrekking van beide namen heeft de naam Abraham Kz. Nachtegaal in de wereld
geholpen.
De laatste Nachtegaal die in biografische handboeken genoemd wordt maar niet
aan archivalia te koppelen is, is J. Nagtegaal. Deze kreeg zijn oudste vermelding in
1765 in de veilingcatalogus van de collectie van Coenraad van Heemskerck.11 Daar
kwamen, verdeeld over twee kavels, maar liefst acht portretten, ‘Geteekent op Yvoor’
onder de hamer.12 Hoe veilingmeester Pieter van Os aan

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

60
die voorletter kwam is niet zeker, maar vermoedelijk heeft hij de gekalligrafeerde
hoofdletter N van de signatuur verkeerd gelezen: die ziet eruit als een combinatie
van een J en een V Het is verleidelijk te veronderstellen dat Van Os de linkerpoot
van de N als een J heeft geïnterpreteerd.

Leven en bedrijf van Aarnout en Arnold Nachtegaal
Aarnout Nachtegaal werd op 6 november 1658 gedoopt. Bij zijn beide pogingen tot
ondertrouw in 1679 werd zijn beroep als plaatsnijder vermeld. Over zijn leerjaren is
iets meer te zeggen. Op 9 mei 1690 was Aarnout een van degenen die ten overstaan
van notaris Michiel Bockx belastende verklaringen tegen Romeyn de Hooghe
aflegde.13 In zijn verklaring beweerde Aarnout dat hij had gemerkt dat De Hooghes
vrouw met haar mans toestemming in hun slaapkamer werd bezocht door ‘soo Joden
als Christenen’, en ook dat hij De Hooghe had zien werken aan ‘eenige kopere platen
van printen en posturen, die Pieter Aretyn in sijn dwalende hoer beschrijft’. Dat was
geweest rond 1673. Aarnout kwam toen gedurende drie à vier jaar dagelijks bij
‘Romijn de Hoge, Etser’ over de vloer om er ‘de kunst van teekenen te leeren’.
Ten tijde van zijn verklaring (1690) woonde Aarnout in de Kalverstraat en was
hij van beroep ‘Mr. Schryver’. Wat een schrijfmeester van een schoolmeester
onderscheidt, is op te maken uit de advertentie die Aarnout op 13 juli 1733 in de
Leydse Courant liet plaatsen:
Vermits Nagt egaal, Schryfmeester, woonende in de Driekoningstraat by
de Jan Rodenpoorts-Tooren te Amsterdam, dikmaels voorkomt als of
denzelve was uytgescheiden met School houden, in tegendeel noch
continueert, en daar en boven zyn apart Collegie noch voortzet voor een
Ieder, die niet wel schryft, door Mathematische Reegels in korten tyd van
3 a 4 Maanden, cierlyk en vaardig leerd Schryven, en voor een zeekere
Somme eens voor al aanneemt, om bekwaam te zyn op een Koopmans
Comptoir.14
In 1684 liet het Amsterdamse Collegium Medicum penningen slaan voor toegang
tot de Amsterdamse Hortus voor chirurgijns, chirurgijnsleerlingen en apothekers. Of
Aarnout die ontworpen heeft is niet duidelijk, maar bemoeienis met de productie van
de penningen had hij zeker: in het archief van het Chirurgijnsgilde is op 31 maart
1684 een betaling van 105 gulden 17 stuivers genoteerd aan ‘Aernout Nachtegael
plaatsnijder voor driehondert coopere penningen en 7 silveren penningen om voor
de hortus medicus aen de doctoren en apothekers uijt te delen tesamen met snijden
der naamen’.15 Op 14 juni 1695 liet het gilde nog eens honderd van deze penningen
slaan, maar wie die opdracht uitvoerde en daar dertig gulden voor betaald kreeg, is
niet genoteerd.16
Op 5 juni 1697 was Aarnout in Amsterdam getuige bij de doop van een nichtje,
op 26 februari 1700 was hij er aanwezig bij de ondertrouw van zijn dochter Anna en
op 2 oktober 1707 was hij er samen met zijn vrouw getuige van de doop van zijn
kleinkind Alletta.17
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In zijn geschiedenis van Noordwijk meldt Jan Kloos dat in de voorzomer van 1708
Arnoud Nachtegaal Klemensz. in Noordwijk arriveerde ‘met zijn huisvrouw Anna
le Feber, Hester, zijn dochter, en Geertruid Antonisdr., vermoedelijk een
dienstmaagd’.18 De beschrijving van het gezin alleen al maakt duidelijk dat Aar-
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nout, en niet zijn zoon Arnold, de Noordwijkse schoolmeester was. Begin 1710
vertrok het gezin uit Noordwijk, vermoedelijk met stille trom: volgens Kloos staan
hun attestaties als onopgevraagd te boek.19 Volgens enkele spotverzen zou Aarnout
naar Leiden vertrokken zijn, maar daarvoor heb ik geen enkele aanwijzing gevonden.
Integendeel: op 29 oktober 1710 is hij samen met zijn dochter Hester in Amsterdam
getuige van de doop van zijn kleindochter Anna Catrina. Op 28 december 1714 was
hij wederom in Amsterdam getuige van een doop, ditmaal die van Izack Nagtegael,
een kleinzoon van zijn broer Isack.
Op 6 januari 1717 woonde Aarnout Nachtegaal in Rotterdam. Hij tekende toen
bij notaris Jean du Clou een contract waarbij hij voor twee jaar, ingaande 1 mei 1717,
een woning aan de zuidzijde van de Hoogstraat zou huren.20 Bij het overlijden van
zijn vrouw, op 22 januari 1720, woonde hij nog steeds in de Hoogstraat, bij de
Vlasmarkt.21
Op 31 augustus 1718 blijkt ook Aarnouts dochter Hester Nachtegaal aan de
Hoogstraat te wonen: dat werd opgetekend bij de doop van haar zoontje Hendrik.
Haar man Jan van Stralen was ongeveer drie weken daarvoor overleden en zij zal
daarna wel bij haar ouders ingetrokken zijn.22 Op 9 september 1718 bezoekt ook zij
er notaris Du Clou, in haar geval om de verkoop in gang te zetten van een huis in
Enkhuizen dat eigendom was van haar overleden echtgenoot.23 In juni 1721 zit zij
opnieuw bij een Rotterdamse notaris: zij benoemt er haar vader, die meeondertekende,
en de Amsterdammer Christiaan Hoekebak als voogden over haar zoontje Hendrik
van Stralen.24 Enkele dagen later regelt zij bij dezelfde notaris met Hoekebak de
voorwaarden voor hun aanstaande huwelijk.25 Bij haar ondertrouw, op 6 juli, woonde
zij aan de Schiedamse Dijk.
Ook Aarnouts zoon Arnold en dochter Sara vestigden zich in Rotterdam. Op 26
februari 1720 woonden zij samen in een huis aan de Wijnstraat. Zij bezochten die
dag notaris Willem Boon om een langstlevende-testament te laten opmaken.26 In
1723 huurden ze ook een tuin aan de Wafellaan.27 Tot 22 november 1723 hadden
Arnold en Sara een onderhuurder: notaris Simon Breur.28 Vermoedelijk bleven zij
tot 4 april 1727 op hetzelfde adres wonen: op die dag bezochten ze notaris Johan van
Gelder om te laten vastleggen dat ze hun bezittingen verdeeld hadden.29 Zes dagen
later trad Sara in Rotterdam in het huwelijk met de schrijfmeester Hieronymus
Sweerts. Als de spotverzen het bij het rechte eind hebben, dan is Arnold kort daarna
naar Den Haag verhuisd, maar archiefstukken die dat bevestigen heb ik niet gevonden.
Wel duikt hij op 16 augustus 1727 in Amsterdam op: schouwburgregent Balthazar
Huydecoper noteert die dag met duidelijke instemming een optreden van ‘de Poeet
Nachtegaal Clemens’. Deze ‘zong een Fransch air, gemaakt op 't speelen in 't Fransch
van Iphegenie’.30
In de jaren dat Arnold en Sara in Rotterdam in de Wijnstraat woonden, huurde
Arnold ook een zolder aan de Wijnstraat die als school werd ingericht. Arnold tekende
op 13 maart 1723 het huurcontract, dat van 1 mei 1723 tot 30 april 1727 zou lopen.31
Bijzondere details in het contract zijn dat hij géén uithangbord mocht uithangen om
aan te geven dat hij er school hield, en dat de kinderen niet zouden mogen zingen.
Het lijkt heel aannemelijk dat in die school ook zijn zus emplooi vond.32 Of ook
Hieronymus Sweerts bij de school betrokken is geweest, heb ik niet kunnen vinden,

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

maar het ligt voor de hand dat Sweerts na zijn huwelijk met Sara en het vertrek van
Arnold de school samen met Sara heeft voortgezet. In 1730 wordt Arnold door de
schout van Den Haag gezocht wegens
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sodomie. Dat Arnold Den Haag tijdig heeft kunnen verlaten, is het laatste dat over
hem bekend is.33
Vader Aarnout Nachtegaal was in 1731 in Amsterdam terug. Hij was er op 8
augustus samen met Hester getuige bij de doop van een achterkleinkind: Hester,
dochter van Jan Randt en Maria Adriana van Son. In 1733 plaatste hij advertenties
in meerdere kranten waarin hij zich aanbiedt als schrijfmeester.34 Op 24 mei 1737
zette hij in Amsterdam nog een krachtige handtekening onder zijn testament bij
notaris Jan Ploos van Amstel.35 In die akte wees hij, schrijfmeester in de
‘Bantemerstraat’, zijn beide schoonzoons Dirk Blok en Hermanus Zweerts [sic] aan
als executeurs en verzocht hij hun goed te zorgen voor zijn dochter Hester, die er
kennelijk slecht aan toe was. Hij overleed op 16 december 1737, zoals blijkt uit een
akte van 22 december 1737 bij diezelfde notaris, waarin Dirk Blok en zijn vrouw
Anna afzien van bemoeienis met de nalatenschap, en uit een akte van 3 januari 1738
bij notaris François Waarts in Rotterdam, waarin Sara met haar man het voorbeeld
van haar zus en zwager volgde.36

Werken van Aarnout en Arnold Nachtegaal

Aarnout Nachtegaal(?), portret van Johan van Oldenbarnevelt. (Collectie en foto: Kasteel-Museum
Sypesteyn, Loosdrecht, inv. nr. Q177)
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Arnold Nachtegaal, portret van een onbekende man. (Collectie en foto: Kasteel-Museum Sypesteyn,
Loosdrecht, inv. nr. Q176)

Zoals eerder al vermeld, sloeg en graveerde Aarnout de Hortus-penningen uit
1684. Een ander werk, waarvan de ontstaansomstandigheden onduidelijk zijn, is een
groot ingelijst doek waarop Vondels ‘Bede voor het Walen Weeshuys t'Amsterdam’
in schoonschrift geschilderd is. Het heeft lange tijd in de regentenkamer van het
Walenweeshuis gehangen, het gebouw aan de Vijzelstraat in Amsterdam waarin tot
1 juli 2016 het Institut Français gevestigd was.37 Tegenwoordig bevindt het werk
zich in woon- en zorgcentrum Torendael te Amsterdam. De namen van ‘J v: Vondel’
en ‘Naghtegaal’ onderaan de tekst kunnen geen signatuur genoemd worden: ze zijn
in drukletters geschilderd en het woord ‘Naghtegaal’ lijkt ook nog eens ondeskundig
gerestaureerd te zijn. Voor de hand ligt dat het vervaardigd is ter gelegenheid van
de ingebruikname van het nieuwe
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weeshuisgebouw in 1671, maar dat valt moeilijk te rijmen met Aarnouts leeftijd op
dat moment: hij was toen dertien.38
In 1726 verscheen in Rotterdam, bij Johan van Doesburg, de bundel Mengeldichten
van Arnold Nachtegael Klemens. De voornaam Arnold wijst er al op dat de zoon,
niet de vader, de auteur was. Daar zijn ook andere aanwijzingen voor. De op rijm
geschreven toneelstukken worden uitsluitend aan Arnold toegeschreven en onder
alle gelegenheidsgedichten staat ook als voornaam Arnold. Een satire beweert dat
vader Nachtegaal ‘liegt in proza gelyk zyn Zoon op rym’.39 Onbetwistbaar was Arnold
dus de poëet.

Wie maakte de ivoortjes?
Eén tijdgenoot, de schrijver Willem van Swaanenburg, heeft zich over de
portrettenproductie van ‘Nachtegaal’ uitgelaten. In 1724 suggereert hij dat één
Nachtegaal voor de ivoortjes verantwoordelijk is:
Eider [=ieder] moet in zyn eigen Circel woelen, zei Tryn, en ze tuimelde
in den trog der Jeneverbiggen, en kwam 'er niet wyzer uit, dan een
schoolmeester, die, zyne jongens voorgenagtegaalt hebbende, thans de
heele waereld wil drillen op yvoore paneelen.40
Maar twee jaar later gebruikt hij, zij het generaliserend, een meervoud:
[...] een Schoolmeester [...] Doen die Esels, Goden! niet genoeg? als ze
op hun a, b, plank demonstreeren, dat het Regt van een paar reyzige Ooren
een Nobiliteit is, die hun geen Boer kan ontnemen. Moeten die gruwelen
dan, en dan hun broeken laten zakken, om den Zangberg, gelyk nog korts
gebeurt is, te bevuylen met Rymdrek, en hun in postuur te stellen, om op
Ivoire Paneelen de donkere Schimmen te vertoonen der zulken, die ze na
aapen met streepen, die wy nog onze Vaderen immer gekent hebben. Eer
nagtegaalde een Os de daden van Jupyn, eer zo een work Philomel, of zyn
Kikker, het Dagligt zouw evenaaren met verdoemelyke doosjes zwart van
Verruw en Geest.41
Het tweede citaat bevat een duidelijke verwijzing naar Arnold: zijn Mengeldichten
waren net van de pers gekomen. Ook het woord ‘schoolmeester’ in het eerste citaat
lijkt naar Arnold te wijzen.
Het is sowieso aannemelijker dat Van Swaanenburg zich tegen Arnold richtte dan
tegen Aarnout: Arnold stak zijn oordeel over andermans dichtwerk niet onder stoelen
of banken, schreef pasquillen en gedroeg zich opzichtig; zijn vader lijkt een rustiger
levensstijl gehad te hebben. In ieder geval wijst Van Swaanenburg naar Arnold als
het om het snijden van portretten in ivoor gaat.
Er is nog een sterke aanwijzing dat Arnold de maker is van de gesigneerde ivoortjes.
Van Aarnout ken ik vijf handtekeningen onder notariële aktes, van Arnold drie.
Aarnout varieerde zijn handtekening in de loop van 47 jaar behoorlijk, maar in alle
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handtekeningen zijn de hoofdletters N fraai gekalligrafeerd en in één beweging gezet,
zonder de pen van het papier te halen. De afsluitende l is bij hem meestal een gewone
kleine schrijfletter. Arnold eindigt zijn achternaam met een l die meer van een
hoofdletter weg heeft, maar wat belangrijker is: zijn hoofdletter N bestaat altijd uit
twee delen. Hij haalt wél de pen van het
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papier: het lijkt een letter V met naar binnen gebogen balken, waarbij dan door de
linkerhelft een soort J gezet wordt die als linkerpoot van de N fungeert. Dat is precies
wat we op de ivoortjes 2 t/m 9 uit bijlage 2 ook zien. Die portretten beschouw ik dan
ook als werk van Arnold. De ongesigneerde portretten van de gebroeders De Witt
(nrs. 11, 12 en 13) zijn minder sterk uitgevoerd, maar sluiten mijns inziens voldoende
aan bij Arnolds andere werken om ze aan hem toe te schrijven. De portretten op
ivoortjes 10 en 14 zijn veel statiger, formeler. Ik zie er werk van Aarnout in: ze
vertonen verwantschap met diens portretgravures. Ivoortje 1 toeschrijven, ten slotte,
is lastig, omdat de stijl van de nagevolgde prent zo afwijkt van die van de overige
voorstellingen. Ik houd het, ondanks de afwijkende handtekening, voorlopig voor
een (vroeg?) werk van Arnold.

Handtekening van Aarnout Nachtegaal, d.d. 6 januari 1717. (Stadsarchief Rotterdam, toegang 18
(Notarieel), inv. nr. 1874, p. 8)

Ondertekening op het portret van Cornelius van Arckel.

Handtekening van Arnold Nachtegaal, d.d. 13 maart 1723. (Stadsarchief Rotterdam, toegang 18
(Notarieel), inv. nr. 2221, p. 234)
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Bijlage 1
De familie Nachtegaal: dopen, trouwen en begraven42
De geschiedenis van Aarnout en Arnold Nachtegaal en hun verwanten kunnen we
het beste laten beginnen op 18 maart 1628. Die dag ging in Amsterdam overgrootvader
Clement Arents Nachtegael, afkomstig uit Leiden, in ondertrouw met Griet Jans. Ze
kregen vijf kinderen, allen gedoopt in de Nieuwe Kerk:
1. Arent (31 juli 1629)
2. Pieter (4 januari 1633)
3. Elsje (26 maart 1634)
4. Aerjaen (30 maart 1636)
5. Trijntje (19 juli 1637).
Grootvader Arent Nachtegael ging op 9 april 1654, ook in Amsterdam, in ondertrouw
met Aeltien Reijniers van Selm. Arent, die zich afwisselend Clementse, Clementse
Nachtegael en Nachtegael noemde, liet bij zijn dood - hij werd op 18 maart 1674
begraven - zeven kinderen na. Van vijf heb ik de doop, alle in de Zuiderkerk,
gevonden:
1. Arenhoudt (de Aarnout uit dit artikel) (6 november 1658)
2. Abraham (31 oktober 1660 - overleden in 1682)
3. Isack (16 januari 1664 - overleden in 1700)
4. Jacobus (15 september 1666)
5. Sara (4 oktober 1671).
De vrouw van Arent, wier naam ook allerlei varianten kent, werd als Altie Reijns
van Selm op 8 juni 1692 begraven. In de poorterboeken duikt nog een zoon Jan op.
Deze werd op 26 juli 1680 poorter. Net als Isack, die op 21 december 1689 poorter
werd, was hij witwerker. Jacobus, die poorter werd op 14 februari 1692, was
kleermaker, en Arnout Arendsz Nachtegael was bij het verkrijgen van zijn
poorterschap op 29 juli 1681 plaatsnijder. Driemaal wordt vermeld dat Arent
schoenmaker was; alleen bij het poorterschap van Isack wordt zijn beroep als
biervoerder vermeld.
Aarnout Nachtegael meldde zich twee maal ten stadhuize voor een ondertrouw
met Anna le Fever: de vermelding op 7 juli 1679 is domweg doorgestreept, de
vermelding op 5 augustus 1679 is voorzien van de kanttekening ‘geroyeerd’.43 Beide
keren was hij plaatsnijder van beroep en woonachtig op de Raamgracht. Of en waar
een huwelijk werd voltrokken, heb ik niet achterhaald, maar een reeks dopen in
diverse kerken in de navolgende jaren, waarbij Anna's naam op bijna tien verschillende
manieren geschreven wordt, laat weinig ruimte voor twijfel aan een huwelijk. Hun
kinderen waren:
1. Anna (8 november 1680)
2. Arent (9 december 1682)
3. Antonia (9 mei 1684)
4. Marijke (31 januari 1686)
5. Hester (19 oktober 1687)
6. Arnout (20 april 1689)
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7. Sara (23 februari 1691)
8. Aernout (4 juli 1694).
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In de jaren 1683-1691 werden ook vijf kinderen Nachtegaal begraven, maar welke
dat waren en of het kinderen van Aarnout en Anna betrof, is niet met zekerheid vast
te stellen. Het is aannemelijk dat de jongste Aernout degene is die later als Arnold
in de archieven opduikt. Feit is dat hij en zijn zussen Anna, Hester en Sara later in
de familiegeschiedenis terugkomen, wat doet vermoeden dat de andere kinderen jong
gestorven zijn.44
Nog enkele opmerkingen over drie van deze kinderen van Aarnout Nachtegael en
Anna le Fever. De oudste, Anna, ging op 26 februari 1700 in ondertrouw (vanaf de
Amstelkerkstraat) met Pieter van Son, een cargadoor, zoals blijkt uit zijn registratie
als poorter op 27 oktober van dat jaar. Vermoedelijk had hij dat poorterschap te
danken aan zijn schoonvader, die bij die gelegenheid schrijfmeester genoemd wordt.
Het echtpaar liet in Amsterdam vier dochters (1700, 1703, 1707, 1710) dopen. Pieter
moet op enig moment vóór 16 september 1718 overleden zijn, want toen ging Anna
in ondertrouw met notaris Dirk Blok. Met hem kreeg zij nog twee zoons.
Nummer 5, Hester, ging op 19 juni 1716 in Amsterdam in ondertrouw met Jan
van Stralen uit Enkhuizen. Na hun huwelijk in Sloterdijk lijkt het paar naar Enkhuizen
te zijn vertrokken, maar hun zoon Hendrik werd op 31 augustus 1718 in Rotterdam
gedoopt. Van Stralen was ongeveer drie weken eerder in Enkhuizen overleden.45 Op
22 juli 1721 hertrouwde Hester in Rotterdam met Christiaan Hoekebak. Christiaan,
die op dat moment in de Kalverstraat in Amsterdam woonde, was op 30 april 1692
in Amsterdam gedoopt als zoon van notaris Joan Hoekebak en Christina Ram.
Ook Sara's aandacht (nummer 7) verschoof naar Rotterdam: op 23 maart 1727
ging zij er in ondertrouw met de schrijfmeester Hieronymus Sweerts. Ze overleed
in Amsterdam, waar ze op 18 februari 1740 werd begraven in de Westerkerk. Sweerts
hertrouwde zo'n twee maanden later.

Arnold Nachtegaal(?), portret van Dirk VI, graaf van Holland. (Collectie en foto: Kasteel-Museum
Sypesteyn, Loosdrecht, inv.nr. Q168)
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Bijlage 2
In ivoor gegraveerde portretten van de hand ‘Nachtegaal’ en vergelijkbare
ongesigneerde werken
Alle portretten tonen gezicht, schouders en een gedeelte van de borst van de
geportretteerde. De portretten 9-14 zijn ongesigneerd.
1 Dirk VI, graaf van Holland, met ondertekening: Nachtegl: f.
Collectie: Kasteel-Museum Sypesteyn (Loosdrecht), Q168. Dit portret is
gebaseerd op een gravure van Cornelis Visscher (11) (Rijksmuseum
RP-p-OB-62.169).
2 Rombout Hoogerbeets, met ondertekening: Nachtegaal f
Collectie: Rijksmuseum (Amsterdam), NG-459. Dit portret vormde een paar
met nummer 9. Het is gebaseerd op een prent van Hendrik Bary, naar een portret
van Michiel Jansz. van Mierevelt (Rijksmuseum RP-P-BI-591).
3 Constantijn Huijgens, met ondertekening: Nachtegaal f
Collectie: Rijksmuseum (Amsterdam), NG-KOG-1525-B. Dit portret vormde een
paar met nummer 4. Mogelijk is een prent van Abraham Bloteling (Rijksmuseum
RP-P-1906-980) het voorbeeld geweest.
4 Joost van den Vondel, met ondertekening: Nachtegaal f
Collectie: Rijksmuseum (Amsterdam), NG-KOG-1525-A. Dit portret vormde een
paar met nummer 3. Het portret houdt verband met een schilderij van Philips
Koninck, maar de enige prent naar dat schilderij die bij het Rijksmuseum
aanwezig is (RP-P-OB-55.715) lijkt mij te zwak om als direct voorbeeld gediend
te kunnen hebben.
5 Joost van den Vondel, met ondertekening: N f, en met opschrift Aet. 70
Particuliere collectie (Nederland). Dit portret is gebaseerd op het portret dat
Cornelis Visscher (ii) in 1657 van Vondel maakte (zie bijv. Rijksmuseum
RP-P-OB-62.242).
6 Dominee Cornelius van Arckel, met ondertekening: Nachtegaal fecit
Particuliere collectie (Nederland). Dit portret vormt een paar met nr. 7.46
7 Catharina van Scheltinga, met ondertekening: Nachtegaal fecit
Particuliere collectie (Nederland). Dit portret vormt een paar met nr 6.
8 Onbekende man, met ondertekening: Nachteg f:, in pen gedateerd 1722
Collectie: Kasteel-Museum Sypesteyn (Loosdrecht), Q176.
9 Hugo de Groot
Collectie: Rijksmuseum (Amsterdam), NG-458. Dit portret vormde een paar
met gesigneerd portret nummer 2. Mogelijk diende de gravure van Willem
Jacobsz. Delff als direct voorbeeld (Rijksmuseum RP-P-1881-A-4646).
10 Hugo de Groot
Collectie: Rijksmuseum NG-KOG-1526. Het opschrift ‘J Nagtegaal’ op de
achterkant van de lijst kan niet als signatuur beschouwd worden. Het kan wel
een aanwijzing zijn dat dit portret identiek is aan kavel 50 van de veiling van
de verzameling Coenraad van Heemskerck (zie bijlage 3). Ook dit portret zal
gekopieerd zijn naar een gravure, bijv. die van Willem Jacobsz. Delff (zie nr.
9).
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11 Johan de Witt
Collectie: Kasteel-Museum Sypesteyn (Loosdrecht), Q143. Mogelijk is dit
portret gemaakt naar een prent van Abraham Bloteling (Rijksmuseum
RP-P-2010-329-62), maar dan is het geen bijzonder geslaagde kopie.
12 Johan de Witt
Collectie: Kasteel-Museum Sypesteyn (Loosdrecht), Q144. Dit portret vormt
een paar met nummer 13. Beide ivoortjes zijn ingelijst. Van dit portret van Johan
is de onderrand van het ivoor te ver achter de lijst verdwenen om met zekerheid
te kunnen zeggen dat het ongesigneerd is; bij het pendant is dat wel duidelijk.
Mogelijk is dit portret gemaakt naar een prent van Abraham Bloteling
(Rijksmuseum RP-P-2010-329-62), maar dan is het geen bijzonder geslaagde
kopie.
13 Cornelis de Witt
Collectie: Kasteel-Museum Sypesteyn (Loosdrecht), Q145. Dit portret vormt
een paar met nummer 12. Mogelijk diende een prent van Abraham Bloteling
als voorbeeld (zie Rijksmuseum RP-P-2010-329-63). Op de meeste prenten is
dit portret gespiegeld ten opzichte van dit ivoortje afgedrukt.
14 Johan van Oldenbarnevelt
Collectie: Kasteel-Museum Sypesteyn (Loosdrecht), Q177. Waarschijnlijk is
ook dit portret naar een prent gemaakt, bijvoorbeeld de prent door Andries
Vaillant (Rijksmuseum RP-P-1905-1701).

Bijlage 3
Vermeldingen van Nachtegaal-ivoortjes in oudere bronnen
* Verzameling Coenraad van Heemskerck, geveild 8 oktober 1765.47
Geteekent op Yvoor, door J. Nagtegaal
49 't Portrait van J. van Oldenbarneveld
50 't Portrait van H. de Groot
51 't Portrait van J. Arminius
52 't Portrait van J. de Wit
53 't Portrait van C. de Wit. Alle rond, en eender Groote. Breet 2 duim Hoog 2
duim
54 De Portraiten van J. van Oldenbarneveld, J. de Wit en C de Wit, alle Vierkant,
eender Grooten, in eenen Lyst gezet. Breet 2 duim Hoog 3 duim

* Verzameling Cornelis Ascanasius (V) van Sypesteyn, geveild 11
november 1783.48
In de rubriek ‘schilderijen’ (p. 69-70) staan meerdere portretten van bekende
Nederlanders, zonder nadere aanduiding. De meeste werden niet verkocht. Aangezien
enkele namen opduiken op de hierna genoemde veiling in 1825, lijkt de
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veronderstelling gewettigd dat het hier in ieder geval voor een deel om
Nachtegaal-ivoortjes ging:
23 G. Ledenberg [verkocht]
24 J. Uitenbogaart [niet verkocht]
25 S. Episcopius [niet verkocht]
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26 Twee Pourtraiten [niet verkocht]
28 J. van Oldenbarneveld [verkocht]
29 R. Descartus [verkocht]

* Verzameling Cornelis Ascanasius (VI) van Sypesteyn, geveild 30 mei
1825 en volgende dagen.49
In de rubriek ‘Drawings’ (p. 167) staan de volgende kavels:
685 Portraits of Prince Maurice, H. Grotius, Egid. van Leidenberg, and Simon
Episcopius, highly finished miniatures by Nachtegaal, executed with a pen on ivory
(5)
686 William III, Jan. de Wit, Earl of Athlone, and Prince Maurice of Nassau, ditto
(5)
687 Admiral de Ruyter, Ivost van Vlondel [sic], Jacob Arminius, J.W. Boguert,
and R. Hogerbeets, ditto (5)

* In: H. Vollmer (ed.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
(‘Thieme-Becker’), deel 25 (Leipzig 1931), p. 321, lemma ‘Clemens
Nachtegaal’:
In Privatbes. 2 auf Elfenbein gravierte, bez. (ohne Vornamen) Bildnisse von Joh. de
Witt u. Corn. de Witt (nach den Porträts, die L. Visscher u.B. Picart für ihre Stiche
vorlagen).

Eindnoten:
1 Mijn hartelijke dank aan allen die mij bij mijn zoektocht met raad en daad bijgestaan hebben:
Willem Baalbergen, José van Geldorp (RKD), Anna de Haas, Wim Hoeben (Rijksmuseum),
Ton Jongenelen, Frank van Lamoen, Peter Meuwissen, Danielle Pin (Institut Français), Rik
van Wegen (Kasteel-Museum Sypesteyn), en de medewerkers van het Amsterdamse en het
Rotterdamse Stadsarchief. Veel van de in dit artikel genoemde kunstwerken staan op internet.
Ik verwijs in de noten voor zover mogelijk naar ‘De Collectie’ van het Rijksmuseum,
www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken; veel portetten zijn ook te vinden in RKD Explore:
https://rkd.nl/nl/explore/portraits.
2 Op sommige plekken, met name in de kleding, is ook inkt buiten de groeven opgebracht, om
werkelijk ononderbroken donkere partijen te maken.
3 Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg wees mij erop dat de kleding van de vrouw niet bepaald
de dracht is van een deugdzame echtgenote rond 1720, maar naar mijn overtuiging waren de
portretten wel degelijk serieus en positief bedoeld.
4 A.C. Kersbergen, ‘De historie van het goudvinkje in “de Roos”’, in: Rotterdamsch Jaarboekje
(1936), p. 36-44.
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5 Leeuwarden, Tresoar, toegang 28 (doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken), inv. nr. 318
(huwelijken, afgekondigd en bevestigd door het Gerecht), f. 130-131. Geboorte- en sterfjaar
van Catharina zijn mij niet bekend.
6 Ik heb geen ander portret van dominee Van Arckel kunnen traceren.
7 E.F. Kossmann, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de 17e
en 18e eeuw ('s-Gravenhage 1915), p. 52-57, 65-67, 70 (‘Arnout Nagtegaal Klemens’ en ‘Arnout
Nachtegaal Klemens de Jonge’). F.G. Waller, Biographisch woordenboek van Noord
Nederlandsche graveurs ('s-Gravenhage 1938), p. 235 (‘Nachtegael, Aernout (Nag(h)tegael’)
en ‘Nachtegael Klemens, Arnold (Nachtegaal Clemens, “Kikker”, “Work”)’). Met name het
vaak geciteerde werk van E. Bénézit, Dictionaire critique et documentaire des peintres,
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, deel 10 (Parijs 1999) leverde een grote teleurstelling op:
de lemmata ‘Nachtegaal. Clemens’ (p. 70) en ‘Nagtegaal. Aernout ou Arnold ou Naghtegaal
ou Nagtegel’ (p. 77) bevatten op zijn best onbetrouwbare informatie die uit oude handboeken
gekopieerd is.
8 Afgaande op de notariële aktes die ik tot nu toe bekeken heb, waren Aarnout en Arnold zelf
heel consequent in het gebruik van hun voornamen, maar hun tijdgenoten gebruikten namen
als Arent, Aernout en Arnold wél door elkaar. Zo ondertekende Aarnout in 1690 in Amsterdam
een akte bij notaris Bockx met Aernout Naghtegaal, maar schreef de notaris al op het voorblad
zijn naam als Arnold Nagtegaal. In de Memorie van rechten van Adriaen Bakker (Amsterdam
1690; Knuttel 13545) wordt hij in de gedrukte versie van de akte op p. 18 ‘Arnolt Nagt egaal’
genoemd, maar in de opsomming van de opgenomen aktes op p. 8 ‘Aarnoud Nachtegaal’.
9 A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, deel 5 (Haarlem 1852), p. 4
vermeldt een Clement Nachtegaal die in Utrecht gewerkt zou hebben. Die informatie kwam
vermoedelijk van Joannes Immerzeel, al vond ik die niet in zijn postuum uitgegeven De levens
en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en
bouwmeesters (Amsterdam 1842-1843), maar wel op p. 1186 van deel 4 van de door Christiaan
Kramm bewerkte uitgave van dat werk (Amsterdam 1860). In L.v.B. [=Lambert van den Bos],
Eerste vervolg, of tweede deel, van den Romeynschen Adelaer (Utrecht 1689) werd een gravure
van Aarnout Nachtegaal opgenomen, en aan de vierde druk van Geeraert Brandt, Kort verhaal
van de reformatie (Utrecht 1730) werd een gravure van Arnold Nachtegaal toegevoegd. Maar
van een ander verband tussen Utrecht en een graveur Nachtegaal is mij niets gebleken.
10 Ook in Van der Aa, Biographisch woordenboek, deel 5, p. 4. Deze Abraham Kz. Nachtegaal
vond onder andere zijn weg naar J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch
woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (Amsterdam 1892; 2de omgewerkte
dr.), p. 538.
11 Deze verwijzing vond ik in Kramm, Kunstschilders, p. 1187.
12 Zie bijlage 3.
13 Bakker, Memorie van rechten; Stadsarchief Amsterdam (SAA), toegang 5075 (Notarieel Archief),
inv. nr. 4432 (notaris M. Bockx), ongepagineerd. Zie over deze affaire: Henk van Nierop e.a.
(red.), Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de Gouden Eeuw (Zwolle/Amsterdam 2008),
met name p. 17-20, 34-38.
14 Deze advertentie verscheen drie dagen later met spellingsvarianten ook in de Amsterdamse
Courant. Het ligt voor de hand te denken dat Aarnout aan zijn schrijfmeesterschap eind
zeventiende eeuw op een vergelijkbare manier invulling gaf. De echtgenoten van zijn dochters
komen in ieder geval uit dit milieu: een was een notaris, een ander een notariszoon en een derde
een schrijfmeester.
15 SAA, toegang 27 (Collegium Medicum), inv. nr. 29 (Register 1683-1730). Over de penningen:
Jacob Dirks, De Noord-Nederlandsche gildepenningen (Haarlem 1878), p. 15-17, 37-42, 44-47;
D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden (Amsterdam 1978),
p. 46, 64-66. Exemplaren van deze penningen bevinden zich onder andere in de collectie van
het Amsterdam Museum. Ze zijn te bekijken op de site van het museum (zoeken op Nagtegaal).
16 SAA, toegang 27, inv. nr. 29.
17 In 1703 voltrok zich in Hillegersberg een slepende sollicitatieprocedure voor het vacante
schoolmeestersambt. Deze is beschreven in J. Verseput, ‘Hillegersbergse schoolmeesters uit
de 18de eeuw’, in: Rotterdams Jaarboekje (1950), p. 179-207, met name p. 182-185. Het verhaal
is overigens nog hilarischer dan het artikel al aangeeft. Niet alleen krabbelde de schoolmeester
die na acht maanden aangenomen werd, al na enkele weken terug omdat hij inmiddels ook in
Woudrichem was aangesteld, maar bovendien had tijdens het interregnum een paapse
schoolhoudster, uiteraard zonder toestemming van de kerkeraad, een schooltje opgezet. Een
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van de drie kandidaten in Hillegersberg was een meester Nachtegaal die op dat moment nog in
Reeuwijk werkzaam was. Zijn voornaam staat niet in de archiefstukken vermeld, maar uit de
stukken van de hervormde gemeente in Reeuwijk blijkt dat de schoolmeester daar Pieter
Nachtegaal heette. De sollicitant in Hillegersberg was dus niet Aarnout. Woerden, RHC Rijnstreek
en Lopikerwaard, R088 (Nederlands Hervormde gemeente Reeuwijk), inv. nr. 51 (jaarrekeningen
diaconie 1678-1803), f. 92.
J. Kloos, Noordwijk in den loop der eeuwen (Noordwijk 1928), p. 186-187. Dat Hester het enige
kind is dat genoemd wordt, is, zo deelde Ton Jongenelen mij mee, vermoedelijk omdat zij al
belijdenis gedaan had. Anna, die in 1700 getrouwd was, zal er niet bij geweest zijn, maar Sara
en Arnold, respectievelijk 17 en 13 jaar oud, waarschijnlijk wél. De suggestie van Kloos dat
Aarnout Nachtegaal in hetzelfde huis school hield als zijn voorgangers en opvolgers, wordt
weersproken in H.A. Schelvis, E.W. 't Hooft en W. Th. J.M. Hekkens, Van karrenspoor tot
klinkerweg. Vier eeuwen Voorstraat en Lindenplein te Noordwijk (Noordwijk 2003), p. 78-79.
Mijn maandenlange pogingen om inzage te krijgen in de kerkelijke archieven van Noordwijk
hadden bij het inleveren van dit artikel nog tot niets geleid.
Kloos, Noordwijk, p. 187.
Stadsarchief Rotterdam (SAR), toegang 18 (Oud-Notarieel Archief, Notarissen te Rotterdam en
daarin opgegane gemeenten) (ONA), inv. nr. 1874, f. 8-10. Aarnout signeerde met ‘Aarnout
Nachtegaal Clemens soon’.
SAR, Gaardersboeken en begraafboeken van de Hervormde gemeente noemen 22 en 24 januari,
waarschijnlijk voor het overlijden resp. het begraven.
Westfries Archief, Enkhuizen, Impost op het begraven (Enkhuizen) bevat vermeldingen met
de data 13 en 15-8-1718.
SAR, ONA, inv. nr. 1877, p. 20-22.
SAR, ONA, inv. nr. 1883, p. 8-9, 16-6-1721.
SAR, ONA, inv. nr. 1883, p. 16-21, 18-6-1721.
SAR, ONA, inv. nr. 2217, p. 253-254.
SAR, ONA, inv. nr. 2221, p. 443-445, 20-5-1723. In deze akte leggen twee vrouwen een verklaring
af op verzoek van Arnold. Daarin noemen zij hem Aernout, schoolmeester, maar de vermelding
van de aanwezigheid van diens zuster maakt duidelijk dat het om Arnold moet gaan. Uit deze
akte blijkt ook dat Arnold een dienstmeid had.
SAR, ONA, inv. nr. 2013, p. 949-950, 6-12-1723. Arnoud heeft bij notaris Breur éénmaal als
getuige een akte ondertekend: SAR, ONA, inv. nr. 2479, p. 299-301, 11-11-1723.
SAR, ONA, inv. nr. 1940, p. 83-85.
Henri A. Ett, ‘Balthazar Huydecoper, Journaal van het gepasseerde tusschen de regenten van
den schouwburg; raakende de Fransche comedianten, Ao. 1727’, in: Jaarboek van het
Genootschap Amstelodamum 43 (1949), p. 25-79, met name p. 41 en 69.
SAR, ONA, inv. nr. 2221, p. 232-234.
Zie Vyfde vervolg van de Latynsche en Nederduitsche keurdichten (Utrecht 1729), p. 165-167,
het gedicht ‘Op de gerechte indaaging van den beruchten kikkervoogd, taalmeester Klemens
Nagtegaal’, waarin sprake is van een ‘dronke schoolvoogdes (zyn Zuster)’. Overigens maakt
dit gedicht duidelijk dat dit Vyfde vervolg pas in 1730 verschenen kan zijn.
Schouw-tooneel soo der geëxecuteerde als ingedaagde over de verfoeielyke misdaad van
sodomie. Tot waarschouwinge der goede, en afschrik der booze geopent in de voornaemste
steeden van Hollandt en Overijssel &c. (z.p. 1730), p. 48.
Zie de eerder geciteerde advertentie uit de Leydse Courant van 13-7-1733. Een advertentie in
de 's Gravenhaegse Courant van 23-10-1733 geeft meer details over het ‘Collegie’:
‘NACHTEGAAL, Schryfmeester in de Drie-Koningstraet by de Jan Rooden-Poortstooren tot
Amsterdam, heeft des avonds van 5 tot 7 uren, een particulier Collegie in de Schryfkonst, en
dat door vaste Wiskonstige bewyzen, zo dat de Leerlingen in korten tyd veerdig en sierlyk
schryven. NOTA. Heeft ook een Latynsch Meester voor die Latyn leeren, welke veeltyds vervallen
in 't Schryven, om dezelve met een in 't Schryven te oeffenen’.
SAA, ONA, inv. nr. 10077 (notaris J. Ploos van Amstel), ongepagineerd.
SAR, ONA, inv. nr. 10077; SAR, ONA, inv. nr. 1841, p. 208-210.
Dit volgens Jan Wagenaar, Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten,
koophandel, gebouwen (Amsterdam 1760-1768), achtste stuk (1765), p. 520, en ook volgens
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde (Haarlem 1924), deel 4, p.
360. Volgens de Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst,
deel V-II: De gemeente Amsterdam (Den Haag/Utrecht 1928), p. 100, hing het in de gang.
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38 Danielle Pin wees mij erop dat aan dat gebouw in 1683 een vleugel is toegevoegd voor oude
vrouwen en in 1726 een voor oude mannen, maar voor die uitbreidingen was het gedicht van
Vondel niet bepaald ter zake.
39 In een prozatekst in het Vierde vervolg van de Latynsche en Nederduitsche keurdichten (Utrecht
1729), p. 163-166, aldaar p. 164. De tekst is 1724 gedateerd.
40 Willem van Swaanenburg, Herbooren Oudheit (23-3-1724), p. 64.
41 Willem van Swaanenburg, De doctor, zonder promotie (4-11-1726), p. 29.
42 De gegevens in deze bijlage worden niet in detail verantwoord. De DTB-gegevens van
Amsterdam en Rotterdam heb ik ter plekke bekeken.
43 Anna's naam wordt verschillend gespeld. Ik houd het op Anna le Fever.
44 Bij het overlijden van Anna le Fever, in 1720, staat aangetekend dat er nog vier meerderjarige
kinderen in leven waren.
45 Westfries Archief, Enkhuizen, Impost op het begraven bevat vermeldingen met de data 13 en
15-8-1718. Ik heb dit archiefdeel online geraadpleegd.
46 Arnold Nachtegaal Klemens, Mengeldichten (Rotterdam 1726), p. 172 bevat acht versregels
‘Op de afbeelding van den heere Kornelis van Arckel, leeraer der Remonstranten te Rotterdam’,
gedateerd 1720. De verzen bestaan louter uit gemeenplaatsen en het is twijfelachtig of het gaat
over het in dit artikel genoemde portret van de dominee.
47 Frits Lugt, Répertoire des catalogues de ventes publiques (Den Haag 1838), nr. 1480.
48 Lugt, nr. 3627. Een exemplaar van de catalogus in: Noord-Hollands Archief, toegang 1614
(Familie Van Sypesteyn), inv. nr. 510. Voor deze en de volgende veiling: W.C.M. Wüstefeld,
‘Boeken, brieven, charters en manuscripten. De verzameling Van Sypesteyn’, in: Jaarboek
voor Nederlandse Boekgeschiedenis 13 (2006), p. 33-49.
49 Lugt, nr. 10897.
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Ala mode
Mode voor dames: een overzicht
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg

‘Toute l'Europe est à la française’. Volgens de Nederlandsche Spectator van 1753
at, dronk, en snoof men op zijn Frans, had Franse ‘lonkjes’ (lokjes) en viel op zijn
Frans in de armen van zijn dame... en omgekeerd. De Franse stijl stond voor frivool
en dat bleef heel lang zo. Annie M.G. Schmidt dichtte in het midden van de twintigste
eeuw over de kippetjes van de koning die zo vreselijk koket zijn en alles op ‘zijn
hollekie pollekie Frans’ doen.
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De invloed van de Franse mode was onmiskenbaar in de achttiende eeuw. De laatste
decennia van de regering van Lodewijk XIV werden gekenmerkt door een stijve,
sombere mode, onder invloed van zijn vrouw Madame de Maintenon, die streng
religieus was. Protestanten vluchtten naar het buitenland na de herroeping van het
Edict van Nantes, waardoor de Franse invloed in Europa vergroot werd. Na zijn dood
in 1715 werd de hertog van Orléans regent voor de jonge troonopvolger Lodewijk
XV. In de mode liet deze Régence-periode een reactie zien: aan het Franse hof barstte
de zucht naar weelde los en de damesmode werd losser en vrouwelijker. De schilder
Jean-Antoine Watteau tekende deze japonnen, losse negligégewaden met een
uitwaaierende rugplooi, die later ‘plis Watteau’ genoemd werd.
De Régence-mode duurde tot 1730, toen de belangrijkste periode voor de Franse
mode aanbrak: die van de rococostijl. Tijdens de regering van Lodewijk XV kreeg
na 1745 vooral zijn maîtresse Madame de Pompadour grote invloed op de mode.
Vrouwen verkregen een duidelijke rol in de maatschappij en die kwam tot uiting in
de imposante gewaden met rokken die over brede paniers vielen. Uit Parijs stuurde
men poppen, naar de laatste mode gekleed, verpakt in een doos, naar alle hoven in
Europa: de Pandora-poppen.

Het decolleté
Ook in de Republiek droeg men de robes à la française, die met hun elegante rugplooi
en zwierige sleepjes, hun paniers, strikken en linten bepaald niet ingetogen oogden.
De lage halsuitsnijdingen met de door een keurslijf opgestuwde boezem brachten
dominees het hoofd op hol als ze vanaf de kansel hun blik daar niet vanaf konden
houden, zo klaagde men. Moralisten hadden er geen goed woord voor over. Zich
optooien en sieren was ijdel en paste een christenvrouw niet. Zelfs werd in sommige
kringen het poetsen van het zilveren slot van de bijbel als zodanig bestempeld.
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Robe ajustée, jak en rok, fichu's. Collectie Jacoba de Jonge, Amersfoort. De collectie bevindt zich
inmiddels in het Mode Museum (MoMu) in Antwerpen.

Daarom werd het dragen van een fichu in de halsuitsnijding gepropageerd, en niet
alleen in de Republiek. Natuurlijk was het ook wel koud, zo'n blote hals, zeker in
ons klimaat en in een tochtige kerk. Een fichu was in goed Nederlands een vierkante
halsdoek. De doek werd, tot een driehoek gevouwen, om de schouders en in het
decolleté gestoken. Dikwijls werd er nog een grotere doek kruiselings over de boezem
en de rug geslagen. Aan de voorkant, onder de boezem werden de slippen
samengeknoopt. Van deze doeken, meestal van witte katoen of fijn batist met wit
borduursel (sneewerk genoemd), hadden de vrouwen veel exemplaren in de kast. Er
zijn er nu ook veel overgebleven.
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Verandering
Op feesten en partijen liet men bij de robe française de fichu weg. Gaandeweg haalden
de dames deze kledingvorm alleen voor deze gelegenheden uit de kast. Rond het
midden van de achttiende eeuw droegen zij een wijde ronde rok. De rugzijde was
ingestikt, de zijnaden van het lijfje volgden het lichaam en de voorzijde van de rok
was dicht. Deze japonnen werden robe ajustée genoemd. Over het lijfje droeg de
vrouw haar onafscheidelijke witte halsdoek. Haar kapsel was klein en ze droeg er
een kanten of batisten mutsje op. Het was een burgerdracht, men had behoefte aan
een rustiger modebeeld. De Franse frivoliteiten waren overigens niet verdwenen, de
hof- en uitgaansmode was extravagant en duur.

De Engelse mode
In de tweede helft van de eeuw zochten velen naar een eenvoudige stijl. De Engelse
mode, die niet door een uitbundig hofleven gestimuleerd werd, maar geïnspireerd
was op de dracht van de landadel, werd in die tijd de tegenhanger van de als decadent
beschouwde Franse mode. Eenvoud, natuurlijke houding, natuur en buitenleven
maakten opgang. De robe à l'anglaise kreeg een plaats naast de nog steeds in zwang
zijnde robe à la française voor de burgerdame. Mouwen werden lang, de rok minder
wijd. De halsdoek hoorde er nog steeds bij en men droeg grote strohoeden.
In 1780 brak de vierde Engelse oorlog uit tussen de Republiek en Engeland. Deze
keer was de reden de steun van de Republiek aan de Amerikaanse vrijheidsstrijd. De
in dat kader geleverde zeeslag bij de Doggersbank (1781) eindigde weliswaar
onbeslist, maar werd in de Republiek als een overwinning gevierd. De Nederlandse
vlootvoogd Johan Zoutman werd als een held ingehaald. Meteen grepen de kappers
hun kans: ze bedachten de coiffure à la Zoutman. Kapsels werden hoger en getooid
met attributen die van toepassing waren op de strijd. In 1784 werd vrede gesloten,
waarna de Engelse mode pas goed populair werd. Een veel gedragen kledingstuk
was een jas met knopen en tressen, de riding-coat. De naam werd verfranst tot
redingote.

Fantasie
In de regeringsperiode van Lodewijk XVI (1774-1792) bleef de tegenstelling tussen
eenvoud en weelde. Zijn vrouw Marie-Antoinette droeg zowel de eenvoudige, ruim
vallende robe chemise als de pracht en praal van de hofmode. Het laatste kwart van
de eeuw is interessant vanwege de vele variëteiten in de vrouwenkleding. De robe
anglaise werd zeer modieus. De halsdoek werd opgedoft. Werd eerder in de eeuw
de blote boezem pront getoond, nu leek het of de vrouwen over een enorm gemoed
beschikten dat schuilging onder de doek, trompeuse genaamd, die opgevuld was met
gesteven gaas.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

Mogelijk geïnspireerd door de Poolse delingen kwam ook de polonaise in de mode:
een kittige, fantasievolle dracht met een voetvrije rok, die men opnam in drie delen:
achter en aan de zijkanten. In 1772 was Polen verdeeld onder drie landen: Rusland,
Pruisen en Oostenrijk. Ook in 1792 en 1795 vonden Poolse delingen plaats, maar de
polonaise stamde uit de tijd van de eerste deling. Het kledingstuk kwam echter niet
uit Polen maar uit Frankrijk!
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Recensie
Inger Leemans & Gert-Jan Johannes met medewerking van Joost Kloek,
Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800:
de Republiek. Amsterdam, Bert Bakker 2013. 816 p., ill. Prijs: €65.
‘Zingen die wurmen mee, papa?’
Worm en donder, de geschiedenis van de Nederlandse literatuur in de achttiende
eeuw, is in bijna alle opzichten een bewonderenswaardig boek. Het is goed
gecomponeerd en met panache geschreven door Inger Leemans en Gert-Jan Johannes.
De titel is merkwaardig. In Idee nr. 345 voert Multatuli een vader op die in
navolging van Martinet zijn zoon onderhoudt over de natuur en over de ‘wormpjes
en vliegjes’ die de vogels als voedsel dienen. Dan zingen de vogels, zegt de vader,
‘een loflied ter-ere van de Schepper die Deszelfs schepselen overlaadt met weldaden’.
In het werk van Multatuli stellen de zonen moeilijke vragen, zo ook hier: ‘Zingen
die wurmen mee, papa?’
‘Het vragend zoontje wacht nog altyd op antwoord’. Dat antwoord is er nu wel!
Tot voor kort moesten neerlandici en andere geïnteresseerde lezers zich behelpen
als zij een overzicht van de Nederlandse literatuur uit het tijdvak van de Verlichting
wensten te lezen. Het meeste plezier beleefde ik dan nog aan Te Winkel, omdat die
alles had gezien en vrijwel alle auteurs op gulle wijze tot zijn pantheon toeliet. De
héle Te Winkel heb ik niet gelezen, alleen stukjes en die namen mij altijd in voor de
geschiedschrijver. Knuvelder, de laatste neerlandicus die de gehele
literatuurgeschiedenis voor zijn rekening nam, hield flink opruiming in dat pantheon.
Knuvelder las ik wel (bijna helemaal), maar erg stimulerend was zijn geschiedverhaal
niet. Vergeefs zocht ik er naar de zucht van het echte leven.
Over de literatuurgeschiedenis van Hermine Vieu-Kuik las je nu en dan wel eens
een goed bericht, maar veel vaker hoorde ik dat het teleurstellend was. In Nederlandse
literatuur, een geschiedenis (1993) was de ambitie een overzicht te geven vaarwel
gezegd: de geschiedenis bestond daarin uit ‘snapshots’, die op zijn best stukjes van
het geschiedverhaal representeerden. De onbepaaldheid van het lidwoord ‘een’ in
de ondertitel van het boek sprak boekdelen. Een groot deel van Nederlandse literatuur,
een geschiedenis heb ik echter met plezier gelezen, maar na afloop overheerste toch
de onvrede over de willekeurigheid.
De ambitie om het héle verhaal te vertellen leek begraven, maar in de nu door de
Nederlandse Taalunie uitgegeven ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’ is
ze helemaal terug. Het deel over de achttiende eeuw is een groots verhaal waarin in
ruim 700 bladzijden met veel smaak een evenwichtig beeld gegeven wordt van de
Nederlandse literatuur. Worm en donder biedt ten opzichte van eerdere
literatuurgeschiedenissen tal van retouches en ingrijpende koerscorrecties.
De schrijvers die rond 1750, ja ook later in de eeuw nog, als de grootste auteurs
van hun eeuw golden, Arnold Hoogvliet en Sybrand Feitama, hebben in Worm en
donder hun prominente rol verspeeld, maar ze zijn er nog wel. Lublink de jonge, de
lieveling van Blauwdrukken, geniet nog steeds een voorkeursbehandeling. Van Effen,
Wolff en Deken houden hun vertrouwde rang. Een eervolle positie
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wordt ingenomen door auteurs die in de voorbije decennia hun pleitbezorgers kenden,
zoals Weyerman, Kinker en Paape. In Worm en donder zijn er ook verrassende
namen, zoals die van Jan de Marre.
Worm en donder opent met een intelligent en problematiserend hoofdstuk over de
ontdekking van de achttiende eeuw, door tijdgenoten en door latere letterkundigen.
Tamelijk terloops wordt de ontwikkeling van de Nederlandstalige literatuur daarbij
losgekoppeld van de door Nederlanders in het Frans en Latijn beoefende kunst. Bij
Van Effen wordt een nogal kunstmatig verschil gemaakt tussen zijn Franstalige
tijdschriften, die hem volgens Leemans en Johannes een plaatsje in de ‘internationale
literatuurgeschiedenis’ opleveren, en zijn Hollandsche Spectator, die wel in Worm
en donder is opgenomen. Belle van Zuylen wordt maar één keer genoemd, en dan
nog om te zeggen dat ze eigenlijk buiten het verhaal valt. Van de Neolatijnse dichters,
die zeker in academische milieus meer aanzien hadden dan Hoogvliet en Feitama,
is Burmannus Secundus aanwezig, maar dan vooral omdat hij zich in het politieke
debat mengde. Voor veel Nederlanders die het Frans en Latijn beheersten, waren
Tyssot de Patot, Van Effen, Van Zuylen, Burmannus en Santenius Nederlandse
auteurs en maakten ze óók deel uit van de geschiedenis van de Nederlandse literatuur.
Worm en donder isoleert de Nederlandstalige literatuur uit de gehele, in diverse talen
bestaande Nederlandse literatuur. Dat is eigenlijk een anachronistische visie.
Uiteraard wordt in dit hoofdstuk ook aandacht geschonken aan organisaties als de
Werkgroep Achttiende Eeuw en de Stichting Jacob Campo Weyerman, die de
bestudering van de literatuur van de achttiende eeuw belangrijke impulsen hebben
gegeven. In dit hoofdstuk lijkt de pen in olijke inkt gedoopt: Buijnsters' proefschrift
over Het Graf van Rhijnvis Feith geeft aanleiding tot de moppige vaststelling dat
het ‘een diepgravende studie’ is. Dat juist in hotel Terminus de Werkgroep Achttiende
Eeuw begon is een coïncidentie die erom smeekt te worden gememoreerd - wat dan
ook gebeurt. Dergelijke vrolijkheden laten zien dat er met plezier aan het boek gewerkt
is.
Na lezing van het hoofdstuk over de nieuwe waardering kreeg ik behoefte aan een
paragraaf over de recente marginalisering van de achttiende-eeuwstudie in Nederland.
Aan universiteiten is het aantal neerlandici met een specialisme in de literatuur van
de achttiende eeuw dramatisch afgenomen, de Werkgroep Achttiende Eeuw laat het
onafhankelijk leven en fuseert met De Zeventiende Eeuw. Welbeschouwd lijkt Worm
en donder niet alleen een bekroning van bijna vijftig jaar herwaardering en studie,
maar ook een grandioos slotakkoord.
Wat in de daaropvolgende hoofdstukken van Worm en donder treft, is de
belangstelling voor instituties of - in termen van het boek - ‘het literaire bedrijf’. Een
literatuur-sociologisch geïnspireerde bespreking van het boekenbedrijf plaatst de
uitgevers, de schrijvers en lezers in het middelpunt van de belangstelling. Fraai zijn
de paragrafen over het Panpoëticon en de zelfrepresentaties van schrijvers. Het
vervolghoofdstuk gaat over literaire organisatievormen als tijdschriften,
genootschappen en het theater. In dat hoofdstuk krijgen de vormen ook inhoud: als
het om tijdschriften gaat, wordt de geschiedenis van de satirische en andere
tijdschriften geschetst en eigenlijk altijd evenwichtig en stimulerend.
In latere hoofdstukken gaat het over de poëtica, over literaire genres en over
belangrijke thema's en weerkerende obsessies voor natuur en opvoeding.
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In vergelijking met eerdere literatuurgeschiedenissen - en zeker met Blauwdrukken
- wordt veel aandacht geschonken aan de strijd om de macht en de rol die de literatuur
speelde in de Witten-oorlog van 1757, de gepolitiseerde jaren 1780-1789 en de
Bataafse Revolutie. Het is goed dat in een literatuurgeschiedenis de geëngageerde
literatuur niet langer genegeerd of gekleineerd wordt.
Niets meer te wensen? Een klein lijstje. Ik miste aandacht voor het Groot tafereel
der dwaasheid - intussen is dat door Inger Leemans elders rechtgezet -, voor de
Keurdichten en de langdurige lokale en landelijke gevechten in pamfletten, maar als
ik daarover wil lezen, kan ik in de Mededelingen terecht of is er gelegenheid om er
zelf over te schrijven. Tevreden? Zeer tevreden!!!
[PETER ALTENA]

De boekenmarkt in Worm en donder
Het is niet meer dan terecht dat in een overzichtswerk van de Nederlandse literatuur
in de achttiende eeuw uitgebreid aandacht wordt geschonken aan de commerciële
kant van het literaire bedrijf. Slechts enkele auteurs konden van hun literaire arbeid
leven, al moesten zij vaak hun inkomen aanvullen met redactie- of correctiewerk (p.
97). Ze werden per vel betaald en moesten, volgens de berekeningen van Leemans
en Johannes, jaarlijks zo'n 2500 bladzijden octavo schrijven om zich qua inkomen
te kunnen meten met de ‘intellectuele beroepen’ (p. 98). Anders dan in voorgaande
eeuwen kon slechts een enkeling zich beroepen op een mecenas: in een land van
kooplieden moesten schrijvers er zelf voor zorgen dat hun inkomen op het gewenste
niveau lag. Het schrijven was een beroep geworden. Als er al sprake was van een
mecenaat, dan ging het voornamelijk om tussenpersonen die dankzij hun sociaal
kapitaal een auteur in contact konden brengen met een uitgever.
Andere actoren in het communicatiecircuit, zoals Robert Darnton dit ooit heeft
geschetst, zijn uitgevers, drukkers, vervoerders, boekverkopers en de lezers. Uitgebreid
worden de omvang en het leesgedrag van het lezerspubliek geschetst. Met succes
prikken Leemans en Johannes de fabel van de lezersrevolutie door, althans wat de
Nederlandse situatie betreft. In de Duitse landen namen medio achttiende eeuw de
lezers explosief in aantal toe, terwijl ze bovendien massaal overstapten van het
intensief lezen van religieus werk en traditionele gebruiksboeken naar de extensieve
consumptie van vertogen, romans, dichtbundels en tijdschriften. Daarentegen was
volgens Leemans en Johannes in de Nederlanden sprake van een meer geleidelijke
ontwikkeling (p. 93), binnen een context van een relatief hoge alfabetiseringsgraad
en een relatief grote welvaart. De gestaag toenemende leeshonger werd gestimuleerd
door de vele genootschappen. Die leeshonger werd des te groter naarmate zich meer
en heftiger politieke conflicten voordeden (p. 88).
Die geleidelijke ontwikkeling is af te lezen aan de Nederlandse titelproductie. Op
grond van de gegevens uit de STCN komen Leemans en Johannes tot de conclusie
dat er gedurende de hele achttiende eeuw ruim 100.000 publicaties zijn verschenen,
maar ook dat er zich per decennium geringe fluctuaties voordeden, met als
begrijpelijke uitschieter naar boven de jaren 1780-1789 (p. 88). Gelukkig nuanceren
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ze de cijfers door erop te wijzen dat er achter de titels een enorme variëteit schuilgaat,
van dunne pamfletten tot en met meerdelige vuistdikke romans.
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Titelprent van de winkelcatalogus van Hermanus de Wit, boekverkoper in Amsterdam op de hoek
van de Nieuwezijds Voorburgwal en de Molsteeg. Gravure van Reinier Vinkeles, 1763.

Wat problematisch blijft is de schijn van betrouwbaarheid rond de overigens
onontbeerlijke databank. In Worm en donder worden vele cijfers en percentages
genoemd, gebaseerd op de STCN, maar zolang er in archieven en perifere bibliotheken
nog altijd titels worden gevonden die niet in de STCN zijn terug te vinden, valt er op
de nauwkeurigheid van de berekeningen wel wat af te dingen. Niettemin geven de
cijfers wel een indicatie van de omvang van het literaire bedrijf, waar zo veel mensen
hun inkomsten van genoten: slechts tien procent van de totale productie was de taalen letterkunde toegewijd, waarvan in de tweede helft van de eeuw slechts tien à
twintig romans per jaar natuurlijk een schijntje is.
Dat daarvan het merendeel vertaald werk is, geeft aan hoe weinig risico's uitgevers
wensten te lopen met deze moderne literaire vorm: aan buitenlandse bestsellers
konden ze zich geen buil vallen. Ook binnenlandse bestsellerauteurs werden jaar in
jaar uit vermarkt, zoals blijkt uit de oneindige reeks herdrukken van
zeventiende-eeuwse auteurs als Vondel, Cats, Langendijk en de Achterhoekse
dominee-dichter Willem Sluiter (p. 93). Deze behoedzame handelwijze werd
ingegeven door de toegenomen concurrentie tussen uitgevers onderling. De STCN
verraadt echter een daling van hun aantal gedurende de achttiende eeuw (p. 89),
hetgeen hun marktpositie juist zou versterken. Maar tellingen wijzen uit dat ze meer
adverteerden (p. 91), terwijl eigentijdse bronnen melden dat de oplage van literaire
werken doorgaans bleef steken op 250 à 500 exemplaren (p. 92). Gecombineerd met
de hierboven reeds aangehaalde, vrijwel constante aanvoer van nieuwe titels, doen
deze vraag rijzen: welke ontwikkeling is hier gaande?
Leemans en Johannes laten zich hier weinig expliciet over uit, al noemen ze
uitgevers terecht ‘producenten van literatuur’ (p. 116). Hier hebben we te maken met
een algemeen West-Europees verschijnsel, namelijk de definitieve doorbraak van
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het (handels)kapitalisme na 1750 en het ontstaan van het industrieel grootbedrijf.
Ook in het literaire bedrijf zochten uitgevers naar strategieën om hun winsten te
maximaliseren. Interessant is hun streven om genootschappen en literaire kringen
aan zich te binden (p. 119). Dankzij deze netwerken bouwden ze aan hun naam en
faam, wisten ze zich verzekerd van een goede afzetmarkt en konden ze ontluikende
talenten in een vroeg stadium scouten. Voor literaire
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werken was het kennelijk niet nodig om compagnieschappen met concurrenten aan
te gaan. Hoewel er altijd al grote uitgevershuizen zijn geweest, zie je aan het einde
van de achttiende eeuw dat de literaire productie voor een belangrijk deel in handen
is van grote uitgeverijen. Daar is vooralsnog weinig verandering in gekomen.
[RIETJE VAN VLIET]

Te weinig onweer in Worm en Donder
Worm en donder heeft als ondertitel Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
1700-1800, maar de schrijvers distantiëren zich van de oudere literaire benadering
die zich beperkt tot de esthetische hoogtepunten van enkele individuele genieën. De
achttiende-eeuwse auteur woonde niet in een ivoren toren. Hij of zij wilde de
samenleving verbeteren. Om daaraan recht te doen kiezen Leemans en Johannes
voor een breed opgezette cultuurgeschiedenis, waarin zij de schrijvers in hun
maatschappelijke context willen plaatsen. Een andere duidelijke keuze is dat zij de
eeuw opdelen in drie perioden: aan het begin doen de literatoren de theologische en
filosofische ruzies van de zeventiende eeuw nog eens dunnetjes over. Omstreeks
1730 zijn die oude debatten uitgewoed en vervolgens is het decennialang pais en
vree, tot het omstreeks 1770 begint te rommelen. Nieuwe ideeën hangen dreigend
in de lucht. En dan, in 1780, breekt het noodweer los, waarna het tot 1800 blijft
spoken.
De combinatie van de intentieverklaring met deze periodisering roept twee vragen
op. Hoe en waarom verloren die zeventiende-eeuwse debatten hun relevantie? Ik
betwijfel of ze spontaan uitdoofden - ze werden uitgedoofd. Regenten en predikanten
die van mening waren dat de Republiek hoognodig gedisciplineerd moest worden,
vonden elkaar in een regressieve, bij uitstek onverlichte theologie die Gods straffende
hand centraal stelde. Dat de paalworm rond 1730 zoveel aandacht kreeg was geen
toeval - de vraatzuchtige bederver van waterkeringen was een deus ex machina die
goed van pas kwam.
En waarom wonnen rond 1770 nieuwe ideeën terrein? Leemans en Johannes lijken
uit te gaan van de gedachte dat schrijvers in alle rust en vrede met hun publicaties
‘het publieke domein’ (dit begrip duikt regelmatig op) veroverden. Dat resulteert in
veel aandacht voor de opkomst van de genootschappen - ‘oefenscholen in
democratische besluitvorming’ - en voor de evolutie van de boekenmarkt, maar de
maatschappelijke context blijft beperkt tot de organisatorische en commerciële
randvoorwaarden van het literaire bedrijf.
Wat ik hier mis, is de invloed van de politieke aansturing. Twee voorbeelden: bij
het toneel verslapte vanaf omstreeks 1750 het overheidstoezicht. Eerst werden er
concurrerende theaters toegelaten, aanvankelijk nog niet in Amsterdam zelf, maar
wel in de heerlijkheden rondom die in bezit waren van de stad. Daarna volgde de
acceptatie van toneelkritiek. De Hollandsche Tooneel-beschouwer (1762-1763)
verdween niet van de markt omdat er geen belangstelling voor was, maar omdat de
overheid in het geweer kwam. Een decennium later mocht er opeens veel meer. En
met de toelating van commerciële kranten omstreeks 1780 faciliteerden de patriotse
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regenten agitatorische verslaggeving en advertentiemogelijkheden voor omstreden
publicaties, hetgeen hun eigen partij ten goede kwam. Geheel onbedoeld lieten ze
daarmee de geest uit de fles. Ook in dit geval werd het ‘publieke domein’ niet
veroverd, maar veeleer vrijgegeven.
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Gravure van Jan Lucas van der Beek naar een tekening van Isaac van Haastert in: [A.F.R.], Aangenaam
kinderschool (Amsterdam 1781).

Wat ik ook mis, is een antwoord op de vraag: waarover spraken zij? Rond 1770
zwelt de roep om hervorming aan, maar Leemans en Johannes gaan niet echt in op
de oorzaken van het ongenoegen. Terwijl bijvoorbeeld de opkomst van de empathie
als ideaal, een onderwerp dat zeer uitvoerig aan de orde komt, alle kansen biedt tot
maatschappelijke inbedding. Je hoeft geen ouderwetse marxist te zijn om lekker kort
door de bocht de nieuwe menslievendheid in verband te brengen met de teloorgang
van de arbeidsintensieve textielindustrie. Koopt Nederlandse waar, dan helpen wij
elkaar. Valt massale werkloosheid binnen het kader van cultuurgeschiedenis? Ja,
want wie achttiende-eeuwse schrijvers een
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zeker engagement toebedeelt en ze daarom in hun maatschappelijke context wil
plaatsen, moet zich zo nu en dan op vreemd terrein durven begeven.
En laat ik eindigen met de droeve constatering dat mijn eigen stokpaardje schittert
door afwezigheid. Iedereen is zo fatsoenlijk en rechtschapen, zo aimabel, zo lief.
Waar zijn de grimmige aspecten van het publieke debat zoals de dreigbrief, het pak
slaag van de ontevreden lezer, de sociale uitsluiting en de door de overheid opgelegde
boete, verbanning of gevangenisstraf? In Worm en donder lijkt censuur, afgezien
van enkele oprispingen in de eerste decennia, niet te hebben bestaan.
Met andere woorden: Leemans en Johannes schreven een in veel opzichten mooi
boek, maar alle goede bedoelingen ten spijt sluiten zij hun auteurs toch weer op in
die vermaledijde ivoren toren - weliswaar met een klein raampje voor het uitzicht
naar buiten, maar direct contact met de natuur gunnen ze hun niet. Ik weet 't, de opzet
is breder dan ooit, Worm en donder maakt deel uit van een serie waarvoor ongetwijfeld
dwingende inhoudelijke en financiële afspraken zijn gemaakt en de memorabele
pagina's 252-255 (zie aldaar) brengen mij natuurlijk in ernstige gewetensnood, maar
toch doet dat benauwde uitzicht verlangen naar een volgend overzichtswerk waarin
de achttiende-eeuwse schrijvers door de woeste natuur struinen, tegen de wind op
tornen, door een plots opstekende donderbui een nat pak krijgen en zo nu en dan
dekking moeten zoeken om niet door de bliksem getroffen te worden. De natuur van
Leemans en Johannes is mij te arcadisch.
[TON JONGENELEN]

De tijdschriften in Worm en donder
Het duurt nog wel even voordat de perfectie in de bladenwereld wordt bereikt, aldus
de Utrechtse predikant, uitgever en schrijver Johannes Decker Zimmerman
(1785-1867), die in 1817 de volgende observatie in zijn Euphonia, weekblad voor
den beschaafden stand opnam:
Trapsgewijze toenemende volmaking
Elk jaar brengt ons een almanak;
Maandwerken heeft men daar benevens,
Weekbladen tevens,
Dagbladen zelfs; maar wat ontbrak
En nog ontbreekt - wie kan 't verduren?
Is ook een tijdschrift voor alle uren.

Het is een wat naïef promotieversje voor zijn eigen periodiek en verraadt een (bewust
uitgedragen?) gebrek aan historisch besef van zijn voorgangers, want zoals Leemans
en Johannes in hun paragraaf over tijdschriften duidelijk maken: zo'n
algemeen-cultureel tijdschrift was er allang. En meer dan dat.
Het spectatoriale tijdschrift, dat omstreeks het midden van de achttiende eeuw
volop begon te verschijnen, zou volgens onze oerspectator Justus van Effen het
antwoord moeten geven op de ‘tyrannische mode en de verderfelyke wellust en
overdaad’ uit de periode daarvóór. Die hadden grote bressen geslagen in de ‘oude
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De almaar uitdijende decadentie werd vooral de Fransen met hun
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zedeloze hofcultuur en bizarre nadruk op uiterlijkheden verweten. Een groot aantal
zedenprekers bestookte de burger week in week uit met morele eisen. De strijd om
de ‘typisch Hollandse’ burgerdeugden van eenvoud, godsvrucht en arbeidzaamheid
bleek een taaie te zijn. In het derde kwart namen andere typen bladen (tijdschriften,
kranten, almanakken en andere seriewerken) het morele offensief over, waarbij de
periodiciteit inhoudelijke en schaalvoordelen bood. De bladenmarkt was tegen het
eind van de eeuw een zeer gedifferentieerde sector geworden, die verspreiding van
kennis en het bieden van podia voor debatten als algemene kenmerken had. De
beoogde mentaliteitsveranderingen hadden echter onvoldoende oplossingen geboden
voor de politieke verwarring die in en buiten Nederland ontstond en om andere typen
reacties vroeg wat betrof inhoud (bijvoorbeeld politieke) en genre (bijvoorbeeld
satirische) (p. 38-39).
Met dit eigentijdse uitgangspunt behandelen Leemans en Johannes het fenomeen
tijdschrift, dat zij organisch bij ‘Letterkundige organisatievormen’ onderbrachten.
Maar die vlag dekt niet de gehele lading. Aan de paragraaf over tij dschriften ligt De
barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830 (1995) van Gert-Jan
Johannes aan de basis, met een aantal daarna verschenen studies over periodieken.
Het is goed meteen te wijzen op de praktijk dat de titelpagina van gebundelde
uitgaven van tijdschriften de eerdere verschijning van de losse afleveringen verhult:
‘Dit vormt een bron van veel bibliografische verwarring, die wij ook niet altijd kunnen
vermijden’ (p. 160).
Informeren, opiniëren en amuseren vormen de drie basisfuncties van tijdschriften,
die in het algemeen-culturele tijdschrift het meest gelijkelijk aanwezig zijn (p. 165),
zij het dat je ieder van de samenstellende delen een ruime betekenis moet geven.
Onder amuseren valt bijvoorbeeld ook satire, voor het slachtoffer niet altijd amusant.
Met die observatie geven de auteurs aan de hand van deze ‘kapstok’ een goed en
informatief overzicht van de verschillende (sub)genres tijdschriften, dat zij met Bayles
Nouvelles de la République des Lettres en Rabus' Boekzaal van Europe (p. 167) als
geleerdentijdschriften laten beginnen. Die worden snel opgevolgd door de Haegse
Mercurius van Hendrik Doedijns, de ‘aartsvader van het Nederlandstalige satirische
nieuwsblad’ (p. 169), Jan van Gyzen met zijn Weekelyksche Amsterdamsche
Mercuuren en Hermanus van den Burg met zijn Amsterdamsche Argus. Veel aandacht
krijgt Weyerman met zijn sterke voorkeur voor de rafelrand van de samenleving, die
allerlei domheden, misstanden en vergrijpen satirisch aan de kaak stelt. Voor hem
doet de morele veroordeling er minder toe dan het uitgebreid schilderen van ‘De
naakte waarheyt’. ‘Zijn tijdschriften’, aldus Leemans en Johannes, ‘vormen een
duizelingwekkende mengeling van echte en gefingeerde nieuwsberichten,
verwijzingen naar de actualiteit, geleerde toespelingen, raadsels en puzzels, aforismen,
gedichten, anekdotische verhalen, droomvertellingen en schetsen (waarschijnlijk
sterk autobiografisch) uit het grotestadsleven’ (p. 176). Met deze kwalificatie kun je
ook de satirische Janus 1787 van Petrus de Wacker van Zon typeren, wiens magistrale
satirische Jan Perfect (1817) wellicht chronologisch niet in Worm en donder past,
maar met beide benen stevig in de Verlichting staat - dat terzijde. Een andere satirische
coryfee is Willem van Swaanenburg, die wars van ‘likken verheven gedachten met
de platste grollen’ combineerde (p. 180).
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Achteraf gezien werden al in de jaren twintig, de hoogtijdagen van satirische
tijdschriften en mercuren, aanzetten gegeven voor een nieuw type bladen: het
spectatoriale tijdschrift. Dat richtte zich meer op de vorming van verlichte burgers
dan op het afbreken van reputaties en instituties (p. 183). The Spectator van Addison
en Steele was het Engelse paradepaardje dat Van Effen hier met De Hollandsche
Spectator zou berijden, zij het aanzienlijk minder frivool en luchtig dan de Engelse
voorbeelden. Het genre zou tot diep in de negentiende eeuw bloeien.
Het is niet zo dat het satirische en het spectatoriale tijdschrift aparte genres zijn zij beïnvloeden elkaar zowel wat de formule als de inhoud aangaat. Meer van belang
is het feit dat de auteurs van Worm en donder de tijdschriften inbedden in de steeds
veranderende samenleving, die dan ook andere typen periodieken vraagt specialisaties -, al blijken sommige formules (spectator) lange levens beschoren. De
auteurs laten dat goed zien door enkele schrijvers niet alleen als redacteur op te
voeren, maar ook hun andere letterkundige werk te behandelen. Dat ‘verreweg de
meeste Nederlandse tijdschriften in de achttiende eeuw eenmansondernemingen
zijn’, zou ik niet zo stellig willen beweren als de auteurs doen (p. 162); van veel
tijdschriften weten we dat gewoon niet, zoals uit de voorlopige resultaten van ENT
(Encyclopedie van Nederlandstalige tijdschriften voor 1815) blijkt.
Leemans en Johannes beschouwen de periodiciteit van het geleerdentijdschrift,
de mercuur en de spectator terecht als een stabiele factor voor het aankondigen en
bespreken van (nieuwe) letterkundige werken. Getuige tientallen voorbeelden is het
tijdschrift, zeker in de laatste decennia van de achttiende eeuw, echter veel meer een
publiek en politiek podium geworden. Tijdschriften ontwikkelen zich tot
stookschriften waarin de politieke actualiteit nauwlettend wordt gevolgd en
bekritiseerd. Daar zou een wat uitgebreider behandeling van De Post van den
Neder-Rhijn en De Politieke Kruyer op zijn plaats zijn geweest, maar ook een figuur
als Bernardus Bosch (die aan tientallen weekbladen meewerkte) of de hiervoor
genoemde De Wacker van Zon. Dat het publieke debat omstreeks 1800 verstomt, is
niet zozeer te wijten aan verslapte aandacht voor politiek (p. 205), maar vooral een
gevolg van effectieve overheidsrepressie. Dat neemt niet weg dat ‘Tijdschriften’ in
Worm en donder een informatieve paragraaf is geworden die talloze aspecten van
‘het blad’ helder behandelt.
[PIETER VAN WISSING]

Het toneel in Worm en donder
In de 82 pagina's die Leemans en Johannes aan het achttiende-eeuwse toneel wijden,
geven ze een behoorlijk adequate schets van het toenmalige theaterbedrijf en
toneelleven (p. 259-310) en van de ontwikkelingen in de toneel- en toneelspelpoëtica
(p. 324-353). Hun uitgangspunt was het schrijven van een cultuurgeschiedenis, wat
verklaart waarom er, anders dan gebruikelijk in literatuurgeschiedenissen, nauwelijks
besprekingen van toneelteksten of individuele toneeldichters in voorkomen. De
enkele uitzonderingen hierop dienen vooral ter illustratie van het grote, breed
opgezette verhaal. Op dat verhaal valt weinig af te dingen, behalve wat details.
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De acteur en boekdrukker Isaak Duim gaf inderdaad honderden toneelstukken uit
onder het privilege van de Amsterdamse schouwburg (vanaf 1733). Echter, de in dat
kader (p. 296) expliciet genoemde stukken van zijn vader, Fredrik
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Duim, vielen daar nu juist niet onder: ze zijn ‘voor de auteur’ gedrukt en nimmer
opgevoerd. Merkwaardig is dan ook de latere mededeling: ‘Op het toneel triomferen
de classicistische treurspelen van Frans van Steenwyk, Frederik Duim en Juliana
Cornelia de Lannoy’ (p. 345). Niet alleen Duim figureert totaal ten onrechte in dit
lijstje. Vier van Van Steenwyks treurspelen zijn in 1741-1765 opgevoerd, in totaal
zeventien voorstellingen, met mogelijk één nakomertje in 1776. Van De Lannoys
treurspelen hield alleen Belegering van Haarlem stand: na de première (1770) is het
met zéér bescheiden regelmaat gespeeld tot in de negentiende eeuw. Geen lijstje van
triomfen dus.
Misschien dan die ‘langdurige succesnummers’ Achilles (1719) en Arzases (1722),
classicistische treurspelen van Balthazar Huydecoper (p. 328)? Achilles mag lang
repertoire hebben gehouden, maar is niet half zo vaak gespeeld als De doodelyke
minnenyd (1714) van de acteur Willem van der Hoeven. Dat laatste stuk werd in het
Schouwburg Nieuws van 1764 beoordeeld als ‘by den gemeenen man een zeer
behaaglyk Stuk, doch by de Toneelkenners vol aanstootelykheden en gebreken’. Dat
oordeel legt meteen het dilemma van schouwburgbestuurders bloot, al is niet bekend
in hoeverre ze daar buiten Amsterdam ook last van hadden: de keuze tussen
verantwoord toneel, dat de ‘kenners’ zou bevredigen, en ‘publiekstoneel’, dat geld
in het laatje bracht.
Dat dilemma geldt eigenlijk ook voor schrijvers van literatuur- of
cultuurgeschiedenissen. Kies je voor de canon of voor de ‘werkelijkheid’? Die keuze
is bij uitstek relevant als je over toneel schrijft. De literaire component van een
toneeltekst is het terrein van deskundige lezers en critici: de ‘kenners’. Het is echter
slechts één aspect van het theater, waar levende mensen de tekst met woord en gebaar
verbeelden en waar een publiek die verbeelding ter plekke beoordeelt. Dat
publieksoordeel stond vaak haaks op dat van de ‘kenners’. Dat is nog altijd het geval,
maar het valt minder op omdat de diverse genres van theatervermaak - en dus ook
de diverse soorten publiek - nu verdeeld zijn over verschillende soorten theaters. In
de achttiende eeuw moest alle toneel ondergebracht worden in één theater. Daar
waren de kaskrakers niet de treurspelen van Huydecoper (die bij lange na niet de
top-tien halen), maar stukken als De doodelyke minnenyd, De Cid van Corneille of
De toveryen van Armida van Adriaan Peys. Achilles is daarom in feite een literaire
keus uit de toneelcanon (ofwel het voorkeurslijstje van de ‘kenners’). Overigens
halen Leemans en Johannes ook minder canonieke toneelschrijvers naar voren, zoals
Duim, Cornelis van der Gon (p. 265) en het duo Christiaan Schaef en Albertus Frese
(p. 336-338).
Terecht beschouwen de auteurs de brand die de Amsterdamse schouwburg in de
as legde (1772) als een symbolisch keerpunt in de Nederlandse toneelgeschiedenis
(p. 344-345). De onstuitbare opkomst van nieuwe genres die daarna begon - burgerlijk
drama, toneelstukken in proza, toneelkritiek - beschrijven zij met verve. Met vaste
hand hebben zij zich een weg gebaand door de enorme hoeveelheid geschriften die
het land overspoelde in de laatste drie decennia van de eeuw. De lezer krijgt een
aardig beeld van de discussies en twisten, de twijfels en zekerheden, waarover
natuurlijk nog veel méér te zeggen valt. Maar dat valt buiten het bestek van Worm
en donder.
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Eén ding moet me van het hart. Op p. 270 staat dat ‘joden doorgaans niet welkom
zijn in de officiële schouwburgen’. Nu weet ik wat dat betreft niets van de vaste
schouwburgen van Leiden, Den Haag en Rotterdam - als tenminste
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met ‘officiële’ gedoeld wordt op die schouwburgen - maar over die van Amsterdam
is wel iets bekend. In 1697 is twee maal het, de gehele achttiende eeuw zeer populaire
treurspel De gekroonde na haar dood opgevoerd in het Spaans (waaruit het in 1701
vertaald is). De enige spelers die hiervoor in aanmerking komen, zijn de Sefardische
joden, die in hun eigen theater in het Spaans speelden. Dat dat theater (in 1708) en
dat van de Hoogduitse joden (in 1707) gesloten werd, heeft alles te maken met het
door de schouwburg opgeëiste monopolie op toneel in de stad. Ook niet-joden hebben
zich daaraan moeten onderwerpen. Voorts vindt men meerdere leden van de ‘joodse
natie’ in de helaas alleen over 1732-1735 overgeleverde lijsten van
abonnementhouders. Tot slot is er het feit dat van 1716 tot 1800 om de zoveel jaar
Serwouters' Hester of de verlossing der joden werd gespeeld, steeds rond de tijd van
het Poerim-feest. Niet welkom?
Een in de literatuurlijst ontbrekende titel wil ik de lezer niet onthouden: het
encyclopedische Theaters in Nederland sinds de zeventiende eeuw, onder redactie
van Bob Logger e.a. (Amsterdam 2007). Daarin staan alle vindbare tijdelijke en vaste
theaters van de achttiende eeuw vermeld en/of beschreven.
[ANNA DE HAAS]

Radicale verlichters in Worm en donder
De strijd aan het einde van de zeventiende eeuw tussen (radicaal) verlichte en
orthodoxe auteurs ging in de achttiende eeuw gewoon door. Men smeet met termen
als spinozist, ongodist en atheïst in pogingen de tegenstander monddood te maken.
Geloofstwijfel en stichtelijke natuurbeleving zijn kenmerkend voor de achttiende
eeuw en komen dan ook herhaaldelijk voor in Worm en donder. Als staart van de
zeventiende eeuw komt de radicale Verlichting als ‘nieuwe religie’ in beperkte mate
aan bod - al ontbreekt Bernard Nieuhoffs oproep tot een ‘hervormd spinozisme’, die
de patriot aan het einde van de achttiende eeuw deed, niet. Terecht is er meer aandacht
voor de achttiende-eeuwse fysicotheologie met haar combinatie van natuuronderzoek
en godsdienst (en niet alleen in de mooie titel Worm en donder) die in deze periode
in vele soorten (literaire) geschriften te vinden was.
In een vuistdik overzichtswerk over de gehele achttiende eeuw moet men de auteurs
uiteraard niet afrekenen op kleine punten. Wanneer echter wordt gesteld: ‘De laatste
decennia van de zeventiende eeuw werden er vele filosofische en theologische werken
verboden en werden radicale denkers veroordeeld of zelfs zonder proces veroordeeld’
(p. 618), dan is dat een te suggestieve voorstelling van zaken. Het voorbeeld van de
radicale vrijdenker Ericus Walten wordt terecht aangehaald, evenals de roman Het
leven van Philopater en het Vervolg hierop. (Waarbij overigens bij dit laatste werk
niet de auteur, maar de uitgever en verkoper Aart Wolsgryn gestraft werd.) De laatste
decennia van de zeventiende eeuw waren echter relatief rustig qua verboden en
vervolgingen. Klachten, pogingen in die richting en polemieken waren er genoeg,
evenals plakkaten die beoogden gewraakte werken tegen te houden. Maar
daadwerkelijke veroordelingen (van auteur of boektitel) waren schaars.
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Signaleringen
Nina Geerdink, Jos Joosten en Johan Oosterman (red.), De leeslijst. 222
werken uit de Nederlandstalige literatuur. Nijmegen, Vantilt 2015. 477 p.,
ill. Prijs: €24,95.
Ooit was de Nijmeegse universiteit één van de twee of drie universiteiten in de wereld
waar je je kon specialiseren in de Nederlandse letterkunde van de achttiende eeuw.
Soms had het er de schijn van dat de Nijmeegse hoogleraar P.J. Buijnsters de
Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw had uitgevonden. Zijn bibliotheek
gold als de harde schijf van de literatuur van de Verlichting.
Wat is van het specialisme over? Een kijkje in De leeslijst, een boek van Nijmeegse
makelij, kan op dat op punt verhelderen. Aan het eind van vorig jaar verscheen het
kloeke boekwerk, waarin in liefst 222 hoofdstukjes 222 werken uit ‘tien eeuwen
schriftelijke cultuur in de Lage Landen’ worden beschreven en voor lezers aanbevolen.
Voor al die hoofdstukjes tekenen letterkundespecialisten, nu of ooit verbonden aan
de Radboud Universiteit.
In weerwil van het bepaald lidwoord De bij De leeslijst wijzen de samenstellers
iedere pretentie af: ‘de lijst is enkel en alleen samengesteld op basis van de voorkeuren
en prioriteiten van Nijmeegse docenten en onderzoekers’. Er waait wel wat
zelftevredenheid op uit het 222ste hoofdstuk, waarin de samenstellers hun eigen
Leeslijst in het zonnetje zetten. De vraag die de gewone lezer bezig zal houden, is
wat hij met De leeslijst moet beginnen. Is hij/zij niet de ongewenste gast op het feestje
van samenstellers en auteurs? Sommige hoofdstukken zijn aangenaam genoeg, daar
gaat het niet om, maar wat levert het op behalve een prettig verpozen?
Het gaat me hier en nu echter ergens anders om: wat is de achttiende eeuw nog in
Nijmegen, als De leeslijst als graadmeter mag worden genomen?
Dat valt niet tegen: 23 van de 222 hoofdstukken gelden de ‘kleine’ achttiende
eeuw: 1700-1800. In de Nijmeegse 23 is de canon goed bediend (Rotgans, Poot, Van
Effen, Van Alphen, Wolff en Deken, Feith, Bellamy, Schasz) en wat er over gezegd
wordt, is ... onderhoudend. Enkele keuzes zou ik, zelfs met het pistool op de borst,
nooit gemaakt hebben: Huydecoper!? Arzases heb ik ooit gelezen en het viel niet
mee. Het hoofdstukje over een onuitgegeven Brugs handschrift is, net als dat over
een dito Zutphens album amicorum uit een eerder tijdvak, interessant, maar niet voor
lezers. Voor hen zijn beide teksten immers niet beschikbaar.
Het allerergste bewaar ik voor het laatst: het ontbreken van Weyerman. Volgens
de Nijmeegse hoogleraar Jos Joosten, een van de samenstellers, is het kinderachtig
om op het ontbreken van bepaalde auteurs en werken (of op de misplaatste
aanwezigheid van anderen) te wijzen, maar dan miskent hij toch de pretenties die
De leeslijst ondanks alle kokette ontkenningen heeft. Dan miskent hij ook de rol van
de kritische lezer die zich altijd een oordeel aanmatigt. Margareta van der Werken,
Jan Pieter van Male, Jan de Marre, Elisabeth Hoofman wél opnemen en Henrik
Smeeks, Jacob Campo Weyerman, Jacob Haafner, Pieter van Woensel niet, dat is
het gevolg van wat een moderne voetbaltrainer ‘verkeerde keuzes’ zou noemen.
PETER ALTENA
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A.G. Pikkemaat, Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het
katholiek-protestant dilemma. Amsterdam, Aspekt 2015. 188 p. Prijs:
€24,95.
Een van de merkwaardigste boeken die ik ooit over de Bataafse tijd las, was het
proefschrift waar A.G. (Guus) Pikkemaat in 1963 op promoveerde: Bataafse Vrijheid
in Nijmegen 1794-1795. Aan de hand van een handschrift getiteld Aantekening van
de voornaamste en mindere bijzonderheden schetste Pikkemaat de revolutionaire
dagen in Nijmegen.
Na de mededeling dat het dagboek de oorzaak is van zijn nieuwsgierigheid, waarvan
zijn studie dan weer het resultaat is, schrijft Pikkemaat: ‘Zij [= deze studie] kan
heusheidshalve dan ook niet aangevangen worden, vooraleer iets naders vermeld is
over het dagboek en zijn auteur’. Op dezelfde pagina schrijft hij over ‘'s Schrijvers
taal’ en dat wekt het verlangen om het curieuze taalgebruik van Pikkemaat nader te
beschouwen. Is het het Nederlands dat de promovendi van L.J. Rogier afkeken van
hun leermeester? Het geschreven Nederlands van Rogier is helder genoeg, maar in
zijn redevoeringen is er een effectbejag, dat bij zijn leerlingen escaleert in onleesbaar
kunstproza.
Soms ook verhult stijl bij Pikkemaat een evident gebrek aan kennis, bijvoorbeeld
waar hij schrijft dat de programmapunten van patriotten en prinsgezinden ‘nogal
scherp uiteenliepen en wier aanhangers zich een tijd lang allerminst rustig plachten
te gedragen’. Al die nuanceringen - nogal, allerminst - verhullen de kletspraat die
hier geboden wordt.
In zijn zoektocht naar de auteur van het dagboek springt Pikkemaat van vermoeden
naar vermoeden en dat alles is dan plotseling zekerheid: de doopsgezinde Nijmegenaar
Jan van Hulst schreef, ‘bij het walmende, zwakke licht van kaars of olielamp’ dit
dagboek. De identificatie van de auteur geloof ik, ondanks de onhandige
bewijsvoering, uiteindelijk wel. Belangrijker is dat Pikkemaats beschrijving van de
nieuwe tijd in Nijmegen nauwkeurig en overtuigend is.
Over Pikkemaats proefschrift heb ik vaak lelijk gedacht, terwijl het uiteindelijk
toch een waardevol boek is. Maar waardevast? Vorig jaar verscheen bij Uitgeverij
Aspekt Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het katholiek-protestant dilemma,
auteur Guus Pikkemaat. Op het omslag wordt de waardering van de historicus I.
Schöffer voor Pikkemaats proefschrift genoteerd, maar nergens in het boek is te lezen
dat dit nieuwe boek bijna een volledige herdruk daarvan is. Alleen het eerste hoofdstuk
is nieuw, nu ja een zwaar ingekorte versie van het eerste hoofdstuk oude stijl. Van
pagina 20 tot en met 188 is het boek een herdruk van de proefschrifteditie, met het
bizarre gevolg dat het herdrukte namenregister ook blind en foutief verwijst naar het
eerste hoofdstuk oude stijl.
Kwalijker is dat Pikkemaat er in het eerste hoofdstuk in herschreven vorm in slaagt
om alle studies die na 1963 zijn verschenen volstrekt te negeren. Het nieuwe boek
is daarmee het oude boek, maar dan minder. Het oogt modern, maar is het niet. Het
is boekenbedrog!
PETER ALTENA
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Vale! Afscheidsgedichten van Willem Bilderdijk. Uitgegeven, ingeleid en
toegelicht door Marinus van Hattum. Amstelveen, EON Pers 2016. 58 p.,
ill. Prijs: €15 (overmaken op IBAN NL31 INGB 0000 8462 72, t.n.v. Van
Hattumfonds Amstelveen).
Dit jaar zwaaide Marinus van Hattum af als secretaris en conservator van de
Vereniging Het Bilderdijk-Museum, na
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33 jaar trouwe dienst. Voor Van Hattum is er ieder jaar wel een aanleiding te vinden
om werk van Willem Bilderdijk, Jan Helmers of verwanten in een keurige leeseditie
te bezorgen. Bij zijn afscheid staat het jaarlijkse bundeltje in het teken van Bilderdijks
abonnement op afscheid.
Gedurende decennia werd het gekwelde genie Bilderdijk bezocht door verlangen
naar de dood, soms een vermomde angst ervoor, maar meer dan eens gevoed door
een hekel aan het leven dat hij leiden moest. Een eeuwigheid na Bilderdijk vraagt
het de nodige inspanning om al die pathetische vaarwellen te begrijpen en serieus te
nemen.
Marinus van Hattum is als het om Bilderdijk gaat geen inspanning te veel. De door
hem gebundelde negen afscheidsverzen zijn voorbeeldig geëditeerd, vergeleken met
het handschrift (indien aanwezig), van verklarend tekstcommentaar voorzien en in
context geplaatst. Bilderdijk zwaaide vaker dan negen keer dichterlijk ten afscheid,
een vijftal omvangrijker gedichten met hetzelfde thema is niet opgenomen.
Wat bij het lezen van de afscheidsgedichten opviel, was de tempering van de smart
van het afscheid door verkleinwoorden en kleinering van de ernst van het afscheid:
‘Ja, 't sterfbed is de haven,/ Waar 't scheepjen, uit de zee’ komt aanmeren, later in
het gedicht is zijn leven een ‘hobblend bootjen’. In een ander gedicht slaat hij ‘een
toontjen’ aan op de luit. Is het sterven, net als het leven, ‘kinderspel’, zoals in een
van de gedichten gesuggereerd wordt?
Verkleinwoorden en kleinering zijn bepaald niet op hun plaats bij de bepaling van
de betekenis van Marinus van Hattum voor de Bilderdijkstudie. In het bundeltje Vale!
is een fotokatern opgenomen, dat herinnert aan Van Hattums jaren ‘in Bilderdijk’.
Van harte hoop ik dat de Vrije Universiteit, dat het Bilderdijk-Museum tot een
brievenbusfirma heeft gereduceerd, weer de ruimte geeft en met een hartelijk welkom
het afscheid van Van Hattum negeert.
PETER ALTENA

Truusje Goedings, ‘Afsetters en meester-afsetters’. De kunst van het kleuren
1480-1720. Nijmegen, Vantilt 2015. 176 p., ill. Prijs: €22,50.
Een lust voor het oog! Bijna zou de recensent kunnen volstaan met die vaststelling.
In hoeveelheid bevat het, zo te zien, meer plaatjes dan praatjes. En wat voor plaatjes!
Maar hoe mooi ook, we moeten in ons enthousiasme het werk van de onderzoekster
niet over het hoofd zien.
Truusje Goedings doet al vele jaren onderzoek naar (meester-)afzetters, de mannen
- en enkele vrouwen - die sinds de vijftiende eeuw prenten, titelpagina's, bijbels en
atlassen met de hand inkleurden. In sommige gevallen was die inkleuring functioneel,
bijvoorbeeld in geïllustreerde boeken over flora, fauna of heraldiek. In landkaarten
had een afzetter een vrijere hand in de keuze van kleuren: streken en landen hebben
nu eenmaal geen bepaalde kleur (p. 84-85). Wel werd de zee steeds blauw of
blauwgrijs ingekleurd en werd in stadsplattegronden de bebouwing in rood of
roodbruin weergegeven.
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Een opleiding tot afzetter was er niet: het was een vrij beroep, zonder eigen gilde.
De afzetter die zich ook in zaken wilde begeven - bijvoorbeeld als boeken/of
prentverkoper - of leerlingen wilde kunnen aannemen, moest echter wel gildelid zijn.
Hij kon dan kiezen tussen het boekverkopersgilde en het Sint Lucasgilde. De meesten
werkten zelfstandig en namen opdrachten aan van drukkers-uitgevers en van
particulieren, vooral boek- en prentverzamelaars. Drukkers van atlassen en bijbels
bijvoorbeeld brachten een deel
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van de oplage ongekleurd op de markt, een deel ingekleurd en soms nog enkele
exemplaren extra luxe uitgevoerd (dan kwam er behalve inkleuring ook bladgoud
aan te pas). Het behoeft geen betoog dat hiermee verschillende delen, gemeten naar
draagkracht, van de markt bediend werden.
Het inkleuren was in de zeventiende eeuw in sommige scholen onderdeel van het
onderwijs, in de achttiende eeuw werd het ook een thuis beoefende tijdpassering.
Interessant zijn boekjes als Verlichterie-kunde (1670) van Willem Goeree, waarin
uitgelegd wordt wat je moet doen en wat je nodig hebt om verfkleuren te maken.
Voor de kleur bruin bijvoorbeeld: ‘Bruyn Oocker’, ‘Bitter, of Roet uyt de Schoorsteen’
en ‘Keulse Aerde’ (p. 37). Fraai is de pagina waar hij middels ingekleurde blokjes
allerlei kleuren en kleurnuances laat zien (p. 27).
Afzetters signeerden hun werk vrijwel nooit: ze waren en bleven merendeels
anoniem. Dat via omwegen van sommigen naam en specifieke werken achterhaald
konden worden, is te danken aan geduldig onderzoek in uiteenlopende bronnen. Zo
kwam Dirck Jansz. van Santen (1637-1708) boven water, aan wie Goedings terecht
een apart hoofdstuk wijdt. Hij was bij leven al beroemd en in de achttiende eeuw
was zijn werk veel gevraagd binnen en buiten de grenzen van de Republiek. In 1730
kocht prins Eugenius van Savoye op een veiling de vijftig, door Van Santen verzorgde
delen van de ‘Atlas Van der Hem’ voor maar liefst 22.000 gulden (p. 145). Eugenius
had nooit kunnen bevroeden dat zijn aankoop het in 2004 tot de status van
Werelderfgoed zou brengen! Andere nog altijd bekende namen van afzetters zijn
Maria Sibylla Merian (1647-1717), die haar eigen boek over Surinaamse insecten
inkleurde, en haar dochter Dorothea Gsell-Graff (1678-1743), die later in
Sint-Petersburg de natuurverzamelingen van tsaar Peter in ingekleurd beeld bracht
(p. 39).
Van Santen, Merian en hun collega's werkten voor de hogere segmenten van de
maatschappij. Hun werk is van een spectaculaire verfijndheid. Zie bijvoorbeeld Van
Santens inkleuring van de drukbevolkte prenten van Romeyn de Hooghe (vooral die
op p. 148-149). Of de door F.H. van der Ley ingekleurde titelprent van Jacob Cats'
Proteus (p. 101). Het is niet moeilijk voor te stellen dat dergelijk afzetwerk kostbaar
was. Er bestonden echter al sinds de zestiende eeuw ook minder kostbare varianten,
prenten en prentjes die in grote getale werden gemaakt en ingekleurd met behulp
van een sjabloon. ‘Ingekleurd’ is eigenlijk een te groot woord, ‘gekleurd’ ware beter.
De kleurvlakken lijken vaak willekeurig aangebracht en waren dan ook meer bedoeld
als kleurige toets. Het bekendste voorbeeld zijn de centsprenten.
‘Afsetters en meester-afsetters’ is een veelzijdiger boek dan ik hier in kort bestek
kan weergeven. Naar verluidt is Goedings' onderzoek naar deze beroepsgroep nog
niet afgerond. We mogen hopen dat het vervolg op dit boek over de verdere achttiende
eeuw zal gaan. Het beroep verdween immers pas in de negentiende eeuw, toen de
kleurendruk tot volle wasdom kwam. Ondertussen is het onderhavige boek een
boeiende introductie tot een beroep, een kunst eigenlijk, waarover we veel te weinig
wisten, ondersteund door illustraties die een staaltje van ongehoord goede kleurendruk
zijn.
ANNA DE HAAS
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Hanneke Ronnes (ed.), De herinneringen van Jan Willem Kumpel
(1757-1826). Het rampspoedige leven van een Amsterdamse jurist, publicist
en Orangist. Hilversum, Verloren 2015. 158 p., ill. Prijs: €17.
Jan Willem Kumpel is een interessante man. Als we zijn levensgeschiedenis
reconstrueren dan blijkt hij vaak tegendraads. Zo ook in zijn bedoelingen met zijn
Curriculum vitae. Hanneke Ronnes constateert in haar inleiding dat Kumpel dit
document schreef voor zijn tijdgenoten en niet, zoals vele andere
egodocumentenschrijvers deden, voor eigen nageslacht. Kumpel wilde zijn naam
zuiveren, beschuldigingen aan zijn adres weerleggen en zich de mogelijkheid
verschaffen om weer een betrekking te krijgen. Is hij daarin geslaagd?
Het Curriculum begint als een brief. Kumpel richt zich tot een man die
waarschijnlijk behoorde tot de middelhoge ambtenarij of tot de vrije beroepen.
Vervolgens beschrijft hij uitvoerig en veelal vol zelfbeklag zijn jeugd- en
opleidingsjaren. Hij zwerft van school naar school, van opleidingsplaats naar
hogeschool en blijft daarbij niet alleen in zijn geboorteplaats Amsterdam. Hij strooit
kwistig met namen van allerlei personen, die voor ons niet altijd makkelijk te
identificeren zijn. Al vanaf zijn vroegste jaren voelt hij zich aangetrokken tot de
dichtkunst, waarmee hij de spot en straf van menig leraar over zich afroept. Tijdens
zijn rechtenstudie in Leiden zal hij zich vol overgave storten op de poëzie. Het is
niet verwonderlijk dat hij vriendschap sluit met Willem Bilderdijk, die ook in Leiden
rechten studeert en zich tevens als dichter manifesteert. Het wordt een vriendschap
die hun leven lang zal duren en vele ups en downs zal kennen.
Kumpel voelt zich al snel verbonden met de partij van de Orangisten. Hij schroomt
niet om ruiterlijk voor zijn keuze voor de stadhouder en zijn standpunten uit te komen.
Daar waar anderen zich graag in anonimiteit hullen, zet Kumpel voluit zijn naam
onder pamfletten en dichtstukken. Dat zal hem vaak duur komen te staan: regelmatig
heeft hij het met een overheid aan de stok of moet hij zelfs vluchten. Hij wordt
bijvoorbeeld uit Hoorn verjaagd door het stadsbestuur omdat hij - als advocaat daar
gevestigd - openlijk de schout van fraude had beticht. Na de inval van de Fransen in
1795 wordt het hem als vurig Orangist te heet onder de voeten. Hij vlucht naar
Engeland, waar hij in verband met schulden in gijzeling belandt.
Zijn karakter had niet alleen opstandige trekken. Hij was kennelijk ook innemend,
want hij had vele vrienden die voor hem in de bres sprongen als hij in het nauw zat.
Zo zorgde Bilderdijk voor zijn toegang tot de hofkringen, waardoor hij wat inkomen
kon verwerven. Dirk Muller Massis hielp hem om naar Engeland te vluchten. Andere
vrienden - er wordt gezegd dat dat ook Muller was - zorgden ervoor dat hij uit de
Engelse gijzeling kwam.
Het egodocument stopt in 1803, waardoor we in dit verhaal niets lezen over de
relatie tussen Kumpel en Catharina Rebecca Woesthoven, de wettige echtgenote van
Willem Bilderdijk. Ook in de door Ronnes als toegift bijgevoegde opzet en
aankondiging van Kumpels uitgebreide memoires wordt haar naam nog niet genoemd.
Zijn botsingen met haar zijn van later datum, maar daardoor niet minder interessant
(zie hiervoor mijn Bilderdijks Odilde. Het leven van Catharina Rebecca Woesthoven,
Soest 2014). Na 1803 ging het bergafwaarts met Kumpel. Achteraf gezien blijkt hij
in het geheel niet geslaagd in zijn opzet om met zijn Curriculum een betrekking te
vinden of zijn straatje schoon te vegen.
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Ronnes heeft de uitgave van het Curriculum voorzien van een uitvoerige
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inleiding, hetgeen Kumpel met recht heeft verdiend. Het is in feite verbazingwekkend
dat nog nooit iemand zich heeft gewaagd aan zijn biografie. Kumpel wordt altijd
alleen genoemd als men het over Bilderdijk heeft en dan laat men zich in het algemeen
zeer negatief over hem uit. Dat is volkomen onterecht. Zijn oeuvre mag wellicht niet
de kwaliteit hebben van dat van Bilderdijk, maar de persoon Kumpel is minstens zo
interessant. Hij heeft veelvuldig de pen geroerd om zijn meningen over van alles en
nog wat te ventileren. Hij heeft niet geschuwd controversiële visies en overtuigingen
op papier te zetten en daarbij heeft hij niet, zoals vele anderen, zich achter een alias
schuilgehouden. Zijn persoonlijk leven heeft het daar zwaar onder te verduren gehad.
Hij heeft door heel het land gezworven en veel mensen en milieus leren kennen.
Kumpel had contacten met politieke leiders, met schrijvers van verschillende snit en
met belangwekkende personen uit zijn tijd, maar ook met bajesklanten. Alleen al
een ontrafeling van zijn netwerken zal een interessant en verhelderend plaatje
opleveren van het leven van een Orangist in de revolutiedagen en het voorspel en
het naspel daarvan, maar bijvoorbeeld ook van het leven in de krochten van het
Amsterdamse werkhuis.
En, niet onbelangrijk, er is materiaal genoeg, want Kumpel schreef niet alleen
teksten die werden uitgegeven, hij was een meester in het schrijven van brieven aan
hooggeplaatste figuren en hij kwam regelmatig in aanvaring met het gezag.
Aanvaringen die hij niet gelaten over zich heen liet komen. Steeds opnieuw pakte
hij de pen op. Heel veel van deze schrijfsels zijn in diverse archieven - van Koninklijk
Huis Archief tot Bilderdijkmuseum - bewaard gebleven (zie daarvoor de uitvoerige
annotaties in onderhavige editie). Mocht iemand de omzwervingen van Kumpel
navolgen, dan ben ik ervan overtuigd dat er in menig ander archief nog heel wat te
vinden is van het leven en werk van deze dichter, auteur, jurist en brekebeen. Daarbij
moeten rechterlijke en notariële archieven niet worden overgeslagen.
Ronnes heeft dit alles in een kort bestek - behorend bij de uitgave van een
egodocument - aan de orde laten komen. In een aangenaam betoog schetst zij het
leven van een man die tot nu toe in de schaduw van anderen is gebleven, maar die
tijdens zijn leven wanhopige pogingen deed om zich op allerlei wijzen te profileren.
Het Curriculum is daar een mooi voorbeeld van.
DINI HELMERS

Hendrik Wyermars, De ingebeelde chaos. Hertaald en ingeleid door Michiel
Wielema. Hilversum, Verloren 2015. 157 p., ill. Prijs: €19.
Vorig jaar schreef ik in de Mededelingen over de hertaling die Michiel Wielema had
gemaakt van Een licht dat schijnt in duistere plaatsen (1668), geschreven door de
beruchte zeventiende-eeuwse vrijdenker Adriaan Koerbagh. Het was een mooi
verzorgde uitgave geworden, zoals je die meer auteurs uit de Gouden Eeuw zou
gunnen. Afgelopen zomer verscheen, wederom verzorgd door Michiel Wielema, De
ingebeelde chaos, het ‘goddeloze’ werk van de vrijdenker Hendrik Wyermars
(1684-1757). Wyermars werd wegens dit werk, dat door de Amsterdamse kerkeraad
en burgemeesters werd gezien als verkapte Spinoza-propaganda, veroordeeld tot
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vijftien jaar rasphuis, een boete en verbanning. De hertaling van dit boek, dat
oorspronkelijk in 1710 bij de Amsterdamse boekverkoper Wybrant Alexander
verscheen als Den ingebeelde chaos, en gewaande werels-wording der oude, en
hedendaagze wysgeeren, veridelt en weerlegt, byzonder de gevoelens
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hieromtrent, van T. Lucretius Carus en Dirk Santvoort, werd anno 2015 door Verloren
uitgegeven (en niet bij Vantilt zoals de Koerbagh-hertaling). Het is dit boek waar
Wyermars' bijna-naamgenoot Jacob Campo Weyerman in Echo des Weerelds (10
juni 1726) afstand van nam, op het moment dat De Ingebeelde chaos in een
veilingcatalogus genoteerd stond.
Het is niet de eerste keer dat Wielema zich met Wyermars heeft beziggehouden.
De leden van de Stichting Weyerman herinneren zich uiteraard Wielema's artikel
‘Hendrik Wyermars. Een “sodomitise rasphuys ongodist”’, dat verscheen in de bundel
Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800 (2002).
Hierin noemde Wielema Wyermars ‘een van de meest spectaculaire en wrede gevallen
van intellectuele onderdrukking in de geschiedenis van de Republiek’.
Waar alle levensbeschrijvingen stopten bij zijn veroordeling in 1710, wist Wielema,
mede dankzij een toevallig ontdekte voetnoot, te achterhalen hoe het Wyermars was
vergaan na zijn ontslag uit het rasphuis. Het bleek dat de auteur zich na vrijlating in
1725 weinig had aangetrokken van de daaropvolgende verbanning van 25 jaar. Hij
bleef in Amsterdam wonen en werd onderhouden door vrienden. Bij ontstentenis
van een actief opsporingsbeleid ging dit negentien jaar lang gewoon goed. Na een
arrestatie (in 1744) vertelde Wyermars begrepen te hebben dat hij met rust zou worden
gelaten en daarom nooit de stad had verlaten. Zijn verbanning werd met tien jaar
verlengd en toen hij in 1748 wederom in Amsterdam werd opgepakt, kwam dezelfde
tijd er nogmaals bovenop. Een jaar later bleek de hardleerse Wyermars nog steeds
in dezelfde stad te verblijven en werd hij als 64-jarige tot tien jaar rasphuis
veroordeeld. Dit, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Wielema, overleefde hij niet.
Door ziekte en armoede teerde Wyermars weg. Hij overleed in 1757.
Waar ik als lezer bij Koerbaghs Een licht nog enigszins teleurgesteld was in de
omvang van het nawoord, wordt dit bij De ingebeelde chaos ruimschoots goedgemaakt
met een welverdiende biografie van de ‘held van het vrije woord’ Wyermars, inclusief
nieuwe gegevens uit het archief en zijn geboorte- en sterfjaar. De inleiding behelst
dertig pagina's. Er is ruime aandacht voor de banden met Anthony van Dalen, de
‘Spinozistische leermeester’ van Wyermars, die buiten het academisch circuit om
zijn filosofische kennis vergaarde. Met natuurkundig-filosofische argumenten
probeerde de amateurfilosoof Wyermars de eeuwigheid van de wereld aan te tonen.
Een theologische inbedding voorkwam niet dat de kerkeraad zich zorgen maakte
over de inhoud die als spinozistisch werd gezien. Wyermars zelf echter rekende zich
niet tot de spinozisten en had ook kritiek op een aantal van Spinoza's inzichten. Bang
voor vervolging is Wyermars niet geweest toen hij zijn naam op de titelpagina Den
ingebeelde chaos liet zetten. Hij verantwoordde deze keuze ook in zijn inleiding:
‘wetende dat er niets in is of het mag in een vrije staat verkondigd worden’ (p. 52).
In de zeer leesbare hertaling zijn door Wielema enkele stukken weggelaten ter
bevordering van de leesbaarheid, zoals te gedetailleerde kritiek op Dirk Santvoort.
Meer dan 125 voetnoten zijn toegevoegd als verheldering en tevens is de tekst
duidelijk gestructureerd met verdeling in paragrafen en tussenkopjes. Drie appendices
zijn toegevoegd: een handgeschreven voorwoord (met biografische gegevens)
afkomstig uit een exemplaar in de collectie van de Amsterdamse
universiteitsbibliotheek, een lijst van de door Wyermars aangehaalde werken en
integrale transcripties van de processen waarin Wyermars verwikkeld
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is geraakt. Het zijn ogenschijnlijk kleine, maar belangrijke toevoegingen, die het
boek compleet maken.
Wederom zijn ook deze hertaling en bezorging van Wielema een schitterend
eerbetoon aan een Nederlandse vrijdenker uit de vroege (of radicale) Verlichting.
De bezorging is niet alleen een hommage aan het boek, maar mede dankzij de nu
ingevulde open plekken in zijn biografie, ook aan de auteur Wyermars. Het is wachten
tot Wielema binnenkort weer komt met een ander onder het stof vandaan gehaald
‘goddeloos’ en historisch belangrijk werk.
RINDERT JAGERSMA
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Samenstelling: Rindert Jagersma
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom. Editie Jan Bloemendal (inleiding
en vertaling). Hilversum, Verloren 2015. 207 p., ill. Prijs: €25.
Ruud Braggaar, De bijl der gerechtigheid. Patriottische en prinsgezinde
beroeringen in en rond een Hollands dorp 1780-1815. Voorschoten, uitgave in
eigen beheer 2015. 870 p. Prijs: €39,75.
Jan van Campen en Tristan Mostert, Zijden draad. China en Nederland sinds
1600. Nijmegen, Vantilt 2015. 248 p., ill. Prijs: €24,50.
Remmelt Daalder, Van de Velde & Zoon, zeeschilders. Het bedrijf van Willem
van de Velde de Oude en Willem van de Velde de Jonge, 1640-1707. Leiden,
Primavera Pers 2016. 224 p., ill. Prijs: €37,50.
Hans Derks, Verslaafd aan opium. De VOC en het Huis van Oranje als
drugsdealers. Amsterdam, Athenaeum 2015. 144 p. Prijs: €17,50.
Twan Dohmen, Van mol tot raaf. Bier in het Rijk van Nijmegen. Nijmegen,
Vantilt 2015. 160 p., ill. Prijs: €14,95.
A.F.Th. van der Heijden, De ochtendgave. Amsterdam, Bezige Bij 2015. 304
p. Prijs: €23,90 (gebonden). [Historische roman rond de Vrede van Nijmegen.]
Jeroen Jansen en Nico Laan (red.), Literaire instituties: van hof tot overheid
Ontwikkelingen in het literaire veld in Nederland en Vlaanderen. Hilversum,
Verloren 2015. 352 p., ill. Prijs: €17,50.
Laban Kaptein (ed.), Pieter van Woensel, Remarks, made on a journey through
Turkey, Natolia, the Crimea and Russia, in the years 1784-89. Parts I and II.
Uitgave in eigen beheer 2015. 494 en 293 p. Prijs: €200.
Yme Kuiper en Ben Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw.
De rijkdom van het buitenleven in de Republiek. Hilversum, Verloren 2015.
336 p., ill. Prijs: €34.
Jacques Meerman, Kleine geschiedenis van de Nederlandse keuken. Amsterdam,
Ambo Anthos 2015. 437 p., ill. Prijs: €24,99.
Steffie van den Oord, De vrouw met de bijl en negen andere moordenaressen.
Amsterdam / Antwerpen, Atlas Contact 2016. 160 p. Prijs: €17,99. [Het
titelverhaal speelt zich af in 1712, twee andere in 1763 en 1773.]
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Leo Samama, Het soloconcert. Amsterdam, Amsterdam University Press 2015.
294 p. Prijs: €19,95.
J.C. Streng, Leven naar Staatsgelegenheid. Gelderse en Overijsselse adellijke
vrouwen (1600-1850). Uitgave in eigen beheer 2016. 320 p. Prijs: €22 (incl.
porto).
Sytze van der Veen, Groot-Nederland & Groot-Colombia 1815-1830. De droom
van Willem i. Hilversum, Verloren 2015. 224 p., ill. Prijs: €25.
Laurence Sterne, Misbruik van het geweten. Editie Piet Verhoeff (vertaling)
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en René Bosch (inleiding). Amsterdam, Panchaud 2015. 87 p. Prijs: €13,50.
Kees-Jan Waterman, Jaap Jacobs en Charles T. Gehring, Indianenverhalen. De
vroegste beschrijvingen van Indianen langs de Hudsonrivier (1609-1680).
Zutphen, Walburg Pers 2015. 208 p., ill. Prijs: €24,95.

Buitenland/anderstalig
Robert M. Andrews, Lay activism and the High Church movement of the late
eighteenth century. The life and thought of William Stevens, 1732-1807. Leiden,
Brill 2015. 312 p. Prijs: €195.
Bea Brommer, To my dear Pieternelletje. Grandfather and granddaughter in
VOC time, 1710-1720. Leiden, Brill 2015. 384 p. Prijs: €175.
Renger de Bruin, Cornelis van der Haven, Lotte Jensen en David Onnekink,
Performances of peace: Utrecht 1713. Leiden, Brill 2015. 288 p., ill. Prijs:
€115.
George S. Carhart, Frederick de Wit and the first concise reference atlas. Leiden,
Brill 2016. 600 p., ill. Prijs: €125.
Daniel Cook en Nicholas Seager (red.), The afterlives of eighteenth-century
fiction. Cambridge, Cambridge University Press 2015. 312 p., ill. Prijs: $65.
Kevin L. Cope en Samara Anne Cahill, Citizens of the world. Adapting in the
eighteenth century. Lewisburg, Bucknell University Press 2015. 208 p. Prijs:
$80.
Peter DeGabriele, Sovereign power and the Enlightenment. Eighteenth-century
literature and the problem of the political. Lewisburg, Bucknell University
Press 2015. 216 p. Prijs: $69,99.
Olivier Delers, The other rise of the novel in eighteenth-century French fiction.
Newark, University of Delaware Press 2015. 196 p. Prijs: $70.
JoEllen DeLucia, A feminine Enlightenment. British women writers and the
philosophy of progress, 1759-1820. Edinburgh, Edinburgh University Press
2015. 256 p. Prijs: £70.
Michael Gavin, The invention of English criticism, 1650-1760. Cambridge,
Cambridge University Press 2015. 227 p. Prijs: £64,99.
Sandra Hertel, Maria Elisabeth. Österreichische Erzherzogin und Statthalterin
in Brüssel (1725-1741). Wenen, Böhlau Verlag 2014. 386 p., ill. Prijs: €49.
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Sandro Jung, James Thomson's The Seasons, print culture, and visual
interpretation, 1730-1842. Bethlehem (Pennsylvania), Lehigh University Press
2015. 318 p. Prijs: $80.
Paul Kelleher, Making love. Sentiment and sexuality in eighteenth-century
British literature. Lewisburg, Bucknell University Press 2015. 270 p. Prijs: $90.
Richard Kirwan en Sophie Mulins (red.), Specialist markets in the early modern
book world. Leiden, Brill 2015. 414 p. Prijs: €145.
Ellen Krefting, Aina Nøding en Mona Ringvej (red.), Eighteenth-century
periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.
Leiden, Brill 2015. 342 p., ill. Prijs: €135.
Andréa Kroon, Masonic networks, material culture & international trade. The
participation of Dutch Freemasons in the commercial and cultural exchange
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with Southeast Asia (1735-1853). Dissertatie Universiteit Leiden, 2015. 885 p.
(twee delen).
Eva Labouvie, Frauen in Sachsen-Anhalt. Ein biographisch-bibliographisches
Lexikon vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert. Wenen, Böhlau Verlag 2016.
422 p., ill. Prijs: €50.
Margareth Lanzinger, Verwaltete Verwandtschaft. Eheverbote, kirchliche und
staatliche Dispenspraxis im 18. und 19. Jahrhundert. Wenen, Böhlau Verlag
2015. 405 p., ill. Prijs: €54,90.
John Christian Laursen en Gianni Paganini (red.), Skepticism and political
thought in the seventeenth and eighteenth centuries. Toronto, University of
Toronto Press 2015. 304 p. Prijs: $75.
Marijke Meijer Drees en Sonja de Leeuw (red.), The power of satire. Amsterdam
/ Philadelphia, John Benjamins 2015. xiii, 277 p. Prijs: €95.
Ronit Milano, The portrait bust and French cultural politics in the eighteenth
century. Leiden, Brill 2015. 228 p. Prijs: €185.
Ina Mittelstädt, Wörlitz, Weimar, Muskau. Der Landschaftsgarten als Medium
des Hochadels (1760-1840). Wenen, Böhlau Verlag 2015. 470 p., ill. Prijs:
€69,90.
Claude Rawson, Swift and others. Cambridge, Cambridge University Press
2015. 320 p. Prijs: $29,99.
Bénédicte Savoy, Tempel der Kunst. Die Geburt des öffentlichen Museums in
Deutschland 1701-1815. Wenen, Böhlau Verlag 2015. 589 p., ill. Prijs: €45.
Ingrid H. Tague, Animal companions. Pets and social change in
eighteenth-century Britain. University Park, Pennsylvania State University Press
2015. 320 p. Prijs: $69,95.
Han F. Vermeulen, Before Boas. The genesis of ethnography and ethnology in
the German Enlightenment. Lincoln, University of Nebraska Press 2015. 746
p. Prijs: $75.
Christian Windler, Kongressorte der frühen Neuzeit im europäischen Vergleich.
Der Friede von Baden (1714). Wenen, Böhlau Verlag 2016. 303 p., ill. Prijs:
€19,90.
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Hans Ellenbroek, ‘IJsselstein, een toevluchtsoord voor hoogleraar, schrijver en
humanist Simon Tyssot de Patot (1655-1738)’, in: Bijdragen tot de Geschiedenis
van IJsselstein Stad en Land, nr. 151 (2016), p. 3-22.
Jordy Geerlings, ‘Cultuur en elite-sociabiliteit in Nijmegen 1750-1800’, in: Ex
Tempore 33 (2014) nr. 1, p. 29-43.
Hubert Nusteling, ‘Burgers en soldaten in Nijmegen ten tijde van de Republiek.
Een demografische studie’, in: Jaarboek Numaga 52 (2015), p. 37-73.
De Negentiende Eeuw 39 (2015) 1 is een themanummer over satire. Hilversum,
Verloren 2015. 96 p., ill. Prijs: €10.

Online
Piet Paaltjens (www.pietpaaltjens.nl). Website over de dichter gevuld met
honderden eet- en drinkgedichten, ook uit de achttiende eeuw.
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Robert Darnton, A literary Tour de France (www.robertdarnton.org). Een online
database over de Franse boekhandel in de periode 1769-1789. Niet verwonderlijk
komt een groot deel van de gebruikte informatie binnen dit project uit de
archieven van Société typographique de Neuchâtel (STN), waarin de bekende
boekhistoricus Robert Darnton al eerder mooie vondsten deed en waar hij zijn
boeken en artikelen op baseerde. Op deze open-access website zijn essays en
documenten te vinden die dienen als een literaire ronde door het Frankrijk van
voor de Revolutie. Zo zijn er politierapporten en scans van de originele
archiefstukken te downloaden, maar ook uitgebreide biografieën, brieven en
bestellijsten van boekhandelaren te lezen. De website is tevens de persoonlijke
pagina van Darnton en eerder verschenen artikelen van zijn hand zijn hier te
downloaden.

Tv/film
Recente films en tv-series die zich afspelen in de achttiende eeuw en verkrijgbaar
zijn op dvd of On Demand (met uiteraard de opmerking dat ze historisch niet
altijd even correct zijn):
Black sails. Tv-serie, sinds 2014: over piraten in New Providence (West-Indië)
rond 1715.
Outlander. Tv-serie, sinds 2014: over Schotland rond 1743, gebaseerd op de
boeken van Diana Gabaldon.
Poldark. Tv-serie, sinds 2015: over Cornwall vanaf 1783, gebaseerd op de
boeken van Winston Graham.
The scandalous Lady W. Tv-film uit 2015: over Seymour Dorothy Fleming
(Lady Worsley) (1758-1818), gebaseerd op het boek van Hallie Rubenhold.
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[Mededelingen van de stichting Jacob Campo
Weyerman, Jaargang 39, Nummer 2, winter
2016]
Het slachten van een christenkind in Nijmegen
Frans Thuijs
Joan Jacob Mauricius komt in dit nummer van de Mededelingen uitvoerig ter sprake
in het (derde) artikel dat John Besseling aan hem wijdt.1 Minder bekend is Mauricius'
weerlegging van een bizarre antisemitische affaire, die zich in 1716 afspeelde in
Nijmegen. Ik kwam dit verhaal op het spoor dankzij een verwijzing in een artikel
van Pim van der Meiden, dat in 2000 in de Mededelingen stond.2 Het betreft een
zogenaamde ‘bloedbeschuldiging’, dat wil zeggen de beschuldiging van rituele moord
op een christenkind. Mauricius schreef er in 1716 twee pamfletten over: Kort bericht
wegens de historie van zekeren Isaak Saxel, en de beschuldiging der jooden te
Nymegen, over 't slachten van een kristen kind; en een Remonstratie [sic] aan den
ed. en achtb. Raad der stad Nymegen.

Medicijn en matzes
Eeuwenlang was de bloedbeschuldiging aanleiding voor moordpartijen op joden, of
juister, het was één van de vele aanleidingen. Joden konden ook uit de weg worden
geruimd omdat ze kruisvaarders voor de voeten liepen. Verder was het handig om
joodse geldleners om zeep te brengen, want dan was je tegelijk je schulden kwijt.
Bovendien, het waren toch maar woekeraars. Een ander bekend gegeven was dat
joden hosties doorstaken om op symbolische wijze Jezus nogmaals te vermoorden,
wat natuurlijk niet onbestraft kon blijven. Gezien het dogma van de transsubstantiatie
gold die redenering alleen als geconsacreerde hosties werden doorstoken, maar een
kniesoor die daarop lette. Tijdens de veertiende-eeuwse pestepidemieën werden de
joden op grote schaal uitgeroeid, omdat ze de bronnen zouden hebben vergiftigd.
Enzovoorts. Van deze verschrikkingen zijn de Nederlanden niet vrij gebleven: zo
werden in het pestjaar 1349 alle joodse gemeenschappen langs Rijn en IJssel
uitgemoord.
Voor de bloedbeschuldiging werden allerlei irrationele motieven aangevoerd. Het
zou een rituele kruisiging zijn uit haat jegens de christenen. De joden zouden het
bloed van het geslachte kind gebruiken als medicijn. Nog vreemder: dat kinderbloed
zou een noodzakelijk ingrediënt zijn voor het joodse paasbrood! Minstens 125
gevallen zijn gedocumenteerd in annalen, kronieken, hagiografieën en kerkelijke
dan wel burgerlijke rechtsprotocollen.3 Sinds de twaalfde eeuw verbreidde deze
antisemitische schandvlek zich vanuit Engeland over heel Europa, naderhand mede
dankzij de boekdrukkunst. Onder die 125 gevallen worden geen Nederlandse vermeld,
maar dat is een omissie. In het zeventiende-eeuwse Amsterdam deed het verhaal de
ronde dat joden christenkinderen kochten voor hun rituelen. De Amsterdamse
magistraat wist de laster door bedreiging met zware straffen de kop in te drukken.4
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De hier beschreven Nijmeegse affaire van 1716 kan zonder meer aan de lijst worden
toegevoegd.
De emancipatie van de Nederlandse katholieken in de tweede helft van de
negentiende eeuw ging gepaard met antisemitische uitingen en ook hier speelde het
geslachte christenkind een rol.5 Dat blijkt onder meer uit een Duitse affaire met een
Nederlandse uitloop. Op 29 juni 1891 werd in Xanten, nabij Kleef, het
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lichaam van de vijfjarige Johann Hegemann gevonden, met een gapende wond in de
nek. Aangemoedigd door de lokale pastoor wezen buurtgenoten de joodse slager
Adolph Busschoff aan als de moordenaar. Het gerechtelijk vooronderzoek pleitte
hem vrij. Door de antisemitische hetze in de pers moest hij alsnog terechtstaan, maar
hij werd vrijgesproken.6 In 1893 ging een stel vrome katholieken uit Oldenzaal op
bedevaart naar Kevelaer, een kilometer of twintig ten westen van Xanten. Zij hoorden
iets over een ‘rituele moord in Xanten’ en na hun terugkeer was dat voor een paar
honderd jongeren aanleiding om bij hun joodse buren de ruiten in te gooien.7

De rituele moord op Simon van Trente in 1475. Houtsnede van Michel Wolgemut in Hartmann
Schedel, Liber chronicarum (Neurenberg 1493), fol. 254v

De bloedbeschuldiging is van alle tijden. In 2005 vond een Russisch parlementslid
het nog eens nodig te waarschuwen tegen deze goddeloze joodse uitwas. Ook in het
Midden-Oosten duikt het thema geregeld op, in de variant van geslachte
moslimkinderen.

Mauricius
Hoe verzeilde Mauricius in de Nijmeegse bloedbeschuldiging van 1716? Hij trouwde
in 1712 met Alida Pauw en kocht een hofstede bij Nijmegen, waar hij een veefokkerij
opzette. Die werd getroffen door de runderpest, zodat hij al gauw verhuisde naar de
Beemster. Vervolgens werd hij schepen en pensionaris van Purmerend, resident in
Hamburg, gouverneur van Suriname, enzovoorts.8 Tijdens zijn verblijf in het
Nijmeegse maakte hij kennis met de jood Benedikt Levi Gomperts. Diens grootvader,
rond het midden van de zeventiende eeuw ook in Amsterdam bekend, verwierf
rechtsbescherming in meerdere Gelderse steden alsmede licenties voor het houden
van banken van lening.9 Die waren hem eerder al verleend in het hertogdom Kleef.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

101

De twee pamfletten van Mauricius uit 1716 (foto: UvA, Bijzondere Collecties, sign. OTM RON
A-5256 (1) en OTM RON A-5256 (2))

De Nijmeegse familie Gomperts had verwanten in Amsterdam, Amersfoort en
Kleef.10 De Amsterdamse familieleden zochten contact met Mauricius, toen Benedikt
Gomperts in januari 1716 in de problemen kwam door de beschuldiging van het
slachten van een christenkind. Mauricius verleende pro Deo bijstand omdat, zoals
hij schreef in het Kort bericht, alle joden in Nijmegen arm waren - wat in ieder geval
niet gold voor de familie Gomperts! Hij was oprecht verontwaardigd over het
Nijmeegse exces, maar wellicht kwam zijn bemoeienis mede voort uit een zekere
zendingsdrang. Volgens hem moesten de joden ‘door zachtheid en oprechtheid [...]
tot het omhelzen van den dienst van Jezus’ aangemoedigd worden, een tactiek die
strijdig was met laster en vervolging. Vandaar dat hij de Nijmeegse magistraat, onder
aanvoering van burgemeester F. van der Linden, duidelijk wilde maken dat deze
laster ten hemel schreide. En voor wat hoort wat: in 1722-1727 bemiddelde de familie
Gomperts met succes en welhaast zeker op verzoek van Mauricius voor de Hollandse
Staten in Lippe over de overdracht van de vrije heerlijkheden Ameide en Vianen.11
In zijn Kort bericht benadrukt Mauricius de leugenachtigheid van de
bloedbeschuldiging. Hij verwijst naar een handgeschreven Remonstrantie met talrijke
bijlagen, opgesteld door de Kleefse advocaat J. de Mann en ingediend bij de
Nijmeegse magistraat door de procureur Melchior Omelingh. Deze Remonstrantie
wilde Mauricius laten drukken en het Kort bericht was mede bedoeld als
vooraankondiging. Inderdaad verscheen korte tijd later, opnieuw bij de Amsterdamse
boekverkoper Hendrik van de Gaete, de Remonstratie aan den ed. en achtb. Raad
der stad Nymegen. Het valt niet na te gaan in hoeverre de gedrukte Remonstratie
overeenkomt met de handgeschreven Remonstrantie, want de laatste is niet bewaard
gebleven. De Remonstratie bevat wel een aantal
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attestaties die gezien hun iets latere datering in de Remonstrantie vermoedelijk
ontbreken.
Aan het slot van het Kort bericht kondigt Mauricius aan dat hij ook een ‘breeder’
werk aan deze zaak zal wijden, met het oogmerk voorgoed ‘een godloozen blaam af
te lichten van een ongelukkig Volk, dat genoeg door haare eigen rampen geslagen
is’.12 Het aangekondigde boek is nooit verschenen en Mauricius' hoop dat het joodse
volk verschoond zou blijven van deze ‘leugenachtige verdrukkingen’ is ijdel gebleken.

Isaaks warrige levenswandel
De hoofdpersoon in de affaire is Isaak Saxel, over wie alleen fragmentarische
informatie te vinden is. Het archief in zijn geboortestad Praag en ook Duitse archieven
laten het afweten. We moeten het doen met een paar Nijmeegse archivalia, goeddeels
afkomstig uit Lüdenscheid en Kleef, wat Amsterdamse fragmenten, de twee pamfletten
van Mauricius en een kort relaas van de geschiedschrijver Johann Schudt in zijn
Jüdische Merckwürdigkeiten (1718).13 Het is niet eenvoudig daar een lopend verhaal
van te maken. De bronnen spreken elkaar niet tegen, maar de details en de volgorde
van de gebeurtenissen verschillen.
Tijdens zijn eerste verhoor op 13 december 1715, na zijn arrestatie in Lüdenscheid,
vertelde Isaak dat hij zeventien jaar oud was, in Hanau was geboren uit joodse ouders
en zich katholiek had laten dopen met de namen Michael Joseph Anthonij. Daar
klopte weinig van. Volgens de verklaring van Gerstel Singer voor het Stadsgerecht
van Praag op 24 februari 1716 was Isaak Sachsel, geboren in 1698, de zoon van
David Schefteles. Als kleine jongen trok hij met zijn vader door het land en wegens
dubieuze praktijken werd hij later in Praag tot een schavot- en gevangenisstraf
veroordeeld. Om die te ontlopen bekeerde hij zich tot het katholicisme, waarbij hij
de namen Augustyn Frans Joseph en de familienaam Sax aannam. Als bekeerling
werd hij door de kerk onderhouden en in de gelegenheid gesteld een vak te leren.
Daar is weinig van terecht gekomen: Isaak was recalcitrant en maakte ruzie met zijn
voormalige buurtgenoten, wat leidde tot een straatverbod. Daarna verdween hij
plotseling uit Praag.
Singers verklaring bevat geen chronologische kapstokken voor Isaaks handel en
wandel. Wanneer was hij waar? Tijdens zijn verhoor vertelde Isaak dat hij omstreeks
1709 als elfjarige in Nijmegen was geweest. Mogelijk ging hij als kleine jongen op
pad met zijn vader, een ‘Pack-Jude’, en hebben ze rond die tijd inderdaad Nijmegen
aangedaan. Als puber is hij waarschijnlijk op z'n eentje in Praag achtergebleven.
Daar gooide hij de kont tegen de krib, maakte het iedereen lastig, treiterde zijn buren,
bestal zijn beschermheer en nam vervolgens de benen.14 Zijn omzwervingen waren
van korte duur, maar zijn goed te volgen (zie het kaartje met genummerde
plaatsnamen).
In 1715 verliet hij Praag [1] en volgens zijn eigen verslag, goeddeels bevestigd
door verklaringen van anderen, belandde hij voor zijn eerste wapenfeit in Hanau [2].
Daar meldde hij zich rond mei bij de gereformeerde dominee, met het verzoek om
gedoopt te worden. De predikant vertrouwde hem niet en bovendien kon zijn gemeente
geen bekeerling onderhouden. Na de afwijzing in Hanau ging hij met een paar joodse
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metgezellen op pad naar Steinheim [3], ruim honderd kilometer noordelijker. Zonder
zijn gezelschap op de hoogte te brengen klopte hij aan bij de plaatselijke pastoor,
met de mededeling dat hij zich wilde laten dopen. Die raadde hem aan contact op te
nemen met de deken in het Westfaalse stadje Soest [4]. Onderweg daarheen kwamen
zijn joodse vrienden erachter dat hij voornemens was zich te bekeren. Zij bonden
hem met kettingen vast op een zogeheten ‘Jodensteen’15 en sloegen hem zo hard en
zo lang dat hij zijn plan liet varen. Nadat hij was losgemaakt, vluchtte hij de kerk in,
achtervolgd door zijn belagers met getrokken messen. De koster nam hem in
bescherming en vergezelde hem naar de deken, die hem vervolgens onderbracht bij
zijn broer in Werl [5]. In dat stadje werd Isaak gedoopt, waarbij Herr von Papen, de
plaatselijke grootheid, optrad als peetvader.16 Von Papen schreef een aanbevelingsbrief
om hem in Keulen [6] het hoedenmakersvak te laten leren, maar onderweg daarheen
werd hij kort voor 13 december 1715 in Lüdenscheid gevangen genomen.
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Isaaks omzwervingen in 1715. De groene markeringen geven zijn bewegingen weer vóór zijn arrestatie,
de rode die daarna

Aldus Isaak in zijn confessie, maar hij nam een loopje met de waarheid. Volgens
hemzelf bleef hij van de zomer tot de winter in Werl hangen, terwijl we hem tussen
augustus en december op ‘bekeringsmissie’ tegenkomen in tal van andere plaatsen.
Blijkbaar is de nu twee keer katholiek gedoopte Isaak begin augustus vanuit Werl
inderdaad in de richting van Keulen vertrokken, met de bedoeling hoedenmaker te
worden. We treffen hem dan namelijk aan in Mühlheim [7], dat tegenover Keulen
aan de rechteroever van de Rijn ligt en tegenwoordig door die stad geannexeerd is.
Volgens dominee Christiaen van Dorth, die in Mühlheim het ambt van zijn collega
Cochius waarnam, diende een keurige joodse jongeman uit Metz zich bij hem aan
met het verzoek om reisgeld. De jongen gaf te kennen dat hij zich wilde bekeren;
omdat in Metz alleen katholieken woonden en hij een afkeer had van beelden, was
hij op weg gegaan om gereformeerd gedoopt te worden. Van Dorth plaatste hem op
kosten van zijn gemeente in een herberg, in afwachting van de terugkeer van dominee
Cochius. Dat wachtte Isaak niet af, hij ging zelf naar de kerkeraad, praatte reisgeld
los en vertrok.17
De volgende halte was Amsterdam [8], hoewel Isaak later beweerde daar nooit
geweest te zijn. Enige getuigen weerleggen dat. Lambertus de Lange verklaarde op
verzoek van de Parnassim van de Hoogduitse Joodsche Natie, dat hij als ziekentrooster
van de lutherse gemeente op 2 september 1715 bij Menke Strasich in
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de Brandewijnsgang op Uilenburg navraag had gedaan naar haar neef Isaak
Basstrasich uit Koblenz. Zij kon weinig goeds over Isaak vertellen en verwees hem
naar Markus van Praag Strasich in de Jodenhouttuinen, met hetzelfde resultaat. Johan
Smidt, boekhouder van de lutherse gemeente, verklaarde, eveneens op verzoek van
de Parnassim, dat hij aan Isaak Basstrasich van Koblenz, na diens verzoek om
onderstand, op 24 september 1715 een gulden en twee stuivers had gegeven. Menke
verklaarde dat neefje Isaak onder haar familienaam in september 1715 veertien dagen
bij haar had gelogeerd. Hij was dus op 2 september of iets eerder in Amsterdam,
heeft daar enige weken lopen hengelen bij de lutherse gemeente en is na 24 september
1715 weer vertrokken. Vermoedelijk hebben de Amsterdamse leden van de familie
Gomperts, gesteund door de Parnassim, er naderhand bij Menke Strasich en Markus
van Praag Strasich op aangedrongen open kaart te spelen. Aldus kon notaris Pieter
Schabaelje in februari 1716 hun verklaringen optekenen.18
Eind september 1715 was Isaak terug in Duitsland, waar hij in Kalkar [9] bij
dominee L. Hundius om een gereformeerde doop verzocht. Hundius kon daaraan
niet voldoen: zijn gemeente was te klein om steun te kunnen geven. Wel schreef hij
een aanbeveling voor Johann Daniël Mann, hofpredikant te Kleef [10]. Mann ging
zorgvuldiger te werk en bij de eerste ondervraging viel de doopkandidaat al door de
mand. Isaak zei dat hij in Koblenz was geboren, maar ontleende zijn beschrijving
van die stad aan Hanau - waar Mann geboren en getogen was. Wat Isaak vertelde
over mensen uit Hanau, die hij zei te kennen, klopte niet.19 Merkwaardig is dat de
brief van dominee Hundius uit Kalkar is gedateerd op 13 september, terwijl Johan
Smidt in Amsterdam op 24 september aan Isaak geld heeft gegeven. Het zal toch
niet zo zijn dat Isaak, nadat hem op 14 september in Kleef de deur was gewezen,
vlug even naar Amsterdam is teruggegaan voor een handvol lutherse centen? Om
vervolgens, terug in Kleef [11], zich aan te dienen bij dominee Schuurman, die hem
eveneens afscheepte?20
Na de protestantse afwijzingen probeerde hij het maar weer eens bij de katholieken.
Volgens Beatrix Henschenius uit Kranenburg had op 17 oktober 1715 een jongeman
in haar herberg voor twee stuivers bier zitten drinken. Onmiskenbaar ging het om
Isaak: hij vertelde haar dat hij uit Praag kwam en nu van Portugal via Amsterdam
naar Kranenburg was gekomen om katholiek gedoopt te worden [12]. De
ontboezeming in het café wekt de indruk dat Isaak ook in dit stadje een
bekeringspoging wilde ondernemen, maar daarover is verder niets bekend.21
Eind november 1715 was de cirkel rond. Van 24 tot 26 november logeerde Isaak
bij Jacob Israël in Plettenburg [13]. Gelet op de naam van zijn gastheer ging hij hier
weer als jood door het leven, maar dat verhinderde hem niet even langs te gaan bij
de gereformeerde predikant Freydag Diederich Homberg. Hij vertelde de dominee
dat hij Jacob Saxel heette, afkomstig was uit Andernach in het Keulse en reisgeld
nodig had om zich in Berlijn te laten dopen. Homberg gaf hem tien stuivers en
adviseerde hem naar zijn ambtgenoot in Neuenrade te gaan [14]. Zo gezegd, zo
gedaan, maar niet voordat hij eerst zijn hospes had bestolen.22
Op 28 november was hij bij dominee Berok in Neuenrade [14], die hem onderbracht
bij een zekere Samson Jacobs. Ter bestrijding van zijn onkosten ontving de
dopeling-in-spe 29 stuivers. Toen Isaak weer was vertrokken, miste Samson enig
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linnengoed.23 Deze diefstalletjes stelden niets voor, maar de verkoop van de schamele
buit zou hem fataal worden. Van Neuenrade ging hij naar Altena
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[15], waar hij twee weken logeerde bij een joodse slager. Hij was de man op straat
tegengekomen en had bij hem zijn nood geklaagd. Het is onduidelijk of hij ook deze
slager heeft bestolen. Kort daarop werd hij in het naburige Lüdenscheid gearresteerd
[16].
Op de keper beschouwd is Isaac alleen tweemaal katholiek gedoopt, in Praag en
in Werl. Zaten de gereformeerde minderheid in het Rijnland en de lutherse minderheid
in Amsterdam meer verlegen om zieltjes en schatte Isaak in dat zij beter van betalen
zouden zijn? Het kwam bij de protestanten niet tot een doop; wel troggelde hij hun
kleine geldbedragen af. De talloze godsdienstwisselingen waarvan de teksten gewagen
zijn een barokke overdrijving. Hij heeft aan zijn religieuze omzwervingen alleen een
paar duiten overgehouden - en daar was het hem tenslotte ook om te doen.

Pis
In de verhoren uit Lüdenscheid en Kleef staan zaken die bij Mauricius ontbreken en
omgekeerd meldt Mauricius in zijn pamfletten meer dan uit de verhoren blijkt. Dat
is verklaarbaar, want het gerechtelijk dossier is verre van compleet. Zelfs als Mauricius
het taalgebruik her en der wat heeft opgesierd, blijven de twee pamfletten redelijk
waarheidsgetrouw. Zijn verslag in het Kort bericht wordt ondersteund door de
notariële verklaringen in de Remonstratie.
Isaak vertelde dat hij tijdens zijn verblijf bij de slager in Altena weigerde vlees te
eten. Vanwege hun verbittering jegens de christenen plachten de joden namelijk de
achterbout van het rund te bepissen24 dan wel ‘in de zeik’ te zetten, alvorens het vlees
te verkopen aan christelijke klanten. Bij zijn gastheer in Altena, maar ook bij joodse
slagers in Mainz, Frankfort en Nijmegen, had hij gezien dat ze de uitgesneden longen
van de geslachte koe opbliezen en die in een schotel met urine legden. Die longen
werden daarna op de achterbout uitgedrukt en de smeerboel werd met een doek
ingewreven. Vier of vijf jaar geleden had hij dit bij Levi Gomperts in Kleef voor het
eerst gezien.
Hij zou dit smerige verhaal voor zich hebben gehouden, ware het niet dat hij na
zijn arrestatie in de kelder van het raadhuis in Lüdenscheid was bezocht door een
zekere Meyer, een jood. Deze had hem gesmeekt: ‘Beste Isaak, dit betekent voor jou
spoedig het einde [...] nu kunnen de graaf en de regering ons joden alleen nog maar
tegen geweld beschermen als jij de waarheid vertelt!’25 Een onbegrijpelijke
uiteenzetting, maar voor de beambten in Lüdenscheid reden om in Altena naar het
naadje van de kous te vragen. Daar geloofde men geen woord van het verhaal of van
de beschuldiging dat de slager Isaak zou hebben bestolen, in plaats van andersom.
De slager verklaarde onder ede dat het allemaal uit de lucht gegrepen was.
Uiteindelijk ging het bij het verhoor in Lüdenscheid alleen om de twee diefstalletjes
in Plettenberg en Neuenrade, klein bier dus, maar Isaak wilde niet bekennen. Wel
was hij bereid, in ruil voor zijn vrijlating, inlichtingen te geven ten laste van de gehele
Joodse Natie, betreffende ‘het oude afgezongen deuntje, dat zij in hunne ceremonien,
Kristen bloed gebruikten’, zoals Mauricius het uitdrukte.26 Om precies te zijn: zes
jaar geleden hadden de Nijmeegse joden in de oude synagoge in aanwezigheid van
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dertig tot veertig mannen, vrouwen en kinderen een christenkind geslacht, na de
preek en de zegen van de rabbijn uit Kleef.27
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De ondervragers wilden meer Nijmeegse details horen en Isaak praatte honderduit.
Hij was daar ongeveer zes jaar geleden geweest en had toen bij een zekere Salomon
gelogeerd. Het was de bedoeling dat hij er twee jaar zou blijven om het
hoedenmakersvak te leren - wat hij het afgelopen jaar had zullen doen in Keulen,
situeerde hij met terugwerkende kracht in Nijmegen. Uiteindelijk was hij maar twee
weken in Nijmegen gebleven, maar hij kende alle daar wonende joden van gezicht,
enkelen bij naam.28
Het is onduidelijk wanneer Isaak ooit in Nijmegen is geweest. Tussen 24 september
en 17 oktober 1715, op doortocht van Amsterdam naar Kranenburg? Dan heeft hij
Jom Kipoer (Grote Verzoendag) in Nijmegen gevierd en misschien heeft dat hem
tot zijn verhaal geïnspireerd. Daarnaast is er verwarring over het jaar waarin zijn
fantasie moet worden geplaatst. In de verhoren gaat het over Jom Kipoer 1709 (vrijdag
4 oktober), maar in de stukken van Mauricius over 1710 (zaterdag 13 september).29

Bloed
We volgen Isaaks verslag van de kindermoord. Vier dagen voor Jom Kipoer bracht
een afgedankte soldaat met één arm een christelijk gedoopt ‘hoerenkind’ van drie
maanden in een mandje bij de moeder van zijn gastheer Salomon.30 De vrouw
verdween ermee in de achterkamer en deed de deur achter zich op slot. De overdracht
was in het geheim geregeld door Benedikt Levi Gomperts. Twee dagen later werd
het kindje naar de oude synagoge gebracht, waar al die mensen bijeen waren. Na de
preek van de rabbijn en een lied van de voorzanger werd het kind besneden door een
jongeman uit Kleef. Daarna gaf Salomon, de oudste jood, het kind een steek in de
hals en om vijf uur 's middags werd het knaapje door een andere Benedikt met een
lang rond mes gekeeld. Weer iemand anders sneed het naveltje uit.
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In 1476 werden de joden in Regensburg ervan beschuldigd maar liefst zes christelijke jongetjes te
hebben geslacht. Matthäus Rader, Bavaria sancta, vol. III (München 1627), p. 173

Het afgetapte bloed werd in vijf zilveren schalen opgevangen. Een van de mannen
vilde het kind. Het afgetrokken vel werd door Salomon meegenomen en achter zijn
bed gespijkerd. Het vlees werd van de botjes gehaald en voor de honden gegooid.
De botjes werden door de vrouwen gewassen en op Jom Kipoer begraven op het
Jodenkerkhof. Isaak bezwoer dat hij de plaats kon aanwijzen. Twee dagen daarna
werd het bloed overgegoten in twee aarden kruiken, nadat het door de rabbijn was
gezegend. Eén kruik
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werd met een zilveren dop afgestopt om naar Amersfoort te worden gezonden. Dit
christenbloed was nodig, aldus Isaak, om te gebruiken bij besnijdenissen. Het zou
over de voorhuid en de borst van een zojuist besneden jongetje worden gesmeerd,
onder begeleiding van een Hebreeuwse spreuk: ‘Ik geef je nu dit vervloekte bloed;
je zal het je hele leven niet meer nodig hebben’. Hij was er zelf bij geweest en had
er ook bij geholpen.31
Vervolgens haalde Isaak het hele verhaal onderuit door te vertellen dat hij in 1713
en 1714 ook zoiets had meegemaakt in Asschaffenburg en Mainz. In de laatste stad
werd in aanwezigheid van wel driehonderd mensen een christenkind gedood en gevild
door de rabbijn, die een afgehakt handje achter de gebedsrollen bewaarde.32 De
betreffende rabbijn werd pas een jaar later benoemd en in beide plaatsen was niets
bekend van kindermoord! In Nijmegen was er trouwens ook geen sprake van een
vermist kind, laat staan van een kinderlijkje.
De autoriteiten van Lüdenscheid en Altena zonden de protocollen van het verhoor
van 13 december naar het Pruisische bestuur in Kleef (het hertogdom was sinds het
midden van de zeventiende eeuw een Pruisische provincie). Daar werd het verhaal
zo onbetrouwbaar gevonden, dat men het zelfs niet nodig vond de plaatselijke rabbijn
ermee te confronteren. Wel werd voor de goede orde de Nijmeegse magistraat met
de eerstvolgende post ingelicht. Dat had beter achterwege kunnen blijven, want om
onverklaarbare redenen wilden de heren in Nijmegen geloven dat zo'n rituele moord
zich in hun stad wél had voorgedaan. Op 17 december werd Kleef daarom te bedenken
gegeven of het niet verstandig was nader onderzoek te doen. De gevangene zou
daarvoor dan naar Kleef moeten worden gebracht.33 Per brief van 19 december deelde
Kleef mee dat Isaak al op 16 december opnieuw was verhoord, met een nog
ongeloofwaardiger uitkomst. Per expresse werd hiervan bericht gedaan, wellicht ter
finale afdoening van de zaak. Dat heeft men in Nijmegen dan niet goed begrepen.
Isaak bleef op 16 december bij zijn bewering dat het zes jaar geleden was gebeurd,
dat het kind vier dagen voor Jom Kipoer was gebracht en twee dagen daarna om zes
uur was geslacht, dat het aftappen van het bloed tot half acht had geduurd en dat de
restanten op Jom Kipoer waren begraven. Hij hield ook vol dat het bloed werd
gebruikt bij besnijdenissen en dat daarbij de genoemde bewoordingen werden
gebruikt.
Hij had nog een paar lugubere bijzonderheden in petto. Nadat het keeltje dooren de
navel uitgesneden waren, bleek één zilveren schaal niet genoeg voor het opvangen
van het bloed en werden er nog vier bijgehaald. Het bloed werd een uur lang met
een pollepel geroerd en daarna in stenen kannen overgegoten. Die werden de hele
nacht op het vuur gezet, onder voortdurend roeren. De volgende dag was iedereen
weer in de synagoge, met inbegrip van de oude rabbijn uit Kleef en een paar honden.
Het bloed werd verdeeld en één deel ging in de stenen kruik met zilveren stop. Deze
werd door een joodse schoolmeester uit Amersfoort opgehaald, die hem door zijn
christenknecht naar huis liet brengen! Verder werd de huid van het kind door Salomon
en Levi Rotterdam, beiden uit Amsterdam, achter het bed van de eerste getimmerd.
Isaak bleef volhouden dat dit allemaal echt gebeurd was. Ten bewijze daarvan zou
hij de plaats aanwijzen waar de botjes waren begraven; mocht blijken dat hij dat niet
kon doen, dan zou hij zijn lot op de brandstapel aanvaarden.34
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Uit alles blijkt dat de Kleefse autoriteiten ervan uitgingen dat na deze bizarre
mededelingen de zaak was afgedaan.35 Niets daarvan. Nijmegen nam de tijd, maar
gaf kort voor 4 januari te kennen dat de gevangene op basis van de gebruikelijke
reciprociteit zo spoedig mogelijk overgebracht kon worden. Kleef bevestigde kort
en bondig op 4 januari dat men de gevangene dan maar moest komen halen.36 Het is
onbegrijpelijk dat het stadsbestuur van Nijmegen hiervan een zaak wilde maken. En
het werd nog erger: de avond voordat Isaak uit Kleef werd opgehaald, werden alle
Nijmeegse joden gevangen genomen. Waarschijnlijk werden hun huizen doorzocht,
want zelfs hun post werd van het posthuis gehaald en gelezen. Er werd niets belastends
gevonden. Isaak werd verschillende keren uit de gevangenis gehaald, maar kon de
plaats van de begraven botjes niet vinden.

Attestaties en afloop
Al in zijn Kort bericht deelt Mauricius mee dat de Nijmeegse magistraat weldra inzag
dat alles ‘wildzang’ was en dat Isaak zichzelf doorlopend tegensprak. De gevangenen
werden ‘eindelijk’ na drie weken weer vrijgelaten.37 Maar als de joodse gemeenschap
op 4 januari gevangen was genomen en drie weken vastzat, hoe kan het dan dat
sommige verklaringen in de gedrukte Remonstratie een maand later zijn gedateerd?
In het proces, zo daar al sprake van was, kunnen die niet hebben gediend. De zaak
moet in Nijmegen zijn afgedaan op basis van mondelinge verklaringen, Isaaks falen
om iets geloofwaardigs in te brengen én de onbekende geschreven Remonstrantie
van de jurist J. de Mann.
Mogelijk verwachtte Mauricius alsnog met zwaar geschut te moeten komen en
heeft hij daarom de machinerie voor het verkrijgen van attestaties in werking gesteld.
Maar als de handgeschreven Remonstrantie van De Mann in Nijmegen al afdoende
was, dan kwamen die ontlastende attestaties als mosterd na de maaltijd. Is het pamflet
alsnog gedrukt om de opstellers van die verklaringen te gerieven, met de vage
aankondiging van een boek dat de joden voor eens en altijd zou vrijpleiten? Daar
lijkt het wel op.
De verklaringen in de gedrukte Remonstratie geven wel de strategie weer die
Mauricius heeft gevolgd of heeft willen volgen. Hij geeft het woord aan getuigen joden, tot christen bekeerde joden en calvinistische godgeleerden - die stuk voor stuk
verklaren dat het gebruik van bloed in de joodse religie onbestaanbaar is.38 Daaraan
had kunnen worden toegevoegd dat enige arbeid - dus ook een begrafenis - op shabbat
en op joodse feestdagen ongeoorloofd is; dat jongens onder de dertien jaar niet aan
rituelen deelnemen (in 1709 was Isaak nog maar elf); dat honden in de synagoge niet
zijn toegestaan en tenslotte dat een besneden kind geen christenbloed meer oplevert!
De chemische gevolgen van het opkoken van bloed kunnen buiten beschouwing
blijven.
Vooral de gereformeerde godgeleerden gaven in de Remonstratie blijk van hun
verontwaardiging. Hoe was het in godsnaam mogelijk dat christenen zulke
beschuldigingen voor waar aannamen! Om de ongeloofwaardigheid te beklemtonen
zijn ook stukken toegevoegd over soortgelijke valse beschuldigingen in het recente
verleden, in Örlinghausen bij Bielefeld en in de Noord-Franse stad Nancy.39
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Daarnaast zijn een paar documenten opgenomen die in een alibi voorzien. Sybilla
Follings verklaarde op 25 februari 1716 voor onbetwiste waarheid dat de
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Kleefse rabbijn in 1710 op Jom Kipoer thuis was en niet in Nijmegen. Zij was daar
zeker van, want op die dag had zij de kaarsen in de synagoge gesnoten.40 Blijft de
onduidelijkheid over het juiste jaar, wat ook geldt voor de verklaringen van Jan
Heeselen, Jurg Willem Wagenaar en Jan Dirkse. Dit drietal bevestigde dat Benedikt
Gomperts in 1710 niet in Nijmegen was, omdat hij destijds deelnam aan de belegering
van het Zuid-Nederlandse Aire. Had de affaire vijf jaar geleden plaatsgevonden,
zoals Mauricius vermeldde, dan pleitten deze alibi's de Kleefse rabbijn en Gomperts
vrij; was het zes jaar geleden, zoals Isaak tweemaal in zijn confessie beweerde, dan
waren de verklaringen van geen waarde.41
Volgens het Kort bericht werden de gevangenen na drie weken vrijgelaten - met die
ene regel moeten we het doen. Dateringen ontbreken, want afgezien van de uit Kleef
opgestuurde documenten zijn er in Nijmegen geen gerechtelijke stukken. Het
willekeurig gevangennemen van dertig tot veertig mensen is een unicum in de
vroegmoderne Nederlandse rechtsgeschiedenis en is juridisch eigenlijk onvoorstelbaar.
De gevangenen kwamen weer vrij, maar wat gebeurde er met Isaak? Hij is niet
strafrechtelijk vervolgd wegens laster. Wel werd het bij raadsbesluit van 28 april
1716 aan de Nijmeegse joden ‘toegestaan’ actie te ondernemen tegen hem, om de
‘onwaarheid’ van de beschuldiging aan te tonen. Zij konden daarvoor gebruikmaken
van de informatie uit Lüdenscheid.42 Maar was het niet juist de taak van de magistraat
om deze leugen uit de wereld te helpen? Dat had het Amsterdamse stadsbestuur een
halve eeuw eerder gedaan en onlangs ook die van Örlinghausen en Nancy. In
Nijmegen dacht men daar dus anders over.
In dat licht kwam de gedrukte Remonstratie, met al die verklaringen, misschien
toch niet helemaal als mosterd na de maaltijd. Zeker gezien het slot van het
raadsbesluit. De Nijmeegse magistraat stond de gedupeerde joden toe Isaak aan te
klagen, met dien verstande dat alles wat zij tegen hem inbrachten werd onderworpen
aan het ‘consent’ van de burgemeesters. Met als klap op de vuurpijl de voorwaarde
dat zij ‘bevoorens aennemen te betaalen de onkosten van de gevanckenisse en
procedure van gemelte Isaac Sacksel’. Dat kun je toch moeilijk anders begrijpen dan
dat er geen kwaad woord mocht worden gezegd over de Nijmeegse gang van zaken
en dat de joden éérst de kosten van Isaaks gevangenschap moesten betalen.

Conclusie
Het verhaal past in de eeuwenlange reeks van bloedbeschuldigingen. Ook wat betreft
de leugenachtigheid, want geen van die 125 gevallen berust op waarheid. Dat al die
verzinsels strijdig waren met de godsdienst en het gezonde verstand, speelde geen
rol. Isaak was weinig origineel, hij voegde slechts een aantal bizarre details toe aan
een antisemitische gemeenplaats. Hoe konden de Nijmeegse stadsbestuurders deze
opgewarmde middeleeuwse prak voor zoete koek slikken, terwijl men in Kleef met
gezonde scepsis de schouders ophaalde? Kwalijk is ook dat Isaak niet voor laster
werd vervolgd, zoals de Nijmeegse magistraat had behoren te doen. Een onderzoek
naar zijn motieven paste niet in het achttiende-eeuwse strafrecht, maar dat geldt ook
voor de condities die de gedupeerden werden opgelegd om hem te mógen vervolgen.
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Blijkbaar hebben de Nijmeegse joden nagelaten een proces aan te spannen. En hoe
het Isaak Saxel verder is vergaan zal wel een raadsel blijven.
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35 RAN 2.4.1.2: 988, missive Kleef aan Nijmegen, d.d. 19-12-1715.
36 RAN 2.4.1.2: 988, missive Kleef aan Nijmegen, d.d. 4-1-1716.
37 Mauricius, Kort bericht, p. 4.
38 SAA, toegang 5075, inv. nr. 6628 (not. G. van der Groe), verklaringen; Mauricius, Remonstratie,
p. 11-23, bijlagen A-D.
39 Mauricius, Remonstratie, p. 24-31, bijlagen E en F. In Örlinghausen (1708) zei een vrouw dat
ze was overvallen door joden, die haar een kan bloed hadden afgetapt; na de gebleken valsheid
van de beschuldiging werd ze gegeseld. In januari 1716 zei een dertienjarige jongen in Nancy
dat hij door joden was ontvoerd; het verhaal was uit de lucht gegrepen en zijn ouders werden
zwaar beboet.
40 Mauricius, Remonstratie, p. 45, bijlage Q.
41 Mauricius, Remonstratie, p. 46, bijlage R.
42 Schevichaven, ‘Een beschuldiging van rituelen moord’, p. 319-320.
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Joan Jacob Mauricius (1692-1768): Bouwstenen voor een biografie
Deel II: 1737-1742
John Besseling
De loopbaan van de dichter, jurist en diplomaat Joan Jacob Mauricius wordt
gewoonlijk getypeerd als een lineair succesverhaal, waarin Mauricius via het
pensionariaat van Purmerend en het gezantschap van de Republiek bij de Hanzesteden,
opklom tot de topfunctie van gouverneur-generaal van Suriname.1 In Deel I van deze
reeks bleek het tegendeel.2 Als pensionaris van Purmerend in de jaren 1719-1725
had Mauricius zich in de Hollandse Statenvergadering geprofileerd als orangist en
zich de vijandschap van de Amsterdamse pensionaris Willem Buys op de hals gehaald.
Het kostte hem in 1723 een benoeming in de Hoge Raad en met de promotie naar
Hamburg in 1725 was hij uit de Hollandse politieke arena verwijderd. In dit artikel
wordt onderzocht hoe Mauricius aan deze ‘honorabele ballingschap’ probeerde te
ontsnappen en hoe hij erin slaagde de benoeming als gouverneur-generaal in de wacht
te slepen.

Hamburg
Mauricius had zijn aanstelling in Hamburg in eerste instantie dankbaar aanvaard.
Hij werd politiek buiten spel gezet, maar de promotie betekende wel een aanzienlijke
sociale stijging. Het was de eerste maal dat een Purmerends regent - Mauricius was
in 1725 president-schepen - in een diplomatiek ambt werd benoemd, en ook al was
het geen topfunctie, hij zou deel uitmaken van een internationale elite met een hoge
status. Toch vertrok hij met gemengde gevoelens. Bij zijn afscheid in Purmerend
had hij benadrukt dat de functie in ‘honneur en voordeel’ aan zijn wensen voldeed,
maar tegenover de prins van Oranje was hij minder positief. ‘In 't midden van de
loop mijns arbeids ben ik gestuit geworden door een ontijdige promotie, die ik op
alle wijzen heb proberen af te slaan’, verzekerde hij.3 De bittere pil was bovendien
mager verguld, meldde hij raadpensionaris Van Hoornbeek.4 De huisvesting was
gebrekkig en het salaris van 5000 gulden per jaar hield niet over. Na lang aandringen
werd de functie in 1733 opgewaardeerd tot semi-ambassadeursniveau, met de titel
minister bij de Neder-Saksische Kreitz en een salarisverhoging van 1000 gulden,
maar deze opslag compenseerde alleen de inflatie. In 1739 moest Mauricius nog
altijd ‘alle touwtjes aan elkaar te knopen’, schreef hij raadpensionaris Van der Heim.5
In de jaren dertig zocht Mauricius met groeiend ongeduld naar nieuwe kansen.
Het streven naar financiële zekerheid speelde ongetwijfeld een rol. Van huis uit
beschikte hij niet over ruime middelen. Jaarlijks ontving hij enkele honderden guldens
uit waardepapieren die zijn ouders in de jaren 1701-1704 voor hem hadden
aangeschaft, maar meer had zijn familie hem waarschijnlijk niet nagelaten.6 Zijn
vermogen dankte hij aan zijn eerste vrouw Alida Pauw,
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die in 1722 was overleden. Uit haar nalatenschap bezat hij drie boerderijen en een
buitenplaats in de Beemster, met in totaal 68 morgen weidegrond, die rond 1740
netto 1200 gulden per jaar opleverden. Ook was er een huis in Purmerend, maar bij
het overlijden van Alida was een ‘conventie’ gesloten ten gunste van zijn oudste
zoons Jan-Floris en Pieter, geboren in 1713 en 1721.7 Een deel van de landerijen zou
op termijn aan hen worden overgedragen.
Wellicht heeft de naderende vereffening van de erfenis Mauricius' carrièredrang
extra urgentie verschaft, maar geld was niet zijn enige drijfveer. Het was zijn droom
als zoon van een bescheiden koffiehandelaar die zich als vluchteling in Amsterdam
had gevestigd, toegang te krijgen tot de hoogste maatschappelijke echelons. Als
‘eerste edelman de ma race’ hoopte hij stamvader te worden van een roemrijk
nageslacht. Financiële welstand was een noodzakelijke voorwaarde, maar eerzucht
het motief. Hamburg bood beperkte vooruitzichten. Afgesloten van zijn sociale
netwerk in Holland, kon Mauricius weinig doen om zichzelf en zijn zoons vooruit
te helpen.8 Ambten en huwelijkskandidaten waren lastig te vinden. Na het overlijden
van zijn tweede vrouw Maria Gouts in 1734 kostte het Mauricius veel moeite een
nieuw huwelijk te arrangeren. Voor een adellijke dame was zijn status te laag, voor
een burgerlijk huwelijk te hoog, schreef hij, en ook het geloof leidde tot bezwaren.9
Nadat pogingen dames uit het Hamburgse elitemilieu te strikken waren verijdeld
omdat hij niet luthers was, trouwde Mauricius in 1737 met Johanna Maria Wreede,
dochter van een in 1728 in Hamburg overleden Hollandse koopman.10 Rijk was ze
niet, maar ze was een nichtje van de beroemde professor Boerhaave, zodat ‘ik mij
allieer aan aansienlijke vrienden in Holland’, schreef hij prins Willem.11
In de loop der jaren groeide de verbittering over het uitblijven van promotie.
Mauricius was astmatisch en klaagde veelvuldig over het Noord-Duitse klimaat. Ook
inhoudelijk ging de functie tegenstaan. Als minister had Mauricius een hoge status,
iets onder die van envoié, en hij genoot van de omgang met ‘gecaracteriseerde
vreemdelingen, edellieden uit de buurt, rijke magistraatspersonen en negotianten’,
maar het dagelijkse werk behelsde vooral het verlenen van consulaire bijstand aan
Hollandse schippers en matrozen. Wekelijks moest er een nieuwsbrief worden
samengesteld, maar ook dat werd routine. Mauricius was een scherpzinnig waarnemer
van de ontwikkelingen in Noord-Europa, maar een dagtaak had hij er niet aan. ‘Ik
wenschte wel wat meer te doen te hebben’, schreef hij Van der Heim in 1737.
De raadpensionaris bood geen uitzicht op overplaatsing. Volgens Mauricius werd
de Hollandse Statenvergadering nog altijd beheerst door de ‘correspondentie’ die in
1725 zijn vertrek had afgedwongen.12 Om deze weerstand te overwinnen trachtte
Mauricius zich kwalitatief te bewijzen. De betekenis van zijn functie, schreef hij,
school vooral in ‘gedurige attentie en vigilantie, om indrachten en nieuwigheden te
voorkomen’.13 In de jaren 1729-1736 verschenen vier historisch-juridische nalezingen
gericht tegen Deense, Noord-Duitse, Zweedse en Britse plannen om vanuit de Oostzee
op Indië en China te gaan varen. Voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
vervaardigde hij in 1732 de Historische versaamelingen over de vaart der
Spanjaarden op de Philippines, tegen Spaanse plannen om via Kaap de Goede Hoop
op Manilla te gaan varen.14 In 1739 saboteerde hij het Pruisische plan een
Oost-Indische compagnie in Hamburg op te richten, en verdiepte zich in de geschillen
met Denemarken over de visserij
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bij Groenland en IJsland.15 U ziet ‘dat ik ook naast mijn ambt zeer ijverig ben om
aan het Vaderland dienst te doen’, schreef hij Van der Heim.16

Contacten met het Oranjehof
De raadpensionaris waardeerde Mauricius' inspanningen en ook in Amsterdam en
andere steden met belangen in de VOC en de grote visserij verwierf hij krediet, maar
het wekte argwaan dat hij nog altijd in verbinding stond met het Friese Oranjehof.
Contactpersoon was zijn vriend Joan Duncan, die in 1725 door bemiddeling van
Pieter Anthony de Huybert tot secretaris van het hof was aangesteld.17 Als lid van de
Nassause Domeinraad verwierf Duncan een invloedrijke positie.18 In 1732 speelde
hij een leidende rol bij de pogingen de prins toegelaten te krijgen tot de Raad van
State en zijdelings was hij betrokken bij de onderhandelingen met de koning in
Pruisen over de afhandeling van de erfenis van Willem III. In hetzelfde jaar reisde
hij naar Engeland om het huwelijk van koning George II's dochter Anna met prins
Willem voor te bereiden.19 Een gelegenheid waarbij hij volgens Porta werd ingewijd
in de vrijmetselarij.20
Mauricius' ster aan het hof rees en daalde met die van Duncan. Vanaf 1729, toen
Willem 18 jaar werd, herinnerde hij de prins regelmatig aan zijn treurige ballingschap
en bood zijn diensten aan. In 1734 zou hij voor het eerst sinds 1725 met verlof naar
de Republiek gaan, maar toen bekend werd dat de prins naar Duitsland zou afreizen
om zijn licht op te steken in de Poolse Successieoorlog, stelde hij de reis uit.21 Toen
het in 1736 toch zover was, regelde Duncan een uitnodiging om een weekje op het
Loo te logeren.22 Het werd een hoogtepunt in Mauricius' leven. ‘Alle morgens’,
schreef hij later, ‘heb ik toen de eere gehad van met Zijne Hoogheyd te passeren,
meest tête á tête’. De prins was een kenner van de Nederlandse poëzie en ‘reïtereerde
zelfs de vaersen met ongemene gratie’.23 Uiteraard kwam ter sprake hoe Mauricius
zich in de Staten van Holland had beijverd voor Oranje. De prins beloofde zijn best
te doen voor hem en zijn zoons. De jongste, Andreas, geboren in 1726, kreeg
schriftelijk protectie toegezegd en in 1737 werd Jan-Floris, die door Purmerend aan
een luitenantsplaats in het staatse leger was geholpen, via Oranje kapitein.24
Mauricius gold in deze jaren als vertrouweling van het hof. Hij raakte betrokken
bij de campagne tegen de mortificatie van het markizaat van Veere en Vlissingen,
traditioneel een hoeksteen van Oranjes machtspositie in Zeeland. Als pensionaris
had hij zich in 1723 verzet tegen Hollandse bemoeienis in deze kwestie, dus hij kende
het dossier.25 Terug in Hamburg herinnerde hij de prins aan een ‘conferentie met
seker provinciaal voornaam Heer over Veere en Vlissingen’ en verzocht een
cijfercode. Enkele maanden later ontving Duncan van Mauricius een memorie, die
‘sijn Ed. self so lang belet is geweest op te stellen’. Tegenover de prins sprak hij de
hoop uit, ‘met meer faciliteijt gehonoreerd te worden met Uwe Hoogheyds orders’.26
Mauricius' affectie voor het Oranjehuis valt niet los te zien van de hoop dat de
prins hem vooruit zou kunnen helpen in zijn carrière, maar het is een onvolledige,
zij het populaire verklaring, achter dit orangisme uitsluitend opportunistische motieven
te zien. De Oranjeliefde was Mauricius met de paplepel ingegoten en hij vereerde
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de prins met bijna religieuze toewijding. Al lig ik hier ‘aan een fluweelen ketting’,
verzuchtte hij na zijn terugkeer in Hamburg in 1737, ik ‘troost mij met het aansien
der portretten van beide Uwe Hoogheden, die ik hier in mijn
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kabinet (als twee heiligen) altijd voor 't ooge heb, met twee mignatures van de
environs van 't Loo, die ik express (met mijzelve en mijn landkoets daarin) heb laten
schilderen om mijn gedachten, die somstijds seer nedergeslagen sijn, op te heffen
door 't geheugen’.27
De logeerpartij op het Loo was in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Als
pensionaris-honorair namens Purmerend had Mauricius zijn opwachting in de Staten
van Holland gemaakt, maar hij was op een muur van wantrouwen gestuit.28 Terug in
Hamburg informeerde hij bij Van der Heim naar een eventueel gezantschap in Napels,
maar het antwoord overtuigde hem dat hij waarschijnlijk de rest van zijn leven in
Duitsland zou moeten verblijven.29 Kort daarna viste hij via de prins en de
stadhouderlijke gewesten naar de ambassade bij het keizerlijk hof in Wenen, die
spoedig vacant zou komen, maar de raadpensionaris reageerde geïrriteerd en ook de
‘nog bestaande correspondentie’ torpedeerde zijn kandidatuur.30 Niet Mauricius'
Oranjeliefde maar het feit dat zijn vader een anti-katholiek publicist was geweest,
zou een promotie in de weg staan, aldus Van der Heim. Nadat Mauricius met dit
vergezochte argument ook voor Berlijn en Brussel was gepasseerd, was duidelijk,
schreef hij prins Willem, ‘dat mijn vonnis er legt, om mijne dagen hier te moeten
slijten in een oud-mannenhuis’.31 Hij zette in op een nieuwe salarisopslag die hem,
zo spiegelde hij Van der Heim voor, zou verzoenen met een permanent verblijf in
Hamburg.32
In 1739 vervloog bovendien de hoop dat de prins hem aan een prominente baan
zou helpen. Joan Duncan werd ontslagen. Binnen de domeinraad was een machtsstrijd
ontstaan tussen Duncan en de secretaris/griffier Jan de Back. In een sfeer van
achterklap en intrige hadden ze elkaar zwart gemaakt. De Back trok aan het langste
eind.33 Duncan kreeg een jaargeld en hij onderhield nog regelmatig contact met het
hof, maar hij was zijn prominente positie kwijt. ‘De behoudenis van Uw Hoogheyds
genegenheid’, smeekte Mauricius kort daarna, ‘is een der grootste consolatiën die
mijn ballingschap alhier verdraaglijk kan maaken’, maar de correspondentie stokte.
Hij bleef de prins nieuwjaars- en verjaarswensen sturen, maar evenals Duncan
behoorde hij niet langer tot de intimi.34

Mauricius verzet de bakens
Mauricius zat niet bij de pakken neer. In de zomer van 1740 ging hij opnieuw twee
maanden met verlof.35 Van een bezoek aan Parijs, zoals Sypesteyn beweerde, was
geen sprake.36 In Purmerend wachtten particuliere zaken en vrienden, in Utrecht zijn
zoon Jan-Floris met gezin, maar vooral Amsterdam en Den Haag eisten zijn aandacht
op. Zoals gebruikelijk ging het zakelijke samen met het literaire. Er was een diner
met Voltaire bij de Franse ambassadeur De Fénelon en Mauricius logeerde bij De
Huybert, die als rentenier in het Haage elitemilieu een uitgebreid literair en politiek
netwerk onderhield. Evenals in 1736 verscheen Mauricius in de Statenvergadering,
waar hij in de wandelgangen het met zijn historisch-juridisch onderzoek verworven
krediet trachtte te verzilveren. Met succes. Op 10 augustus 1740 schreef hij Van der
Heim dat Amsterdam zijn salarisverhoging zou steunen.37 Het duurde tot mei 1741
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voor ook de Staten-Generaal accoord waren - De Huybert schakelde zijn vriend
Willem van Haren in om Friesland over de streep te trekken - maar toen werd zijn
‘extra-ordinaire naarstigheid’ beloond met 1200 gulden opslag.38
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In Amsterdam zocht Mauricius toenadering tot de bestuurlijke elite. Zijn affectie
voor het Oranjehuis ten spijt had hij als carrièrediplomaat en -ambtenaar nooit al zijn
kaarten gezet op de prins. Hij dankte de post in Hamburg aan Amsterdam en aan de
in 1725 gestelde eis wederdiensten te verlenen had hij trouw voldaan.39 Na de kille
ontvangst in 1736 had hij er met steun van De Huybert aan gewerkt zijn verhouding
met de Amsterdamse machthebbers te verbeteren. De Huybert was tot 1739 drost
van Muiden. Hij maakte deel uit van het Amsterdamse patriciaat en had vrienden in
de hoogste kringen. Bij de oude garde wekte Mauricius nog altijd afkeer, maar de
verhoudingen waren in beweging. Voormalig pensionaris Willem Buys bleef een
‘geslagen vijand’, maar hij was sinds 1726 secretaris van de Staten van Holland en
stond op afstand. Via factiegenoten als Jan Trip, zijn zwager Mattheus Lestevenon,
Jan van de Poll en Ferdinand van Collen behield Buys in Amsterdam enige invloed,
maar de macht van deze formatie was tanende.40 Na het overlijden van Trip in 1732
was Lestevenon uitgesloten van het burgemeesterschap en in 1737 was Buys als
kandidaat-raadpensionaris gepasseerd ten gunste van Van der Heim.41
Een nieuwe generatie diende zich aan: leeftijdgenoten van De Huybert en
Mauricius. De opkomende sterke man in het stadsbestuur in de jaren dertig was Gerrit
Corver. De twee moeten elkaar gekend hebben van de Latijnse school, waar de twee
jaar oudere Corver was ingedeeld in een lagere klas dan Mauricius.42 Volgens Porta
verwierf Corvers factie pas in 1743, nadat Lestevenon en Geelvink waren overleden,
het overwicht, maar zijn invloed groeide gestaag. In 1738, toen Corver met Jan van
de Poll, Geelvink en Gillis van den Bempden burgemeester was, werd hij aangesteld
tot president-directeur van de Sociëteit van Suriname. In hetzelfde jaar had Mauricius
gesolliciteerd naar de functie van tweede pensionaris van Amsterdam. Corver had
hem gesteund, schreef hij de prins, maar Van de Poll en de zijnen tilden zwaar aan
zijn Oranjegezinde verleden. Mauricius had zich echter niet bij voorbaat kansloos
geacht.43
Het is aannemelijk dat in de zomer van 1740 de basis is gelegd voor de benoeming
tot gouverneur-generaal begin 1742. Enkele jaren later meldde Mauricius dat hij in
1740 in Amsterdam kennis had gemaakt met David de Hoy, een kolonist met verlof
die hem een verhuizing naar Paramaribo warm had aanbevolen.44 Concrete
vooruitzichten waren er kennelijk nog niet. Na zijn salarisverhoging kocht Mauricius
in mei 1741 nog een buitenverblijf nabij Hamburg, dus een spoedig vertrek zal niet
evident geweest zijn.45 Eind 1741 verzocht gouveneur Gerard de Schepper echter
ontslag. Waarschijnlijk was het Cornelis Hop, oud schepen van Amsterdam en
directeur van de Sociëteit, die Mauricius naar voren schoof. Ook Hop kende Mauricius
van de Latijnse school en hij had met hem gestudeerd in Leiden. Hop was een
literatuurliefhebber en evenals Mauricius een goede vriend van De Huybert. Via zijn
moeder Isabella Hooft was hij verwant met tal van regentenfamilies. Hij had carrière
gemaakt als diplomaat vóór hij in de jaren dertig een plaats vond in het Amsterdamse
bestuurlijke middenkader. Sinds 1716 was hij bewindhebber van de West-Indische
Compagnie (WIC) en vanaf 1733 namens de WIC directeur van de Sociëteit.46
Cruciaal was dat ook Gerrit Corver Mauricius' kandidatuur steunde. De directie
van de Sociëteit werd gedomineerd door Amsterdam. Er waren drie aandeelhouders
- de stad, de WIC en de familie Van Sommelsdijk - maar Amsterdam controleerde de
WIC en beschikte gewoonlijk over een meerderheid in de
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directie. De kolonisten en de in de Republiek woonachtige plantage-eigenaren hadden
op dit niveau weinig in te brengen. De planters in Suriname maakten deel uit van het
binnenlands bestuur, maar hadden geen invloed op de samenstelling van de directie.
Sinds de oprichting van de Sociëteit in 1683 verziekten belangentegenstellingen de
verhouding tussen directie en planters. Telkens weer kwam de gouverneur, die optrad
namens de Sociëteit, in botsing met de raden van politie en civiele justitie, de
vertegenwoordigers van de planters. Een pressiegroep van ‘geinteresseerdens en
eigenaars van plantagiën in de colonie van Suriname’ in de Republiek legde de
Sociëteit met toenemend succes het vuur aan de schenen en wendde zich herhaaldelijk
tot de Staten-Generaal met verzoeken om interventie.
Evenals zijn voorgangers was de vertrekkende gouverneur De Schepper verstrikt
geraakt in hevige conflicten.47 Gekwalificeerde kandidaten voor zijn opvolging waren
schaars. Van de twaalf gouverneurs sinds 1683 hadden slechts drie het er levend af
gebracht en zij waren met ruzie vertrokken. Het ambt beloofde rijkdom en prestige,
maar de gouverneur moest zich staande houden in een bestuurlijke slangenkuil en
een ongezond klimaat. Tegen deze achtergrond was Mauricius een aantrekkelijke
optie, niet alleen voor vrienden, maar ook voor zijn vijanden. Getalenteerd,
gefrustreerd in zijn ambities, en bijna 50 jaar oud, was hij bereid grote risico's te
nemen. Zijn oude vijand Willem Buys kon zich vergenoegen in het vooruitzicht dat
Mauricius waarschijnlijk voor een enkele reis zou vertrekken. Buys was in de jaren
1720-1726 directeur van de Sociëteit geweest, dus hij wist wat Mauricius te wachten
stond. Buys was als directeur van de Sociëteit opgevolgd door Harmen Hendrik van
de Poll, een zoon van Jan van de Poll. Via Harmen Hendrik, die naast Corver opklom
tot tweede man in de directie, behielden Buys en Jan van de Poll rond 1740 nog altijd
enige invloed binnen de Sociëteit.
Met de steun van Corver en Hop was Mauricius' aanstelling dan ook nog niet
verzekerd. Niet alleen moesten de Amsterdamse directeuren het onderling eens
worden, maar vervolgens was unanimiteit van de drie aandeelhouders vereist, en
tenslotte het consent van de burgemeesters van Amsterdam. Op 19 december 1741
verzocht Mauricius de raadpensionaris om steun bij het benaderen van de familie
Van Sommelsdijk. De nazaten van Surinames eerste gouverneur bedongen in ruil
voor een akkoord óók een topfunctie te kunnen invullen.48 De begunstigde was
Philippe de Chambrier, een Zwitserse carrière-officier van adellijke afkomst, die als
commandeur de tweede man in de kolonie zou worden. Vervolgens kon de zaak
worden beklonken op het Amsterdamse stadhuis. Mauricius kreeg steun van
burgemeester Willem Munter, een factiegenoot van Corver, maar de overige drie,
Jan van de Poll, Geelvink en Van den Bempden, die in 1738 Mauricius sollicitatie
als pensionaris hadden afgewezen, waren niet zonder meer bereidwillig. Jan van de
Poll eiste een veelbetekenende concessie. Buys' kleinzoon Berend Willem zou
Mauricius moeten opvolgen als gezant in Hamburg.49

‘Een der voornaamste Paerlen in den Kroon van den Staat’
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In Amsterdam wekte Mauricius' benoeming verbazing. Oranjegezinde vrienden als
De Huybert, Duncan en Aris van der Mieden raadden hem af het aanbod te accepteren.
Hij zou stroman worden van een directie die onder de kolonisten op
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diepgeworteld wantrouwen stuitte. In stadhouderlijke gewesten als Friesland en
Groningen, en ook in Zeeland, dat traditioneel belang stelde in Suriname, wekte de
wijze waarop de Amsterdamse elite de WIC en de Sociëteit beheerste grote weerstand.
Ook onder Amsterdamse investeerders in de plantage-economie groeide de onvrede.
Mauricius kende de bezwaren, maar waarschuwingen dat hij tussen twee vuren zou
belanden waren aan hem niet besteed.
Mauricius was een man die visie kon ontwikkelen. Als bewonderaar van de
verlicht-absolutistische staatkunde die hij tijdens zijn studie had leren kennen, zag
hij een groots perspectief voor zichzelf weggelegd. Hij omschreef Suriname als ‘Een
der voornaamste Paerlen in den Kroon van den Staat’. Als gouverneur zou hij orde
op zaken stellen waar zijn voorgangers hadden gefaald. Vanuit Europa leek het niet
zo moeilijk vast te stellen wat er in Suriname aan schortte. Wetteloosheid, corruptie
en willekeur vierden hoogtij, het bestuur werd verlamd door veten, particularisme
en factiestrijd. Wat Suriname nodig had was een moderaat, overlegbereid, maar
daadkrachtig bestuur, dat tegenstellingen zou overbruggen en dat zich zou bewijzen
door efficiency en kwaliteit. Het overheidsgezag zou moeten worden versterkt en de
veiligheid van de kolonie tegen binnen- en buitenlandse vijanden gewaarborgd.
Mauricius' plannen sloten aardig aan bij wat verlichtingsgezinde orangisten in de
Republiek zich voorstelden van een hersteld stadhouderlijk bewind. Toch wekt het
geen verbazing dat een staatsgezind kopstuk als Gerrit Corver zich ervoor liet
innemen. Als Amsterdams regent was Corver vanzelfsprekend tegenstander van het
stadhouderschap, maar in de eerste plaats een pragmatist. In de Republiek was
Mauricius met zijn verlicht-absolutistische sympathieën op een zijspoor gezet, maar
in de Surinaamse context speelden die bezwaren niet. In tegenstelling tot vorige
gouverneurs, veelal met een militaire achtergrond, werd ditmaal een ‘Politiecq’
gezocht: een bestuurlijk jurist die in staat zou zijn ‘d'abuijsen onder het tegenwoordige
gouvernement ingesloopen te redresseren en te herstellen’.50 Mauricius leek de
geëigende man om een nieuwe koers in te slaan. Zijn orangisme was, nu zijn relatie
met het hof was bekoeld, niet onoverkomelijk. In Paramaribo zou hij er weinig kwaad
mee kunnen.
Dat Mauricius nauwelijks bestuurlijke ervaring had was kennelijk evenmin een
bezwaar. Wat vertrouwen wekte, was dat hij bereid was zich ook particulier aan
Suriname te binden. Een groeiend probleem in de kolonie was het absenteïsme van
eigenaren die hun plantages lieten beheren door opzichters zonder wezenlijk belang
in de kolonie. In de Republiek werd verwacht dat ook Mauricius snel ‘zijn beurs zou
maken’ en repatriëren, maar dit was niet het plan. Hij wilde zich permanent vestigen
en verkocht vrijwel al zijn bezittingen om het kapitaal te investeren in plantages. Het
zou een familieonderneming worden. Mauricius' vrouw, zoons Pieter en Andreas en
dochter Wilhelmina Hamburgensis gingen mee. In brieven aan de prins en de
raadpensionaris schreef Mauricius dat hij in Hamburg geen kans had gezien ‘iets te
vorderen voor mijn familie’ en in Suriname hoopte op een ‘beter etablissement’ voor
zijn zoons.51
Mauricius verwachtte in Suriname zeer rijk te worden. In 1695 was eens vastgesteld
dat de gouverneur geen plantages zou mogen bezitten, maar dit was onhoudbaar
gebleken. Geen enkele blanke van enig niveau zou naar Suriname afreizen zonder
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die astronomisch rijk waren geworden. Zijn positie als gouverneur zou hem in staat
stellen hun voorbeeld te volgen. Het salaris was 9000 gulden, maar daarnaast zou
hij optreden als administrateur van de plantages van Neale en anderen. Het beheer
van Neale's plantages alleen al leverde zo'n 10.000 gulden per jaar op. Daarnaast
waren er allerlei meer en minder reguliere emolumenten. Voor zijn vertrek gaf de
Sociëteit Mauricius toestemming Pieter en Andreas in lucratieve ambtelijke functies
te benoemen, en ook hiervan zou hij profiteren. Bij een Amsterdamse notaris legde
Pieter Mauricius vast dat hij zijn ambten in Suriname zou danken aan het ‘crediet
en de liefdadige werkingen’ van zijn vader, en verplichtte zich de helft van de
inkomsten aan hem af te dragen.52

Portret in absentia

Joan Jacob Mauricius, afgebeeld door Cornelis Troost (pasteltekening: december 1741; collectie
Rijksmuseum, sign. SK-A-4060)

Kort voor zijn benoeming vervaardigde Cornelis Troost Mauricius' portret, een
levendige pasteltekening en een topstuk in Troosts oeuvre.53 De afbeelding toont
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een zelfbewuste intellectueel met brief, in de overtuiging naar het schijnt, dat hij het
zenit van zijn bestaan heeft bereikt. In de achtergrond wordt gerefereerd aan
Mauricius' rol als protagonist van het classicisme in de Nederlandse letterkunde. In
de boekenkast de werken van Racine, Molière en Corneille, aan de muur een schilderij
met een scène uit Thomas Asselijns populaire klucht Jan Klaasz of gewaande
dienstmaagd, uit 1682. Op de voorgrond verwijzingen naar het naderend vertrek naar
West-Indië: op de tafel Chinese poppen, exotisch lakwerk en porselein, op de vloer
een wereldbol met Suriname prominent in beeld.
Het pastel werd in december 1741 in Amsterdam gemaakt, toen Mauricius'
benoeming vrijwel vast stond, maar nog niet was geformaliseerd. De globe is dan
ook nog half afgedekt. Mauricius verbleef op dat moment in Hamburg, dus
waarschijnlijk heeft Troost het pastel vervaardigd op basis van een oudere
portretstudie. De twee kenden elkaar uit de Amsterdamse toneelwereld. Vóór hij
schilder werd had Troost naam gemaakt als acteur. Waarschijnlijk werkte hij mee
aan de uitvoering van Mauricius' toneelstukken. Hij heeft ook zichzelf afgebeeld:
van de tafel hangt een vel met Troosts gestalte in een komische rol en de initialen
C.T.
Ondanks zijn langdurig verblijf in Hamburg gold Mauricius nog altijd als een
gerenommeerd auteur. Zijn Lijdende Heiland uit 1714 was in 1722 herdrukt en gold
als schoolvoorbeeld van classicistische strengheid, toegepast op de Nederlandse taal.
Ook zijn toneelstukken werden in de jaren dertig regelmatig gespeeld en herdrukt.
Troosts afbeelding van de klucht van Asselijn, een schilderij van zijn eigen hand,
verwijst naar het verblijf van het toneelgezelschap van Anthony Spatzier in Hamburg
in 1740 en 1741. Mauricus was opgetreden als beschermheer en schreef een voorspel
dat tijdens de openingsavond werd opgevoerd.54 Een jaar later werd De promotie van
de ingebeelde zieke gespeeld, Mauricius' bewerking van een ‘divertissement’ behorend
bij De ingebeelde zieke van Molière.55 Het grootste succes had het gezelschap echter
met Jan Klaasz of gewaande dienstmaagd, de verre van classicistische klucht die
door Troost werd afgebeeld. Het typeert Mauricius' positie in het literaire milieu van
zijn tijd. Beïnvloed door het classicisme en vol bewondering voor de grote Franse
auteurs, was hij in de eerste plaats een hartstochtelijk promotor van het Nederlands
als oorspronkelijke literaire taal.

Paramaribo
Mauricius nam zijn bibliotheek mee, maar in Suriname zou weinig tijd voor de
literatuur overschieten. Nadat hij op 17 januari 1742 door de directie van de Sociëteit
was benoemd, de Staten-Generaal op 13 februari hem ontslag als gezant verleenden
en zijn aanstelling bekrachtigden, arriveerde hij begin april in Amsterdam, met vrouw,
drie kinderen en enkele bedienden die mee zouden emigreren. Op 2 mei werd hij
geïntroduceerd in de vergadering van de Sociëteit. Na enkele maanden waarin er
‘oneindige saaken te schikken’ waren, scheepte het gezin Mauricius op 23 juli in.56
Elf weken later, 15 oktober 1742, arriveerde het in Paramaribo.
De zelfbewuste pose die Troost Mauricius heeft aangemeten, beantwoordde geheel
aan het imago dat de nieuwe gouverneur de buitenwereld wilde presenteren. Voor
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werd Mauricius ceremonieel ontvangen door scheidend gouverneur De Schepper,
de raden van politie en civiele justitie, de militaire en burgerofficieren en het
ambtenarencorps. De volgende dag werd hij beëdigd. Het ceremonieel was afmattend,
bekende Mauricius aan de directie en ‘daarbij komt de ongelooffelijke confusie en
desordre waarin ik tot nu toe ben, gevoegd bij de natuurlijke aandoening over alle
vreemde objecten, die vreemder zijn, dan ik mij verbeeld had’. Om niet direct ziek
te worden nam hij enkele dagen rust om ‘gemoed en lichaam te tranquilliseren’.57
Onderdeel van de culturele schok was de kennismaking met de slavernij. De
Scheppers voorganger Johan Raije was verontwaardigd over de behandeling van
slaven, maar Mauricius' berichtgeving verraadde vooral angst. Dit waren ‘de Neegers
niet meer’, schreef hij kort na zijn aankomst, ‘welker eenvoudige goedhartigheid in
de reisbeschrijvingen zozeer gepreconiseerd wordt, 't zijn meerendeels gesleepen
schurken’ die alleen met harde hand in bedwang gehouden konden worden. De
Afrikanen waren lui, voortdurend dreigden overvallen door opstandige slaven, en
daarnaast was er ‘de gedurige angst, waarin men leven moet’ voor vergiftiging door
Afrikaans huispersoneel.58 Zeer verontrustend was het reïncarnatiegeloof van de
Afrikanen, die aannamen dat ze in een volgend leven door hun huidige meesters als
slaven gediend zouden worden. Het gevolg was dat ‘dit Canaille geen dood vreest,
de wreedste tormentiën met een lachend gesigt doorstaat’ en ‘met de grootste
hardnekkigheid des waerelds zig laat executeren’.59 De doodstraf betekende bovendien
kapitaalvernietiging. Zou het niet beter zijn, stelde Mauricius in 1743 voor, hen ‘in
plaats van doodstraffe voor hun leven lang te comdemneeren tot het een of 't andere
publieke werk, hen de Tong uytsnijdende en ontmannen, 't welk hen meer schrik zou
geven dan de dood’.60 Van de tewerkstelling kwam niets, maar een jaar later kwam
hij er nog eens op terug. Er werd besloten de veroordeelden, om ‘haere fanatique
inbeelding soo veel mogelijk te beteugelen’, te castreren vóór ze na een bewerking
met gloeiende tangen op de brandstapel ter dood werden gebracht.61
Principiële bedenkingen tegen de slavernij heeft Mauricius nooit gehad. Toen hij
de baan aannam had hij mensenhandel, uitbuiting en wreedheid als een vaststaand
gegeven geaccepteerd. Bij zijn introductie als voorzitter van het Hof van politie stak
hij een van die fraaie toespraken af waarin hij als letterkundige excelleerde. Van zijn
private voornemens als plantageondernemer en slavenhouder maakte hij geen melding.
Integendeel, hij plaatste zijn benoeming in een ideëel perspectief en verzekerde dat
het geen ‘ijdele eerzucht of particuliere belangen’ waren die hem naar Suriname
brachten. In Hamburg had hij een ambt van ‘d'allereerste aanzien en rang’ opgegeven,
dus voor de eer of het geld hoefde hij het niet te doen. Nee, het was de hoop dat het
klimaat zijn astma zou verlichten en de ambitie zijn talent met ‘meer nut voor 't
Vaderland’ in te zetten, die hem hadden overreed. Eendracht maakt macht, hield
Mauricius de toehoorders voor. Gezien de oorlogsdreiging in Europa en het risico
van een Franse inval, vereiste de defensie prioriteit en moesten de rangen worden
gesloten. Conflicten, voor zover niet opgelost, dienden uit de weg geruimd,
belangentegenstellingen overbrugd, nijd en jaloezie terzijde gesteld.62
De raden van politie hadden sceptisch toegehoord. Vóór Mauricius' aankomst had
de oppositie de messen al geslepen. De raad-fiscaal Jacob Staes Halewijn van Werven,
die een half jaar eerder was gearriveerd, was verwikkeld
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geraakt in hevige conflicten met het Hof van politie en scheidend gouverneur De
Schepper. In een klacht aan de directie was hij ervan beschuldigd zich ‘een al te verre
gaande autoriteit aan te matigen’ en de rechtspraak naar zijn hand te zetten. Halewijn
antwoordde dat een samenzwering op touw werd gezet tegen de Sociëteit. Als er
zaken van belang speelden, kwamen de raden ‘bij wijze van Cabale’ bijeen om hun
standpunt te bepalen, alvorens in het Hof te verschijnen. Ze wilden ‘alle zaken naar
hun willekeur draaien’, schreef hij, en weigerden de Sociëteit als hoge overheid te
erkennen. De bedoeling was ‘de order van regering hier in duigen te gooien’ en een
interventie door de Staten-Generaal uit te lokken. Het Hof van politie moest tot de
orde geroepen worden, schreef Halewijn, ‘anders zal het hoe langer hoe wilder lopen,
want reeds beslooten schijnt, om den nieuwe Gouverneur nevens mij meer en meer
tegens te gaan, en alle propositiën te verwerpen’.63 Het was dit scenario dat zich in
de volgende jaren zou voltrekken.
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K. van der Haven, ‘Johan Jacob Mauricius in Hamburg (1725-1742). Diplomat, Übersetzer und
Theaterfreund’, in: J. Konst, I. Leemans en B. Noak (red.), Niederländisch-Deutsche
Kulturbeziehungen 1600-1830 (Göttingen 2009), p. 167-179.
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directeuren der Sociëteit van Suriname), d.d. 8-8-1742.
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[1] Cornelis Troost, ‘De misleyden’, de ambassadeur der labberlotten vertoont zich voor het venster
van herberg 't Bokki in de Haarlemmerhout, ca. 1739-1750. Olieverf op doek (Rijksmuseum
Amsterdam, SK-A-4089; Niemeijer nr. 892 S)
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Waarover lachten zij?
Cornelis Troost en de labberlotten
Titia Lange-van der Meulen
Wie het hier afgebeelde schilderij van Cornelis Troost (1696-1750) bekijkt, voegt
zich bij de verbaasde toeschouwers voor 't Bokki, een herberg in de Haarlemmerhout.
Zij vergapen zich aan een opmerkelijke verschijning in een van de bovenramen, een
gezicht met een soort tulband op. Aan weerszijden blazen twee donkere herauten op
een bazuin. Het schilderij is niet gedateerd en staat bekend onder de naam ‘De
ambassadeur der labberlotten’. Er zijn verwante tekeningen bewaard gebleven uit
1739, 1742 en 1748.1 Troost zelf noemde het woord ‘labberlotten’ niet en de titel is
met raadsels omgeven. Abraham Delfos (1731-1820) vervaardigde rond 1759 een
prent naar dit schilderij, met als ondertitel: ‘De misleyden / Les abusée’ [sic]. Jean
Pelletier (geb. ca. 1736) deed in de periode 1755-1765 hetzelfde met de tekening uit
1748 en noemde zijn gravure ‘De ambassadeur van de laberlotten’.2 Hij voegde er
in het onderschrift aan toe dat de originele tekening berustte ‘in 't Cabinet van den
Heer Cornelis Ploos van Amstel’. Beide prenten werden in 1811 herdrukt te
Amsterdam door kunsthandelaar Evert Maaskamp en vonden enkele jaren later op
een geestige manier hun weg naar Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn
(1816), de roman van Adriaan Loosjes waarin Troost zelf de vertoning bij 't Bokki
gadeslaat, snel schetsen maakt en onmiddellijk op het idee komt er een plaatsnijder
voor te zoeken.

Wie waren toch die labberlotten?
Het schilderij kreeg zijn huidige titel pas na de dood van Troost. Het is de vraag in
hoeverre deze overeenstemt met Troosts oorspronkelijke bedoeling. Bovendien lijkt
de betekenis van het woord ‘labberlot’ in de loop van de tijd te veranderen. J.W.
Niemeijer, de biograaf van Troost, meldt in zijn studie uit 1973 een paar aspecten.
‘Een keur van 6 februari 1685 treedt op tegen “schelmen, haar doende noemen met
een gefingeerde naam van Laberlotten”, en deze naam zouden zij ontlenen aan de
overste Claude La Barlotte, die zich omstreeks 1600 gevreesd had gemaakt in dienst
van de Spaanse koning’.3 Dit zijn ‘straatschenders’, ‘hooligans’, die nog in datzelfde
jaar in Het koddig en voddig leven der hedendaagsche labourlotten (1685)4 hun
opwachting maakten in hardcore schelmenverhalen waarin lage grappen, verkrachting
en moord geen uitzondering zijn. Deze labberlotten staan ver van de tamelijk
onschuldige grap die op het schilderij van Troost wordt uitgebeeld.
Niemeijer wijst ook als eerste op ‘een associatie met de toneelwereld’. Aan het
begin van de achttiende eeuw trad de labberlot met enige regelmaat op in kluchten,
als schelm, schoft en schuinsmarcheerder: ‘Die Labberlotten zyn bekend door zulke
grappen’, schreef Hermanus van den Burg in De gehoornde schout (1712). Een paar
jaar eerder richtte een criticus zich tegen de spektakelbewerking van Vondels Faëton
door Govert Bidloo (1649-1713) met de woorden: ‘Nochtans heeft hij veel lof behaalt
by 't graauw, by pluggen en by zotten, Ook is zyn konst
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wel ruym betaalt, Door 't Klucht-spel van de Laberlotten’.5 Een connectie van dit
spel met de afbeelding van Troost zie ik niet.
De labberlot op het toneel had overigens een pendant in de harde werkelijkheid.
In 1716 en 1721 werden er in Amsterdam opnieuw keuren tegen straatschenderij
uitgevaardigd en forse premies beloofd bij aangifte. Pas toen er een stel ‘labberlotten’
was opgehangen, werd het weer rustig op straat.6 Ook deze sfeer van criminaliteit
en geweld zie ik niet terug in het schilderij van Troost.

De grap
Er zijn geen achttiende-eeuwse interpretaties van het schilderij van Troost bekend.
Ook daarvoor moeten we wachten tot 1811 wanneer kunsthandelaar Maaskamp met
de suggestie komt dat ‘een even schaamteloze als neringzieke waardin, die volk zocht
te trekken’ haar beschilderde billen in het raam toonde. Bij Adriaan Loosjes gaat het
in 1816 om een grap van Leidse studenten; de waardin is geheel verdwenen. Veertig
jaar later, in De Navorscher van 1856, verscheen een nieuwe interpretatie van de
hand van een anonieme ‘Nalezer’:
De Ambassadeur van de Laberlotte, is de afbeelding van eene onzedelijke
grap, door den schilder CAMPO WEIJERMAN en consorten in den
Haarlemmerhout bedreven, en waarvoor hij uit Haarlem werd gebannen.
Men had de posteriora van een makker als een gezigt beschilderd en liet
dit achterdeel, het hemd als tulband opgeworpen en ineengewrongen,
vergezeld met trompetgeschal, uit het bovenvenster eener herberg zien,
en voor den Ambassadeur van Laberlotte doorgaan. De ontdekking van
de schildersgrap beleedigde de verzamelde menigte, en gaf aanleiding tot
wraakneming, zoodat verbanning volgde, vermoedelijk als straf, zoo het
heette, wegens verstoring der rust van de ingezetenen.
[De vraagsteller uit De Navorscher] ‘zal uit het bovenstaande bespeuren
dat hetgeen LOOSJES in zijnen Blommesteyn verhaalt, wat de hoofdzaak
betreft, werkelijk heeft plaats gehad’.7
Het is de vraag of de ‘Nalezer’ dat werkelijkheidsgehalte kon beoordelen, want
Weyerman was in 1856 al ruim een eeuw dood. Hij kreeg door toedoen van Loosjes
en anderen legendarische trekjes, maar zijn verbanning uit Haarlem is niet in de
archieven aangetroffen. Vanaf 1739 zat hij wel in de gevangenis zodat de grap
daarvóór moet zijn uitgehaald. Op zich was Weyerman ook de figuur voor zo'n
ludieke actie.8
Bij de ‘Nalezer’ en in 1873 bij Troostkenner Alexander Ver Huell (1822-1897) is
de waardin geheel verdwenen. Overigens kan men zich afvragen of het wel om een
vrouw gaat. Volgens de objectbeschrijving van het schilderij op de website van het
Rijksmuseum gaat het om ‘het achterwerk van een man’. Twee tekeningen, grisailles
uit 1739 en 1742, geven geen nadere details daaromtrent weer.9 Beschouwing van
de lichaamskenmerken op de (waterverf) tekening van rond 1742 (zie afb. 3), die
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Niemeijer niet kende, en die uit 1748 doet sterk vermoeden dat de omschrijving van
het Rijksmuseum correct is (zie afb. 2).
De ‘schaamteloze waardin’ die Maaskamp in het schilderij zag, was niet helemaal
onwaarschijnlijk, want de herberg stond ongunstig bekend. Toch meen ik dat het
accent hier anders gelegd moet worden. Het tafereel is niet te vergelijken met een
bordeelscène als ‘Prins Eugenius van Savoye in het etablissement van
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Mme Traese op de Prinsengracht’, ‘Jonge vrouw in negligé op haar bed zittend met
naast zich een galant heer’, of herbergscènes.10 Troost gaf hierin, in navolging van
zeventiende-eeuwse schilders, drankmisbruik en seksuele uitspattingen traditioneel
weer met zwijnen, oesters, speelkaarten, wijnflessen, handen in decolletés, flakkerende
kaarsen en vogels, al dan niet in kooitjes.11 Van dit alles is in de ‘Ambassadeur der
labberlotten’ geen sprake, ook al is er op een van de verwante tekeningen een kussend
stel afgebeeld, of een dikke man met een Goudse pijp die een bordeelklant zou kunnen
zijn.12 Prostitutie is niet het centrale thema van het schilderij en er zijn geen
labberlotten te zien.

[2] Cornelis Troost, De ambassadeur der labberlotten, 1748 (detail). Penseel in dekverf, m.o. ges. en
gedat: C. Troost 1748 (The State Hermitage Museum, St. Petersburg, inv. nr. 27310; Niemeijer nr.
893 T) (Photograph © The State Hermitage Museum. Foto: Natalia Antonova, Inna Regentova)
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[3] De ambassadeur van Labberlotten, ca. 1742 (detail). Tekening op papier, penseel in kleur, potlood
(Teylers Museum, Haarlem, objectnr. T 029; niet in Niemeijer)

Troost laat sporen na...
Afgaande op de aan het werk gerelateerde tekeningen blijkt dat de huidige titel niet
de oorspronkelijke is. De verzameling van Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798),
die getrouwd was met Troosts dochter Elisabeth, werpt enig licht op de zaak. In de
Catalogus der teekeningen, prenten, schilderyen [...] van wijlen den heer Cornelis
Ploos van Amstel (1800), aangehaald in de studie van Ver Huell uit 1873, wordt een
van de tekeningen benoemd als: ‘Deze grappige ordonnantie, verbeeld den
Ambassadeur van Marocco, in de herberg het Bokje, in de Haarlemmerhout; geestig
en bevallig met dekverw behandeld’.13 Ver Huell ontdekte bovendien een aantekening
in de hand van Troost op de achterzijde van de verwante tekening uit 1739:
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‘en nog vier regels, die tot mijn [Ver Huells] spijt zorgvuldig zijn uitgeschraapt,
zodat slechts enkele letters leesbaar bleven’.14 Op een andere versie hangt een vlag
aan een van de trompetten met de tekst ‘Marokke’ (zie afb. 4).
Op de achterzijde van een van de ontwerpen uit de zogeheten NELRI-serie, Nemo
loquebatur, staat een ongedateerde tekening in rood krijt die volgens Paul Knolle en
Robert-Jan te Rijdt vervaardigd moet zijn vóór 1739 (zie afb. 5).15 Deze schets
verschilt van de andere door de weergave van een heer, gekleed in een lange jas, met
een steek op het hoofd. Hij draagt een grote handschoen aan zijn linkerhand en leunt
op een wandelstok. Hij staat op het voorplan, wat rechts van het midden, en is
ruggelings afgebeeld. Achter hem krabbelt een jongen iets op zijn rug dat lijkt op de
woorden ‘Mar[oc...?]’ en ‘Amb’.
De versie van 1739 (zie afb. 6) is deels uitgewerkt en komt qua opzet vrijwel
geheel overeen met de bovengenoemde ongedateerde schets. Alleen zijn de staande
heer en de tekenende jongen vervangen door een in een gebogen houding staande
man, met de handen op de knieën. Er loopt een haan tussen zijn benen. Een tekenaar
heeft een vel papier op zijn rug gelegd en maakt een snelle schets van het gezicht in
het raam. Ver Huell interpreteerde de scène in 1873 als volgt:
Links op den voorgrond, voor het benedenvenster, zit een heer, Troost,
aan een tafeltje, waarop een flesch, glas en komfoor, zijn pijp te rooken,
en gluurt, glimlachend, onder de punt van zijn steek door, naar den
volksoploop. Regts, geheel op den voorgrond, haast een teekenaar zich,
den Ambassadeur te portretteeren, op een groot vel papier.16

[4] Cornelis Troost, De ambassadeur van Marokko, in herberg 't Bokki, 1742 (detail). Tekening op
blauw papier, penseel in zwart, penseel in grijs, penseel in bruin, wit gehoogd, l.o. ges. en gedat: C.
Troost 1742 (Teylers Museum, Haarlem, objectnr. U* 049; Niemeijer nr. 890 T, getiteld: ‘De
ambassadeur der labberlotten, in de herberg 't Bokki’)
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Knolle en Te Rijdt denken eveneens dat Troost in het complot zat en menen dat de
zittende man mogelijk een medeplichtige was.17 Ook Loosjes rekende Troost in 1816
tot de grappenmakers in de Haarlemmerhout. Dit idee is waarschijnlijk ingegeven
door het feit dat |Troost zich wel vaker afbeeldde tussen de personen op zijn
schilderijen, met name in toneelmatig werk, zoals in zijn schilderij van het pleidooi
van advocaat Carel uit Beslikte Swaantje en drooge Fobert, of de boere rechtbank
(1727) van Abraham Alewijn.18 Ook in de labberlottentekeningen zou Troost gezocht
kunnen worden als toeschouwer of tekenaar van het tafereel.

[5] Cornelis Troost, De ambassadeur der labberlotten, vóór 1739. Op verso van een schets voor Nemo
loquebatur. Tekening in rood krijt (Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam, inv. nr.
KOG-ZG-2-04o(v); Niemeijer nr. 654-a T)

Op zoek naar de ambassadeur van Marokko
Ver Huell volgde in zijn interpretatie van het schilderij het verhaal uit De Navorscher
(1856) en zag in de vertoning ‘een ruwe klucht’ waarvan de ‘woelige Campo
Weijerman’ de aanstichter was. Hij probeerde ook een oplossing te vinden voor de
titels van het schilderij:
In 1730 had men een afgezant van den Koning van Marokko, Mulei
Abdallah, in ons land gezien; en in 1736 werd een Ambassadeur van
H.H.M., met het schip van den kapitein Joost Sels, naar Marokko gezonden
- mogelijk bragt dit den dollen Weijerman op den wonderlijken inval, die
ons nu nog, dank zij het geestig craijon van den teekenaar, ‘fait rire malgré
nous’.19
Ver Huell vond deze verklaring niet toereikend, maar was er wel van overtuigd dat
de gebeurtenis werkelijk had plaats gevonden in de Haarlemmerhout. De toeschouwers
voelden zich beetgenomen en hadden een ‘oproertje’ veroorzaakt: ‘In den aanvang

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

zal men er den naam van “de Ambassadeur van Marokko” - later, verontwaardigd,
dien van “Ambassadeur der Laberlotten” (gemene kerels) aan gegeven hebben’. Zo
ging het oorspronkelijk tafereel verloren en werd het door een verontwaardigd publiek
in een wilde grap getransformeerd.20 Men kan zich afvragen of Ver Huells uitleg niet
te zeer bepaald werd door een negentiendeeeuwse moraal, die Troost uiteraard vreemd
was.
In het werk van Weyerman komt met enige regelmaat een figuur voor die in zijn
tijd berucht was om zijn opportunistisch gedrag. Deze figuur komt, naar mijn mening,
bij uitstek in aanmerking voor de titel van ‘ambassadeur van Marokko’. Het is Johan
Willem Ripperda (1682-1737), een katholiek Gronings edelman en avonturier, die,
als het zo uitkwam, met gemak wisselde van godsdienst.
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[6] Cornelis Troost, De ambassadeur der labberlotten, 1739. Zwart krijt, penseel in grijs, l.o. ges. en
gedat.: C. Troost 1739, met eigenhandige annotatie verso (Koninklijk Oudheidkundig Genootschap,
Amsterdam, inv. nr. KOG-ZG-2-7; Niemeijer 891T)

Ripperda werd protestants ten behoeve van zijn politieke carrière, maar hij werkte
zich akelig in de nesten in Groningen en Ommelanden. Met achterlating van grote
schulden zag hij kans benoemd te worden tot Gronings afgevaardigde in de
Staten-Generaal in Den Haag. Zijn schuldeisers maakten hem ook daar het leven
zuur, maar dankzij een aanstelling als ambassadeur in Madrid wist hij zich aan hen
te onttrekken. In Madrid werd hij weer katholiek en trad in dienst van de Spaanse
koning. In 1725 bracht hij een vredesverdrag en zelfs een bondgenootschap tot stand
tussen Spanje en Oostenrijk, de twee voornaamste vijanden uit de Spaanse
Successie-oorlog. Op grond van dit diplomatieke
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wapenfeit kreeg hij de titels van hertog en grande en werd hij benoemd tot
regeringsleider van Spanje. Door zijn krachtdadige modernisering van het land en
door de machinaties van zijn tegenstanders viel hij al gauw in ongenade. In 1726
werd hij gevangen gezet in het kasteel van Segovia, maar met behulp van een
dienstmeisje dat zijn geliefde was geworden, zag hij twee jaar later kans te ontsnappen.
Hij vluchtte met haar naar Engeland, werd daar uitgewezen en keerde in 1730 terug
naar de Republiek. Hij vestigde zich opnieuw in Den Haag en trok daar veel op met
Abdelkader Pérez, de afgezant van de sultan van Marokko die ook door Ver Huell
wordt genoemd.
Dankzij deze connectie besloot hij in het najaar van 1731 met zijn geliefde naar
Marokko te reizen. Eind september 1731, kort vóór zijn heimelijke vertrek naar
Tanger, bezocht Ripperda het landhuis Spaer-en-Hout in de Haarlemmerhout, niet
ver van herberg 't Bokki. Dat huis werd destijds bewoond door zijn vriend Meynart
Troye, die al in zijn Spaanse jaren was opgetreden als zijn zaakwaarnemer. Ripperda
logeerde een paar weken in de Haarlemmerhout en benoemde Troye tot voogd van
zijn minderjarige kinderen, die in Nederland achterbleven.21
In Marokko zette Ripperda een mislukte poging op touw om de Spaanse enclave
Ceuta te veroveren voor de sultan. In de laatste fase van zijn loopbaan was hij de
uitbater van enige kaperschepen die de Marokkaanse kust onveilig maakten. In 1732
stuurde Ripperda zijn geliefde, zwanger en ernstig ziek, naar Amsterdam. Zij werd
door zijn vriend Troye ondergebracht in een huis op de hoek van de Groenburgwal
en de Binnen-Amstel. Zij stierf daar zes weken later en werd begraven in de
Zuiderkerk. Haar verblijf en haar overlijden zullen Troost niet zijn ontgaan, want hij
woonde even verderop aan de Binnen-Amstel.
In 1737 overleed Ripperda in de Noord-Marokkaanse stad Tetuan, in
omstandigheden die doen vrezen dat hij vermoord is. Ripperda was een van de meest
spraakmakende figuren van zijn tijd en zijn dood bracht opnieuw de vaderlandse
pennen in beweging, kort voordat Troost zijn schilderij maakte.22 In 1738 of 1739
was Ripperda voor Troost en zijn tijdgenoten een actuele en evidente verwijzing,
maar die vanzelfsprekendheid ging naderhand verloren. Toen Ripperda in vergetelheid
raakte, verloor ook het schilderij van Troost zijn oorspronkelijke betekenis.

Ripperda bespot door de kring Weyerman
Het gezicht in het raam, de Moorse herauten, de tekst ‘Marocce’ op de vaandels en
de fragmentarische titel verso: alles verwijst naar de carrière van Ripperda, althans
dat probeer ik aannemelijk te maken. Ik ontleen ‘bewijsmateriaal’ aan de wereld van
Troost, Weyerman en Ripperda en interpreteer het bijwerk van het schilderij in het
licht daarvan. Zo zal voor de achttiende-eeuwse toeschouwer de associatie met het
spreekwoord ‘Als apen hoger klimmen willen, ziet men gauw hun blote billen’ voor
de hand hebben gelegen, als een mimicry- en hoogmoedsmotief dat in de carrière
van ‘de ambassadeur van Marokko’ te vinden is. Deze motieven sluiten goed aan bij
de satirische kritiek van Weyerman die het derde deel van Historie des pausdoms
(1728) opdroeg aan Ripperda als hét schoolvoorbeeld van katholieke geslepenheid
en ijdelheid.23
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Zonder Ripperda bij name te noemen verwees hij naar diens arrestatie in Spanje.24
En na diens geruchtmakende ontsnapping uit het Alcazar van Segovia, in 1728,
beschreef hij Ripperda als:
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Die thans herom zwerft lyk den Ithaker Ulis
En nergens welkom is
als zynde een boos gespens, onthemelt en verstooten
Den walg van het Gemeen, den vloek van 's weerelds grooten.25

Andere dichters uit de kring van Weyerman lieten zich niet onbetuigd. In de postuum
verschenen Mengelpoëzy (1734) van Jan Goeree staat het vers ‘Ripsis, wipsis, of
Spaansche eclipsis’, geschreven na de eerste val van Ripperda in Spanje:26
Wat dunkt je van ons Spaansch Sinjoortje,
Hertog en Don?
Zyn kar liep op een heel glad spoortje,
Alles was bon;
[...].
Dit komt Sinjoor van hoog te klimmen.
Slaat eens het oog,
Let eens hoe Keesjemaats billen glimmen,
Klimt hy te hoog.

Het vers verwijst uiteraard naar Ripperdas hogerop willen, en het schilderij van
Troost zou daar een goede illustratie bij kunnen zijn. In het laatste couplet schreef
Goeree:
't Zal op zyn best zyn, en 'k wil 't hoopen,
Houdt gy uw Kraag;
[...]
Smeek om genaê,
Anders zo vliegen 'er koppen en pruyken,
Kip Ripperda.

Goeree hoopte dat Ripperda zijn hoofd zou behouden. De geletterde
achttien-de-eeuwer dacht bij deze passage misschien ook wel aan een andere Spaanse
affaire in de Ripperdafamilie, aan Wigbold, naar wie Johan Willem zijn zoon had
genoemd, die aan de zijde van Kenau Simonsdr. Hasselaar een heldenrol vervulde
tijdens de belegering van Haarlem, maar in 1573 door de Spanjaarden op de Grote
Markt van Haarlem werd onthoofd.
In de teksten en prenten over het lot van Johan Willem blijft het motief ongewijzigd,
zo blijkt uit de titelprent bij Pierre Massuet, La vie du duc de Ripperda, van Simon
Fokke (1712-1784), een goede bekende van Troost.27 De prent toont een huilende
Ripperda, met boven achter zich Faëton die met zijn hemelwagen ter aarde stort
ofwel de hoogmoed die ten val komt.28

Troost als satiricus
In zekere zin beschreef Weyerman de wereld van Troost, en gaf Troost op een
picturale manier uitdrukking aan Weyermans satire. Beiden werden door een na hun
dood gaandeweg opkomend zedelijkheidsoffensief minder gewaardeerd en eerder
vulgair of obsceen gevonden dan voorheen. Deze negentiende-eeuwse
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afkeuring bemoeilijkt het zicht op de humoristische kwaliteiten van een schilderij
als dat van Troost.
Vreemd genoeg stonden de achttiende-eeuwse Hollanders bekend als koele,
bedaarde flegmatici, ‘without wit and humour’, ‘unempfänglich gegen den Witz’,
terwijl zij in de eeuwen ervoor als gezellige, vrolijke zotten te boek stonden, treffend
uitgebeeld door Jan Steen.29 Rudolf Dekker heeft erop gewezen dat dit beeld aan het
eind van de zeventiende eeuw verandert onder invloed van orthodoxe calvinisten die
teruggrepen op de bijbel en klassieke auteurs. Te veel lachen werd zondig. Om die
reden werd ook het toneelspel streng veroordeeld, en zeker de spelen waarin men
om het gebrek van de ander lachte.30
Troost, een gewezen acteur, heeft dit afwijzen vanuit religieuze kringen
waarschijnlijk ondervonden. Hij kende de starre mentaliteit en dreef er, zoals ook
Weyerman, de spot mee door bijvoorbeeld quakers af te beelden. Ook op verschillende
versies van de ‘Ambassadeur der labberlotten’ is zo'n zuur kijkend stel, geheel in
het zwart gekleed en met een bijbel in de hand, te ontwaren. De gewijzigde etiquette
rond humor is als het ware van hun gezichten af te lezen. Maar wat hebben ze te
zoeken bij een huis van plezier?
Troost, die merendeels mensen uit zijn eigen omgeving schilderde, kunstenaars
en schrijvers, gaf er blijk van zich meer met deze groep burgers verwant te voelen,
dan met het kerkelijk deel van de bevolking.31 Op de labberlottentekeningen plaatste
hij tegenover het stichtelijke stel een moderne figuur zoals de corpulente man die op
de meeste versies rechts, wat meesmuilend, op een stoel zijn pijp zit te roken, een
beschouwende vrijdenker. De quakers daarentegen horen, samen met de overige
omstanders, tot de ‘misleyden’, lichtgelovigen die zijn afgekomen op het gerucht
dat de ambassadeur van Marokko in 't Bokki verbleef.
Biedt het schilderij nog meer details waardoor de achttiende-eeuwse toeschouwer
aan Ripperda en zijn Spaanse c.q. Marokkaanse carrière moest denken? Het
opvallendst zijn de exotische, waarschijnlijk Moorse herauten, die driekantige steken
met witte kokardes dragen, een teken van trouw aan de Spaanse koning.32
Geïnterpreteerd in het licht van het vers van Goeree verwijst dit detail naar de Spaanse
achtergrond van ‘de ambassadeur’. Op een paar van de verwante tekeningen dragen
de herauten oosterse tulbanden, die het Marokkaanse aspect een zeker accent geven,
maar belangrijker is het oosterse kleed dat op het schilderij en alle uitgewerkte
tekeningen uit het raam hangt als teken van de hoogwaardigheid van de ambassadeur.
Daarbij zijn op twee van de tekeningen figuratieve elementen te zien die als Spaanse
motieven kunnen worden uitgelegd; stilistisch hebben ze wat weg van het kruis van
Santiago (zie afb. 2 en 3).
Het scabreuze beeldmateriaal van die tijd kent een aantal symbolen. Flatulente humor
is zo oud als de wereld en in de tijd van Troost nog uitbundig in beeld gebracht in
prenten rondom de windhandel van 1720. De billen zijn dan ook moeilijk te
personaliseren. Troost speelde een spel met een werkelijkheid die voor ons verloren
is gegaan. Hij beeldde een grap uit waarvan het realiteitsgehalte niet echt van belang
is, maar die de toeschouwer door een associatie van beelden en spreekwoordelijke
uitdrukkingen deed denken aan de val van Ripperda, ‘de ambassadeur van Marokko’.
Gaandeweg verdween de wereld van Troost en Wey-
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erman, en werd hun werk geïnterpreteerd binnen een nieuwe moraal met een andere
kijk op humor, waardoor de oorspronkelijke titel van het schilderij verloren ging en
transformeerde in ‘de ambassadeur van de labberlotten.’

Eindnoten:
1 J.W. Niemeijer, Cornelis Troost 1696-1750 (Assen 1973), p. 397-400: nrs. 892 S (zie boven,
afb. 1); verwante tekeningen: 891 T (1739; onder, afb. 6); 890 T (1742; onder, afb. 4); 893 T
(1748, voorm. coll. Ploos van Amstel; onder, afb. 2); 654-a T (NELRI verso, voor 1739; onder,
afb. 5). Niet in Niemeijer: T 029, vermoedelijk 1742; onder, afb. 3.
2 Voor de prenten: Hans Krol, ‘“De ambassadeur der labberlotten” door Cornelis Troost e.a. in
beeld gebracht’, in: Librariana (weblog).
3 Niemeijer, Cornelis Troost, p. 84-85; De Navorscher 17 (1867), p. 236 en 292.
4 R. Harms, ‘Ter lering, maar vooral ter vermaak. Een vergelijking tussen de functie van het
anekdotenboek en de zeventiende-eeuwse roman De Labourlotten’, in: De Zeventiende Eeuw
19 (2003), p. 154-168: over Eet koddig en voddig leven der hedendaagsche labourlotten.
Vertoonende hun afkomst, schelmstukken en guite-potsen, die zy overal, en inzonderheid t'
Amsterdam bedreeven hebben (z.p. 1685).
5 Niemeijer, Cornelis Troost, p. 85.
6 M.G. Emeis, ‘Strop voor straatschenders’, in: Ons Amsterdam 26 (1974), p. 20-27.
7 Niemeijer, Cornelis Troost, p. 84; De Navorscher 6 (1856), p. 390. A. Loosjes Pz., Het leven
van Johannes Wouter Blommesteyn, een Hollandsche familiegeschiedenis uit het begin van de
achttiende eeuw, deel 2 (Haarlem 1816), p. 231 e.v.
8 In de biografie op de website van de Stichting Jacob Campo Weyerman staat dat mede dankzij
de roman van Loosjes Weyerman de geschiedenis in ging als ‘de ambassadeur der labberlotten’:
‘Hij is de enige Nederlandse schrijver van wie we niet alleen zijn gezicht maar ook zijn
achterwerk kunnen bewonderen’.
9 Zie afb. 4 en 6.
10 Niemeijer, Cornelis Troost, nrs. 614 T (z.d.), 623 T (z.d.), 883 T (1743), 884 T (z.d.).
11 Zie bijvoorbeeld Niemeijer, Cornelis Troost, nr. 883 T: ‘Vrolijk gezelschap voor een herberg’;
of nrs. 653 T t/m 656 T (NELRI-serie).
12 Zie Niemeijer, Cornelis Troost, nr. 893 T (1748).
13 A. Ver Huell, Cornelis Troost en zijn werken (Arnhem 1873), p. 29; de bedoelde tekening is
Niemeijer nr. 893 T (1748), coll. Hermitage, St. Petersburg.
14 Ver Huell, Cornelis Troost, p. 28.
15 P. Knolle en R.J. te Rijdt, Cornelis Troost uit het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
(Enschede 2008), p. 35-36.
16 Ver Huell, Cornelis Troost, p. 28.
17 Knolle en Te Rijdt, Cornelis Troost, p. 34-35.
18 E. Buijsen en J.W. Niemeijer, Cornelis Troost en het theater. Tonelen van de 18de eeuw (Den
Haag/Zwolle 1993), p. 40-41.
19 Ver Huell, Cornelis Troost, p. 28-29.
20 Ver Huell, Cornelis Troost, p. 29.
21 S. van der Veen, Een Spaanse Groninger in Marokko. De levens van Johan Willem Ripperda,
1682-1737 (Amsterdam 2007), p. 442.
22 Van der Veen, Een Spaanse Groninger in Marokko, p. 11-28 en 472.
23 A. Hanou, ‘De historie des pausdoms. Weyerman tegen het Vaticaan (1725-1728)’, in: Literatuur
2 (1985), p. 92.
24 Van der Veen, Een Spaanse Groninger in Marokko, p. 354-355.
25 Van der Veen, Een Spaanse Groninger in Marokko, p. 19-21.
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of Spaansche eclipsis, gevallen op een Vrieschen horizont; te zien in Segovia op het kasteel,
en daar omtrent’, motto: ‘Hoogheyt des geestes gaat voor de verbreeking, en hovaardigheyt
komt voor den val: 't geen ik met Ripperda bewyzen zal’, wijsaanduiding: ‘Wat dunkje van ons
Jacomyntje’; Van der Veen, Een Spaanse Groninger in Marokko, p. 358-359.
27 Zie Pierre Massuet, La vie du duc de Ripperda seigneur de Poelgeest, Grand d'Espagne, &c.,
deel 2 (Amsterdam 1739).
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De drukkers van Breda of wie drukte Weyermans eerste publicaties?
Steven Van Impe
De gewoonte van vroegmoderne drukkers van satire om zich te verschuilen achter
een vals drukkersadres of een schuilnaam heeft vele moderne bibliografen in een
onbewaakt ogenblik misleid.1 Lezers van de Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman zijn uiteraard bekend met het anagram Abdera dat Weyerman
gebruikte voor zijn geliefde Breda. Minder duidelijk is het wanneer bestaande plaatsen
of zelfs de namen van echte drukkers gebruikt worden als vermomming. Ter Horst
werd in 1946 om de tuin geleid door de opgave van ‘Brugge’ en ‘Gent’ in de impressa
van de eerste toneelstukken van Jacob Campo Weyerman.2 Matthey vond het in 1986
nodig om onbekende Bredase ‘nulde drukken’ van de eerste toneelstukken te
postuleren voorafgaand aan de ‘Brugse’ en ‘Gentse’ uitgaven.3 Dat had te maken
met Weyermans eigen opgave in zijn auto-bibliografie, waarin hij behoorlijk vaag
schrijft: ‘Drie blyspellen gedrukt te Breda. Twee deelen’. Al in 1986 heeft Jos Leenes
erop gewezen dat Weyermans eerste toneelspelen, de Besweering van den disperaten
Antwerpsen courantier en Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage, zeer
waarschijnlijk in Breda verschenen waren, bij Cornelis Tessers.4 In dit artikel zal die
suggestie verder onderzocht en hard gemaakt worden.

Bibliografische inleiding
Om te vermijden dat u, lezer, in uw bibliotheek op zoek moet gaan naar
referentiewerken of oude afleveringen van de Mededelingen geef ik hieronder een
beknopte bibliografische lijst van de edities waarover het in dit artikel zal gaan.5 Om
het verhaal niet te ingewikkeld te maken, negeren we hier voorlopig het bestaan van
de ‘oerversie’, Den bedruefden Antwerpse courantier. Aan het eind van dit artikel
komt deze bedroefde courantier weer op het toneel.

1 Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier. Klucht-spel. Tot
Brugge. By Jacob Bernaarts, boekdrukker 's landts van den vryen. 1705.
► Exemplaren: Antwerpen Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, C 14517: 2;
Den Haag KB, KW 847 E 7 en 30 G 45: 1; Amsterdam UB, OK 63-8164 en OK
06-1545: 5; Leiden Maatschappij Nederlandse Letterkunde, 1095 G 6; Haarlem
SB, 209 56; Brussel KB, LP 14.174 A 7; Parijs BN, Yth. 67385.
► Online: Google Books (ex. Den Haag KB, KW 847 E 7).
► Referenties: Ter Horst, I; Matthey, 1; De Vries, 1;6 STCV 12921824;7 STCN
336269293.8
► Aantekeningen: Matthey spelt abusievelijk ‘Bruggen’ en ‘Bernarts’. De STCV
en de STCN noemen, op mijn aangeven, Breda als plaats van uitgave. Het
exemplaar Amsterdam UB, 690 C 159, genoemd door De Vries, is hernummerd.9
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2 Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage. Klugtspel. Te Gent.
► Exemplaren: Antwerpen Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, C 14517: 1;
Den
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Haag KB, 30 G 45: 2; Haarlem SB, 209 N 78; Leiden UB, 1095 E 9; Utrecht
UB, Te Winkel 951: 1; Brussel KB, LP 14.174 A 6.
► Online: Google Books (ex. Den Haag KB, 30 G 45: 2).
► Referenties: Ter Horst, II; Matthey, 2; De Vries, 2; STCV 12921823; STCN
174217056.
► Aantekeningen: de STCV vermoedt als plaats van uitgave Breda; de STCN geeft
op aanwijzing van Te Winkel Amsterdam als mogelijke plaats van uitgave. Het
exemplaar Amsterdam UB, 690 C120, genoemd door De Vries, is hernummerd.

3 De gehoornde broeders ofte vrouwelyk bedrog. Klugtspel. t'Abdera. Op
kosten van de confrérie.
► Exemplaren: Antwerpen Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, C 14517: 3;
Den Haag KB, 30 G 45: 3; Amsterdam UB, OK 06-1545: 2, OK 63-8786 en
OK 63-9204; Leiden UB, 1095 E 8; Brussel KB, II 23.800 A; Parijs BN, Yth
68082.
► Referenties: Ter Horst, II; Matthey, 3; De Vries, 3; STCN 240634497.
► Online: Google Books (ex. Den Haag KB, 30 G 45: 3).
► Aantekeningen: Ter Horst beschrijft deze editie als één geheel met Democritus
en Heraclitus Brabantsche voyage. De exemplaren Amsterdam UB, 691F 67
en 692 D 85, genoemd door De Vries, zijn hernummerd. De STCV neemt deze
editie niet op, omdat ze geen Zuid-Nederlands (schijn)adres heeft.

Niet gedrukt in Brugge of Gent
Laat dit duidelijk zijn: de kans dat de Besweering van den disperaten Antwerpsen
courantier in 1705 verscheen ‘Tot Brugge, bij Jacob Bernaarts, boekdrukker s'landts
van den vryen’ is nihil, net zoals het onmogelijk is dat Democritus en Heraclitus
Brabantsche voyage van de persen kwam ‘Te Gent’. Daarvoor is een aantal
argumenten aan te dragen.
In de eerste plaats wijst de spelling van ‘Bernaarts’ duidelijk in de richting van de
Republiek. In de Zuidelijke Nederlanden werd de lange a in die periode (en nog lang
daarna) bijna altijd als ‘ae’ gespeld. Karel Degryse heeft in de Mededelingen een
aantal biografische gegevens verzameld over Jacob Bernaert, die zijn naam inderdaad
niet enkel met ae, maar ook zonder s spelde.10 Als drukker van het Brugse Vrije, het
platteland rond Brugge dat een aparte status had binnen het graafschap Vlaanderen,
was hij verantwoordelijk voor het drukwerk dat deze instelling nodig had. Dat betrof
vooral ordonnanties en plakkaten, zoals Degryse ook aangaf. Wie Jacob Bernaert
echter opzoekt in de STCV komt van een kale reis thuis: de databank heeft nog geen
enkel werk van deze Brugse drukker opgenomen.
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Nu is de STCV nog verre van volledig, zeker voor de achttiende eeuw; een aantal
jaar geleden zijn echter alle ‘Vlaamse’ oude drukken van de Brugse openbare
bibliotheek in de STCV opgenomen. De Bernaertdrukken die Degryse vond, werden
bewaard in het Brugse stadsarchief en dat depot werd niet uitgekamd door de
STCV-bibliografen. Het betreft plakkaten, met andere woorden: eenblad-drukken.
Ook de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (olim Stadsbibliotheek van
Antwerpen), de Universiteitsbibliotheek van Gent en de Koninklijke Bibliotheek van
Brussel vermelden in hun online catalogi geen drukwerken van Jacob Bernaert. Ook
zijn zoon Jacob junior heeft maar weinig sporen nagelaten. Het is pas kleinzoon
Franciscus Benedictus Bernaert die vanaf het midden van de achttiende eeuw opduikt
in impressa van ‘echte’ boeken.
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Degryse gaf aan dat Jacob Bernaert geen onbelangrijke figuur was, dat hij in 1689/90
gouverneur was van het boekdrukkersgilde en in 1699 ook deken van de
schoolmeesters. Dat Bernaert tegelijkertijd boekdrukker en schoolmeester was, laat
al zien dat hij naast zijn drukkerij nog voldoende tijd had om les te geven. De drukkerij
van Bernaert was eerder bescheiden en enkel toegerust om bescheiden drukwerk met
een relatief kleine oplage te verzorgen. De kans dat hij in 1705 een heus boek in
octavo van [8], 80 pagina's oftewel 5,5 vellen drukte, met andere woorden: 5,5 keer
zo omvangrijk als zijn normale productie, is dus erg klein.

Titelpagina van Weyerman, Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier (Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience, sign. C 14517: 2)
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Titelpagina van Weyerman, Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage (Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience, sign. C 14517: 1)

Ook inhoudelijk is het niet denkbaar dat een drukker in de Spaanse Nederlanden
het zou wagen om een toneelstuk te drukken waarin een collega zo opvallend te kijk
gezet wordt. In tegenstelling tot de Republiek, waar censuur nauwelijks bestond en
satire booming business was, hielden Zuid-Nederlandse boekdrukkers zich koest. Er
waren strenge wetten op de boekdrukkunst van kracht, de verschillende overheden
hielden de productie nauwlettend in het oog en ook de verschillende drukkersgilden
waakten erover dat niemand uit de pas liep. Drukkers waren verplicht hun werken
voor publicatie aan een geestelijke censor voor te leggen. Het is ondenkbaar dat zo'n
censor niet in woede uitgebarsten zou zijn bij de allereerste tekstbladzijde van het
boek, de opdracht ‘aan den seer dik en vetten heer Biberoni à Voragine, opperste
van de congregatie van St. Alexius, anders genoemt Cellebroeders’. Zonder geestelijke
approbatie kon een boek niet op legale wijze verschijnen.
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Titelpagina van Weyerman, De gehoornde broeders (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, C
14517: 3)

Waarom koos Weyerman (of zijn uitgever) voor de naam van deze relatief
onbelangrijke Brugse drukker om de echte drukker van zijn eerste gepubliceerde
toneelstuk te verhullen? In de eerste plaats was het vrij gebruikelijk dat satirische
toneelstukken de satire doortrokken tot paratekstuele elementen zoals het impressum
en het voorwoord. Het was dus niet zozeer de bedoeling om de ware identiteit van
de drukker te verhullen, dan wel om de grap nog geslaagder te maken. In dat licht
moet ook de keuze voor de verder nagenoeg onbekende drukker Bernaert gezien
worden, meer bepaald de verwoording van Bernaerts officiële titel als ‘boekdrukker
's landts van den Vryen’. Voor Weyerman moet dit erg ironisch geklonken hebben:
in de ogen van een reiziger uit de Republiek maakten de strenge perswetten in de
Spaanse Nederlanden het net tot een land van de onvrijen...
Een gelijkaardige argumentatie gaat op voor de eerste editie van Democritus en
Heraclitus Brabantsche voyage, waarvan het impressum eenvoudigweg ‘Te Gent’
zegt. Boekdrukkers waren verplicht hun naam op de titelpagina of in het colofon te
vermelden, omdat ze verantwoordelijk gesteld konden worden voor de inhoud van
hun boeken. Opnieuw is de inhoud zodanig dat het werk onmogelijk openlijk in de
Zuidelijke Nederlanden gepubliceerd had kunnen worden.

Wel gedrukt in Breda
Het is dus niet mogelijk dat deze twee eerste toneelstukken van Jacob Campo
Weyerman in de Zuidelijke Nederlanden gedrukt zijn, zoals in het verleden ten
onrechte is aangenomen. Dat brengt ons bij de vraag wie deze boeken dan wel gedrukt
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heeft. We keren terug naar Weyerman zelf, en zijn fameuze mededeling van ‘Drie
blyspellen gedrukt te Breda. Twee deelen’. Als we de nummers I-II in Ter Horsts
bibliografie bekijken, betreft het de Disparaten courantier en de Brabantsche voyage;
deze laatste editie bevat ook het stuk De gehoornde broeders ofte vrouwelyk bedrog.
We hebben dus Weyermans eigen getuigenis dat deze drie blijspelen in twee delen
in Breda gedrukt zijn - al mogen we daar misschien niet te veel op vertrouwen:
Weyerman vertelde immers ook dat hijzelf in Breda geboren was, wat niet het geval
is.11
Bovendien meldt de titelpagina van het derde toneelstuk, De gehoornde broeders
ofte vrouwelyk bedrog, dat het gedrukt is ‘t'Abdera, op kosten van de confrerie’. Dit
derde stukje is dus ongetwijfeld in Breda gedrukt. Wanneer we nu
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deze titelpagina nog eens grondig bekijken, valt op dat daarop een houtsnede gebruikt
wordt die een mand met bloemen voorstelt. Welnu, exact diezelfde houtsnede werd
gebruikt op de titelpagina van de Brabantsche voyage.
In zijn bibliografie rangschikte Ter Horst ze bovendien onder hetzelfde nummer:
hij beschouwde de beide uitgaven als één geheel, wellicht omdat ze regelmatig
samengebonden voorkomen. We hebben dus te maken met twee stukken in één deel,
wat ons al aardig op weg zet naar de ‘drie blyspellen’ in ‘twee deelen’ waar Weyerman
het later over heeft.
De conclusie is duidelijk: in elk geval de Gehoornde broeders en de Brabantsche
voyage komen uit hetzelfde - Bredase - atelier en wellicht is dat ook het geval voor
de Disperaten courantier.
Er zijn nog meer argumenten aan te dragen voor een Bredase uitgave. Weyerman
zelf getuigde later dat hij de Disperaten courantier in Breda schreef:
Geduurende zyn [= Weyermans] verblyf te Breda, schreef den Antwerpsche
Nieuwsschryver zulke onvergeeflyke Kouranten, dat hy de pen opnam,
om dien onbesuisden Harmen, was 't doenlyk, te kittelen in een
onbeschaafden styl. Ten dien einde schreef hy een Blyspel, getytelt, de
bezweering van den desperaaten Antwerpschen Kourantier. Noch pende
hy een tweede Spel, gedoopt, de Gehoornde Broeders, of het Vrouwelyk
bedrog. En om het drietal op te maaken, Demokriets en Herakliets,
Brabandsche Voyagie, in vyf Bedryven. Dat drietal Blyspellen wiert
gedrukt te Breda, zonder den naam des Autheurs; een bewys van zyn
onverschilligheid ontrent schriften van dien aart.12
Het stuk werd waarschijnlijk ook in Breda opgevoerd, met Weyerman zelf in de
hoofdrol.13 Kortom: de hele ontstaansgeschiedenis van het stuk speelt zich af in
Abdera, en niet in Antwerpen of een andere stad in de Zuidelijke Nederlanden.
Deze vaststelling opent de weg naar een vraag die in veertig jaar onderzoek naar
Weyerman nog niet is gesteld: wie is de Bredase boekdrukker die verantwoordelijk
was voor het verwezenlijken van Weyermans literaire debuut? Volgens de Thesaurus,
1473-1800,14 aangevuld met gegevens uit de STCN zijn er in die periode slechts twee
boekdrukkers actief in Breda: Pieter Seldenslach en Cornelis Tessers.

Pieter Seldenslach
Pieter Seldenslach, geboren in 1666, stamde uit een drukkersgeslacht dat al aan het
begin van de zeventiende eeuw in Breda actief was. Grootvader Jacobus Seldenslach
was als boekdrukker in Antwerpen begonnen, waar hij volgens opgave in de STCV
in 1620-1625 actief was. Pieters vader, Cornelis Seldenslach, werd aangesteld als
gezworen drukker van de illustere school, een begeerde betrekking omdat ze een
vaste stroom van opdrachten en inkomsten met zich meebracht.15 Pieter volgde hem
op rond 1703 en werd later benoemd tot stadsdrukker. Hoewel hij van zijn vader een
goed uitgeruste drukkerij geërfd moet hebben, was hij als boekdrukker niet zo actief.
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Terwijl de STCN aan Cornelis Seldenslach 29 titels toekent, zijn van Pieter Seldenslach
slechts drie titels bekend. Mogelijk heeft hij zich als stadsdrukker geconcentreerd
op de gemak-
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kelijke en lucratieve plakkaten, die in de STCN niet opgenomen worden en vooral in
archieven te vinden zijn.
Eén van de drie door Seldenslach gepubliceerde boeken doet echter een belletje
rinkelen. Het gaat om de Christelycke beweêgh-redenen tot een salige vreese (1703).16
Hoewel het anoniem is, is de auteur bekend: het gaat om de katholieke priester
Nicolaus van Milst, die door Weyerman meermaals voor schut werd gezet.17 De
boeken van Van Milst werden al in 1688 door Cornelis Seldenslach gedrukt.18 Het
is moeilijk om op basis hiervan conclusies te trekken, maar het lijkt me
onwaarschijnlijk dat Weyerman zijn debuut toevertrouwde aan de drukker van een
auteur die hij verafschuwde.
Maar er zijn ook argumenten die voor Seldenslach pleiten, van familiale aard. De
broer van Pieter, Jacob Seldenslach (1652-1735), was immers kunstschilder. In 1679
was hij uitgeweken naar Antwerpen, waar hij een jaar later in de leer ging bij Gaspar
Verbruggen.19 Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat Weyerman deze Bredase
bloemschilder in Antwerpen niet kende. Seldenslachs leraar Verbruggen was een
rechtstreeks concurrent van Weyermans eigen leermeester Hardimé: ooit vochten ze
zelfs een schildersduel uit.20 In de Konst-schilders wordt over Jacob Seldenslach
echter met geen woord gerept. Seldenslach schijnt ook nooit zelfstandig meester
geworden te zijn. Vond Weyerman hem het vermelden niet waard?
Deze beknopte analyse van het profiel van de Bredase boekdrukker Pieter
Seldenslach geeft geen duidelijk antwoord op de vraag of hij al dan niet de drukker
is geweest van Weyermans drie eerste toneelstukken. Indien er geen alternatief was
geweest, hadden we hem misschien het voordeel van de twijfel gegeven en konden
we de stukken voorlopig aan Seldenslach toeschrijven. Maar er is wel een alternatief.

Cornelis Tessers
Dat alternatief is de boekdrukker Cornelis Tessers. In tegenstelling tot het geslacht
Seldenslach was Tessers een self-made man. In 1692 wordt hij in Breda gemeld als
boekverkoper en in 1702 blijkt hij ook een drukkerij te hebben - wat hem door de
stedelijke overheid verboden wordt. Twee jaar later echter blijkt hij voor de carrière
van boekdrukker gekozen te hebben en wordt hij aangesteld als stadsdrukker.21
De productie van Tessers blijkt karig: de STCN kent slechts vijf titels, maar wel
veelbelovende titels. Zo is er het toneelstuk De verliefde kok22 van Jan van Hoogstraten
(1662-1736), diezelfde Jan van Hoogstraten die Weyerman in zijn prille
schrijverscarrière een handje heeft geholpen.23 Opvallend is ook het impressum: te
Abdera!24 Ongetwijfeld heeft Weyerman dus iets te maken gehad met dit toneelstuk
van Van Hoogstraten, dat in Breda door Tessers gedrukt werd.
Tessers zou tien jaar later nogmaals een stuk uitgeven in ‘Abdera’: een satire op
een dichtende schilder, getiteld Lyris opper rym- en schilderbaaz niew opgestane
brievenschryver, en nu volmaakt zw artekonstschrap er aan;t Y. Boert end heldendigt.
Het impressum luidt ‘Te Abdera, by Kornelis Setsers stadsdrukker’.25 De STCN
vermeldt als jaartal 1714, maar het is niet duidelijk waarop dat gebaseerd is. Ook de
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waaronder men Jan van Hoogstraten of Joan de Haes vermoedt - maar
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niet Weyerman. Als onderwerp van de satire wordt de dichtende schilder Jan Goeree
gesuggereerd.
Ook een derde publicatie van Tessers kan aan Jan van Hoogstraten worden
toegeschreven. Het betreft een voorbeeld van actualiteitspoëzie, een populair genre
aan het begin van de achttiende eeuw waarbij dichters een belangrijke gebeurtenis
als onderwerp van een heldendicht nemen. Het gedicht, gepubliceerd in 1704, draagt
de titel Zegevuur over 'stands glorieuse veldtriomfen aen den Donauw, door den
onverwinnelyken held, en hartog van Marlboroug.26 De STCN neemt het op als
anoniem, maar het gedicht is achteraan gesigneerd ‘J.v.H’; die initialen wijzen
uiteraard op Jan van Hoogstraten.27
Verschillende boekhistorici zijn er in het verleden in geslaagd om anoniem gedrukte
werken toe te kennen aan een drukker op basis van de gebruikte ornamenten en
sierinitialen. Helaas werden er in de uitgaven van Weyerman die hier ter tafel liggen
geen sierinitialen gebruikt. Had de drukker er geen ter beschikking, vond hij of
Weyerman ze niet mooi, of was het een doelbewuste strategie om niet ontmaskerd
te worden? De beide titelpagina's dragen echter wel een ornament, waar tot nu toe
geen aandacht aan besteed is. Op de titelpagina van de Besweering van den disperaten
Antwerpsen courantier vinden we een ruwe houtsnede van een bloementuil - een
subtiele verwijzing naar Weyermans oorspronkelijke stiel? Over de bloemenmand
op de titelpagina van de Brabantsche voyage hebben we het al gehad.
Hoogstratens Verliefde kok heeft wél sierinitialen en een heuse gravure op de
titelpagina. Wat de gravure juist verbeeldt is onduidelijk - het lijkt op een schaal
zeevruchten, met daarboven het motto ‘Suavis ubique’ (Alles is goed). De gravure
is afkomstig uit een embleemboek: exact dezelfde gravure komt voor in een editie
van het populaire Emblémes ou devises chrétiennes, in 1697 versehenen in Utrecht
bij Anthony Schouten.28 Hoe het koperplaatje in Breda belandde, is onbekend. Ook
het Zegevuur over 'stands glorieuse veldtriomfen heeft geen typografische ornamenten
of sierinitialen.
Het is duidelijk dat Tessers in 1704 goede contacten onderhield met Van
Hoogstraten, die in diezelfde periode Weyerman op weg hielp bij de publicatie van
zijn eerste toneelstukken en lofdichten schreef voor Demokritus en Heraclitus
Brabantsche voyage. Dat Weyerman Cornelis Tessers kende, is al eerder
geconstateerd.29 We nemen hier de gegevens van Peter Altena over: Weyerman
vermeldde Tessers in zijn Konst-schilders (III, p. 277) als ‘Sieur Tesschers, den
geweezen Stadsdrukker van Breda’. Ook in de Vrolyke Tuchtheer komt Tessers
voor.30 Daar onthult Weyerman dat de voormalige stadsdrukker zich schuldig had
gemaakt aan valsemunterij, reden waarom hij in maart 1711 uit Breda naar Antwerpen
vluchtte.31

Er is nog meer
Na bovenstaande staat het vast dat Tessers de drukker is van Weyermans ‘Drie
blyspellen gedrukt te Breda’. Toevallig ontdekte ik nog een ander anoniem drukje
dat nu, gezien het gebruik van dezelfde houtsnede met fruitmand/bloementuil, aan
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Tessers kan worden toegeschreven en dus in de omgeving van Weyerman moet
worden gesitueerd. Het betreft een vroege editie van het scabreuze mengelwerk Pans
fluytje, ofte Heydens banket, blaazende loopjes met hoopjes en stukjes op krukjes:
voor aapjes en knaapjes. Het impressum luidt heel
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beleefd: ‘t'Amsterdam, by Siwerd Vroegthuys, naast het Melk Meysje’. Het zal geen
verrassing zijn dat Siwerd Vroegthuys nooit bestaan heeft.

Titelpagina van Pans fluytje, ofte Heydens banket (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, C 172327)

Titelpagina van [Jan van Hoogstraten], Schimp- en hekeldigten (Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience, C 9065)

De eerste editie van Pans fluytje dateert van 1675.32 In 1706 verscheen een nieuwe,
uitgebreide editie gedrukt ‘t'Amsterdam, by Siwerd Vroegthus, naast het Melk
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Meysje’33 en waarschijnlijk niet lang daarna verscheen de ongedateerde editie (met
‘Vroegthuys’ in plaats van ‘Vroegthus’) die ik nu toewijs aan de Bredase drukker
Tessers.34 In 1724 verscheen nog een laatste en zogezegd ‘39. druck, vermeerdert en
verbetert’ (met ditmaal ‘Vroegthuis’ in het impressum)35 Van den Brinck schreef de
editie van 1706 op basis van een archiefvermelding toe aan de Amsterdamse drukker
Jan Claesz ten Hoorn.36
Nu is Jan Claesz ten Hoorn de broer van de Amsterdamse boekverkoper Timo-theus
ten Hoorn, die zogezegd in 1698 (maar waarschijnlijk in 1707) als ‘Tyme van Nes
te Hoorn’ een ander mengelwerk uitgaf, de Schimp- en hekeldigten.37 Door Van
Doorninck werd dit werk wel toegeschreven aan Jan van Hoogstraten.38 Karel Bostoen
vond archiefmateriaal dat bevestigde dat een aantal gedichten in de Schimp- en
hekeldigten inderdaad uit Jan van Hoogstratens pen gevloeid is.39 Maar niet alle
verzen in de bundel zijn van Van Hoogstraten: Erik de Blauw ontdekte in de Schimpen hekeldigten een satirisch huwelijksgedicht met de titel ‘Op een ongelyk paar
trouwende te Abdera 1703' en een ander gedicht, ‘Uytvaart van Kobus neef of lieve
Koobus te Abdera’ die hij op basis van het gebruik van ‘Abdera’ voor Breda beide
toeschreef aan Weyerman.40 Ook die hypothese wordt een stuk sterker nu we hebben
vastgesteld dat Jan ten Hoorn en vermoedelijk zijn broer Timotheus een band hadden
met Cornelis Tessers, en dus met Weyerman. Een ander gedicht dat in de Schimpen hekeldigten voorkomt, is het lange ‘boertend heldendigt’ Lyris opper rym- en
schilderbaaz niew opgestane brievenschryver dat hierboven al ter sprake kwam, en
waarvan Cornelis Tessers de uitgever was.
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De ‘bedruefden courantier’
Aan het begin van dit artikel heb ik laten weten voorlopig het bestaan te negeren van
de ‘oerversie’ van de Disperaten courantier, getiteld Den bedruefden Antwerpse
courantier. Ook dit stuk is, in weerwil van het impressum, niet gedrukt ‘Tot
Antwerpen, by Henricus Aertssens’ en ook niet ‘vertoont op d'Eyermarkt in 't veur
huys van Henricus Aartsen, courantier’. Jan Bruggeman heeft in 2000 uitgebreid
aandacht besteed aan dit stuk en onomstotelijk bewezen dat het van de hand is van
Weyerman.41 De vraag wie het stuk gedrukt heeft, liet hij echter open. Bruggeman
nam voetstoots aan dat de Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier in
1705 bij Jacob Bernaarts in Brugge was verschenen, terwijl we nu weten dat het stuk
in Breda gedrukt werd door Cornelis Tessers.
Bruggeman ontdekte nog twee tot dan toe onbekende gedichten, gedrukt als
broadsheet, waarin Hendrik Aertssens belachelijk gemaakt wordt en die hij ook aan
Weyerman toeschreef: Pas d'Angleterre, pour le duc de Baviere en Den Antwerpsen
courantier in den rouw, over 't verlies van zijne cousijn in de batailje van Hogstet.42
Bij elk van deze gedichten vermeldt hij dat het impressum de naam van Hendrik
Aertssens noemt, maar opnieuw: deze stukken kunnen onmogelijk in Antwerpen
gedrukt zijn. Waarschijnlijk zijn ze eveneens in Breda bij Tessers gedrukt - Tessers
had immers in hetzelfde jaar 1704 al een gelijkaardig, maar niet sarcastisch bedoeld
stuk actualiteitspoëzie gedrukt, namelijk Jan van Hoogstratens Zegevuur over ‘slands
glorieuse veldtriomfen. Heeft Weyerman dit gedicht willen parodiëren?

Epiloog
Het is verwonderlijk dat Bruggeman in zijn speurtocht naar de vroegste gedichten
van Weyerman volledig voorbijgaat aan het stuk met de titel Le duc de Baviere batu,
Bas Jesus Mari! Op basis van het impressum, dat wederom Hendrik Aertssens
vermeldt, gaat hij er kennelijk van uit dat dit een Antwerpse publicatie is die niets
met Weyerman te maken heeft.43 Uit al het bovenstaande kan echter worden
opgemaakt dat, eens te meer, dit stuk onmogelijk in Antwerpen gedrukt kan zijn.
Het is ongetwijfeld, samen met het ook door Bruggeman genoemde Tweede deel van
Le duc de Baviere batu. Ba's Jesus Mari!, eveneens uit de pen van Jacob Campo
Weyerman gevloeid en te Breda gedrukt.
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De heerlijke kunstverzâmeling van den Heere Simonis
Weyermans laatste bezoek aan Londen?
Jac Fuchs1
In de Levens-beschryvingen der Nederlandsche konstschilders en konstschil-deressen
heeft Weyerman een korte autobiografische schets opgenomen. Een ijzingwekkend
avontuur in Londen maakt deel uit van die schets.2 Het verhaal in het kort: Karel
Kortvrient en zijn (niet bij voornaam genoemde) broer hebben in Brussel de weduwe
en de enige dochter van wijlen de heer Simonis beduveld, en hun collectie kunst en
curiosa in bezit gekregen. Ze willen die verzameling in Londen te gelde maken en
huren Weyerman en zijn collega Peters als Engeland-deskundigen in. Karel Kortvrient
gaat met Peters, Weyerman en de verzameling naar Londen. Inderdaad weten Peters
en Weyerman de verzameling, dankzij smeergeld, voor twaalf guineas (ongeveer
12,5 pond) door de douane te krijgen, waarmee ze volgens Weyerman tweeduizend
pond aan invoerrechten uitsparen. Nadat de verzameling, die bestaat uit
een Kabinet Konstschilderyen, twee groote kisten vol Prenten en
Tekeningen; een verzameling van Zesduizend Zeshondert Grieksche en
Romeinsche Gedenkpenningen; benevens een getal van aloude Gesteentes,
en alzulke Konstkleinnooden,
te gelde is gemaakt, eisen Peters en Weyerman hun deel op. Maar Kortvrient heeft
het leeuwendeel van de opbrengst al naar zijn broer in Brussel gestuurd en de rest
aan luxegoederen uitgegeven. Peters ziet de bui al hangen en drukt zich, maar
Weyerman is minder alert en wordt op aangeven van Kortvrient gearresteerd. De
volgende dag bezoeken Kortvrient en Peters Weyerman in de gevangenis om de zaak
uit te praten, maar Weyerman heeft op zijn beurt een arrestatiebevel tegen Kortvrient
geregeld. Uiteindelijk zit er voor beiden niets anders op dan de arrestatiebevelen
tegen elkaar weg te laten strepen.
Weyerman vertrekt direct naar Brussel (ongetwijfeld, ook al zegt hij daar niets
over, om de broer van Kortvrient tot de orde te roepen). Wanneer hij enige tijd later
weer terug in Londen is, komt Kortvrient langs op zijn logeeradres, ten huize van
dokter John Woodward, zogenaamd om de zaak bij te leggen, maar hij blijkt enkele
gerechtsdienaren meegenomen te hebben die proberen Weyerman aan te houden.
Deze verzet zich, degen in de hand, en ontsnapt via een balkon. Daar eindigt het
verhaal; we mogen aannemen dat Weyerman snel daarna Engeland weer verlaten
heeft.
Dit avontuur is, zoals zoveel van Weyermans verhalen, niet van een jaartal
voorzien, en het is daarom niet ingepast in het overzicht van zijn leven en werken in
Het verlokkend ooft.3 Maar Weyerman vertelt ook elders in zijn werk over deze zaak,
namelijk in de biografie van ‘Johan Dach’ in de Levens-beschryvingen.4 Daar schrijft
hij ‘veele van zijn Tekeningen [te hebben] gezien onder de heerlijke konstverzâmeling
van den Heere Simonis, wiens papiere konst negen a tien
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jaaren gelèden verkocht is tot Londen’. Dat suggereert dat de verkoop rond 1718
plaatsgevonden heeft, en dat blijkt te kloppen: de tekeningen en prenten van Simonis
zijn in december 1718 op een veiling in Londen verkocht. Voor de veiling is uitgebreid
in Engelse kranten geadverteerd en er is zelfs een catalogus van bewaard gebleven.5

De veiling van de verzameling van Simonis
De kijkdagen van de Simonis-veiling begonnen op dinsdag 25 november 1718 terwijl
de veiling zelf begon op maandag 1 december. Tot op zaterdag 20 december
verschenen dagelijks advertenties in de kranten die verkondigden dat er ook die dag
om 4 uur's middags weer een zitting zou zijn. Er kwamen in totaal 1502 kavels onder
de hamer, die ruim 20.000 prenten (meest gravures, maar ook honderden houtsneden),
meer dan 2400 tekeningen en een vijftiental boeken omvatten.6 Het was een van de
grootste veilingen in Londen van die jaren. Als Weyermans verhaal betrouwbaar is,
dan moeten zijn terugkeer uit Brussel en zijn ontsnapping aan een tweede arrestatie
in de laatste dagen van 1718 of in de eerste weken van 1719 plaatsgevonden hebben.

William Wilson, manager
De organisatie van de veiling was in handen van William Wilson. Toen Wilson in
1697 zijn eigen kunstverzameling liet veilen, afficheerde hij zich als schilder en
prentenhandelaar.7 George Vertue, die stapels notities over Engelse kunstenaars
naliet, noemde hem een alledaagse schilder van gevogelte.8
Mogelijk kende Peters of Weyerman hem uit de tijd dat hij als kunstschilder zijn
brood verdiende, maar het kan evengoed zijn dat Kortvrient, of zijn medewerker
Bodas, die ook in Londen actief was, hem als kunstkoper had leren kennen. Als we
mogen afgaan op de krantenadvertenties, dan werd Wilson pas in maart 1718 werkelijk
actief als veilingmeester.9 De veiling van de collectie Simonis was zijn tweede veiling;
daarna organiseerde hij er tot april 1727 nog zo'n vijftig. In maart 1729 werden de
schilderijen, tekeningen en prenten uit zijn eigen nalatenschap geveild.10
Met het aanbod op veilingen in Londen werd nog wel eens gerommeld. Vertue
vertelt dat Wilson daarom op een van zijn kijkdagen een beëdigde verklaring ophing
dat hij instond voor de echtheid van alle schilderijen op zijn veiling en de juistheid
van alle herkomstbeschrijvingen. Helaas werden er vrijwel direct meerdere schilderijen
als vervalsingen ontmaskerd, met als gevolg dat Wilson flink over de tong ging.11

‘Myn Heer Simonis’, hoveling in Brussel
Volgens de veilingcatalogus was Myn Heer Simonis ‘Late of Brussels, Closet-Keeper
to the Arch-Duke Leopold, (Governor of the Netherlands) and also to his late Majesty
King William’. Aartshertog Leopold Willem (1614-1662), een Habsburger, was van
1647 tot 1656 landvoogd van de Spaanse Nederlanden. Ik ben er niet in geslaagd te
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bevestigen dat Simonis aan zijn hof in Brussel verkeerde, maar twee Brusselse
notariële aktes uit latere jaren wijzen wel op contacten met hovelingen. In 1677 wordt
zijn naam genoemd bij een geschil over de verkoop van meubelen van wijlen baron
de la Berlière tussen diens verwanten en de graaf van Bergeyck beide heren waren
belangrijke raadsheren.
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En in 1681 vertegenwoordigde hij met een Madrileense volmacht de toen nog
minderjarige kinderen van wijlen Don Ferdinando Mestria, die secretaris van de
Spaanse koning was geweest.12
Een indirect verband met koning Willem III kennen we dankzij de dagboeken van
Constantijn Huygens. Op 26 juni 1695, in Roosbeek, noteerde deze dat hij van Willem
III opdracht had gekregen om met Simonis te overleggen over het ontwerp van drie
tapijten die in Brussel besteld zouden worden. Bijna een jaar later, op 22 juni 1696,
ontving Huygens in Roeselare de ontwerpen voor ‘de tapijten van Breda’ die Simonis
hem had gestuurd.13 Huygens heeft Simonis zelfs in Brussel ontmoet, op 28 augustus
1696. Vermoedelijk was dat hun eerste ontmoeting, want Huygens beschrijft hem
bij die gelegenheid als ‘mr. Simonis, die veel schilderijen en een deel quade drucken
van printen had, daervan hij hem oock voor een groot gedeelte wilde ontdoen. Was
een recht dwerchje, en seer gequelt met de jicht’.14
Huygens, een kenner, was dus niet zo te spreken over de kwaliteit van de prenten
die hij te zien kreeg, maar dat zegt niet alles: Simonis toonde hem materiaal waar
hij van af wilde, en niet de hoogtepunten van de verzameling. Simonis verkeerde,
zoals Huygens al inschatte, in 1696 in slechte gezondheid. Op 27 december 1696
maakte notaris Jean Walpott het testament op van de zieke Bartholomé Louis
Simonis.15 In grote lijnen zouden zijn bezittingen gaan naar zijn vrouw Jeanne Marie
Cousin de Grenut. De handtekening onder het testament is niet krachtig: vermoedelijk
overleed Simonis korte tijd later. Ik heb in de Brusselse begraafboeken geen
vermelding van zijn begrafenis gevonden, maar mogelijk is hij buiten Brussel
begraven.16
Op 24 september 1701 deed het Hof in Mons (Bergen) uitspraak in een zaak van
mevrouw Wicart, weduwe van Louis d'Arras, tegen Jeanne Marie de Grenut, de
weduwe van Simonis. Laatstgenoemde moest alle papieren uit de nalatenschap van
haar echtgenoot overleggen over de zaken tussen Simonis en de heren Toussaent,
Darras [sic] en De la Fontaine zich noemende Wicart. Een maand later leverde Jeanne
Marie de Grenut deze stukken in bij een Brusselse notaris.17

Ferdinand Alexandre Charles Cortvrindt en Karel Kortvrient
Na 1701 heb ik geen vermelding van de weduwe Simonis meer gevonden, maar wel
een van haar dochter: op 10 januari 1708 machtigde, ook bij notaris Walpott, de
meerderjarige, ongehuwde Jeanne Marie de Simonis, Ferdinand Alexandre Charles
Cortvrindt om al haar zaken te behartigen: hij mag zowel opbrengsten innen als
roerende en onroerende goederen verkopen zoals het hem goed-dunkt.18 Op 18 februari
1711 regelde Ferdinand Cortvrindt, met deze volmacht in de hand, bij een andere
notaris inderdaad zaken voor haar.19
Er lijkt in Weyermans verhaal dus een stevige kern van waarheid te zitten: Simonis
had een kunstverzameling, zijn erven waren in minstens één rechtszaak verwikkeld
en uiteindelijk werd er een heer Cortvrindt bij gehaald om de boedel te beheren.
Weyerman zegt dat hij met Karel Kortvrient naar Londen is overgestoken en heeft
het over diens broer in Brussel. Volgens de twee aktes regelde Ferdinand Cortvrindt
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de zaken van de dochter van Simonis en volgens de veilingcatalogus heeft hij de
tekeningen en prenten in Londen laten verkopen. Mogelijk heeft Weyerman zich in
de voornaam van Ferdinand vergist en had deze geen broer,
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maar mij lijkt het aannemelijker dat Karel werkelijk bestaan heeft en de naar Londen
gereisde broer van Ferdinand was.

Het reilen en zeilen van Weyerman in 1718
Ik zet nog eens op een rijtje wat Weyerman zelf over zijn Engelse activiteiten in
1718 en begin 1719 op papier gezet heeft, waarbij moet worden opgemerkt dat hij
niet altijd betrouwbaar is in zijn dateringen.
In Het verlokkend ooft wordt de levendige beschrijving genoemd die Weyerman
geeft van de executie van de markies Paliotti, op 28 maart 1718 (Old Style), en ook
van zijn bezoek aan Rotterdam, waar hij voorafgaand aan een overtocht naar Londen
de schilderijenverzameling van Jaques Meyers bekeek.20 Daar wordt verondersteld
dat het bezoek aan Rotterdam direct voorafging aan de terechtstelling. Dat is echter
verre van een zekerheid. Immers, Weyerman beweert niet expliciet zelf bij de
terechtstelling aanwezig geweest te zijn. Het zou bovendien niet de eerste keer zijn
dat hij het verhaal van een ander zelf met veel kleur weet te vertellen.21 Hij bezocht,
zoals André Hanou ontdekte, Jaques Meijers al op 15 november 1717: hij gaf deze
Rotterdamse kunstverzamelaar toen drie schilderijen in onderpand voor een lening
van vijfhonderd gulden.22
Weyerman beweert verder dat hij in 1718 in Londen heeft geprobeerd tekeningen
te verkopen aan Matthew Prior. Dat verhaal heeft hij twee keer in zijn werken verteld:
de poging liep op niets uit, omdat Prior niet de prijs wilde betalen die volgens
Weyerman bij de topstukken paste.23 Vervolgens beledigde hij Prior door te refereren
aan diens lage afkomst, waarop Prior woedend vertrok. Opvallend is dat niet
Weyerman bij Prior, maar Prior bij Weyerman langs ging.
Rond de tijd van de veiling is Weyerman eenmaal gearresteerd en eenmaal aan
arrestatie ontkomen. Lijsten van gearresteerden zijn er van de eerste decennia van
de achttiende eeuw nauwelijks; ik ben zijn naam er dan ook niet in tegengekomen.24
Verder is Weyerman volgens eigen zeggen wel gearresteerd maar nooit berecht; een
poging een vermelding in gerechtelijke archieven te zoeken is dus bij voorbaat
gedoemd te falen.
Na de veiling logeerde Weyerman naar eigen zeggen bij dokter Woodward.25
Woodward lijkt daar geen bevestiging van nagelaten te hebben.26 Weyerman beweert
hem boeken verkocht te hebben van Postel, Ochinus en Giordano Bruno ‘Nolano’.
Zulke boeken komen wel voor in de catalogus van Woodwards bibliotheek, maar
dat zegt niets over hoe hij aan die boeken gekomen is.27 De mededeling van Weyerman
dat hij bij Woodward logeerde, klinkt geloofwaardig maar de karakterschets die
Joseph Levine van Woodward gaf maakt haar uiterst onaannemelijk: Woodward was
een gedreven man, met weinig gevoel voor humor, die zijn bezoekers (als hij ze al
tot zijn huis toeliet) commandeerde en geen tegenspraak duldde.28 Hij lijkt me het
schoolvoorbeeld van iemand die niet met Weyerman door één deur zou kunnen.
Weyerman is niet bijzonder mededeelzaam over zijn activiteiten als kunsthandelaar,
maar in 1718 reisde hij volgens eigen zeggen tweemaal ‘in kunst’: hij is met de
collectie Simonis op stap én hij probeert kunst aan Matthew Prior te verkopen. De
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beschrijving van de koopwaar die hij Prior aanbiedt, lijkt op die van de collectie
Simonis. Eenmaal omschrijft hij zijn waren als ‘eene considerabele collectie van
Italiaansche teekeningen en Antyksche Medailles’ en eenmaal als ‘een schoone
Verzameling [...] van Schilderyen, Teykeningen, konstige Prenten,
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antyksche Medailles, en alderhande zo ronduytgeboogene als holle Romeynsche
historien en Konterfytsels’.
Ik kan het alleen als veronderstelling uiten, maar het is niet uit te sluiten dat
Weyerman geprobeerd heeft vóór de veiling delen van de verzameling Simonis te
gelde te maken, terwijl Kortvrient de verzameling als geheel wilde veilen. Dat zou
dan wel eens de werkelijke reden van het conflict tussen Kortvrient en Weyerman
geweest kunnen zijn. Het geeft daarbij extra te denken dat alleen de prenten en
tekeningen aantoonbaar op een veiling verkocht zijn, terwijl de ‘Grieksche en
Romeinsche Gedenkpenningen; benevens een getal van aloude Gesteentes, en alzulke
Konstkleinnooden’ spoorloos verdwenen zijn. Ook dat Weyerman in het Brusselse
handschrift wel Bodas noemt maar geen aandacht aan Kortvrient besteedt, zou erop
kunnen wijzen dat hij iets te verbergen had. Hoe dan ook: Weyerman raakte over de
verkoop van de collectie met Karel Kortvrient in conflict en vertrok in eerste instantie
van Engeland naar Brussel, terwijl Kortvrient in Londen bleef, ‘bevreest voor de
gevolgen van Campo's weerwraak’. Maar, zegt Weyerman, hijzelf ‘had meer reden
om op zyn hoede te zyn, dan de eerste, gelyk als in het vervolg kwam te blyken’,
waarna hij vertelt over de mislukte arrestatiepoging.
Weyerman moet zich begin 1719 gerealiseerd hebben dat hij in Londen niet meer
zeker kon zijn een vrij man te blijven. Engeland was voor hem een no-go area
geworden. Hij moest naar een andere inkomstenbron op zoek. In 1719 heeft hij
volgens De Bock nog geprobeerd zich in Antwerpen bij te scholen als schil-der.29 In
1720 is hij begonnen met het schrijven van weekbladen, wat hij later aanvulde met
het vertalen en samenstellen van boeken. Mijn vermoeden is dat we de
schrijverscarrière waaraan Weyerman in 1720 begon, te danken hebben aan zijn
zelfoverschatting bij de verkoop van de verzameling Simonis.

Epiloog: nam Weyerman in 1719 schilderlessen in Antwerpen?
De bron voor de bewering van De Bock dat Weyerman in 1719 in Antwerpen zat
als leerling bij Jan Claudius de Cock, is het Oud konst-tooneel van Antwerpen, een
omvangrijk handschrift van Jacobus van der Sanden van rond 1770 dat zich in het
Felixarchief in Antwerpen bevindt.30
Weyerman zelf noemt in zijn Levens-beschryvingen De Cock ‘een tamelyk goed
Konstschilder, doch noch beter Beeldhouwer’, en ‘Daarenboven [...] een groot
Teekenaar, en geen minder groot Meester in het ordonneeren’. Maar hij heeft weinig
op met zijn manier van leven en zet hem weg als ‘een Jesuit, die de weinige
welmeenende trachte te vergiftigen door edik en gal’. Daarbij verwijst hij naar hun
ontmoetingen in Breda in het laatste decennium van de zeventiende eeuw.31 Met geen
woord rept hij over een later weerzien.
Van der Sanden was voorzitter van de Antwerpse kunstacademie en heeft in zijn
handschrift geprobeerd een geschiedenis op rijm van de Antwerpse schilderschool
te geven, voorzien van talloze voetnoten in proza. Er zijn zelfs gedrukte pamfletten
en plakkaten in het handschrift opgenomen. Van der Sanden verwijst veelvuldig naar
de biografische werken van Descamps én Weyerman, waarbij hij zijn ergernis over
het roddelen en kwaadspreken van de laatste niet onder stoelen of banken steekt.
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Maar ook tijdgenoten als de nazaten van de schilder Jacques de Roore, die ook
Weyerman aan informatie had geholpen, verstrekten hem inlichtingen. Tevens moet
hij de archieven van
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het Lucasgilde en de kunstacademie gebruikt hebben. De passage waaraan De Bock
zijn bewering ontleende, staat aan het einde van het ‘Derde Boekdeel, Derde
Hoofdvertoon’, in de marge van p. 70 (nieuwe nummering) van het derde deel van
het handschrift en luidt:
B Aen den fouten, gebreken en ondeugende gedrag: waer mee Campo
Weyerman bestaen heeft, te onteeren niet alleen de Meesters welke hij
heeft gekend, als hij in en ontrent het jaer 1719 tot Antwerpen de
koningrijke Academie heeft vervolgd, en tot Meester heeft gehad Joannes
Claudius de Cock, Beeldhouwer en goeden teekenaer; maer ook Die, den
welke al eeuwen in de geur van goeden naem en faem gestorven waeren,
eer dat zyn lasteragtige Levensbeschrijvingen werden gedrukt in 's
Graven-hage ten jaere 1729, dewelke altijd zullen verdienen de afkeuring
door al wie opregt oordeeld, Dat de valsheyd regelregt stryd tegen de eerste
wet der Historie, de welke moet zyn de onpartydigen waerheyd, gemaetigd
door de goede zeden: en dat, in den mensch behoort te worden gemaekt
het onderschijd tusschen zyn hoedaenigheyd van eerlyk Man en de
bevlecking van gevallige gebreken: waer uijt men zeer wel zal besluyten,
dat diergelyke Redeloosheyd niet kan worden gebroed, als in een Bryn,
verrukt door bedorve hertstogten, verblind door eygen liefde, en verdwaeld
door valsche Grondregels, waer door den Redelyken Mensch gedompeld
wordende, in den afgrond van Oneer en ongeluk, meermaels word herhaeld
het oud spreekwoord: Hoe grooter geest, Hoe grooter beest.
Het citaat bevat dus geen bronvermelding. Ik vermoed dat een onderzoek in de
Antwerpse archieven geen oudere bron voor de bewering van Van der Sanden meer
zal opleveren.32
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De Brusselse aktes die ik hier vermeld had ik niet kunnen traceren zonder de hulp van dr. Harald
Deceulaer, tegenwoordig diensthoofd bij het Rijksarchief te Anderlecht (Brussel) (RAB). Door
een probleem met mijn pc ben ik de fijnere details kwijtgeraakt die ik in 2008-2010 van Belgische
en Engelse archivalia genoteerd had. Ik geef de verwijzingen hier naar beste vermogen.
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slordigheden: volgens De Piles werd Von Aachen in 1556 in Keulen geboren (tegenwoordig
houdt men het op 1552) en was hij een leerling van Spranger, maar Weyerman laat hem in 1556
al leerling van Spranger zijn. En volgens De Piles overleed Von Aachen ‘à la Cour Imperiale’;
Weyerman maakte daar ‘het Hof van Wenen’ van. Von Aachen overleed echter in Praag, waar
het keizerlijk hof óók gevestigd was. Over Weyerman en De Piles raadplege men Ton Broos,
Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman
(1677-1747) (Amsterdam/Atlanta 1990). Broos gaat niet in op de mate waarin Weyermans
biografieën die van De Piles volgen.
William Wilson, A collection of curious prints and drawings, by the best masters in Europe,
Raphael, Marc Antonio Parmegiano, and others. Being the collection of myn heer Simonis, late
of Brussels, closet-keeper to the arch-duke Leopold, (governor of the Netherlands) and also to
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diens Levens-beschryvingen tot dit verhaal geleid heeft.
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Opvoeringen van Vondels Gysbrecht in de achttiende eeuw
Anna de Haas*
Van de vele toneelstukken die de niet-classicistische Vondel schreef, stond in de
achttiende eeuw, behalve Faëton en incidenteel Palamedes, alleen nog Gysbrecht
op het schouwburgrepertoire.2 Als treurspel over de vroege geschiedenis van
Amsterdam verwierf het een vaste plaats op het repertoire van de Amsterdamse
Schouwburg. Het werd er steevast ieder jaar eind december opgevoerd, soms nog
doorlopend tot de eerste dagen van januari. Deze traditie hield 330 jaar lang stand,
tot 1968.3 De traditie is echter door de eeuwen heen onderhevig geweest aan steeds
veranderende opvattingen over tekst, inhoud, kostumering en dergelijke, ook in de
achttiende eeuw.

De tekst
In 1706 verscheen er een uitgave van Gysbrecht bij de erven J. Lescailje, uitgever
van de Amsterdamse Schouwburg. Hierin zijn voor het eerst de bedrijven verdeeld
in scènes. Een herdruk volgde in 1728, maar meteen het jaar daarop verscheen er
een nieuwe uitgave, ‘voor de eerste reize van woord tot woord gedrukt, gelijk het op
den Amsteldamschen Schouwburg gespeeld wordt’, aldus de titelpagina. Het is deze
uitgave van 1729 die van belang is voor de achttiende-eeuwse opvoeringspraktijk
van de Gysbrecht, zoals ook blijkt uit het voorafgaande ‘Aan den leezer’: ‘'t Is allen
bekend, dat dit stuk nu niet kan gespeeld worden, zo gelyk de Dichter 't geschreeven
heeft’.4 Vervolgens wordt toegelicht wat er ‘noodzaakelyk diende veranderd te
worden’ en waarom. Het gaat om - ook inhoudelijke - veranderingen ten opzichte
van Vondels zeventiende-eeuwse tekst en een gedeeltelijke herziening van de
scène-indeling uit 1706.5
Om te beginnen zijn de laatste drie bedrijven herschikt: het begin van het vierde
bedrijf is bij het derde getrokken, zodat - aldus de toelichting in 1729 - ‘de verwoesting
van't Klaarissen klooster, voor een groot gedeelte’ plaatsvindt tussen die twee
bedrijven (en niet meer in het vierde bedrijf).6 Evenzo werd het begin van het vijfde
bedrijf bij het vierde getrokken, waardoor men tussen die bedrijven ‘een’
genoegsaamen tyd uitwint tot het beginnen en volbrengen van dien uitval, waarin
Gysbrecht van Aemstel met een kei even aan zyn borst getroffen, en deszelfs broeder
Arent doodelyk gekwetst wordt'.7 Anders gezegd: de uitval uit Gijsbrechts burcht en
het gevecht waarin Gijsbrecht en Arend gewond raken, werden geacht zich af te
spelen tussen het vierde en vijfde bedrijf.8
Er was echter meer aan de hand dan een herschikking van bedrijven. ‘Sedert veele
jaaren heeft men 'er, onder 't vertoonen, hier en daar vaarzen, en geheele brokken,
uitgelaaten’. Ook deze gewoonte is in de 1729-uitgave vastgelegd. De in totaal 205
geschrapte regels betreffen vooral verzen die om God en geloof draaien. De
belangrijkste daarvan zijn het lied van de rei van Amsterdamse Maagden (eind van
eerste bedrijf), het lied van de rei van Edelingen (eind tweede bedrijf), en het gebed
van Heer Peter9 (regels 1801-1822). Hier had dus de oekaze
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toegeslagen, waarbij de Amsterdamse burgemeesters in 1677 hadden bepaald, dat
de schouwburg ‘van Godsdienst, of 't geen van dezelve is dependerende soodanig
werde gesuijvert dat sij zoude sijn buijten alle opspraek’.10 Daar waren niet alleen
(grote) tekstgedeelten het slachtoffer van, maar ook losse woorden. Zo werd het
woord ‘God’ overal vervangen door ‘hemel’ of ‘lot’. En als het probleem op die
manier niet op te lossen was, werd de betreffende regel gewoon geschrapt of
vervangen. Ook vervangen werd het lied van Simeon (regels 10071018), namelijk
door een ‘lof van Bethlehem’ (III.3).11 Tegen het eind van de eeuw werd bovendien
de tekst van het lied ‘O Kersnacht, schoner dan de dagen’ (III.2) vervangen door een
geheel nieuwe: ‘ô Kersnacht! die, door heldre straalen’. Deze staat op naam van
Bartholomeus Ruloffs, toenmalig muziekmeester van de Amsterdamse Schouwburg.12
Ook gaf Ruloffs een tekst voor de ‘lof van Bethlehem’, maar of deze nieuw was, is
onbekend.13
In de achttiende eeuw kreeg het schouwburgpubliek dus een van God en andere
onregelmatigheden gezuiverde en daardoor tekstueel ingekorte Gys-brecht voorgezet.
Onduidelijk is wanneer deze praktijk echt ingang vond. De tekstuitgaven van 1706
en 1728 bevatten nog steeds die ‘vaarzen’ en ‘brokken’, maar in 1729 wordt beweerd
dat men die al ‘[s]edert veele jaaren’ wegliet. In ieder geval was die laatste uitgave
bedoeld opdat ‘de Aanschouwende Leezer niet zie, het geen men hem niet wil laaten
hooren; in 't kort, om overal het gesprokene en het gedrukte te doen overeenkomen’.
Hiermee kwam men ook tegemoet aan diegenen die met het tekstboekje in de hand
de voorstelling bijwoonden en nu over een actuele tekst konden beschikken.14

Iets over acteren
Enigszins bruikbare Nederlandse geschriften over de kunst van het acteren dateren
pas van na 1780, dat wil zeggen: uit een periode waarin er steeds meer en luider
stemmen opgingen voor een natuurlijker manier van acteren dan de classicistische.
Uit opmerkingen in die late geschriften is op te maken dat tot die tijd acteren vooral
een kwestie was van goede dictie, het vermogen om de bij een situatie passende en
voorgeschreven houdingen aan te nemen en gebaren te maken, en om ‘de hartstochten
en zielsgewaarwordingen met zijne wezenstrekken’ uit te drukken. ‘Ieder goed
Tooneelspeler behoort dit te kunnen doen’, zei Marten Corver, zelf acteur, over die
gezichtsuitdrukkingen.15 Om ‘eene Vorstelyke of heldhaftige houding’ aan kunnen
te nemen - essentieel in treurspelen - moest de acteur of actrice het principe van de
contrapost beheersen. Simon Styl, biograaf van de acteur Jan Punt, beschreef dat als
volgt:
Het lichaam ruste niet eenparig op beide voeten, maar of alleen of
voornaamelyk op een van beiden; men stelle, op den linkervoet: dan ryst
de heup van die zyde om hoog, en de schouder daalt evenredig, terwyl de
rechter schouder zich verheft, en de rechter heup daarentegen zo veel
zakken moet. Het hoofd wordt zachtelyk over de rechter schouder
geboogen, terwyl het aangezicht naar de linker zyde gewend is. De
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rechterarm gaat voorwaard, en de linker achteruit; maar het linkerbeen
staat vooruit, en het rechter achterwaard.16
Het uitgangspunt is asymmetrie in lichaamsbeweging en lichaamshouding teneinde
een toneelbeeld van harmoniërende contrasten te creëren. Van dergelijk gestileerd
acteren geeft Arend Fokke Simonsz een weinig vleiende beschrijving, die echter wel
een indruk geeft van hoe dat eruit gezien moet hebben. ‘De gebaarden (gesten) welke
op het Tooneel vereischt worden’, zo begint hij, ‘mogen [...] een weinig boven de
gemeene wyze van zig uit te drukken verheven zyn, egter de kunst moet altyd
verborgen blyven, anders vervalt ze tot gemaaktheid’. Om duidelijk te maken wat
hij met ‘gemaaktheid’ bedoelt, geeft hij enkele voorbeelden, die te lezen zijn als een
beschrijving van de in zijn tijd nog gebruikelijke manier van acteren:
De rustelooze beweeging der armen en handen in eenig verhaal [i.e. bij
het uitspreken van een claus]; het afgemeeten beurtelings voor uit treeden
en afgepast terug haalen van den voet, gelyk ook de hand aan den mond
brengen, en daarop van zig te werpen, zo dat het schynt of men de woorden
uit den mond nam en weg wierp; het slaan op de deyen en knien, de sterke
beweegingen van het hoofd; het spreeken tegen de aanschouwers, en al
diergelyke aanwenselen beneemen al het natuurlyke aan de voordragt, zyn
vergezogt, gedwongen en, in één woord, ten hoogsten onnatuurlyk.17
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Gijsbrecht waarschuwt de nonnen dat de vijand nabij is (Gysbrecht III.4). Zijn houding is een goed
voorbeeld van contrapost. Gijsbrechts kostuum is achttiende-eeuws (gravure: ca. 1745?, detail; foto:
UvA, Bijzondere Collecties, sign. OTM Pr C 1597b)

Even belangrijk in het achttiende-eeuws toneelspel was de kunst van het declameren
- acteurs droegen hun tekst meer voor dan dat ze die uitspraken als onderdeel van
een dialoog. ‘Declameeren’, schreef Fokke, is ‘geschikt voor zulke Treurspelen, wier
waarde in Dichtkunst, hunne waarde in Tooneelkunde, verre overtreft’. Dat geldt
zijns inziens voor de stukken van ‘den grooten Vondel [... ] wiens Gysbrecht van
Aemstel gedeeltelyk geacteerd, en gedeeltelyk gedeclameerd
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moet worden’.18 Nog in 1811 betoogde Johannes Jelgerhuis, die zelf verschillende
rollen in Gysbrecht speelde: ‘Vondels vaersen vorderen de declaame Zal men ze regt
doen’.19
Zo moet het verhaal van de Bode over de moord op de nonnen (IV.4), aldus Fokke,
gedeclameerd worden ‘met de deftigste redeneerwyze en zoetvloeijendste uitdrukking
der Ryrnklanken’.20 Jelgerhuis formuleerde het iets anders, maar zijn opvatting komt
op hetzelfde neer: ‘Het Reciteren van de Boode is als 't Waare geen Speelen, het is
het mondelinge voordragen en levendig afschilderen Van een gebeurde Zaak in
Heldendigt. [...] een levendig schilderij te maaken zoo door Toonwisseling der
Stemmen en naarbootsing der geluijden van de onder-scheijdene Weezens welke
Spreekende ingevoerd worden als van levendige en gepaste gebaarden’.21
Fokke was, bij mijn weten, de eerste in Nederland die onderscheid maakte tussen
declameren en acteren. Als zodanig is zijn stukje een signaal van de opkomst van
andere manieren van acteren dan de formeel-classicistische. Acteren, zo schrijft hij,
‘is eene reeks van aangeleerde woorden, op eene natuurlyke wyze voortbrengen; op
zulk eene wyze, naamentlyk, dat de aanschouwer zich verbeeldt den persoon, die
door den Acteur voorgesteld wordt, waarlyk zelven te hooren spreeken’. Daarbij
hoort ook een ‘natuurlyke uitdrukking der hartstochten’ die qua effect ‘ongemeen
treffender is, dan in de Declamatie’. En tot slot moeten ook de gebaren ‘min grootsch,
min kunstig, en meer natuurlyk en ongedwongen’ zijn.22
Uit Fokkes opmerkingen is op te maken dat de rol van Vosmeer, ‘de spie’, soms
‘niet alleen boersch, maar zelfs comiecq’ gespeeld was en ‘met zyn boersche
uitspraak’ de lachers op zijn hand kreeg. Dat nu was volkomen strijdig met Vondels
bedoeling en bovendien, aldus Fokke: Vosmeer was een edelman. Tevreden stelt hij
vast dat ‘thans’ - rond 1785 - Vosmeer zich op het toneel gedraagt zoals het hoort,
‘als een welopgevoed, doorschrander en moedig Edelman’. Zijn rol moet ‘met de
natuurlijkste gesten, de gemakkelykste houding en ongedwongendste uitspraak
geacteerd worden’.23

Kostumering
Arends vader Simon Fokke maakte twee reeksen van vijf prenten voor Gysbrecht,
steeds één per bedrijf.24 De ene reeks is ongedateerd en in (of vóór) 1775 gepubliceerd,
maar stamt wat ontwerp betreft uit 1769.25 Veel later, in 1820, schreef iemand dat
‘de oude printjes van fokke tot gijsbrecht van aemstel, [...] de heeren duim en pint
[lees: Punt] [kunnen] vertegenwoordigen in den rok met dierbare panden, roode
voering en breed goud passement, grooten steek met dito gepoederde pruik en haarzak,
witte zijden kousen, schoenen met steengespen, cabrette handschoenen en diamanten
ring; gouden degen en hellebaard of sponton [i.e. een korte lans] in de manhafte
hand’.26 Precies zo'n tenue draagt Gijsbrecht in Fokkes ongedateerde prentenreeks.
Zo'n tenue draagt hij ook op een decorprent uit ca. 1738.27 Kortom: Gijsbrecht droeg
een ‘modern’, achttiende-eeuws kostuum, compleet met pruik.
Daarentegen dragen de personages in Fokkes tweede prentenreeks (1775)
zestiende-eeuwse, zogeheten ‘oud-Hollandse’ kleding. Deze historisch meer
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verantwoorde toneelkleding was geïntroduceerd door Corver, maar ook hij ging nog
niet terug naar de middeleeuwen, de tijd waarin Gysbrecht speelt.28 Deze
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‘oud-Hollandse’ kostumering moet in Amsterdam kort na de opening van de nieuwe
Schouwburg (1774) ingang gevonden hebben. In ieder geval staat Gijs-brecht
sindsdien steeds op z'n ‘oud-Hollands’ met schoudermantel en gepluimde hoed
afgebeeld. Na 1805 vertolkte Jelgerhuis vaak de titelrol in Gysbrecht. In het eerste
bedrijf droeg hij een lange mantel en een ‘Bonte Pelterij hoed die de Graaflijken
hoed gelijk was’, in alle volgende bedrijven een ‘Stormhelm’ en een harnas met een
wapenrok erover. Mantel en wapenrok waren aan ‘de Beste Oude Hollandsche
Schilderijen’ ontleend. Waar Punt nog een gepoederde pruik droeg, had Jelgerhuis
een donkere baard en donker lang, krullend haar.29 De Bode verschijnt in het vierde
bedrijf vermomd in ‘de waapenrusting en waapen-rok van Borselen’, maar in het
vijfde bedrijf bij voorkeur in ‘een ander kleed’.30 Of dit middeleeuwse kleding is, is
niet duidelijk, maar het komt ongetwijfeld dichter in de buurt.
De toneelkleding van Badeloch is zelden beschreven. In Rotterdam droeg ze in
1773 ‘een wit Sautyne [satijnen] kleed, met een strook zagt en heerlyk staande bont’.31
Rafaël schijnt rond 1800 haar rococo-kostuum verruild te hebben voor een kostuum
‘à la Grecque’ en heuse engelenvleugels.32

Decors

Gijsbrecht in achttiende-eeuws kostuum met de verrader Vosmeer, handen op de rug gebonden, op
de knieën (Gysbrecht I.3). De scène speelt zich af ‘voor de stad’ (gravure: Simon Fokke, 1769, detail;
foto: UvA, Bijzondere Collecties, sign. Vdl 3 E
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Dezelfde scène, nu met Gijsbrecht in Oud-Hollands tenue (gravure: C. Breuwer, 1788, naar A. van
der Groen, 1775, detail; foto: UvA, Bijzondere Collecties, sign. OTM Pr. C 1596a)

De beschrijving van de plaats van handeling geeft ‘voor en in de stad en op het
huis’. Daarmee suggereerde Vondel dat hij zich aan de eenheid van plaats hield, zij
het ruim geïnterpreteerd.33 Met ‘het huis’ is Gijsbrechts burcht bedoeld, en de locatie
‘voor de stad’ omvatte een bos en het klooster dat niet expliciet
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genoemd wordt. De enige gedetailleerde beschrijving van gebruikte decors komt van
Gelinus van Spaan, een van de toenmalige commissarissen van de Rotterdamse
Schouwburg, en heeft betrekking op enkele Gysbrecht-voorstellingen daar in
1775-77.34 Wat betreft de Amsterdamse Schouwburg moeten we het doen met
afbeeldingen van scènes uit Gysbrecht.35 Men moet hierbij bedenken, dat de
schouwburgen van die tijd een beperkt aantal vaste, geschilderde decors bezaten,
zoals ‘de straat’ (vooral voor blijspelen), ‘de hofzaal’ (voor treurspelen), ‘de
(klooster)kerk’ en ‘het bos’. De schermdoeken van die verschillende decors konden
desgewenst ook gecombineerd worden. Verder waren er bij de decors passende, maar
zo nodig verwisselbare schutdoeken.

Plattegrond van het toneel van de Schouwburg aan de Keizersgracht. De schermen, aangegeven door
schuine lijnen, worden geteld vanuit de zaal, die links ligt (niet afgebeeld). De ‘eerste schermen’ zijn
de voor het publiek voorste linker plus rechter scherm, de ‘tweede schermen’ het stel daarachter,
enzovoort. Een decor bestond uit twee of meer stellen. De plaats van het schut- of achterdoek (de
verticale Y-lijnen) hangt af van het aantal gebruikte schermen. Elk scherm was beschilderd met een
deel van het decor (privécollectie).

In het eerste bedrijf werd in Amsterdam waarschijnlijk de hele achttiende eeuw
een winters bosdecor (kale bomen) met een stadspoort gebruikt, naar Vondels
aanwijzing: ‘voor de stad’. Op prenten staat de scène afgebeeld waarin de gevangen
Vosmeer aan Gijsbrecht voorgeleid wordt (I.3). Van Spaan beschreef het Rotterdamse
decor als een combinatie van decorschermen, namelijk het bos, met ‘een klooster
scherm met de deur’ (een van de 2de schermen), ‘de stadswal met de poort’ (5de
schermen), en de straat (‘aan het eind’, dus het schutdoek).36
Het tweede bedrijf speelt zich af in een donker, eveneens winters bos, voor de
ingang van het klooster: de prenten laten kale bomen, het exterieur van het klooster
en de kloosterportier met een lantaarn zien. Afgebeeld is de scène waarin Diederik
van Haerlem toegang tot het klooster eist (II.2). Ook in Rot-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

163
terdam speelde dit bedrijf zich in het donker af: Van Spaan vermeldt dat expliciet.
Het decor is het bos, met de ‘schouwburgspoort’ en het kloosterexterieur (5de
schermen).37
Voor het derde bedrijf zijn twee decors nodig: het eerste toneel speelt op Gijsbrechts
burcht. Daarvan bestaan geen Amsterdamse prenten, maar waarschijnlijk werd
daarvoor een van de ‘hof’-decors gebruikt.38 In Rotterdam had men ‘de hofkamer
met ramen en achteraan een schutdoek met deuren’. In het tweede toneel is de
handeling naar het klooster verplaatst. In Rotterdam omvatte dat het hele
kloosterdecor, met kerk en achteraan een altaardoek. Voor Amsterdam zijn er drie
prenten met deze Gysbrecht-scène in verschillende kloosterdecors. Het eerste decor,
uit ca. 1738, toont een achterdoek met een poort en daarachter twee rijen pilaren.39
Het tweede decor kennen we uit een tekening van 1769, waar het achterdoek uitzicht
biedt op een kerkruimte met orgel.40 Het derde decor, uit 1774, geeft op het achterdoek
een koorhek te zien.41 Na 1785 deed het decor voor ‘De gotische zaal’, voorzien van
een passend achterdoek, dienst als kloosterkerk.42

De afdaling van de aartsengel Rafaël (gravure: Simon Fokke, 1769; foto: UvA, Bijzondere Collecties,
sign. OTM Vdl 3 E 22).

Het spreekt vanzelf dat te allen tijde het kloosterdecor ook dienst deed voor de
vertoning van de kloostermoord tussen derde en vierde bedrijf. Van dit tafereel
bestaan slechts twee prenten, een uit 1775 en een uit ca. 1780, die beide het achterdoek
met koorhek laten zien.
Het vierde bedrijf speelt zich geheel af op Gijsbrechts burcht. Daarvoor gebruikte
men in Rotterdam de ‘hele zaal met ramen’ - bedoeld zal zijn de voor het derde
bedrijf genoemde ‘hofkamer’. De Amsterdamse prenten verbeelden geen
identificeerbare decors, maar zullen een hofdecor moeten verbeelden.
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De belangrijkste gebeurtenis in het vijfde bedrijf is de verschijning van Rafaël
(V.3). Fokkes tekening (1769) geeft waarschijnlijk het bosdecor, althans één kale
boom, met een onduidelijk achterdoek. Zijn prent uit 1775 verbeeldt de scène vlak
vóór Rafaëls verschijning en speelt zich kennelijk af voor Gijsbrechts burcht. In
Rotterdam gebruikte men echter, volgens Van Spaan, het decor van ‘de gehele straat’.

De inname van het klooster
Wanneer aan het slot van het derde bedrijf de vijand voor de kloosterpoort staat,
vertrekt Gijsbrecht: ‘Daer is de vyant zelf, ik vliegh naer boven toê,/ En zal, zoo lang
ik magh, de kloosterpoort beschutten,/ Of mijne hulp noch kost uw
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leven onderstutten’. Maar ‘boven’ heeft Gijsbrecht niets kunnen uitrichten. Een
Rotterdamse anonymus beschreef in 1773 de daarop volgende gang van zaken: onder
het ‘gedurig’ klepperen van ‘een zoort van brantklok’ drongen soldaten het klooster
binnen en ‘de meeste der Acteurs, grepen elkander met zwaart en schilt, geweldig
aan, barstende van twe byzondere deuren, tegen een zeer vinnig uit’.43 Van Spaan
noteerde: ‘op het einde van dat Bedrijf de Trommel en Trompet en Klokkengelui,
waerbij het Klooster stormender hand word ingenomen’. De gruwelijke gebeurtenissen
daarna - mishandeling en moord - worden vervolgens weergegeven in een vertoning.

De vertoning
Een vertoning is een tableau vivant, dat een moment uit het toneelstuk verbeeldt,
zonder tekst, zonder beweging, alleen een in houdingen uitgebeeld tafereel, als was
het een ‘levend schilderij’.44 Heel wat toneelstukken - treur-en blijspelen - waren
getooid met vertoningen, maar de beroemdste was die tussen het derde en vierde
bedrijf van Gysbrecht, welke vermoedelijk al uit Vondels tijd dateert.45 De twee
vroegst bekende vermeldingen ervan dateren echter uit 1740. De eerste betreft een
affiche voor een Gysbrecht-voorstelling in Hamburg die ‘mit einer kunstreichen
Präsentation vermischt’ is.46 De tweede is een beschrijving door Luigi Riccoboni.
De chronologisch volgende vermelding is een affiche voor een voorstelling op Texel.
Daar speelden op 30 juni 1744 ‘de toneelspeelders van de Amsterdamsche
Schouwburg’ Gysbrecht, ‘Treurspel, vercierd met Vertooningen, van Inneemen van
Kerken en Kloosters, verwoesten van Altaaren, en Koorzange der Priesters en
Nonnen’.47
Bij een vertoning hoorde een korte, berijmde uitleg, voorgedragen door een terzijde
van het tafereel staande acteur of actrice.48 Dergelijke uitleggingen werden gedrukt
op losse velletjes papier en waren waarschijnlijk bij aanvang van de voorstelling
verkrijgbaar bij de Schouwburg. Ze zijn zelden bij de toneeltekst zelf afgedrukt en
van de losse exemplaren zijn er heel weinig overgeleverd. Voor de ‘kloostermoord’
is er slechts één bewaard gebleven uit op z'n laatst 1753.49
Er waren twee manieren om de vertoning in Gysbrecht ten tonele te brengen. Men
kon het spel bij de inname van het klooster opeens laten ‘bevriezen’ in een tafereel
van sterven en moorden, of men kon na de inname het voordoek laten zakken,
daarachter het tafereel enscèneren en dan het doek weer ophalen. Omstreeks 1780
beschrijft een buitenlander in Amsterdam de eerste manier, waarbij de spelers van
de inname plotseling verstijven in de houding van dat moment en dat wel tien minuten
volhouden.50 Riccoboni beschrijft in 1740 de tweede manier en de vertoning zelf als
volgt:
on lève le rideau, & le Théatre représente les soldats d'Egmond [...] qui
saccagent un Convent de Religieuses, où chaque Soldat en a une qu'il traite
comme il veut: l'Abbesse est étendue au milieu du Théatre, tenant sur ses
genoux le vénérable Goswin [...], massacré dans ses habits Pontificaux,
la mître en tête & la crosse à la main.51
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In 1773 klaagt een Rotterdamse anonymus dat na de inname-scène het doek te
‘schielyk’ werd neergelaten. De vertoning beschreef hij als ‘de Nonnen [leggende]
om en by de Bisschop, in een akelige gedaante, en als doot ter aarde, of als eerstelyk
doorboort wordende’. Het was ‘een aandoenlyk schildery [...], word-
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ende groeps gewys, keurlyk afgebeelt’, en: ‘het vallen en leggen der dooden, half
dooden en gewonde, gins en herwaards op de voor- en achtergrond geleegen, of al
vallende verbeelt [...]; zynde van voren en achterwaards, en rondom aan alle kanten,
niet op 't Toneel, dan akelige gezigten’.52 Akelig of niet, de vertoning was tot in de
negentiende eeuw immens populair.

Grafische uitleg van de kabels en katrollen, nodig om de wolk te laten afdalen en opstijgen (‘Platte
grond van den geweezene schouburg’, detail, privécollectie).

De verschijning van de aartsengel Rafaël
Ik vermoed dat men begin achttiende eeuw ook Rafaël graag weggewerkt zou hebben,
maar geen oplossing vond voor het probleem dat de door de aartsengel uitgesproken
voorspelling onmisbaar is voor het slot van het treurspel. Het optreden van Rafaël
moet in classicistisch opzicht moeilijk gelegen hebben. In feite is deze engel een
deus ex machina, een soort personage dat niet toegelaten werd in een goed
classicistisch stuk, waarin dergelijke niet-menselijke figuren geen rol hoorden te
spelend.53 Op dat probleem wijst een opmerking in het Schouwburg Nieuws: Rafaël,
zo schrijft de anonieme auteur, is ‘hier zekerlyk figureerender wyze ingebragt, om
den invloed van de Voorzienigheid op Gysbrechts gemoed, te verbeelden’.54
Rafaël bleef dus en kwam, voor zover bekend, de hele achttiende eeuw afdalend
in een wolk ten tonele. Over zo'n wolk beschikte de schouwburg waarschijnlijk al
sinds 1638, en zeker sinds 1665.55 Van Spaan beschreef Rafaëls verschijning als
volgt: in het derde toneel van het vijfde bedrijf ‘word de Wolk boven verligt, en
dezelve laet men op het einde van dat Tooneel met Rafaël onder een zacht muzijk
uit het Orchest langsaem afdalen, terwijl op het gezicht daervan alle de op het Tooneel
zijnde Personadien nederknielen, en de soldaten hunne pieken neerleggen, wordende
met het einde der Rede van de in de Wolk sprekende Rafaël, de wolk onder een
zachtstreelend Muzijk weer naar boven gehaeld, waerna ijder opstaet, de soldaten
hunne pieken weer opnemen, en Gijsbrecht
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vervolgt Nu buige ik mij &z’.56 Het betreft hier een Rotterdamse opvoering in 1775/76,
maar het is aannemelijk dat ook vóór die tijd Rafaëls verschijning in Amsterdam
min of meer zo in zijn werk ging. De muziek bij het afdalen en opstijgen diende niet
alleen de plechtigheid van het moment, maar moest ook het lawaai van het mechaniek
van de wolk verdoezelen.
Niet ten onrechte vroeg de toneelhistoricus Hans de Leeuwe zich af van welk
geslacht Rafaël eigenlijk was. Alle beschikbare gegevens - zoals de afbeeldingen
van Rafaëls verschijning - wijzen erop dat de engel in de achttiende eeuw als een
vrouw gezien werd: de rol werd altijd door een actrice gespeeld.57

Het naspel: Kloris en Roosje
Met ingang van het toneelseizoen 1707/8 werd als naspel bij Gysbrecht regelmatig
De bruiloft van Kloris en Roosje geprogrammeerd.58 Dit stukje, vanaf 1717/18 het
vaste naspel bij Gysbrecht, zou eveneens eeuwenlang standhouden. In Amsterdam
is de klucht waarschijnlijk in de versie van de acteur Thomas van Malsem gespeeld.59
De personages zijn Hollandse boeren en boerinnen. In de openingsscène maakt Krelis
Elsje het hof. Wanneer zij vervolgens samen op de bruiloft van Kloris en Roosje
verschijnen, geeft Elsje haar ja-woord aan Krelis en wordt ook hun verloving gevierd.
Het stukje sluit af met een feestmaaltijd, zang en dans.
Belangrijk voor de traditie rond dit spelletje zijn Tomas en Pieternel, de ouders
van bruidegom Kloris. Als Thomasvaer en Pieternel zouden ze, zolang Gysbrecht
gespeeld werd, elk jaar een speciaal geschreven nieuwjaarswens in dialoogvorm
uitspreken, hetzij op de laatste voorstelling in december, hetzij op de eerste in januari.
Wanneer dit gebruik precies een aanvang nam is niet bekend. Van al die
nieuwjaarswensen is de vroegst bekende uit 1756,60 maar in 1765 wordt de wens al
‘een oude gewoonte’ genoemd.61 Alle verdere overgeleverde wensen dateren van
1775 en later.62 De nieuwjaarswens moet onderdeel van de klucht zijn geworden en
in het spel zelf te berde zijn gebracht. Een goed moment daarvoor ligt tussen de
aanvang van het feestmaal en de afsluitende zang en dans, maar met zekerheid valt
dat niet te zeggen.
Het stukje werd waarschijnlijk altijd in het bosdecor gespeeld, in dit geval een
zomers bos. Op de paar bekende prenten zijn ook, hangend tussen de bomen, kransen
en slingers afgebeeld. Eenzelfde feestversiering is te zien op de afbeelding van een
huwelijksscène in Pieter Langendijks blijspel Don Quichot en zal de hele achttiende
eeuw wel de standaard toneelversiering zijn geweest bij dergelijke gelegenheden.63
Ook bij de Rotterdamse voorstellingen (1775-77), met het ‘hele’ bosdecor, hingen
er blijkens Van Spaans beschrijving ‘boven de Tafel [“achter Midden op het Tooneel”]
2 a 3 groene kransen en om de Tafel een rand van maegdepalm’.64 De kransen,
slingers, ‘kroon’ en tafelversiering op de eerdere Amsterdamse prent zullen ook
gemaakt zijn van maagdenpalm, symbool van trouw (en maagdelijkheid).

Muziek
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Van de reien in Gysbrecht - waarvan er in de achttiende eeuw twee kwamen te
vervallen65 - weten we dat die in de jaren na de première (1638) alle gezongen zijn.66
Over de muziek is echter veel nog onbekend. Dat is merkwaardig, als men in
aanmerking neemt dat het Vondels bekendste en meest gespeelde treurspel
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is. De wijs van ‘O, Kersnacht, schoner dan de dagen’, door de rei van Klarissen
gezongen (III.2), is bekend, al is onzeker wie de componist was - mogelijk Cornelis
Padbrué, een kennis van Vondel.67 De zang werd begeleid door een orgel, althans in
1763, toen de scène werd beschreven als ‘het lieflyk en hertstreelend zingen der
Nonnen onder het spelen van [het orgel]’.68 De latere, nieuwe tekst van Ruloffs kon
overigens op de oude melodie gezongen worden.69 Het ‘Lied van Simeon’ werd
gezongen op de wijs van ‘Bedruckte herteken’, maar het is onbekend of dat ook gold
voor de vervanger daarvan, de door de rei van Klarissen gezongen ‘Lof van
Bethlehem’ (iii.3).70 Het befaamde ‘Waar werd oprechter trouw’ (IV.2) werd
aanvankelijk gezongen op een melodie van de Franse hof-componist Antoine de
Boësset, ‘N'espérez plus mes yeux’71 Onbekend is echter of de rei van ‘Amsterdamsche
Maeghden’ dit lied in de achttiende eeuw nog op dezelfde wijs ten gehore bracht.72
Zelfs zijn er aanwijzingen dat laatstgenoemde rei alleen gereciteerd werd: in 1765
schreef een recensent over twee actrices die ‘sprékende voor de Rey van
Amsterdamsche Maagden [...] beurtelings’ de ‘hartstochten der kenneren’ opwekten.73
Ze namen dus om de beurt, sprekende, een strofe voor hun rekening. Naar de muziek
die bij het afdalen en opstijgen van Rafaël klonk, is het gissen.
Bij de vertoning van de kloostermoord was waarschijnlijk geen muziek, maar was
er soms wel ‘blazen of gerugt maken, trommelen en luiden’ te horen, evenals bij de
voorafgaande inname van het klooster.74 Blazen: dat was de trompet, en het luiden
was natuurlijk dat van een klok.
De bruiloft van Kloris en Roosje is een klucht met zang en dans, dus daar komt
muziek aan te pas. Die muziek is niet overgeleverd, althans niet als specifiek de
‘muziek bij Kloris en Roosje’. Wel heeft de muziekhistoricus Louis Grijp, op grond
van allerlei in- en externe gegevens, enkele melodieën kunnen achterhalen die naar
alle waarschijnlijkheid tot aan de schouwburgbrand van 1772 dienst deden.75 Ergens
tussen 1774 en 1792 schreef Ruloffs nieuwe muziek voor het stukje. Die is alleen
bekend via negentiende-eeuwse klavier-uittreksels, waarin Ruloffs' orkestversie van
de liedjes door J.M. Coenen is bewerkt voor piano.76 Hetzelfde gebeurde met de
dansmuziek, rond 1900 door J.M.S. Heuckeroth, ‘naar de oorspronkelijke
orkestbewerking [door Ruloffs] getrouw gevolgd’ voor piano.

Tot besluit
Er zijn in de achttiende-eeuwse opvoeringsgeschiedenis van Gysbrecht ruwweg twee
omslagpunten, al is dat misschien een te groot woord. Het eerste valt ergens in het
begin van de eeuw, wanneer de tekst wordt herschikt, bekort en gezuiverd van Gods
naam - maar dat kan evengoed al eind zeventiende eeuw gebeurd zijn. Hoe dat ook
zij, die tekstwijzigingen vonden aantoonbaar hun beslag in de Gys-brecht-uitgave
van 1729. Het tweede valt in de tweede helft van de jaren zeventig, wanneer de
opvattingen over kostumering en de manier van acteren beginnen te veranderen. Wat
dat betreft is de brand die in 1772 de Amsterdamse Schouwburg in de as legde
symbolisch. Met de eind 1774 geopende nieuwe schouwburg werd alles anders, al
ging dat geleidelijk. Het lijkt erop dat de kostumering het eerst en meteen al aan de
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beurt was: het achttiende-eeuwse kostuum werd afgeschaft en vervangen door kleding
die weliswaar niet middeleeuws was, maar toch dichter bij de tijd lag waarin
Gysbrecht zich afspeelt. De nieuwe, natuurlijker manier van acteren liet wat langer
op zich wachten.

Eindnoten:
* Dit artikel zal, in iets uitgebreider vorm, in vertaling verschijnen in: Joost van den Vondel,
Gysbreght van Aemstel. Edizione critica e traduzione italiana a cura di S. Brunetti e M. Prandoni
(Bologna 2017). - Met dank aan Louis Grijp, Wiebe Hogendoorn en Mieke Smits-Veldt voor
aanvullingen en kritische opmerkingen bij eerdere versies. Louis Grijp overleed helaas in januari
2016.
2 Tot 1708 zijn in Amsterdam nog gespeeld: Batavische gebroeders (3X), de Joseph-trilogie (9x)
en Koning Edipus (3x). Zie Anna de Haas, Het repertoire van de Amsterdamse Schouwburg
1700-1772 (Maastricht 2001). Waarom W. Ph. Pos, ‘De Gijsbrecht als toneelstuk’, in: Gijsbrecht
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van Aemstel. Ed. A.L. Söteman (Amsterdam 41958), p. xxiii - xxix, aldaar p. xxi, meent dat
Gysbrecht niet is gespeeld in de Franse tijd (1795-1813) is mij onbekend: het bleef gewoon op
het repertoire staan.
Over de Gysbrecht-voorstelling van 1968: Wikipedia, lemma ‘Gijsbrecht van Aemstel’.
De auteur was vermoedelijk Balthazar Huydecoper (1695-1778). In zijn jaren als
schouwburgregent (1723-1732) zette hij zich in voor opvoeringen van oorspronkelijk Nederlands
toneel en waakte hij over de (classicistische) kwaliteit van het gebodene.
Geraadpleegd zijn de Gysbrecht-uitgaven van 1706, 1728, 1729 en 1792; de Gysbreght-edities
van Mieke B. Smits-Veldt (Amsterdam 1994) - waaraan ik de regelnummering ontleende - en
Söteman (zie noot 1), beide gebaseerd op de tekst van 1637. In het onderhavige artikel zijn
bedrijven Romeins genummerd, eventueel gevolgd door een Arabisch nummer voor de
betreffende scène, beide gebaseerd op de 1729-uitgave.
Dit betekent dat de oorspronkelijke verzen 951-1073 (1637: IV) naar III verhuisden, met dien
verstande dat 951-976 en 1007-1018 geschrapt zijn. Zo bestond in 1729 III.3 uit de verzen
978-1005 en III.4 uit 1019-1072.
De oorspronkelijke verzen 1289-1392 en 1393-1520 (1637: v) zijn in de 1729-editie geworden
tot resp. IV.3 en IV.4, zodat V.1 begint met het oorspronkelijke vers 1521.
Uiteraard veranderde met die ingrepen de nummering van de scènes ten opzichte van de
1706-uitgave. Overigens is dit gevecht nooit gespeeld: het bleef een gebeurtenis achter de
schermen.
Vgl. Andries Pels, Gebruik én misbruik des tooneels. Ed. M.A. Schenkeveld-van der Dussen
(Culemborg 1978), v. 555-556, over de ongepastheid van het gebed van ‘Broêr Peter’, zoals
dit personage aanvankelijk heette.
Zie De Haas, Repertoire, p. 8; C.N. Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel van 1617-1772
(Utrecht 1873), p. 233. In de tweede helft van de twintigste eeuw maakte men heel andere
coupures. Volgens Pos, ‘De Gijsbrecht als toneelstuk’, p. xxix, liet men toen de verzen 33-81,
87-137, 557-569 en 1847-1851 weg, omdat het ‘slechts historische en in wezen ondramatische
uitweidingen’ waren.
Dat blijkt uit de voorafgaande claus van Gozewijn, waar de oorspronkelijke tekst - ‘en dat een
ieder non/ Met mij den lofzang zing' van oude Simeon’ - in 1729 vervangen is door: ‘verheft
voor 't lest uw stem,/ En zingt benevens my, den lof van Bethlehem’, met daarna de aanwijzing
‘Zang van Klaerissen’, echter zonder tekst (vgl. noot 13).
Ruloffs (ca. 1735-1801), organist van de Oude Kerk, componist, dichter, vanaf 1773
muziekmeester van de Schouwburg.
Het is onbekend vanaf wanneer deze teksten, die apart toegevoegd zijn aan de 1792-uit-gave,
gebruikt werden; vgl. Ben Albach, Drie eeuwen ‘Gijsbreght van Aemstel’. Kroniek van de
jaarlijksche opvoeringen (Amsterdam 1937), p. 141. In de 1729-editie (en in de herdrukken:
1745, 1781, 1792) staat nog de oude ‘O Kersnacht’-tekst, de nieuwe duikt pas op in 1792. De
‘Lof van Bethlehem’ is al van 1729 (zie noot 11), maar aangezien geen enkele uitgave de tekst
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geeft, is niet te achterhalen in hoeverre Ruloffs' ‘Bethlehem’-tekst van 1792 nieuw of anders
is.
Het ‘Aan den leezer’ van 1729 zegt uitdrukkelijk dat die uitgave niet bedoeld is ‘om gevoegd
te worden by de andere werken van Vondel, maar alleen om te strekken ten dienste des
Schouwburgs, en der geenen die den zelven bezoeken’.
Marten Corver, Tooneel-aantekeningen vervat in een' omstandigen brief, aan den schrijver van
het Leven van Jan Punt (Leiden 1786), p. 18; vgl. aldaar ook p. 8-9. Corver (1727-1794), leerling
van Jan Punt (1711-1779), geldt als toneelvernieuwer. Punt, tevens graveur, en Corver waren
toonaangevende acteurs. Over hen: Ben Albach, Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch
tooneelleven in de 18e eeuw (Amsterdam 1946).
Simon Styl, Het leven van Jan Punt ([Amsterdam] 1781), p. 54 (het volledige betoog: p. 54-56).
Styl (1731-1804) was arts in Harlingen, geschiedschrijver en toneelliefhebber.
Arend Fokke Simonsz, ‘Aanmerkingen over de tooneelspeelkunde’, in: idem, Proeve van
tooneeloefening (Amsterdam 1785), p. 131-143, aldaar p. 142. Fokke (1755-1812), dichter,
prozaschrijver, uitgever, was goed ingevoerd in de toneelwereld: zijn ooms Jan en François
Fokke en zijn tante Catharina Elisabeth Fokke, derde vrouw van Punt, zaten allen bij het toneel.
Ook zijn grootvader was acteur geweest.
Fokke, ‘Aanmerkingen’, p. 133.
Ben Albach, ‘Johannes Jelgerhuis over zijn rollen in Gijsbrecht van Aemstel. Twee van zijn
Toneel-studien (1811) ingeleid en uitgegeven’, in: Spektator 17 (1987/88), nr. 5, p. 415430,
aldaar p. 422. Jelgerhuis (1770-1836), graveur, schilder en acteur, schreef veel over de praktijk
van het acteren, gaf daarin ook les en ontwierp toneelkostuums.
Fokke, ‘Aanmerkingen’, p. 136.
Albach, ‘Johannes Jelgerhuis’, p. 427 (uit Jelgerhuis' ‘4de Studie’).
Fokke, ‘Aanmerkingen’, p. 132.
Fokke, ‘Aanmerkingen’, p. 135-136.
Simon Fokke (1712-1784), graveur, aanvankelijk opgeleid als acteur.
Het Stadsarchief Amsterdam bezit Fokkes voortekeningen, waarvan enkele zijn gedateerd
‘1769’. Wat betreft het publicatiejaar van de prenten: in 1775 berichtte de drukker, Arend Fokke,
dat bij hem te verkrijgen zijn ‘Vyf Plaaten tot de Vyf bedryven van J. van Vondels Gysbrecht
van Aemstel, en één voor 't Naspel Kloris en Roosje, zo als die stukken op ons voorige Toneel
in Hedendaagsche Kleeding zyn vertoond’. Dit moet wel op de ongedateerde prentenreeks
slaan.
Christina S...., ‘Mijnheer professor!’, in: Nederlandsche Spectator (1820), nr. 33, p. 245-254,
en nr. 34, p. 255-264, aldaar p. 248. Het betreft een ingezonden brief, zogenaamd van de
voormalige ‘naaister of kleedermaakster’ (p. 247) van Corver. Isaac Duim jr. (1696-1780),
schouwburgdrukker, acteur. Punt en Duim vertolkten jarenlang en partage de rollen van
Gijsbrecht en de bode.
Afbeelding in Wiebe Hogendoorn, De Schouwburg in beeld. Amsterdamse toneelscènes
1665-1772 (Houten 2012), p. 130 en vooral p. 132.
Hierover: Albach, Drie eeuwen Gijsbreght, p. 64-65.
Zie voor dit alles Albach, ‘Johannes Jelgerhuis’, p. 422, en Jelgerhuis' zelfportret als Gijsbrecht
in het eerste bedrijf op p. 423.
Albach, ‘Johannes Jelgerhuis’, p. 427.
Compleete verzameling van vyftig brieven, van een Rotterdamsch heer, over het spelen van de
aldaar zynde acteurs en actrices (z.p. [1774]), p. 234 (voorstelling 22-12-1773).
Zie Hans de Leeuwe, ‘Der Erzengel Rafael in Vondels Gijsbreght van Aemstel. Wandlungen
in der Darstellung des Überirdischen auf dem holländischen Theater’, in: Maske und Kothurn
10 (1964), Heft 3/4, p. 385-395, aldaar p. 391.
Hierover Anna de Haas, De wetten van het treurspel. Over ernstig toneel in Nederland,
1700-1772 (Hilversum 1998), p. 100-102.
Hs. Van Spaan, nr. 86. Gelinus van Spaan maakte een ‘Beschrijving der Tooneelen en Decoratien,
Benevens de Verdeeling der Rollen van Tooneelstukken, Dewelke op den Schouwburg buiten
Rotterdam vertoond zijn in de Jaren MDCCLXXIV - MDCCLXXX’. Hierover: R. de Haan e.a., ‘Een
Rotterdamse koopman en zijn repertoirelijst (1774-1779)’, in: Scenarium 8 (1984), p. 119-144,
aldaar p. 120-124. Het handschrift berust in de British Library, Londen. Met dank aan Wiebe
Hogendoorn die mij een kopie hiervan ter beschikking stelde.
Voor uitvoerige documentatie en vele afbeeldingen van Amsterdamse toneeldecors zie, behalve
Hogendoorn, De Schouwburg in beeld, vooral Ben Albach, ‘Een inventaris van toneeldecors
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uit 1688’, in: Scenarium 8 (1984), p. 37-72. De meeste van de beschreven decors deden tot de
brand van 1772 dienst. Voor decors na de brand: Nicolette Sluijter-Seijffert, ‘De Amsterdamse
schouwburg van 1774’, in: Oud-Holland 90 (1976), p. 21-64.
Deze en volgende beschrijvingen van de Rotterdamse decors ontleend aan Hs. Van Spaan, nr.
86.
Met ‘schouwburgspoort’ bedoelde Van Spaan waarschijnlijk een schutdoek met een poort, die
hier de stadspoort moest verbeelden.
Voor hofdecors vóór 1772: Hogendoorn, De Schouwburg in beeld, p. 52 (‘De Aloude
Hof-gallery’), 68 (‘Het Nieuwe Hofportaal’), 152 (‘De Nieuwe Hofzaal’). Voor mogelijke
decors na 1774: Sluijter-Seijffert, ‘De Amsterdamse schouwburg’, p. 45 (‘Het gotisch paleis’),
49 (‘De Romeinse hofgalerij’).
Zie Hogendoorn, De Schouwburg in beeld, p. 130. Dit decor wordt in 1745 ‘nieuw’ genoemd.
Had men het tot ca. 1738 gedaan met het ‘Quakerskerk’-decor dat op een inventarislijst van
1688 vermeld staat? Hierover: Hogendoorn, p. 134.
Tekening van Simon Fokke in Stadsarchief Amsterdam. Ongedateerde gravures naar deze
tekening zijn meegebonden in diverse Gysbrecht-uitgaven.
Decor van Pieter Barbiers; zie Sluijter-Seijffert, ‘De Amsterdamse schouwburg’, p. 42
(afbeelding).
Decor van J.G. Waldorp; zie Sluijter-Seijffert, ‘De Amsterdamse schouwburg’, p. 38-39, 45
(afbeelding).
Compleete verzameling, p. 118 (voorstelling 31-8-1773).
Over tableaux vivants: Anna de Haas, ‘Vertoningen in toneelstukken in de zeventiende en
achttiende eeuw’, in: R.L. Erenstein (red.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam
1996), p. 250-257.
Zie Mieke B. Smits-Veldt, ‘Vertoningen in opvoeringen van Vondels tragedies, 1638-1720:
van emblema tot “sieraad”’, in: De Zeventiende Eeuw 11 (1995), p. 210-222, aldaar p. 211-212;
Ben Albach, ‘De vertoning van de kloostermoorden in “Gijsbrecht van Amstel”’, in: Literatuur
4 (1987), p. 328-335, aldaar p. 328.
Joan Jacob Mauricius (1692-1768), Nederlands resident in Hamburg, had belangstelling voor
toneel en bekommerde zich daar in 1740-41 om optredens van de Nederlandse toneeltroep van
Anthony Spatzier (1718-1777). Zie Herbert Junkers, Niederländische Schauspieler und
niederländisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland (Den Haag 1936), p.
111, 116.
‘Register van voornaame treur-bly en kluchtspellen, die de toneelspeelders van de
Amsterdamsche Schouwburg [...] tot Texel, zullen vertoonen van Vrydag den 26 Juny tot Vrydag
den 3 July 1744’, afgebeeld in De Haas, Wetten van het treurspel, p. 210. Voormalig
schouwburgregent Balthazar Huydecoper was toen baljuw van Texel en ongetwijfeld de drijvende
kracht achter dat Texels toneelweekje.
In Rotterdam deed in 1773 een actrice de uitlegging (Compleete verzameling, p. 235, 244), in
1775-1777 een acteur (Hs. Van Spaan, nr. 86).
Zie: Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige tooneel-speelen, die op den
Amsterdamschen schouburg vertoont werden (Amsterdam 1753), een verzameling losse,
ongedateerde explicaties.
Albach, ‘De vertoning van de kloostermoorden’, p. 332, geeft meer verslagen van buitenlandse
ooggetuigen; zie ook Albach, Drie eeuwen Gijsbreght, p. 139-140.
Louis [Luigi] Riccoboni, Réflexions historiques et critiques sur les différens théâtres de l'Europe
(Amsterdam 1740), p. 145.
Compleete verzameling, resp. p. 118 (voorstelling 31-8-1773), 140-141 (11-9-1773); Albach,
‘De vertoning van de kloostermoorden’, p. 332-333.
Hierover De Haas, Wetten van het treurspel, p. 31-32.
Schouwburg Nieuws, deel 1 (Amsterdam 1764), p. 70-71 (maart 1763).
De Schouwburg bezat een éénpersoonswolk (voor bijv. Rafaël) en een meerpersoons-wolk; zie
Hogendoorn, De Schouwburg in beeld, p. 120-121. Volgens Pos, ‘De Gijsbrecht als toneelstuk’,
p. xxviii, werd Rafaël later ‘een stereotype gedaante in een wit gewaad met vleugels. In moderner
opvoeringen liet men Rafaël in half duister of in het geheel niet verschijnen, terwijl de stem als
het ware in een lichtstraal hoorbaar werd; waartegenover hij in de opvoeringen der laatste jaren
[jaren 1950] uit het volk oprees en in een fraaie belichting de tekst als het ware zwevend liet
horen’.
Hs. Van Spaan, nr. 86 (cursieve tekst is in het origineel onderstreept).
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57 Zie De Leeuwe, ‘Der Erzengel Rafael’, p. 391. In de zeventiende eeuw werd Rafaël door zowel
mannen als vrouwen gespeeld. In de achttiende eeuw, aldus De Leeuwe, viel Rafaël onder de
‘tedere’ vrouwenrollen.
58 Er waren sinds de première (15-12-1707) ook ‘losse’ voorstellingen van Kloris en Roosje, maar
met ingang van het toneelseizoen 1718/19 werd het uitsluitend na Gysbrecht gespeeld.
59 Over de gecompliceerde wordingsgeschiedenis van deze klucht zie Louis Grijp, ‘De muziek in
de Bruiloft van Kloris en Roosje. Deel I: vóór de brand in de Amsterdamse Schouwburg (1772)’,
in: Tijdschrift voor Muziekgeschiedenis 61 (2011), p. 87-112.
60 Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January
(Amsterdam 1756). Zie A.C. Loffelt, Iets over de Bruiloft van Kloris en Roosje en den
nieuw-jaarswensch (Amsterdam [1888]), p. 14, die deze nieuwjaarswens als de vroegst bekende
signaleerde en toeschrijft aan de acteur Anthony Spatzier.
61 Zie Loffelt, Iets over de Bruiloft, p. 14-15.
62 De eerste nieuwjaarswens die is uitgesproken in de nieuwe schouwburg op het Leidse-plein
(op 2-1-1775) is van de acteur Jan de Waal (?-1789), die er nog vele zou schrijven.
63 Zie de prent van Jan Wandelaar (1690-1759) bij Pieter Langendijk, Don Quichot op de bruiloft
van Kamacho (Amsterdam 1712, 2de druk).
64 Hs. Van Spaan, nr. 281. Aldaar worden ook allerlei rekwisieten genoemd: ‘een groote lange
Tafel, gedekt, en 12 Tinne borden, servetten, lepels, vorken en messen daerop benevens kelken
en 5 a 6 Bouteljes wijn [...]; Een Tinne schotel met een gekookte of gebrade ham, twee schoteltjes
met salade en een schenkbord met brood; [... ] twee versierde mandjes met maegdepalm en
groente, een Papkom en lepel, een zoutvat, een Peperbos, een Waterpot, een Tang een hengel
&c [...] een kraen van Een biervat’.
65 Namelijk de rei van Amsterdamse Maagden aan het eind van het eerste bedrijf en de rei van
Edelingen aan het eind van het tweede.
66 Zie Louis Peter Grijp en Jan Bloemendal, ‘Vondel's theatre and music’, in: Jan Bloemendal en
Frans-Willem Korsten (red.), Joost van den Vondel (1587-1679), Dutch playwright in the Golden
Age (Leiden/Boston 2012), p. 139-156, aldaar p. 145, 155. Op p. 145 stellen de auteurs vast dat
Gysbrecht en Jeptha Vondels ‘richest plays with regard to music’ zijn. Hieronder bespreek ik
alleen de reien of liederen die nog in de 1729-tekst staan.
67 Zie Kees de Bruijn en Marijke Spies, Vondel vocaal. De liederen van Vondel (Haarlem 1988),
p. 56-57 (muziek en tekst), 102, 105. Zie ook Wikipedia onder de titel van het lied; voor de
melodie: www.liedjeskist.nl. Over Padbrué: Grijp en Bloemendal, ‘Vondel's theatre and music’,
p. 150-152. Een uitvoering van ‘O Kersnacht’ door Camerata Trajec-tina op de cd (Globe 6062)
‘Theatermuziek uit de Gouden Eeuw / Dutch Theatre music 1600-1650’; zie de discografie op
www.camerata-trajectina.nl.
68 Schouwburg Nieuws, deel 1, p. 272 (voorstelling 19-12-1763). Een orgel is te zien op Fokkes
tekening van de kloosterscène (III.4) uit 1769. Het lied is al snel een eigen leven gaan leiden;
zie www.liederenbank.nl.
69 De vraag of dat inderdaad zo gebeurde, is niet te beantwoorden zolang onbekend is of Ruloffs
óók nieuwe muziek voor zijn nieuwe liedteksten schreef. Sommigen gaan daar wel van uit: vgl.
Mieke B. Smits-Veldt, ‘Vondel's dramas: their afterlife in performance’, in: Bloemendal en
Korsten (red.), Joost van den Vondel, p. 157-170, aldaar p. 167.
70 Voor het ‘Lied van Simeon’: De Bruijn en Spies, Vondel vocaal, p. 59 (muziek en tekst), p.
105; Grijp en Bloemendal, ‘Vondel's theatre and music’, p. 145.
71 Grijp en Bloemendal, ‘Vondel's theatre and music’, p. 145. Een opname van dit lied op de in
noot 67 genoemde cd.
72 Oorspronkelijk werd dit lied gezongen door een rei van ‘Burghzaten’.
73 Schouwburg Nieuws, deel 2 (Amsterdam 1766), p. 145 (voorstelling 12-1-1765). Wat opvalt
is dat in de 1729-editie bij de eerste twee reien (‘O, Kersnacht’ en ‘Lof van Bethlehem’) vermeld
staat dat ze gezongen moesten worden, terwijl die aanwijzing achterwege blijft bij ‘Waar wert
oprechter trou’. Voor Rotterdam: Compleete verzameling, p. 118: ‘De Ryen, zyn door Juffr.
Evers en Juffr. van der Stel, buiten gemeen uitgevoert’ (voorstelling 31-8-1773), aldus ook p.
234 (27-12-1773). Dezelfde namen voor 1775-1777 worden genoemd in Hs. Van Spaan, nr.
86. Daar moet het gaan om ‘Waar werd oprechter trouw’ (Amsterdamse Maagden), want voor
de rei van Edelingen geeft Van Spaan de acteurs M. Tjallingius en H. van Eck en voor de rei
van Klarissen (d.w.z. voor ‘O, Kersnacht’): ‘Alle de Vrouwen’. De tekst van de Edelingen in
V.1 en V.3 is waarschijnlijk alleen spreektekst.
74 Compleete verzameling, p. 244 (voorstelling 31-12-1773), zie ook p. 235 (27-12-1773).
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75 Zie Grijp, ‘De muziek in de Bruiloft’ (met de melodieën).
76 Aanwezig in het Nederlands Muziek Instituut (Haags Gemeentearchief). Een orkestpartituur
die vermoedelijk uit de tijd van Ruloffs stamt, behoort tot het bezit van het voormalige Theater
Instituut Nederland (tin), maar is zeker al sinds 2010 onvindbaar, zoals Louis Grijp me indertijd
vertelde. De TIN-collectie wordt sinds 2013 beheerd door Bijzondere Collecties, Universiteit
van Amsterdam.
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De blinde dichteres en de ‘donkere wolk vanvergetenheid’
Een brief van Petronella Moens aan Diederich Ulrich Heinemeyer
(1800)
Peter Altena
In de laatste decennia van de achttiende eeuw was Duitsland ‘heet’ in de Republiek:
een vloed van vertalingen uit het Duits liet zien hoe groot de bewondering was voor
de literatuur, theologie en wijsbegeerte van het tot voor kort zo onbekende land.1 In
het veelgelezen maandblad Maandelykse Uittreksels of Boekzaal der Geleerde
Waereld werd in 1790 in de voorrede melding gemaakt van ‘den telkens
aanwakkerenden lust en smaak onzer Landgenooten voor alles wat in Duitschland
geschreven wordt’.2
Het tijdschrift gaf twee verklaringen voor de populariteit van de geschriften die
in Duitsland verschenen. Om te beginnen hadden de Duitse schrijvers zich ‘sedert
eenige jaaren’ toegelegd ‘om hunnen Lezeren nieuwe denkbeelden voor den geest
te brengen’.3 Daarnaast bestonden er in Duitsland ‘lieden die byna niets anders doen
dan schryven’: deze schrijvers ‘hebben 'er hun bestaan van’.4 Nieuwe ideeën en een
nieuw type schrijverschap, dat waren de blikvangers van de moderne Duitse cultuur!
Duitse broodschrijvers mochten volgens het blad echter niet worden vergeleken
‘met de Nederlandsche Autheuren’, ‘die meer uit vermaak, of uit enkel liefhebbery
voor Kunsten en Wetenschappen, of uit liefde voor den Godsdienst schryven’. De
weigering te vergelijken oogt als een defensieve manoeuvre - Nederlandse auteurs
zijn anders - met een zekere deemoed, maar zoals wel vaker gaat in deemoed
hoogmoed schuil. Het heeft er alle schijn van dat het onbaatzuchtig schrijven, zoals
dat in het vaderland beoefend werd, hier hoger werd aangeslagen dan het schrijven
voor geld.
Voorts stelt het blad met enige ontzetting vast dat Duitsers sedert enige jaren al
‘wat uit Nederland komt’ verachten. Die houding schoot vanzelfsprekend veel
Nederlanders in het verkeerde keelgat: volgens het blad was het daarom de hoogste
tijd om de Nederlandse eer te verdedigen.
Het moet daarom voor die door de naburen gesmade geleerden en schrijvers uit
de Republiek een bijzondere ervaring zijn geweest dat de Nederlandse eer nog geen
tien jaar later gered werd door een Duitser, Diederich Ulrich Heinemeyer. Heinemeyer,
een advocaat uit Jever (Oost-Friesland), stelde groot belang in de cultuur van de
Bataven en vatte het plan op om een groot standaardwerk over de Nederlandse cultuur
te schrijven. Een titel had hij al: Das gelehrte Batavien.
In 1800 stuurde hij naar grote groepen Nederlanders brieven, waarin hij om
inlichtingen vroeg. Uit die brieven kwam naar voren dat hij al heel wat voorwerk
had verricht - tijdschriften uitgespit - en intussen ook een fraaie collectie Nederlandse
boeken had aangelegd. Op 23 april 1800 stuurde P.H. van Lis vanuit Tholen een kort
briefje aan Heinemeyer en de meeste van zijn mededelingen laten zich lezen als
antwoorden. Van Lis schreef: ‘In mijne woonplaats kenne
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ik geen schrijvers’.5 Kennelijk was aan Van Lis een nogal ongerichte vraag - telt
Tholen schrijvers? - voorgelegd. Hij liet het echter niet bij dit teleurstellend bericht.
Aangestoken door Heinemeyers ijver schreef Van Lis dat hij in het ‘naburig Bergen
op Zoom’ alleen ‘de Beroemde Digteres en Zede-schrijfster Juffr. Petronella Moens’
kende. Hij had haar bezocht en gevraagd of zij hem wilde opgeven wat zij geschreven
had, ‘ten einde die aan UwEd te berigten’. Moens wees het verzoek van Van Lis af.
Hoe kende Heinemeyer Van Lis? Pieter Hendrik van Lis was als Utrechts student
omstreeks 1780 buitengewoon lid geweest van het genootschap Dulces.6 Sinds 1789
was hij predikant op Tholen. Zijn Leerredenen waren in 1786, 1796, 1798, 1799 en
1800 besproken in de Vaderlandsche Letteroefeningen. In de titelbeschrijvingen
waarmee de besprekingen openden, was te lezen waar Van Lis als predikant stond.
Kwam Heinemeyer door het depouilleren van recensietijdschriften aan de namen en
adressen? Of werkte hij alle netwerken van genootschappers en predikanten af? Die
netwerken waren min of meer openbaar dankzij de ledenlijsten in de
genootschapsbundels en dankzij het kerknieuws in de Boekzaal.
Met zijn verzoeken om informatie (en het daarbij geboden inzicht in zijn plannen)
raakte hij in de Republiek een gevoelige snaar: het gekwelde en geminachte Nederland
had in het buitenland nog één trouwe liefhebber. De ontvangers van de brieven
beschouwden Heinemeyer vanzelfsprekend als een man met smaak.
Heel wat schrijvers reageerden uitvoerig op zijn brief, Petronella Moens
bijvoorbeeld. Van Lis' bemiddeling stelde zij dan niet op prijs, maar zij verkoos ruim
een maand na diens huisbezoek zelf te antwoorden. Moens loopt in haar hier
gepresenteerde brief, op 30 mei 1800 verzonden vanuit Bergen op Zoom, haast over
van sympathie met Heinemeyers initiatief. Net als Van Lis bericht zij ook over
anderen: behalve over zichzelf schrijft ze over haar vriend Bernardus Bosch en haar
dichtvriendin Adriana van Overstraten. Ook anderen hielpen Heinemeyer op weg.
Ahasverus van den Berg bijvoorbeeld voegde aan de gegevens over zichzelf nog
acht ‘artykels’ over anderen toe.7 De energie waarmee Heinemeyer ondersteund werd,
getuigde bij velen, onder hen zeker Petronella Moens, van gevoelens van miskenning:
alsof na jaren van vergetelheid eindelijk iemand recht deed aan literatuur en
wetenschap in de Republiek.
Een jaar na het epistolair offensief ging Heinemeyer zelf op pad. In de zomer van
1801 reisde hij door de Republiek en uiteraard besteedde hij de meeste tijd in de
centra van literatuur en geleerdheid. Heinemeyer, die met reisbrieven het thuisfront
op de hoogte hield, werd naar eigen zeggen in de Republiek als een vriend ontvangen.
Opgetogen berichtte hij eind augustus vanuit Leiden over het enthousiasme dat zijn
komst teweeg bracht: ‘Wo ich bin, ist das Bureau ambulante de la Literature Batave.
Habe ich in einer Stadt erst mit 2 oder 3 Gelehrten Bekanntschaft gemacht, so werden
mir diesen mehrere presentiret, um sie in meine literarische Annalen zu verzeichnen’.8
Schrijvers en geleerden bedelden haast om aandacht en hoopten zo in het te
verschijnen standaardwerk van Heinemeyer eervol vermeld te worden. Baron de
Perponcher vereerde de advocaat op doorreis met een stapel door hem geschreven
boeken, Jan Lublink ‘de jonge’ sprak uitvoerig met Heinemeyer.
Onderweg werd hem uitzicht geboden op een eervolle betrekking in de Republiek.
Hoewel de tijden niet gunstig waren - in zijn reisbrieven staat hij uitvoerig
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stil bij armoede en verloedering in steden als Leiden -, werd hem meer dan eens
gezegd dat een professoraat het minste zou zijn dat de dankbare natie hem zou moeten
schenken. Van der Palm, de minister van Nationale Opvoeding, ontving Heinemeyer
op zijn ministerie, ‘ein wahrer Pallast’. En de minister vertrouwde hem, uiteraard in
zijn woorden, toe dat het ‘eine Schande für die batavische Nation’ was ‘dass ein
Ausländer ohne Vorgänger zu haben’ zich zo uitvoerig boog over de nieuwe
‘einländische Literatur’.9 Van der Palm hoopte dat zijn gast ‘eine ehrenvolle Stelle
in der Republik’ zou willen aannemen.
Die betrekking kwam er niet, Das gelehrte Batavien evenmin. Weerhield
teleurstelling over het uitblijven van gepaste eerbewijzen hem van de voltooiing of
was de onderneming te groot voor één man? Heinemeyer gooide het verzamelde
materiaal niet weg, vervolgde in Jever zijn juridische loopbaan en overleed in 1814.
Zijn doodsbericht haalde de Algemeene Konst- en Letterbode. In dat bericht werd
niet alleen herinnerd aan zijn informatiereizen in de Republiek, maar ook verteld dat
zijn weduwe bereid was het onvoltooide ‘Batavisch Gelehrtes Lexicon’ ‘tegen eenen
billijken prijs’ af te staan aan een liefhebber van de Nederlandse letterkunde.10
Naar alle waarschijnlijkheid verwierf Hendrik Willem Tydeman in dat jaar dit uit
12.000 losse papieren bestaande ‘lexicon’. Zeker is dat hij in 1862 de hele
papierhandel cadeau deed aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden. Van het naslagwerk is sindsdien niet veel gebruik gemaakt.11
In 1988 is het ‘Bureau ambulante’ toegankelijk gemaakt door F.J.H. Hochstenbach
en C.B.F. Singeling: aan het Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw
droegen zij een verkennend artikel bij, in de reeks ‘Kleine publicaties van de Leidse
Universiteitsbibliotheek’ lieten zij een boekje verschijnen met een overzicht van de
auteurs over wie Heinemeyer materiaal had verzameld, plus een lijst met namen van
degenen van wie hij brieven ontving.12 Met het boekje en in het artikel riepen
Hochstenbach en Singeling ‘onderzoekers naar de Nederlandse cultuur en wetenschap
van de tweede helft van de achttiende eeuw’ op om voortaan ‘even bij Heinemeyer’
te kijken.
Hun oproep heeft niet veel weerklank gevonden. In bijvoorbeeld het in 2008 aan
de Nederlands-Duitse culturele uitwisseling gewijde nummer van De Achttiende
Eeuw ontbreekt iedere verwijzing naar Heinemeyer. In de kloeke studie, die Ans
Veltman over Petronella Moens schreef, is veel te vinden, maar niet de brief van
Moens aan Heinemeyer. In het bewonderenswaardige Worm en donder komt de man
die volgens Van der Palm als eerste de nieuwe Nederlandse literatuur van de
achttiende eeuw in beeld bracht, niet voor. Dat wil geen ‘J'accuse’ zijn, maar een
verversing van de oproep van Hochstenbach en Singeling uit 1988.
En dan nu de brief van Petronella Moens aan Heinemeyer. Bij nadere beschouwing
viel me daarin een en ander op. Hij lijkt geschreven door iemand die moeite had met
de spelling van het Nederlands, in het bijzonder met het onderscheid ei/ij. Ook zijn
wat langere woorden soms gescheiden in twee gedeelten: broeder schap. Opvallender
is nog dat er tussen stukken van een zin punten geplaatst zijn. De brief is ongetwijfeld
door Moens gedicteerd aan een van haar schrijf-juffrouwen. Het gebruik om bij een
dictaat de zin te verdelen in schrijf- en onthoudbare gedeelten lijkt verantwoordelijk
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de leesbaarheid heb ik ze hier weggelaten. Vertrouwd is de ondertekening van haar
naam in potlood.
Haar brief is om tal van redenen de moeite waard. De biografische bijzonderheden
zijn misschien niet zo schokkend - het is wél bijzonder om haar de dingen zo scherp
te horen zeggen: de mentale en feitelijke afstand die zij neemt ten opzichte van Bosch
en Van Overstraten is op zijn minst opmerkelijk. Bijzonder is ook de frase waarin
staat dat zij bepaalde tijdschriften ‘hoort’ lezen. De bibliografische gegevens behoeven
vergelijking met wat Ans Veltman in haar Moens-boek over haar werk heeft
verzameld.13
In de weergave van de brief zijn de abbreviaturen overigens niet opgelost.14
[1r:] Ge Eerde heer!
met eene strelende aandoening verneem ik uit u verplichtende brief dat eindelijk
de bataafse letterkunde die tot hier toe voor hare geleerde na buu ren met eene
donkere wolk van vergetenheid bedekt bleef zich op de schitterendste weis in het
letteroeffenend duitsland zal vertoonen. dank - hartelijken dank - zij uw edeldenkende
geleerde vriend voor de onzeidige kunst liefde waer mede gij mijn kleen vaderland,
het welk in het opleveren van letterbeminnaars voor geene uitgebreide rijken of staten
behoeft onder te doen beschou d, ik gevoel duidelijk, welk eene onbegreipelijke
moeite het u zal kosten om u voortreffelijk plan te volvoeren, doch de
dankbaarheid van eene gevoelvolle natie en de toejuiching van eene geheele letter
kundige wereld, waer in voorzeker de wel-meenenste broeder schap heerst, zullen
u arbeid verzachten: terweil u naam met onsterfelijken roem verdient van eeuw
tot eeuw. aan de nageslagten zal worden overgebracht, ik haast mij dan ook om zoo
[1v:] veel in mijn vermogen is aan u vriendelijk verzoek te voldoen, schoon het
mij hartelijk leed doet, dat ik in alle opzichten. aan u wensch niet kan beantwoorden,
ik heb mijne boekverzameling niet hier. het getal der bladzeiden of de koopprijs kan
ik dus niet na waarheid opgeven. veel minder kan ik bepaalen in welke teidschriften
zij beoördeelt zijn. met verwondering verneem ik dat de vruchten van mijne swakke
kunst in zulk een aantal de boekverzameling van een uitlandse geleerde verrijken,
maer weinige ontbreken, volgens de lijst die ik hier weer zal insluiten, in 't jaar 1788
heb ik nog uitgegeven Lady Joh Graij treurspel in 5 bedreiven bij Loosies te Haarlem,
het welke beoordeelt wert in de vaderlandsche letteroefeningen dat zelfde jaar. dog
in welk nommer kan ik niet opgeven, bij die zelfde boekverkoper gaf ik één jaar later
nog uit Stichtelijke gedichten en brieven. dit wert beoordeelt in dat zelfde nummer
der vaderlandsche letteroefeningen, waer in mijn dicht en prosaiesch mengelwerk
wert beoordeelt, in het jaar 1794 gaf ik bij van Aken te Sandam uit Vrije gedachten
over de opvoeding van het mensdom [2r:] en bij brungers te amsterdam nederland
aan Pieter Paulus. beide stukies in groot octavo zij droegen toen myn naam nog niet.
dog na de revolutie in ons vaderland heb ik hu n opentlijk in de nieuwspapieren als
de mijne erkend, het eerste wert in het letter kundig magazijn en in de Vaderlandse
letteroeffening beoördeelt, dog van het laatste weet ik niet, ook schreef ik in het jaar
1794 en 95 met mijn vriend B: Bosch een weekschrift de wereld beschouwer getiteld,
dit kwam wekelijks uit bij van Buma te gouda dog het tweede deel sloten wij met
No 32. in het jaar 1793 gaf ik bij Bronkhorst en van Riemsdijk te B:O Zoom een
kleen stukie in het licht getiteld vertroosting der onsterfelijkheid, ik meen 20
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bladz in groot octavo. ook dit is beoordeelt in de letteroefening, en vaderlandsche
bibliotheek, meer beoordeelende teidschriften hoor ik niet leezen, in het jaar 1796
gaf ik bij J Plaat in den haag nog een dichterlijke brief aan Eelhart over de afscheiding
van kerk en staad in het licht, een stukie in groot octavo groot 16_bladzeiden en in
maart [2v:] van het tegenwoordige jaar, verscheen van mij in het licht den aanval en
schandelijke aftocht der engelschen bij Sneiders en van tienen in den haag, wert dit
stukie in 2 zangen uitgegeven, mede in groot octavo, dit is nog niet beoördeelt,
mogelijk is het een of ander kleen stukie mij wel uit het geheugen geraekt, dog daar
zal niets aan verloren zijn.
ik wil nu ook om aan u tweede begeerte te voldoen nog de teid van mijn geboorte
en het een en ander uit mijn weinig beduidend leven opgeven, de 16 November van
het jaar 1762 zag ik het eerste levenslicht, te Cubaart een kleen dorp in west Friesland,
waer mijn vader het predickambt bediende van daer wert hij beroepen naer
Aardenburg, in het toenmalig Staads Vlaenderen, ik bereikte toen nauwelijks 2 jaar.
iets meer dan 4 Jaar oud zijnde beroofde de kinder ziekte mij van het licht. het
genoegen het welk ik uit letteroeffeningen al vroeg schepte ontnam aan de treurigste
omstandigheden de wreedste bitterheid, in een afgelegen woonplaatz opgevoed
hadden mijne vermogens weinig gelegenheid om zich door geschikte oeffeningen
te ontwikkelen, ik beminde de dichtkunst [3r:] reeds in mijn teederste jaren,
onopgemerkt streefde ik voort en gaf zelf dichtstukken in het licht eër ik de geringste
beginzelen had geleert.
Zelf eër ik de onderscheidene voet maet bij naam kende. alleen mijn gehoor boeijde
mij aan de orde, schoon ik die niet zelden te buiten ging. eene al te levendige
verbeelding doet mij tot op dit oogenblik telkens dwalen, schoon het ook alleen die
verbeelding is die de schoone natuur die den loop der dingen voor zoo ver die in het
gebied der zinnen kan vallen, met levendige kleuren voor mij schildert.
mijn vader was mijn eenige leermeester in de een en andere nuttige kundigheden,
terweil of mijn zuster of mijn vriendin mijne gedachten op het papier brachten, in
het jaer 1780 wert door een dicht en letterkundig genootschap te amsterdam een
gouden éérpenning uitgelooft aan den schreiver van het beste dichtstuk, op de ware
kristen ik dong na die prijs en het gelukte mij die weg te draagen, in het jaer 1792
verkreeg ik den zilveren eerpenning van het genootschap onder den titel, kunst wordt
door arbeid verkreegen te leiden, voor een dichtstuk [3v:] de onschuld genaamd, en
in het jaar 1794 bekroonde een patriottichs dichtgezelschap te amsterdam een gezang
van mij, op de dood van den oud burgemeester Daniel Hooft met een gouden
eerpenning,
zie daar - geleerde heer! het een en ander aangestipt. het is alteid moeijelijk. wat
zeg ik? zelfs ten uitersten onaangenaam zoo veel van zich zelf te spreeken. doch uw
vriendelyk verzoek is mij een wet - die ik niet kon overtreden, wat nu mejuffrouw
van overstraten betreft. zij wert geboren den 7 july van het jaar 1760 te B:o:Zoom,
uit brave ouders. al vroeg beoeffende zij de tekenkunst en het sneiden van papier
met de schaer. in welke kunst zij een algemeene toejuiching verdient. ook de
dichtkunde was bij haer geliefd. buiten de stukies die ik met haer heb uitgegeven
ziet van haer nog de gravin jacoba van beijeren in 6 zangen het licht. dit werkie wert
uitgegeven bij de wedw Dòll en Zoon te Amsterdam, ik weet niet dat zij iets meer
schreift. Dhr B: Bosch, is omtrent 52 jaar oud. als leeraer bij de hervormde bediende
hij de gemeentens te Spanbroek, te Vollenho-
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ven en te Diemen, in het jaer 1782 wert hij beroemd door een voortreffend dicht stuk
[4r:] getiteld de eigenbaat uitgegeven bij M: de Bruin te Amsterdam, na de revolutie
in dat jaer voorgevallen, ontfing hij zijn demissie als predic. en wert benevens den
heer Nieuwenhuizen schreiver van het weekschrift de menschenvriend het welk door
hun beiden vervolgd wert tot den aanvang van het 6e deel wanneer de geleerde
nieuwenhuizen stierf, ik volgde die waerdige schreiver op. en met het 7e deel van
dat werk nam ik het geheel voor mij en sloot met het 10e deel. Bosch was ook
schreiver van het weekblad de godsdienstvriend ook gaf hij Leerredenen uit, ik meen
3 deelen dog ik weet niet recht wanneer. in het jaer 1796 wert hij lid van de nationaale
vergadering en den 4 meij 1798 vertegenwoordiger in de 2e kamer van het wetgevend
ligchaam. den 12 junij van dat zelfde jaar wert hij met andere leden gearresteerd en
verloor zijn vrijheid gedurende eenige maanden, na dien teid leeft hij amptelooz in
den haag en houd zig bezig zoo veel ik weet met de beoeffening van letterkunde,
maer bijzonderheden kan ik niet [4v:] van hem opgeven. doch indien ik langer teid
durfde neemen, om te antwoorden zoude ik in staad zijn om alles veel nauwkeuriger
van hem zelf te verneemen, want hij is mijn vriend.
zijn mijne opgegeven berichten niet duidelijk genoeg? Dan vraag ik u om
verschoning. elk oogenblik ben ik bereid om u waer ik kan dienst te doen, dog ik
vertrouw op u toegevendheid, omtrent al het gebrekkige; ik verstaan geen andere
tael dan het nederduitsch en beantwoord u dus ook in die taal om alle vervalsing
door het overzetten voor te koomen, ik beveel mij in u hoogachting en vriendschap,
en tekene mij geEerde heer, uw Dienaresse
B:O: Zoom
den 30 Meij 1800
[handtekening in potlood]

Eindnoten:
1 Viktoria E. Franke, Een gedeelde wereld? Duitse theologie en filosofie in het verlichte debat
in Nederlandse recensietijdschriften, 1774-1837 (Amsterdam/Utrecht 2009); Rietje van Vliet,
‘De kortstondige carrière van Johan Hendrik Munnikhuizen als “Übersetzungs Fabrikant”’, in:
De Achttiende Eeuw 40 (2008), p. 15-30.
2 Maandelykse Uittreksels of Boekzaal der Geleerde Waereld 150 (1790), p. III.
3 Maandelykse Uittreksels, p. IV.
4 Maandelykse Uittreksels, p.v.
5 Brief P.H. van Lis aan D.V. Heinemeyer, d.d. Tholen 23 april 1800. Universiteitsbibliotheek
Leiden (UBL), sign. LTK 1001.
6 C.B.F. Singeling, Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in
Nederland, 1750-1800 (Amsterdam/Atlanta 1991), p. 295.
7 F.J.H. Hochstenbach en C.B.F. Singeling, ‘Heinemeyers onvoltooide. Een onuitgegeven lexicon
over de achttiende eeuw’, in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 20 (1988), nr 1,
p. 38.
8 Reisbrief D.U. Heinemeyer (aan Ulrich Jasper Seetzen), d.d. 12 augustus 1801. UBL, sign. LTK
1001. Die reisbrieven verdienen het om uitgegeven te worden.
9 In Reisbrieven Heinemeyer (zie noot 8).
10 Hochstenbach en Singeling, ‘Heinemeyers onvoltooide’, p. 33.
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11 Hochstenbach en Singeling, ‘Heinemeyers onvoltooide’, p. 30 maken een uitzondering voor J.
Wille en P.J. Buijnsters.
12 Hochstenbach en Singeling, ‘Heinemeyers onvoltooide’, p. 29-50; F.J.H. Hochstenbach en
C.B.F. Singeling (ed.), Heinemeyers Bouwstoffen voor een biografisch lexicon (HS. LTK 867 en
andere) (Leiden 1988).
13 Ans J. Veltman-van den Bos, Petronella Moens (1762-1843). De Vriendin van 't Vaderland
(Nijmegen 2000).
14 Brief Petronella Moens aan D.U. Heinemeyer, d.d. Bergen op Zoom 30 mei 1800. UBL, sign.
LTK 867, letter M 391-394.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

180

A la mode
Daagse kleding in de stad en op het platteland
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg
Voor een loopje naar de markt of de bakker hoefde men geen bijzondere kleding
aan, heren gingen zelfs in hun Japonse rok (huisjas) de straat op; dames en vrouwen
uit de werkende stand kleedden zich in een jak en een in de taille gerimpelde wijde
rok met een schort erover. Met dit verschil: dames trokken 's middags een japon
(samaar) aan, werkende vrouwen en dames en vrouwen ten plattelande droegen altijd
een jak en rok.
Hoepelrokken waren wel in gebruik, maar werden allengs als lastig ervaren bij de
dagelijkse bezigheden. Vóór deze hoepels in de mode kwamen werd de ruimte in de
taille over de heupen verdeeld door er een rol van stof, gevuld met paardenhaar,
onder te dragen. Zo'n rol werd om de taille gestrikt en beuling of, spottend, wijvenspek
genoemd.
Brede heupen werden gewaardeerd. Vrouwen die een beuling ouderwets vonden,
droegen korte ronde verstevigingen (paniers) van riet of paardenhaar (crin). Bij de
werkende stand en op het platteland bleef de beuling nog lang in zwang.

De vrouwenrok
De bovenkant van de rok was gerimpeld, aan een band genaaid en met een haak
gesloten. Bovenaan (onder het schort) was een lange split. Men deed lang met een
rok: Betje Wolff meldde dat bij een van haar rokken ‘na negen jaren de haak was
afgegaan’. In haar pastorie, het huidige Museum Betje Wolff in Middenbeemster,
evenals in vele andere musea, bewaart men tal van rokken uit de achttiende en begin
negentiende eeuw, die in zeer goede staat zijn. Ze werden gemaakt van gebloemde
sits, van doorgestikte katoen en zijde, van wollen damast en effen laken (geschoren
wollen stof), van bedrukte en witte katoen. De onderste rok was wit.
Vrouwen droegen soms wel zes rokken over elkaar en trokken zo'n rokkenvracht,
die de pels genoemd werd, in zijn geheel aan en uit. Onder de rokken, over hun hemd,
droegen zij een dij- of diezak, een linnen of katoenen zak (15 x 30 cm) met een bandje
om het middel gebonden. Via de splitten in de rokken haalden zij hier hun beurs,
pepermuntdoosje of zakdoek (neusdoek) uit. Bij het werken werden de bovenste
rokken opgeslagen en in de splitten van de onderste gestopt. In de stadsmode deed
men dit na en noemde deze dracht op zijn Frans robe retroussée dans les poches.

Jakken
Over haar hemd droeg de vrouw een borstrok of lijfje van linnen en een halsje, een
voor- en achterpandje, op de schouders aan elkaar gezet, met bandjes om de romp
gestrikt. Hierover ging het keurslijf met veters voor of/en achter. Het keurslijf was
mouwloos en voorzien van walvisbaleinen voor de stevigheid. In de taille was een
naad met daaronder een ‘schootje’ met ingeknipte splitten, om
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de heupen ruimte te geven. De uitgespaarde stof noemde men piccadillekens.
Onderbroeken droeg men zelden. In boedelbeschrijvingen trof ik soms wollen
onderbroeken aan, maar men had er dan maar één of twee, die bij het paardrijden
gebruikt werden om de billen te beschermen. Om de hals werd een witte hals-neusdoek
tot een driehoek gevouwen.

Het bovenste jak had een sluiting van haakjes en oogjes. Het werd kassekien of
kassekijntje genoemd, in het Frans caraco. De jakken varieerden in model, stof en
prijs. Ze konden tot over de heupen vallen, maar ook tien centimeter onder de taille.
De rug kon een plooi à la française hebben of ook aangesloten zijn. Men noemde
zo'n aangesloten jak ook wel een juste of perrot. Na de opvoering van Mozarts
Bruiloft van Figaro kwam de juste à la Figaro in de mode. De jakken waren gemaakt
van bedrukte katoen, wollen damast, sits of zijde. Die laatste stoffen waren duur en
werden gedragen door rijke plattelandsvrouwen. Vooral in de Zaanstreek liet men
‘het breed hangen’: veel wijde rokken, een batisten schort en een wijd uitlopend
zijden jak. Een witte muts hoorde er altijd bij.
De gewone en plattelandsdracht groeide in de achttiende eeuw uit tot regionale
dracht: wat in de stad al uit de mode was werd gekoesterd. Verschillende elementen
werden tot specifieke kleding van een bepaalde streek. Door het toenemend
zelfbewustzijn van de plattelandsbevolking door economische vooruitgang, kwam
een trots op de eigen kledingstijl. Hierbij hebben stadsmode en streekmode elkaar
beïnvloed.
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Recensies
Bert Koene, Oranjeman Suideras (1743-1811). Een leven zonder
toegeeflijkheid.
Hilversum, Verloren 2016. 176 p., ill. Prijs: €19.
Het volgende citaat uit een brief van August Robbert van Heeckeren, heer van
Suideras, was voor Bert Koene de prikkel om aan een biografie over deze Gelderse
Oranjeman te beginnen: ‘Ik heb nog vergeten u te zeggen dat het niet mijn fout is
dat mijn echtgenote geen geweten heeft’. Zo'n uitspraak wekt verwachtingen over
twee levens vol conflicten en misschien veel passie. Maar Koene moet zich bij het
verder onderzoek naar August Robbert van Heeckeren, of - met zijn roepnaam Robbert, teleurgesteld hebben gevoeld. Wel conflicten, maar van humor, cynisme,
passie of andere uitingen van een opvallende geest is bij Suideras weinig sprake.
Koene heeft zich daardoor niet laten afschrikken. Dat is bijzonder voor deze
biograaf, die de lat hoog legt. Over de hoofdpersoon van Koenes boek Schijngestalten
(2013), Gerard Brantsen, die een leven leidde vol avonturen, politieke zwenkingen,
vaderlandsliefde versus eigenbelang, opportunisme versus overtuiging, diplomatieke
missies en liefdesaffaires, concludeert hij dat Brantsen maar één keer in zijn leven
‘heroïsch gedrag vertoonde’ (p. 387). Dan is de held van dit nieuwe boek, die volgens
de ondertitel leefde ‘zonder toegeeflijkheid’, een ‘anti-held’ zonder weerga.
Het is een verdienste van Koene dat hij objectief blijft en pas in zijn ‘Nawoord’
tot een voorzichtige verklaring komt van het beeld dat zijn boek van de hoofdpersoon
oproept. Ook de ondertitel ‘zonder toegeeflijkheid’ wordt daar verklaard: ‘Suideras
was niet iemand van grijstinten’. Maar ook daar laat Koene veel ruimte voor een
beoordeling van de persoon Suideras.
De lezer heeft intussen kennisgemaakt met een overvloed aan onaangename
eigenschappen. Suideras blijkt het steeds opnieuw nog bonter te kunnen maken dan
al het geval was, maar zonder echte allure. Hij begon als verkwistende jongeman
schulden op te bouwen waaruit hij zich probeerde te redden door óf een vlucht in
een huwelijk met een vrouw met geld óf een vlucht naar het buitenland. Zijn broer
Jacob Adolph wilde hem helpen, maar Suideras bleef verkeerde informatie geven
en ruzie met hem maken.
Zijn huwelijk met Aleida Jacoba van Westrenen is een wonderlijke
aaneenschakeling van laagheid, chantage, minachting, bedrog, verkwisting, zelfbeklag,
ijdelheid en laf gedrag. Koene vat het samen in de hoofdstuktitel ‘Het rampzalige
huwelijk’. De eerste verloving werd verbroken in 1771, maar enkele jaren later
vonden er opnieuw onderhandelingen plaats, die leidden tot een huwelijkssluiting
op 17 september 1776. Suideras kon het feest niet betalen, wilde eigenlijk niet met
zijn vrouw samenwonen, maar alleen van haar geld profiteren, ontvluchtte haar al
snel en hield zich schuil. Hij frustreerde met absurde eisen en onverwacht gedrag de
pogingen van zijn broer en Aleida Jacoba om zijn financiën te regelen. Hij arrangeerde
een pesterij door zijn vrouw ervan te beschuldigen dat zij bepaalde schulden niet
volledig betaalde, waarbij hij een deurwaarder nodig had om haar de aanzegging te
bezorgen, maar deze man had er de grootste moeite mee om het rare dwangbevel af
te geven.
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Een kennis omschreef de echtgenoten als ‘een losbollige raadsheer en een
eigenzinnige, koppige dame’ (p. 39). Suideras had zich voorgenomen om na zijn
huwelijk nog ‘doller’ te leven dan daarvoor, onder andere door grote bedragen te
vergokken bij het kaartspelen. Maar zijn schoonvader stak daar een stokje voor door
te regelen dat Suideras niet aan het geld van de familie van Westrenen kon komen,
een lelijke streep door de rekening van de opschepperige echtgenoot. Aleida Jacoba's
koppigheid blijkt onder meer uit haar vasthouden aan het gesloten huwelijk. Het
hoogtepunt van die merkwaardige trouw was de volgens Koene ‘potsierlijke viering
van de zilveren bruiloft’ in september 1801. Aleida Jacoba woonde toen op De
Grunerie, een familielandgoed bij Den Haag. Suideras was niet aanwezig, volgens
zijn vrouw omdat hij een politieke banneling was. Een plaatselijke
gelegenheidsdichter, Dirk Onderwater, declameerde 53 versregels over liefde, trouw
en geluk die aan Suideras werden toegezonden.
Aleida Jacoba en August Robbert hadden een dochter, tot verbazing ook van
Koene. Charlotte Sophia werd op 11 april 1781 in Arnhem gedoopt. In 1780 was
dus enige tijd tafel én bed gedeeld, concludeert de auteur. Suideras erkende deze
dochter, maar droeg niets bij aan haar opvoeding. Wel had hij belangstelling voor
een klein legaat dat een zus van hem voor deze dochter bestemde, maar die zus zorgde
ervoor dat hij er geen gebruik van kon maken. Even duidelijk als zijn wettige dochter
erkende August Robbert in 1791 een onecht kind, dat bij haar doop de namen Maria
Augustina Robberdina kreeg.
Suideras minachtte iedereen die niet van adel was. Hij schold werklui die zich bij
hem aandienden uit voor ‘blixemskinderen’ en bedreigde hen. Een daarop volgende
aanklacht nam hij niet ernstig vanwege de afstand tussen hem en een gering persoon
als een ambachtsman (p. 75-76). Later probeerde hij betaling van ambachtslieden
die voor zijn vrouw in De Grunerie hadden gewerkt, te blokkeren. Armoede en
dreigende huisuitzetting van deze mensen nam hij op de koop toe (p. 159). Ook zijn
echtgenote en haar familie voldeden in feite niet aan zijn op niets berustende
standaard.
Suideras had wel de pretentie dat omgang met aanzienlijke mannen bij zijn stand
hoorde. Dat was volgens Koene de reden waarom hij verschillende keren zijn politieke
vijanden, de broers Robert Jasper en Frederik Benjamin van der Capellen in
bescherming nam. De prins en zijn aanhangers stelden Suideras waarschijnlijk aan
als bestuurder in Zutphen om een tegenwicht te vormen tegen Frederik Benjamin
van der Capellen. In die zin heeft hij zijn taak redelijk vervuld, maar bestuurlijke
tactiek en strategie waren hem vreemd. Koene citeert een schimpdicht uit de Zutphense
Courant waarin Suideras weggezet wordt als ‘hoerendop’, ‘brabbelbaart’, echtbreker,
rechtsverkrachter, landverrader, schuldenaar en ‘snoode deugniet’ (p. 83).
Het uitvoerige hoofdstuk over Suideras als schepen en scholtus in Zutphen (p.
55-104) is zeer lezenswaard; het is informatief en levendig geschreven. Via de positie
van Suideras komt het bijzondere karakter van Zutphen met een patriottische voorpost
in een prinsgezinde omgeving duidelijk aan de orde. Zutphen is in dit hoofdstuk meer
‘hoofdpersoon’ dan Suideras en dat is prettig als afwisseling tussen de verhalen over
de misstappen en strapatsen van de Oranjeman, hoe onvoorspelbaar die ook zijn. De
rol van het stadsbestuur, waarin de twee politieke richtingen, prinsgezind tegenover
patriottisch, vertegenwoordigd zijn, de betekenis van de vrijcorpsen en
burgercompagnieën, de positie van ‘gemeens-
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lieden’, de invloed van voormannen als de Van der Capellens, burgemeester Verstege
en Suideras zelf, dat alles wordt geduid en is ondanks het bijzondere karakter van
Zutphen in veel opzichten representatief voor wat in andere steden aan de orde was
in de boeiende jaren tachtig van de achttiende eeuw. Anekdotes over personen
ontbreken ook in dit hoofdstuk niet, bijvoorbeeld de belevenissen van Crookceus,
eveneens een Oranjeman met een eigenaardige stijl van leven. Dat zorgt op de pagina's
84-88 voor een droste-effect.
Na het herstel van het stadhouderlijk gezag in 1787 kon Suideras zijn bestuurlijke
taken voortzetten in rustiger vaarwater: weinig werk, maar behoorlijk betaald. De
omwenteling van 4 februari 1795 maakte daaraan een einde. ‘Burger’ August Robbert
van Heeckeren werd in staat van beschuldiging gesteld vanwege misdaden als
bestuurder van Zutphen. Hij verdedigde zich enkele jaren later in een uitvoerige
Apologie. Zutphen kreeg als gevolg van de terugkeer van de patriotten uit Frankrijk
en het uitroepen van de Bataafse Republiek een revolutionair bestuur.
In dit verband wil ik erop wijzen dat de mededeling op p. 107 over Robert Jasper
van der Capellen onjuist is. Zoals blijkt uit hoofdstuk 5 van mijn Robert Jasper van
der Capellen tot den Marsch (1743-1814). Regent, democraat, huisvader (2010) liet
deze zich niet kiezen tot representant van de burgerij van Zutphen. Dat gebeurde
tegen zijn wens. Hij bleef tot 1802 in Frankrijk, wars van elke politieke bemoeienis
en vooral afkerig van Gelderland. Pas in 1808 zette hij in Wageningen weer voet op
Gelderse bodem en Zutphen heeft hij vermoedelijk alleen vanuit het rijtuig
teruggezien, toen hij van Wageningen naar Deventer verhuisde.
Suideras werd als hardnekkig aanhanger van het oude bewind op 12 februari 1795
gearresteerd uit naam van het nieuwe bestuur in Zutphen. Zijn detentie werd na
enkele weken omgezet in stadsarrest, maar hij slaagde erin naar Pruisisch grondgebied
uit te wijken. Dat kwam hem te staan op levenslange verbanning uit Gelderland.
Zijn Oranjetrouw duurde eveneens levenslang. In 1799 zag hij kansen bij te dragen
aan pogingen tot herstel van het stadhouderschap, ook tot eigen voordeel. Hij wist
niet dat prins Willem en prinses Wilhelmina geen functies zagen voor ‘types als
Suideras’. Dus stortte hij zich in ‘Gele Donderdag’, een inval op 5 september 1799
in Gelderland en Overijssel. De beschrijving door Koene van deze absurde
onderneming is een prachtige aaneenschakeling van understatements. Het aandeel
van Suideras hield in dat hij een leger van 6000 man fantaseerde, gewapend met
‘schietgeweer of wapens van het boerenbedrijf’. In werkelijkheid hield hij een
‘strooptocht door de Achterhoek’, voor hemzelf het hoogtepunt van zijn leven. Deze
duurde één dag en eindigde waar de expeditie begon: het slot Gemen op Pruisisch
grondgebied.
Koene denkt op p. 166 aan Don Quichot. Toch is Suideras ook in deze episode
eerder een charlatan van deerniswekkend kaliber dan een ridder van de droevige
figuur en meer een onnozele dan een vernuftige edelman.
Dit boek, mooi verzorgd door uitgeverij Verloren, over een onaangenaam mens
in een spannende tijd beveel ik van harte aan.
JACQUES BAARTMANS
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Jaap R. Bruijn, Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw.
Zutphen, Walburg Pers 2016. 320 p., ill. Prijs: €29,50.
In de inleiding verklaart Jaap R. Bruijn de titel van zijn nieuwe boek: de meest
gebruikelijke betekenis van het woord ‘zeegang’ is deining, de beweging van het
zeeoppervlak door de wind. Een nieuwere betekenis van het woord is de gang naar
zee door de zeeman om er zijn brood te verdienen. Deze betekenis staat centraal in
dit boek.
Bruijn heeft een grote naam op het gebied van de Nederlandse zeegeschiedenis
en is inmiddels met emeritaat. Voor dit boek heeft hij geen nieuw onderzoek gedaan,
maar maakt hij gebruik van bestaande studies om een beeld van het zeemansleven
in de achttiende eeuw te schetsen. Hij is daar naar mijn idee goed in geslaagd. Het
is een vlot leesbaar boek dat je snel invoert in het leven van de mannen die de
wereldzeeën bevoeren, maar ook in dat van de mannen die dichterbij huis hun brood
op zee verdienden: respectievelijk bij de VOC, de marine, de koopvaardij, de
walvisvaart en de visserij. De auteur bedient zich niet alleen van doorwrochte studies
en proefschriften, maar put veel uit de aanwassende stroom egodocumenten (in het
laatste hoofdstuk laat Bruijn de personen die een egodocument hebben achtergelaten,
nog even apart de revue passeren) en niet te vergeten uit de boeken die de laatste
jaren op basis van de archieven van Kew geschreven zijn. Door de thematische
aanpak leer je als lezer door het hele boek heen een paar mannen kennen van wie
aantekeningen of memoires zijn overgebleven en uitgegeven.
In de eerste helft van het boek gaat Bruijn uitvoerig in op het leven van een zeeman:
van zijn aanmonstering tot en met het leven met anderen op een schip.
Op verschillende manieren kon je zeeman worden. Als je vader of een ander
familielid dat was, werd je al snel meegenomen naar zee. Van je familie leerde je
het vak. Vele anderen kwamen van het platteland of uit de ons omringende landen
naar Hollandse havensteden als Amsterdam en Enkhuizen, maar ook naar het Zeeuwse
Zierikzee op zoek naar werk. In die steden waren altijd veel handen nodig om de
vaart op gang te houden. Er moesten schepen gebouwd worden en gerepareerd, touw
geslagen, zeilen genaaid, voedsel geprepareerd en er was een niet aflatende vraag
naar zeelui. Een zeeman was vaak lang onderweg en zijn leven was vol gevaren. Hij
kon ziek worden en zelfs sterven, maar ook gevangen genomen worden of gekaapt.
In dat laatste geval was hij vaak jaren van huis en ook uit de vaart. Om vrij te komen
moest er een grote som geld op tafel komen, veelal bijeen geschraapt door de familie
thuis en de reders. Het tekort paste een stadsbestuur schoorvoetend bij. Het bestuur
van Zierikzee bedacht een soort risicoverzekering waar elke zeeman aan mee moest
betalen. Zo ontstond de zogenaamde Slavenkas (vanaf 1735).
Het vak leerde de zeeman veelal in de praktijk. Om hogerop te komen volgde hij
een opleiding aan de wal. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw kwamen er
steeds meer scholingsmogelijkheden, waardoor in toenemende mate zeeman een
beroep werd waarvoor je koos en niet een baantje waar je in verzeild raakte omdat
er geld verdiend moest worden.
Op de grote schepen was er een grote variëteit aan functies en werk. De houten
schepen hadden onderweg onderhoud nodig en om te kunnen varen waren veel handen
vereist om het scheepstuig te bedienen. Dat was veelal ongeschoold

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

186
werk, maar er was ook werk waarvoor specifieke kennis en vaardigheden en soms
lef essentieel waren. Dan waren de verdiensten dienovereenkomstig. De walvisvaart
betaalde bijvoorbeeld beter dan de handelsvaart omdat het werk gevaarlijk was. De
mannen die het spek van de walvis afsneden, verdienden het meest. Daar komt dan
ook ons woord spekkopers vandaan. Hun taak was het bewerken van de walvis die
langszij in het water lag. We kunnen ons het glibberige werk makkelijk voorstellen.
Aan boord was men nooit alleen; privacy kenden alleen de mannen met een hoge
functie, zoals de kapitein en de officiers. Hoe lager de functie des te meer zaten ze
opeengepakt en zelfs een eigen bed zat er niet altijd in: velen sliepen in hangmatten.
De scheepskist van de zeeman was meestal zijn enige privéplekje. Daarin bewaarde
hij naast zijn persoonlijke spullen ook het wekelijks uitgedeelde roggebrood, de kaas
en de boter. In de loop van de tijd ontdekte men dat goed eten veel narigheid en
daarmee verlies van arbeidskrachten kon voorkomen. Verse groente voorkwam
scheurbuik en tandverlies en ook goed water was van levensbelang. Voor de medische
verzorging ging een chirurgijn mee, die zijn handen vol had aan het verzorgen van
beknelde of gebroken ledematen en in geval van ernstige ziekte zo goed en zo kwaad
als dat ging probeerde iemand in leven te houden of in ieder geval te voorkomen dat
een besmettelijke ziekte iedereen op het schip aanstak. Doodgaan op een schip
betekende een onbekend graf, het zogenaamde zeemansgraf. Was er een zielzorger
aan boord, dan las die voor uit de bijbel. Zo niet, dan nam de schipper die taak op
zich.
In de tweede helft van het boek gaat Bruijn apart in op de verschillende typen
vaarten. Hoewel er veel overeenkomsten waren kunnen we natuurlijk ook verschillen
aantreffen. Bij de walvisvaart was sprake van trouw van de zeeman aan zijn schipper.
In de visserij rekruteerde men zijn personeel veelal uit de directe omgeving van de
thuishavens. Hele dorpen waren afhankelijk van deze vorm van werkgelegenheid en
de gevolgen van de achteruitgang van deze vaart aan het einde van de achttiende
eeuw door concurrentie en oorlogshandelingen waren desastreus. De Oost-Indische
Compagnie had drie keer per jaar enkele duizenden zeelui nodig. De marine
daarentegen had alleen personeel nodig als er op zee een oorlog uitgevochten moest
worden. Vanzelfsprekend was weglopen van een marineschip iets heel anders dan
weglopen van een compagnieschip. In het eerste geval was het desertie, in het tweede
geval had het hoogstens gevolgen voor de gage die niet meer werd uitbetaald.
Mannen op zee lieten vaak familie aan de wal achter; hun moeder, hun broertjes
en zusjes, soms allemaal afhankelijk van zijn loon. Veel vaker hadden ze een gezin
aan wal. Zij probeerden allemaal contact met elkaar te onderhouden. Brieven werden
door de heengaande en terugkerende schepen van elkaar overgenomen en
meegenomen. Bleef er na het overlijden van een zeeman een gezin achter, dan kon
dat rekenen op steun van de gemeenschap. Het kon een beroep doen op de diaconie
of op de armenzorg van de overheid.
Zo geeft Zeegang een goed beeld van alle aspecten van het achttiende-eeuwse
zeemansbestaan. Dat wordt aangevuld door een apart katern met tal van interessante
illustraties, zoals een afbeelding van de ijzeren kist waar de Slavenkas van Zierikzee
in werd bewaard. Deze is nog steeds te zien in het stadsmuseum aldaar. Ik miste
alleen een verklarende woordenlijst.
DINI HELMERS
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Machiel Bosman, De roofkoning. Prins Willem III en de invasie van
Engeland.
Amsterdam, Athenaeum 2016. 268 p. Prijs: €19,99.
Het is een van de bizarre verhalen uit de Nederlandse geschiedenis: de Glorieuze
Revolutie van 1688. Waar Napoleon en Hitler later niet in zouden slagen, lukte het
Willem III wel. Met een vloot driemaal groter dan de beruchte Spaanse Armada
(precies honderd jaar eerder) veroverde hij zonder slag of stoot de Engelse troon.
Toch is het een gebeurtenis waar weinig Nederlanders weet van hebben, terwijl men
daarentegen wel het jaartal 1066 kent als het jaar waarin Willem de Veroveraar als
laatste Engeland veroverde. En dáár ligt precies de essentie. Veroverde Willem III
wel Engeland?
In 1688 hadden zowel de Engelsen als de Prins van Oranje er alle belang bij om
het allesbehalve een verovering te noemen: de Engelsen die uit trots moeite hadden
met de verovering, Willem III om geen usurpator te zijn en voor beide partijen de
benodigde politieke legitimering. Willem III beriep zich op zijn rol van bevrijder op
uitnodiging van de Engelsen, die zich op hun beurt weer beriepen op het contract
tussen vorst en volk dat door hun koning James II was geschonden. Zo ging de
verovering voortaan (gevoed door latere Engelse geschiedschrijving) de boeken in
als een legitieme troonswisseling. (Hoewel het compromis en de benodigde politieke
legitimatie ook na 1688 nog lang voer zou zijn voor geschiedschrijvers en politieke
denkers.)
Het is opvallend hoe weinig aandacht er in Nederland is besteed aan de
gebeurtenissen in 1688. Naar aanleiding van herdenkingsjaar 1988 verschenen er
diverse artikelen, congresbundels en boeken, echter veelal geschreven vanuit een
onmiskenbaar Brits oogpunt. Hoewel in de jaren hierna pogingen zijn ondernomen
dit weer recht(er) te trekken, ontbrak er nog een Nederlands boek (zowel in taal als
perceptie), geheel gewijd aan de Overtocht en de daarop volgende Glorieuze
Revolutie. Machiel Bosman - bekend van zijn boek over Elisabeth de Flines en zijn
editie van de dagboeken van Jacob Bicker Raije - sprong in dit gat met De roofkoning
en doet hierin een poging om de motieven van de hoofdpersonen rondom 1688 te
doorgronden.
Het boek heeft een sterk literaire insteek. Zelf noemt Bosman zich een ‘historicus
in de traditie van de grote verhalenvertellers’ die met een ‘ouderwetse benadering’
van geschiedenis verhalen wil vertellen. Het doet De roofkoning vervallen in een
ambivalent populair-wetenschappelijk boek dat zich wil laten lezen als een roman.
Dat Bosman feiten met verhalen wil vermengen komt de helderheid van het boek
niet altijd ten goede. Hoewel de gebruikte citaten allemaal terug zijn te voeren op
pamfletten, brieven en egodocumenten, maakt dit dat het boek op sommige punten
gekunsteld overkomt.
Al direct bij aanvang wil Bosman de lezer meesleuren en onderdompelen in het
verhaal. Zonder context of achtergrond opent het verhaal met een koningin in
barensnood en met haar benen gespreid (inclusief citaten van het koninklijk echtpaar
en de vroedvrouw). Na drie pagina's bevindt de lezer zich één pagina lang in
Hellevoetsluis bij de Prins van Oranje in oktober 1688 om vervolgens in een flashback
te lezen dat men in Engeland twijfelde aan de zwangerschap van de eerder bevallen
koningin. Het boek vereist te veel voorkennis, wil men deze literaire opening begrijpen
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maken heeft. Maar wie even doorzet krijgt de benodigde kennis vervolgens wel
aangereikt. Dit doordat Bosman tot tweemaal toe een tijdsprong van twintig jaar
terug in de tijd maakt.
De helderheid is her en der slachtoffer van de literaire aanpak. Soms begint die
ook tegen te staan: ‘Zo doe je dat dus, je rug recht houden. Leefden zijn vader en
broer nog maar, dan konden ze het zien. De koning ligt op ramkoers, al zal hij die
zelf niet zo ervaren, want hij is de koning en hij zal worden gehoorzaamd - toch? De
koning maakt slapende honden wakker. Hij dwingt mensen kleur te bekennen die
liever onzichtbaar waren gebleven’ (p. 94). Een pagina verder: ‘De relatie van vorsten
is van nature broos. Er is altijd sprake van oud zeer, en de emmer is altijd bijna vol,
maar met een beetje goede wil past er heus nog wel iets bij’. Of: ‘Moet er ook nog
haring mee? Ja, er moet ook nog haring mee’ (p. 131-132).
Voor een boek over de gebeurtenissen in 1688 is de aanloop lang. Exclusief de
aantekeningen en noten (hierover later meer) telt het boek bijna tweehonderd
bladzijden. Pas rond pagina 100 zijn we in 1688 aanbeland. Aan de andere kant:
zeventiende-eeuwse internationale politiek is niet gemakkelijk, maar Bosman weet
het in de lange opmaat wel allemaal helder uit te leggen. Alleen de voor het verloop
van de geschiedenis zo belangrijke herroeping van het Edict van Nantes komt er erg
bekaaid van af. Ook de afloop is erg summier beschreven, zeker voor een boek dat
voor de helft uit een opmaat bestaat. De ingewikkelde politiek-juridische kwestie
rondom de kroning na de vlucht van James II is relatief kort behandeld en ook de
Ierse strijd komt er slechts van af met een korte vermelding. Met als slotzin dat op
de dag van de kroning van Willem en Mary bekend werd dat James II met een Frans
leger in Dublin gearriveerd is, eindigt Bosman zijn verhaal met een literair open
einde. (Hoewel Huygens al een maand eerder, op 28 maart 1689, het sterke gerucht
van de landing van James II en diens hulptroepen op Ierse bodem noteerde.)
De omvang van het bronnenmateriaal over de Glorieuze Revolutie (zowel primair
als secundair) is enorm. Ideaal om eruit te putten. Of zoals Bosman als verantwoording
schreef: ‘Een literatuurlijst ontbreekt. Ik zou duizend titels kunnen noemen’ (p. 228).
Hoewel het boek zelf geen voetnoten bevat, wordt in de lijst Noten achterin per citaat
verwezen naar de originele bron en per hoofdstuk naar de belangrijkste geraadpleegde
literatuur. Verdere verwijzingen laat Bosman achterwege. De reden hierachter: ‘ik
zou bij iedere zin een of meer vindplaatsen kunnen geven die mijn lezing bevestigen,
en ik zou bij iedere tweede zin een of meer vindplaatsen kunnen geven die mijn
lezing ontkrachten. Op die manier is geschiedenis inderdaad een debat zonder eind’
(p. 228).
Maar Bosman doet absoluut meer dan het samenrapen en overschrijven van eerder
onderzoek in een literair jasje. Dit wordt vooral duidelijk in de interessante
Aantekeningen. Op het einde van het boek krijgen we inzicht in het door Bosman
gedane onderzoek en in de totstandkoming van het boek. In die Aantekeningen staan
zaken die niet pasten in de lopende tekst maar wel nieuwe inzichten geven in het
onderzoek naar 1688. Zoals over de dubieuze betrouwbaarheid van Gilbert Burnet,
over de rol van Willem III bij de moord op de gebroeders De Witt in 1672 en over
zijn vermeende sodomie. Ook schept Bosman eindelijk helderheid over de totale
omvang van het leger van Willem III, waar foutieve cijfers al jarenlang de ronde doen
in de secundaire literatuur. Alleen over de verspreiding van de Declaratie en de
drukpers gaat Bosman in
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zijn stelligheid enigszins in de fout. Daarvoor gaat hij te beperkt op de materie in.
Over de rol van Declaratie is al veel geschreven. Sommigen noemen deze legitimatie
van de Prins van Oranje de ruggegraat van het gehele succes van de Invasie, anderen
zijn minder stellig. Uiteraard haalt Bosman ook de gangbare literatuur aan. In de
discussie over het belang van de Declaratie voegt hij het interessante (en vergeten)
aspect van egodocumenten toe. Een goede insteek: immers, als de Declaratie echt
zo populair zou zijn, moet die ergens genoemd worden door een tijdgenoot. Zeker
door degenen die elk politiek gerucht noteren. Het vreemde is: zij schrijven niets
over de Declaratie. (Maar in tegenstelling tot wat Bosman beweert, kende
dagboekschrijver Roger Morrice de strekking in november 1688 wel degelijk.) De
conclusie die Bosman op basis hiervan trekt, is dat de Declaratie een minder grote
rol speelde dan door onderzoekers is gesuggereerd. Ondanks die door Bosman
aangeboorde nieuwe bronnen is het laatste woord over de invloed van de Declaratie
nog niet gezegd.
Die egodocumenten maken tevens dat Bosman onnodig twijfelt aan het bestaan
van een meegenomen drukpers - mede omdat er in de door hem aangehaalde
geschriften van Huygens en Burnet te weinig over staat. Het is waarschijnlijker dat
de drukpers in Exeter moest achterblijven. Ook in 1690 nam Willem III een drukpers
en drukkers mee naar Ierland.
Hoewel intriges, spionage, achterkamertjespolitiek en geruchten als
propagandamiddel een rode draad vormen in het boek, komt propaganda in de vorm
van prenten en pamfletten (te) weinig aan bod. Zijdelings krijgt de lezer bij flarden
een beeld van de briljante propaganda uit het Oranjekamp, maar aan echte voorbeelden
ontbreekt het. Zoals gezegd krijgt Willem III's Declaratie een minder grote rol
toebedeeld dan die in feite speelde (p. 108) en de latere Declaration of rights (1689)
noemt Bosman niet ‘heel ingrijpend’ en ‘vooral van belang om zijn symbolische
waarde’ (p. 190). Ook hier was meer erkenning op zijn plaats geweest. Ook met
Bosmans opmerking dat Willem III de grootste staatsman was die Nederland heeft
voortgebracht, zal niet iedereen het eens zijn. Bosman haalt in De roofkoning nieuwe
bronnen aan, herleidt verhalen tot hun bron en maakt op die manier tevens - ik zou
bijna zeggen helaas - een einde aan twee canonieke verhalen rondom de Invasie:
namelijk de enorme, uitgespreide botenparade die gelijktijdig zowel in Calais als in
Dover te zien, en te horen, was en de kleurrijke intocht in Exeter.
Wel gaat Bosman de fout in met zijn theorie dat het ‘zo goed als ondenkbaar’ is
dat de Amsterdamse burgemeesters op de hoogte waren voordat de prins zelf (midden
juli 1688) besloot om het plan in gang te zetten (p. 246-247). Zij waren namelijk wel
al eerder ingelicht en burgemeester Witsen was zelfs al vroeg op de hoogte.
Dan de titel ‘De roofkoning’. Persoonlijk had ik moeite met die benaming. Het
maakte zelfs dat ik gereserveerd begon met lezen. De titel misleidde mij door me te
laten denken dat Bosman in de (achterhaalde) voetsporen van de Engelse
geschiedschrijving trad. Voor iemand die doelbewust afstapt van de Engelse visie
op de gebeurtenissen van 1688, lijkt de term ‘roofkoning’ voor Willem III erg vreemd.
Volgens Bosman is de titel ironisch bedoeld. Waarom de auteur zijn boek deze titel
gaf, wordt de lezer pas duidelijk als hij het boek uit heeft. Achteraf gezien ligt de
keuze voor deze titel dan ook absoluut in het verlengde van Bosmans opvattingen
over de Glorieuze Revolutie. Hij concludeert:
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de Engelsen ‘hebben een buitenlandse invasie getransformeerd in een Glorious
Revolution van Engelse makelij en de Nederlandse inbreng geminimaliseerd. De
afgelopen decennia is ter compensatie daarvan wel gesuggereerd dat de Republiek
Engeland zo ongeveer heeft veroverd, maar ook dat is een interpretatie die niet
overtuigt. Het gaat hier om een onttroning, niet om een verovering; dat zijn twee
wezenlijk verschillende zaken’ (p. 196).
Bosman schetst (mede in de al genoemde lange opmaat) een beeld van een
behoedzame Willem III die geduldig zijn tijd afwacht en op het juiste moment toeslaat.
Alles heeft Willem III er aan gedaan om niet als usurpator te worden gezien. Dat
beeld was al ontstaan in 1672, toen hij afwachtte tot men in de Republiek zelf op het
idee zou komen hem te ‘kronen’ tot stadhouder. In 1672 en 1688 deed Willem III
zoveel voorbereidend werk dat men niet anders kon dan hem (op de door hem
bedachte manier) te belonen: het stadhouderschap en de Engelse kroon. Zo kon men
hem er niet van beschuldigen de kroon onwettig geclaimd te hebben. Hij wist
dondersgoed dat het slecht kon aflopen bij ieder spoortje van beschuldiging dat hij
zelf de macht had grepen. Elke verdenking wilde hij uitsluiten door de mensen net
zo lang te bespelen tot ze zelf met het idee kwamen hem de macht te geven. Of zoals
Bosman schrijft: ‘Er ligt een besmeurde kroon voor het oprapen. De prins wil er zijn
handen niet aan vuilmaken, dat mogen de Engelsen voor hem doen. Die mogen hem
oppakken, die mogen hem zuiveren, die mogen hem van de rechtmatige eigenaar
vervreemden en op zijn hoofd plaatsen - want dit is hun revolutie. Iedere suggestie
dat de prins een kroon heeft geroofd ligt buiten de werkelijkheid. De Engelsen hebben
het zelf gedaan’ (p. 186). Volgens Bosman is het te danken aan het briljante
propagandawerk van Willem III dat de Engelsen er pas eeuwen later achter zijn
gekomen dat hij de Engelse kroon heeft geroofd.
De ironie van de titel ontging ook Sander van Walsum die het boek besprak voor
de Volkskrant onder de (online) kop ‘De Roofkoning is alles behalve helder’ en die
overigens in het algemeen weinig content was met het eindresultaat. Zijn zinsnede
‘Er is geen touw aan vast te knopen’ werd door Bosman en boekhandel Athenaeum
als geuzentitel gebruikt om het boek aan de man te brengen en een eigen oordeel te
vormen. Op zijn website plaatste Bosman zijn weerlegging van de recensie en de
daarin genoemde feitelijke onjuistheden. Hierin schrijft hij dat de recensent ‘De
ironie van de titel [...] compleet ontgaan’ is. En dat hij ‘een boek over Willem III toch
niet De Roofkoning noemen [zou] als die titel op geen enkele manier de lading dekt?’.
Maar voor een auteur die wil aantonen dat de kwestie ingewikkelder ligt dan een
militaire invasie en verder gaat dan de Engelse geschiedschrijving beweert, was een
neutralere titel (of een duidelijke(r) uitleg) voor de lezer helderder geweest.
De roofkoning blijft te veel hangen tussen geschiedschrijving en een literaire roman
die historische voorkennis vereist. Bosman wil de verhalen vertellen als een spannende
historische roman, wat maakt dat zijn nieuwe vondsten en analyses dreigen te
verdwijnen. Zelf zegt Bosman over zijn boek dat het ‘anders’ is, ‘wat inhoud betreft,
wat vorm betreft en wat verantwoording betreft. Je moet je eraan over durven geven’.
Ook met een minder literaire stijl had Bosman deze verhalen kunnen vertellen.
RINDERT JAGERSMA
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Menukaart
Hartversterkende kweeperenmoes van Johann Hermann Knoop
Marleen Willebrands
Veel kennis over oude fruitrassen in de tweede helft van de achttiende eeuw is te
halen uit de publicaties van de Duitser Johann Hermann Knoop (Kassel 1706 Amsterdam 1769). Hij was de eerste die overzichten publiceerde met
wetenschappelijke beschrijvingen van appels en peren uit Nederland, Duitsland,
Frankrijk en Engeland, voorzien van handgekleurde afbeeldingen en
synoniemenlijsten, plus aanwijzingen voor de bereiding van deze vruchten.

Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel, de weduwe van de Friese stadhouder Johan
Willem Friso en moeder van Willem IV, benoemde rond 1731 Knoop tot hortulanus
van haar buitengoed Mariënburg bij Leeuwarden. Hij verzorgde de aanleg van de
tuinen, die werden ingericht volgens de mode van de Franse barok. Hier deed hij de
ervaring op die hij later in boeken over botanie en tuinkunst neerlegde, onder meer
in artikelen voor het zevendelige Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig en
konstwoordenboek dat in de jaren 1768-1778 verscheen bij Johannes le Mair (Leiden)
en Hendrik Amelius de Chalmot (Leeuwarden). Deze artikelen bevatten vele
aanvullingen met keukenrecepten, geschreven door de nicht van uitgever De Chalmot,
Catharina van Zierikhoven. Veel van
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haar keukenrecepten heeft de uitgeversfirma overigens ook apart uitgegeven in het
Volkomen Nederlandsch kookkundig woordenboek, voorgesteld in de Friesche
keukenmeid en verstandige huishoudster (1772).
In alle publicaties over tuinkunst onderstreept Knoop het praktisch belang (voor
consumptie, medische toepassing en dergelijke) van de kennis van vruchtbomen en
andere gewassen. Dankzij hem kon Maria Louise op 13 december 1742 haar gasten
voor het eerst aardappelen serveren. Tien jaar later noteerde hij het eerste Nederlandse
gedrukte aardappelrecept in De beknopte huishoudelyke hovenier. De aardappel of
‘tartoeffel’ is lekker met een mosterdsausje en wat marjolein, peper, kruidnagel, zout
en Friese boter. Maar gezond acht hij hem niet, want hij veroorzaakt onder meer
winderigheid.
In diverse publicaties behandelt hij allerlei soorten broeikassen, waarin gewassen
kunnen groeien zonder gebonden te zijn aan de seizoenen, vooral exotische gewassen,
zoals ananas, koffie en thee, meloenen en citrusvruchten. De ananas was in de
achttiende eeuw een pronkgerecht op de desserttafel. Voor de kweek ervan is een
verwarmde trekkas of stookkas geschikt ‘tot bewaaring van tedere buitenlandsche
planten, of tot vervroeging en rijpwording van deeze en geene bloemgewasschen en
vrugten’. Die kassen maakten uitgebreide collecties mogelijk in botanische tuinen,
zoals de Leidse en Amsterdamse hortus, en de tuin van George Clifford bij Haarlem,
waar Carl Linnaeus werkzaam was.
In zijn botanische werken Pomologia (1758) en Fructologia (1763) geeft Knoop
naast bijzonderheden over het kweken van bomen of heesters en vruchten, ook
aanwijzingen over het gebruik van vruchten bij de maaltijd, het maken van siroop,
het konfijten en het distilleren van drank uit vruchten. Lekker in het najaar is de
kweeperenmarmelade, een lekkernij die volgens Knoop in Frankrijk bekend staat
als Cotignac d'Orléans. En al die confituren zijn volgens hem niet alleen een
delicatesse, maar ook nog eens gezond: ‘Ze versterken de maag, 't herte en de leden,
vervrolyken doordien den mensch’. Goed nieuws voor kraamvrouwen: deze
vruchtenconserven zorgen voor een gemakkelijke bevalling als je er enige dagen van
tevoren iets van gebruikt bij de maaltijd.
Kennelijk was Knoop overmatig toegewijd aan de distilleerkunst, want na zo'n
achttien jaar trouwe dienst kreeg hij rond 1749 zijn congé, naar het heet vanwege
zijn baldadigheid en drankzucht. Hij vond dat ‘in dit waterig en dampig land een
soopje goede brandewijn of jenever 's morgens of 's avonds’ geen kwaad kon. De
alcohol weerhield hem er echter niet van nog enkele standaardwerken te publiceren,
waarin hij zijn ‘veeljarige ondervinding’ bij Maria Louise kon optekenen. Knoop
stierf circa 1768, vermoedelijk in het diaconiehuis te Amsterdam.

Literatuur
• Over Knoop: Peter Karstkarel, ‘Johann Hermann Knoop (ca.1700-ca.1768).
Horticulturae practicus et scientiarum te Leeuwarden’, in: Leids Kunsthistorisch
Jaarboek 1985 (Delft 1987), p. 465-480. Zie ook Wikipedia. Knoops Pomologia
en Fructologia staan online.
• Over Maria Louise van Hessen-Kassel: lemma van Marjo Barthels op
www.vrouwenlexicon.nl. Zie ook Wikipedia.
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• Over de aardappel: De beknopte huishoudelyke hovenier (Leeuwarden: R.J.
Noordbeek 1752, p. 286) en Beschryving van de moes- en keukentuin
(Leeuwarden: A. Ferwerda en G. Tresling 1769, p. 10-12).
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De vrolyke navorscher
Nieuwe tijdschrifttitel van Weyerman: De Amsterdamsche Heremyt
Onoplettende lezers zullen de schouders ophalen bij het zien van de titel De
Amsterdamsche Heremyt. De titel klinkt zo campistisch, dat er geen nieuws achter
wordt gezocht. Maar daarin vergissen ze zich. Het is wel degelijk een nieuwe
tijdschrifttitel van Weyerman.
Al enkele jaren geleden liet Jan Bruggeman zijn exemplaar zien van de
Amsterdamsche Heremyt. Hij was de titel tot zijn verrassing tegengekomen in deel
1 van zijn Ontleeder der Gebreeken en schreef erover in Au Courant, het blad van
de Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars.1 In zijn Ontleeder was
aflevering 5, gedateerd 8 november 1723, vervangen door aflevering 1 van de
Amsterdamsche Heremyt. De tekst is identiek aan die van de Ontleeder, maar de
titel, het volgnummer, de paginering en het titelvignet zijn anders. Alleen de datum
ontbreekt. De Amsterdamsche Heremyt is dan ook geen nieuw tijdschrift, maar slechts
een nieuwe titel op de palmares van Weyerman.

1

Jan Bruggeman, ‘De Amsterdamsche Heremyt’, in: Au courant 13 (1998) 2, p. 3-5.
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De titel plaatst de campistische onderzoeker voor raadsels. Was hier sprake van een
grap die het personeel van Hendrik Bosch, de Amsterdamse drukker van de Ontleeder,
had uitgehaald? Waren de zetters dronken geweest toen ze met aflevering 5 bezig
waren? En was er dan geen controle op het zet- en drukwerk, voordat het drukwerk
de drukkerij verliet? En zijn er meer exemplaren van de Ontleeder waarin de
Amsterdamsche Heremyt is opgenomen?
Op de laatste vraag kunnen we bevestigend antwoorden. Jan Bruggeman en Jac
Fuchs ontdekten onlangs dat het door Google gedigitaliseerde exemplaar van de
Ontleeder, uit de UB Gent, eveneens de Amsterdamsche Heremyt bevat. Van
dronkenschap of een eenmalig grapje van de zetters kon bijna geen sprake zijn. Blijft
de vraag wat er in de drukkerij is voorgevallen. Om een voorbeeld te noemen: hoe
kwam het personeel op het idee om de titel Amsterdamsche Heremyt te gebruiken?
Dat het een samenvoeging is van de Amsterdamschen Hermes en de Doorzigtige
Heremyt, is evident. Maar hoe konden de zetters in 1723 weten dat Weyerman in
1728, dus vijf jaar na dato, met nummer 1 van de Doorzigtige Heremyt uit zou komen?
Enige duidelijkheid biedt wellicht de aanwezigheid van het titelvignet van de
Amsterdamsche Heremyt in deel 3 van de Historie des pausdoms (p. 183), dat blijkens
de titelpagina in 1728 is gedrukt voor de auteur. De drukker van dit werk is anoniem
gebleven. Dit kan erop wijzen dat de Historie des pausdoms eveneens door Hendrik
Bosch is gedrukt, maar ook dat Hendrik Bosch - of een andere, onbekende
drukker/boekverkoper - in 1728 de bewuste aflevering 5 van de Ontleeder heeft
bijgedrukt. Dat gebeurde wel vaker: als een deel niet meer in z'n geheel geleverd kon
worden, werd het ontbrekende katern (in dit geval een aflevering) opnieuw gezet en
gedrukt.
Vergelijking van de bewuste aflevering van de Ontleeder met de Amsterdamsche
Heremyt leert dat er inderdaad sprake is van ander zetsel. Bovendien verklaart het
jaartal 1728 van de Historie des pausdoms hoe het komt dat de zetters gedacht hebben
aan de Heremyt. Maar een verklaring voor de verwisseling van naam, titelvignet,
volgnummer en paginering geeft dit alles niet. Had Hendrik Bosch soms niet meer
de beschikking over het oorspronkelijke titelvignet van de Ontleeder en heeft hij
daarop maar besloten alles volledig anders te doen? Mysterie.
RIETJE VAN VLIET

Een joodse journalist
Soms levert het lezen van lang verjaarde tijdschriftjaargangen aardige even lang
vergeten ‘nieuwtjes’ op. Zo trof ik in de negende jaargang van het Maandblad
Amstelodamum (1926) op p. 63 de volgende mededeling aan:
In De Vrijdagavond van 3 Sept. 1926 wordt gewezen op een bundel
feestgedichten bij het huwelijk van Benjamin Aboab Furtado en Lea Hallas
op 15 Aug. 1742. Daarin wordt o.a. tot den bruidegom gezegd:
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‘Gij die de Haagsche en Leidsche Krant,
Door uw uitmuntent vlug verstant,
En ijverig correspondeeren,
Staâg opvult met veel nieuwigheid’.
En in een ander vers wordt hij ‘boô van Godt Mercurius’ genoemd, wat
er op zou kunnen wijzen dat zijne journalistieke werkzaamheden zich
vooral op het gebied van den handel bewogen.
Furtado - zoo verzekert ons de schrijver - is tot nu toe de eenigst bekende
Hollandsch-Joodsche journalist uit den tijd vóór de Emancipatie.
Of de schrijver van dit stukje, Joh.C. B[reen], het met zijn interpretatie van Mercurius
bij het rechte eind had? Lezers van de Mededelingen zullen in dit verband toch in de
eerste plaats denken aan Mercurius als nieuwsbode. Maar wie weet verenigde Furtado
als journalist beide Mercurius-functies in zich.
ANNA DE HAAS

Terug naar de Duivelshoek
Op mijn stukje over de Duivelshoek in de vorige aflevering van de Mededelingen
(nr. 1, p. 29-35) kwamen een paar behartenswaardige reacties binnen.
De eerste gaat over de betekenis van ‘hokken’ (p. 33). Neerlandicus Frits Booy
vond het woord op internet in de betekenis ‘hoereren, boeleren, seksueel verkeer
hebben’. Natuurlijk! Ik had het kunnen weten. Het manvolk kon er voor een krats namelijk de prijs van een drieduitskoek - aan z'n gerief komen. Overigens kon men
voor diezelfde prijs ook in Rotterdam hoereren (zie mijn noot 24). Mijn irritatie met
de preutsheid van het WNT, waar dergelijke bijbetekenissen schitteren door
afwezigheid, heeft hier de overhand gekregen. Net als het WNT vermeldt trouwens
ook het Erotisch woordenboek (1977) alleen de negentiende-eeuwse bijbetekenis
van het toen even schandelijk bevonden ‘ongehuwd samenwonen’.
In dezelfde sfeer ligt een reactie betreffende Weyermans ‘kasteel St. Angelo’ (p.
33). Jac Fuchs oppert de mogelijkheid dat hij naar een bordeel verwijst. Aangezien
Weyerman zijn woorden altijd zorgvuldig koos en bovendien een ongehoorde
voorliefde voor dubbele bodems had, is dat zeer wel mogelijk. Sint Angelo was en
is een burcht in Vaticaanstad, maar in vertaling zou het tegelijk kunnen verwijzen
naar bijvoorbeeld een louche herberg die Engelenburcht heette.
Ten slotte: Frits Booy wees me er ook op dat Verkade zijn ‘korsjes’ als ‘korstjes’
verkocht (noot 23) - het waren oorspronkelijk de afgesneden korsten van hun
ontbijtkoek. Dat doet mijns inziens echter niets af aan mijn hypothese. Wie weet
werden de negentiende-eeuwse ‘drieduits korsjes’ van Van Lennep & Ter Gouw en
de dito ‘drieduitskoekjes’ die Hartsen aan de olifanten voerde op eenzelfde manier
geproduceerd. We kunnen alleen constateren dat de drieduitskoek al in de achttiende
eeuw een begrip was en dat het mogelijk de vroege voorloper van de kors(t)jes was.
ANNA DE HAAS
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Signaleringen
B. Wallet, Zeeburg, de geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014.
Hilversum, Verloren 2014. 220 p. Prijs: €19.
Om maar met de deur in huis te vallen: het is geen gemakkelijk boek en een recensie,
in de zin van een (kritische) bespreking, is niet eenvoudig. De schrijver wordt op
verschillende websites gekenschetst als een niet-joodse autoriteit op het gebied van
joodse historiografie en historie. Daar geeft hij dan ook duidelijk blijk van. We
worden, naast de historie van Zeeburg, overladen met details uit de joodse
geschiedenis, cultuur en traditie, inclusief tal van Hebreeuwse, Jiddische en religieuze
benamingen; een overkill die op zijn hoogst zijdelings te maken heeft met de
begraafplaats. Dat leidt tot de vraag: voor wie is dit boek eigenlijk geschreven?
Wie bekend is met dergelijke joodse achtergronden zit hier niet op te wachten,
terwijl de geïnteresseerde leek het verband mist tussen de begraafplaats en dat veel
bredere kader. Om bij te blijven is heen en weer bladeren noodzakelijk, niet alleen
vanwege de eindnoten in plaats van voetnoten, maar vooral voor de verklaringen
van talrijke begrippen en benamingen.
De joodse armenbegraafplaats Zeeburg, in gebruik sinds 1714, lijkt aanleiding tot
het ventileren van een overdaad aan kennis. Wat moet de lezer bijvoorbeeld met het
verhaal over de ‘Oranje-affectie’ van de joden? De door Willem van Nassau
gepropageerde godsdienstige tolerantie was in Amsterdam na 1578 ver te zoeken en
speelde geen rol in de vestiging van Portugees-joodse kooplieden. Hun economische
waarde stond in de verschillende ‘sauvegardes’ na 1580 voorop, godsdienst kwam
niet ter sprake. Met de Oost-Europese joden wilde het Amsterdamse stadsbestuur
liever niets te maken hebben. Die leverden geen bijdrage aan de welvaart en werden
weggezet als sjacheraars, voor wie de Portugezen geacht werden de
verantwoordelijkheid te dragen.
De joodse hang naar Oranje wordt in het boek (tevens) in verband gebracht met
de Doelisten, die ten tijde van hun oproer in 1748 felle Oranjeklanten waren, maar
zich naderhand teleurgesteld aansloten bij de patriotten en dus anti-orangisten werden.
Dat gaat wel erg kort door de bocht en is ontleend aan een niet overtuigend, maar
wel ontroerend kroniekje van Salomon ben Mozes Prins over de jaren 1787-1788,
een eeuw later gepubliceerd in de Israëlitische Letterbode. Er valt over deze
‘gekleurde’ mythe meer te zeggen, maar wat heeft dat te maken met Zeeburg? Niet
meer dan dat Prins daar begraven is. Min of meer in het verlengde daarvan wordt de
afscheiding van de ‘verlichte’ joden in 1795 gebagatelliseerd. Zij voelden zich verwant
met de patriotten en streden voor gelijkberechtiging, terwijl het orthodoxe rabbinaat
iedere vorm van emancipatie afwees uit vrees voor assimilatie. Ook daar valt meer
over te zeggen, maar niet in de context van Zeeburg.
De liberale Joden, die tegenwoordig twee begraafplaatsen beheren in Vijfhuizen
en Amstelveen, worden doodgezwegen - alsof zij geen voorouders op Zeeburg zouden
hebben! Die omissie is des te opmerkelijker omdat de schrijver aan het Levisson
Instituut verbonden is of was. De naam daarvan is een eerbetoon aan Robert Levisson,
grondlegger van de Liberaal Joodse Gemeente in 1931. Dit alles roept de vraag op
hoe de selectie van de uitweidingen tot stand is gekomen. Waarom het ene wel en

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

het andere niet? Is hier sprake van een ‘traditionele’ selectie, die de orthodox-joodse
visie volgt?

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 39

197
Nog wat profane kritiek. Oorspronkelijk kronkelde de zeedijk vanaf de St. Olofspoort
langs het IJ en de Zuiderzee richting Muiden. In de achttiende eeuw liep de
rechtgetrokken zeewering langs de Nieuwe Vaart en de begraafplaats Zeeburg, om
bij een iets verder gelegen herberg over te gaan in de kronkelige Diemerzeedijk.
Maar wie in die tijd vanaf de Muiderpoort naar Muiden moest, of nog verder, naar
Muiderberg, liet dit gebied letterlijk links liggen: de route voerde door de Diemerof Watergraafsmeer (twee namen voor dezelfde droogmakerij) langs Diemerbrug
recht op Muiden af. Het zompige Zeeburg en de bochtige weg langs de traankokerijen
waren géén oorden van vermaak, zoals Wallet lijkt te denken.
De schrijver heeft ons bedolven onder een omgevallen boekenkast. Dat is jammer.
Hij had zich na een korte inleiding over álle joodse begraafplaatsen moeten beperken
tot Zeeburg en daarmee samenhangende verhalen. Het drijfzand van de achtergronden
is weinig geschikt om de niet-ingevoerde lezer bij de les te houden.
FRANS THUIJS

Rüdiger Schütt (red.), Verehrt. Verflucht. Vergessen. Leben und Werk von
Sophie Albrecht und Johann Friedrich Ernst Albrecht. Hannover,
Wehrhahn Verlag 2015. 442 p., ill. Prijs: €34.
In de tweede helft van de achttiende en de eerste decennia van de negentiende eeuw
kenden de Duitstalige landen hun ‘schitterende epoque’: een geweldige bloei van de
literatuur en wijsbegeerte. In de Republiek werd het Duitse wonder met bewondering
en jaloezie waargenomen. Kritische kanttekeningen werden in ons land geplaatst bij
de mode om alles wat los en vast zat uit het Duits te vertalen.
Het waren niet enkel de ‘grote geesten’ - Lessing, Schiller, Goethe, Kant en Fichte
- van wie werk vertaald werd. Het waren vooral nu vrijwel vergeten schrijvers die
hun werk op de Nederlandse markt zagen verschijnen. Johann Gottwerth Müller
(1743-1828) is in dit opzicht bijzonder interessant: Gerrit Paape vertaalde twee
romans van hem, Müller op zijn beurt vertaalde dan weer Sara Burgerhart. Boeiender
nog is de figuur van Johann Friedrich Ernst Albrecht (1752-1814). Ook van hem
vertaalde Paape enkele werken. Tot in de negentiende eeuw werd werk van hem eerst romans, later populariserende medische verhandelingen - in het Nederlands
uitgebracht.
Over Müller, wiens Siegfried von Lindenberg (1781-1782) ook in moderne edities
beschikbaar is, heeft Alexander Ritter in de vorige eeuw veel geschreven. Vrijwel
in zijn eentje heeft hij Müller aan de vergetelheid ontrukt. Van Albrecht is in 1998
het toneelstuk Die Engländer in Amerika (1790) opnieuw uitgekomen. In Hamburgse
jaarboeken en tijdschriften was voordien al veel over Albrechts bemoeienis met het
toneel in Altona te vinden, in andere publicaties was er veel aandacht voor Albrechts
politieke engagement. Haast om strijd werd hij in een sociaal-kritisch,
pro-revolutionair kamp geplaatst.
Het oeuvre van Albrecht is omvangrijk en diffuus. Van een aantal van aan hem
toegeschreven werken is lang niet zeker of die toeschrijving op goede gronden steunt.
Een van die op naam van Albrecht geplaatste teksten is Die Affenkönige oder die
Reformation des Affenlandes (1788). Onmiddellijk moest ik denken aan Reize door
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het Aapenland (1788) van J.A. Schasz. Een paar jaar geleden heb ik beide teksten
gelezen en met elkaar vergeleken.
Bij die vergelijking kon nog geen gebruik gemaakt worden van een recent
verschenen bundel met twaalf studies over de arts, schrijver en toneeldirecteur
Albrecht en zijn kleurrijke echtgenote Sophie Albrecht (1756-1840). Die omvangrijke
bundel werpt op uiteenlo-
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pende wijze licht op de Albrechts, maar niet op Die Affenkönige. Wel wordt ook nu
weer, maar met meer nuance en onderling verschil van mening, de verhouding van
in het bijzonder Johann Friedrich Albrecht met de (erfenis van de) Franse Revolutie
onderzocht. Hij blijkt niet of nauwelijks de jacobijn die velen in het verleden in hem
wilden zien. Politiek betrokken is zijn werk intussen zeker. In een van de sterkste
bijdragen aan de bundel, ‘Fürsten sind auch Menschen’, laat Kristin Eichhorn zien
hoe Albrecht in zijn toneelstukken het verlicht absolutisme van zijn dagen
problematiseerde door een tegenstelling te ontwerpen tussen de vorst als privépersoon
en de vorst als publiek figuur. Het ideaal van de verlichte vorst zag hij gerealiseerd
in enkele Deense vorsten. Hij bepleitte in geen enkel opzicht de val van de monarchie.
Rüdiger Schütt, die de bundel samenstelde, schreef een wervende inleiding over
de onzichtbaar geworden Albrecht en een informatief eerste hoofdstuk over de
discrepantie tussen Albrechts publiek succes en kritische minachting. De productiviteit
van Albrecht - hij gold als schrijfmachine - wekte de afkeer van recensenten.
Opvallend is dat van veel recensenten de identiteit vastgesteld kon worden; zijn
kritische vijanden, zoals Knigge, bleven hem trouw hekelen.
De sleutelromans die hij schreef, wekten wel vaak de belangstelling van lezers.
De duiding van die sleutelromans blijkt niet zo heel gemakkelijk, zoals Galina
Potapova laat zien in haar artikel over Albrechts roman Pansalvin en de strijd om
de macht aan het hof van Petersburg.
De bundel licht uitvoerig in over Albrecht (acht artikelen) en zijn echtgenote (drie
artikelen). Eén artikel heeft nauwelijks iets met de Albrechts van doen. Wolfgang
Beutin schreef over een andere arts, Georg Kerner, in de hoop dat diens levensgevallen
zouden uitdagen tot een vergelijking met Albrecht.
Bij alle waardering voor de auteurs van de twaalf artikelen moet me van het hart
dat sommige auteurs in hun bijdrage de verbinding met Albrecht wel erg verdunnen.
Het artikel van Beutin is daarvan het sprekendst voorbeeld, maar ook Günter Damman
stelt de lezer op de proef met een zeer uitvoerig relaas over de Libussa-geschiedenis
in de Duitse literatuur en een verhoudingsgewijs minimale rol voor Albrecht.
Enkele andere auteurs draven op een andere manier door. Berit C. Royer lijkt,
ofschoon wat te laat, Sophie Albrecht bij herhaling te adviseren om de huwelijksband
te verbreken. Zij lijkt te vergeten dat die huwelijksband door Sophie Albrecht ook
voor een flinke periode verbroken is. Royer ziet overal vrouwvijandige complotten.
Zelfs de overwegende aandacht voor taal, rijm en versmaat in besprekingen van haar,
Sophie Albrechts, poëzie getuigt volgens Royer van moedwil om het niet over de
positie van de vrouw in de literatuurgeschiedenis te hebben. Zeer verhelderend
daarentegen, en slechts gehinderd door haar stopwoord ‘etwa’, is de bijdrage van
Mary Helen Dupree over Sophie Albrechts declamaties.
Handig is de bibliografie van het werk van Johann Friedrich Ernst Albrecht en
zijn echtgenote Sophie Albrecht, waarmee het boek besluit. Het boek over de
apenvorsten komt daar wel in voor.
PETER ALTENA
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Hans van der Veen, Voorby gegaan te zijn, was t' allen tyd' myn lot. Het
leven en werk van Abraham Louis Barbaz, 1770-1833. Een poging tot een
bio- & bibliografie van een groot schrijver die onbekend bleef.
Hippolytushoef, Hans van der Veen 2016. 1830 p. (in 4 delen), ill. Prijs:
€80 (excl. verzendkosten) (te bestellen via hans@vdveen.org).
Deze omvangrijke studie mag zonder overdrijving een levenswerk genoemd worden.
Dertig jaar heeft de schrijver erover gedaan, met de onderbrekingen die het leven
over zo'n periode voor een mens in petto heeft. In die jaren heeft Van der Veen het
leven en werk van Barbaz grondig uitgespit en, waar nodig en mogelijk, archivalisch
onderzocht.
Het eerste deel opent met een biografie die begint bij de zestiende-eeuwse wortels
van het geslacht Barbaz in Zwitserland. Deze wordt gevolgd door een uitvoerige en
uitvoerig geannoteerde bibliografie van Barbaz' gedrukte werken. Niet alleen worden
van elk van de 190 nummers de hedendaagse vindplaatsen gegeven dan wel de
onvindbaarheid gemeld, maar ook - indien bekend of van toepassing - de winkelprijs
en de contemporaine advertenties. Veel nummers krijgen ook uitvoeriger
beschrijvingen mee.
De tweede helft van deel 1 en het gehele deel 2 zijn gewijd aan besprekingen en
(toneeltheoretische) analyses van Barbaz' complete toneelwerk en poëtica. Ook is,
in deel 2, de integrale tekst opgenomen van Barbaz' poëticale statement, De
tooneeldichtkunst, alsmede die van het treurspel Omar, koning van Grenada.
In delen 3 en 4 passeren de diverse andere genres de revue waar Barbaz zijn
schrijverspen op heeft losgelaten, zoals daar zijn kritische tijdschriften, kleine(re)
gedichten, fabels, kindergedichten, ‘hekelspellen’ en ‘boertige heldendichten’. Door
dit alles heen geweven zijn die delen van Barbaz' biografie die te maken hebben met
zijn schrijverschap: hoofdstukken over vrienden en vijanden, over de receptie van
en kritiek op zijn werken, over zijn Nachleben in de literatuurgeschiedenis. Dit alles
culmineert in een soort slothoofdstuk, waarin Van der Veen enkele cruciale vragen
onder de loep neemt: was Barbaz een veelschrijver? Een broodschrijver? Was hij
een patriot? Wat is/was zijn plaats in de literatuur? Deel 4 besluit met een reeks van
overzichten, registers, inhoudsopgaven van Barbaz' blaadje De Fortuin en van zijn
Mengelwerken, een bibliografie en een index op het geheel.
Na deze ongetwijfeld onvolledige schets van de rijke en veelzijdige inhoud van
dit magnum opus, klinken de woorden uit de ondertitel: ‘een poging tot een bio- &
bibliografie’, niet zozeer als misplaatste bescheidenheid als wel als overbodige
voorzichtigheid.
AdH

Ruud Lindeman en Yvonne Scherf (samenst.), Egodocumenten van
Nederlanders uit de zestiende eeuw tot begin negentiende eeuw. Repertorium.
Inleiding door Arianne Baggerman en Rudolf Dekker. Amsterdam,
Panchaud 2016. 366 p. Prijs: €17,50 (te bestellen via www.panchaud.nl).
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Dit repertorium is grotendeels een (verbeterde) herdruk van de vrijwel gelijknamige
‘chronologische lijst’ van egodocumenten uit 1993. Nieuw in deze heruitgave zijn
de inleiding van Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, de lijst ‘Aanvullingen
drukwerk’ (p. 329-338) en de lijst ‘Aanvullingen handschriften’ (p. 339-352).
De inleiding is een heldere en verhelderende toelichting op (de geschiedenis van)
het egodocumenten-project en het fenomeen ‘egodocumenten’. De auteurs laten zien
hoe aanvankelijke desinteresse, om niet te zeggen wantrouwen, van historici jegens
dergelijke subjectieve geschriften inmiddels is omgeslagen in serieuze belangstelling.
Ze beschrijven de ontwikkelingen in het genre - dat zelf uit verschillende genres
bestaat - en constateren dat dagboeken vooral geschreven werden in politiek roerige
tijden, terwijl de autobiografie een geleidelijker ontwikkeling doormaakte. Beide
genres kwamen eind achttiende eeuw tot bloei,
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het eerste als (onder meer) opvoedkundig middel, het tweede geïnspireerd door de
Confessions van Jean-Jacques Rousseau. Niet zo vreemd dus dat het merendeel van
de beschreven egodocumenten dateert uit de decennia rond 1800.
Ook geografisch zijn er verschillen aan te wijzen. De meeste egodocumenten
komen uit Holland en Zeeland, direct gevolgd door Friesland, terwijl Brabant en
Limburg er buitengewoon karig vanaf komen, wat zou samenhangen met de
bevolkingsdichtheid (p. 13). Anders gezegd, hoe kleiner de bevolking, hoe kleiner
de kans dat zich daaronder iemand bevindt die ook nog een of ander egodocument
gaat schrijven. Blijft de vraag: hoe komt het dan dat er relatief veel van dat soort
geschriften in Friesland te vinden zijn? Heeft dat inderdaad iets van doen met het
acquisitiebeleid van de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden en het repertorium
van Friese egodocumenten van de Fryske Akademy? Wat zou er gebeuren als men
in Brabant en Limburg vergelijkbare projecten opzette?
Verder komen aan de orde de vorm van in manuscript overgeleverde
egodocumenten (van losse aantekeningen tot chique ingebonden), de stijl (ik-vorm
of hij/zij-vorm) en de gebruikte taal (Nederlands, Frans, Jiddisch, Engels en zo voort,
soms een mengeling van talen).
Ten slotte stippen de auteurs sociale verschillen tussen de schrijvers aan. Dat velen
afkomstig zijn uit wat ik voor het gemak de ‘hogere’ kringen noem, zal niemand
verbazen. Daar was en is men bij uitstek geneigd tot het bewaren van familiepapieren.
Een speciale categorie zijn militairen, die vooral in de zestiende en zeventiende eeuw
‘opmerkelijk’ vaak hun ‘belevenissen te land en ter zee’ (p. 21) aan het papier
toevertrouwden. Hoeveel er daarvan gedrukt zijn, heb ik niet uitgezocht, maar de
vraag dringt zich op of dit verschijnsel wellicht samenhangt met de groeiende
belangstelling voor vreemde, nog onbekende landen. Of met de smaak voor
avonturenverhalen. Hoe dat ook zij, egodocumenten van middenstanders en
ambachtslieden zijn aanzienlijk zeldzamer. En over zeldzaam gesproken:
egodocumenten van vrouwen zijn nóg zeldzamer.
Hoe rijk en veelomvattend het Repertorium ook is, toch mis ik een paar titels.
Zoals De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer [...] door hem zelfs
beschreven (1775; ed. Marius J. Dekker, Amsterdam, 1965). Volgens Ton Jongenelen
is dit het levensverhaal van de oorspronkelijke uitgever, Harmanus Koning, als
opgetekend door Willem Ockers (Mededelingen 28, 2005, vooral p. 29-32). Een
plaats in het repertorium verdient mijns inziens ook de berijmde eigen Leevens-loop
(1723) van Roeland van Leuve (in diens Mengelwerken, deel 2, p. 287-311). Helaas
heeft Van Leuve het bij deze aanloop tot autobiografie gelaten. De krochten van onze
literatuur herbergen vast meer van dit soort egodocumenten, maar men moet er
toevallig op stuiten.
Zo lijkt het egodocumentenproject een onderneming zonder einde. Niet alleen
genoemde krochten maar ook, als gezegd, Brabant en Limburg zijn vooralsnog min
of meer terra incognita. Voorlopig bevat het Repertorium echter genoeg materiaal
dat om nader onderzoek vraagt of daartoe kan inspireren. Veel tijdrovend
vooronderzoek is al gedaan door hen die betrokken waren en zijn bij het
egodocumentenproject, dus we mogen blij zijn dat het Repertorium er is!
AdH
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Pieter van Wissing (ed.), Een Verlichter in de ban: de controversiële lezing
van Johannes Stolk in 1794. Hilversum, Verloren 2016. 88 p., ill. Prijs:
€10.
Hij was predikant en hij was patriot, wat betekent dat hij goed kon spreken en
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dat hij zich om ‘het volk’ bekommerde. Johannes Stolk (1761-1834) stond tot begin
1794 in Velp, toen in januari de provinciale synode hem op zijn eigen verzoek ‘wegens
herhaalde ongesteldheid’ (p. 15) voorlopig op non-actief stelde. Of hij inderdaad met
zijn gezondheid kwakkelde, is niet bekend, wel dat hij in voorgaande jaren enkele
keren was berispt, onder meer wegens gebrek aan eerbied voor Willem V in zijn
preken. Drie maanden later hield hij als ‘werkend lid’ van het Arnhemse genootschap
Prodesse Conamur een voordracht, getiteld ‘Verhandeling over de noodzakelykheid
en aangelegenheid om den gemeenen man wyzer te maaken’.
Het is misschien geen vlammend, maar wel een hartstochtelijk betoog. Het getuigt
van geloof in de intrinsieke goedheid en maakbaarheid van de mens en van de
overtuiging dat onderwijs voor iedereen de samenleving in de meest letterlijke zin
alleen maar ten goede kan komen. Om zijn boodschap ondubbelzinnig duidelijk te
maken, schetst hij de toestand van de ‘gemene man’, ook wel ‘het graauw, het janhagel
genoemd, of [...] het canailje’, als ‘levendige geraamtens, verdord, verminkt,
misvormd, kwynende, uitgeteerd’ (p. 20). Dat liegt er niet om. Maar, houdt hij zijn
gehoor voor, ‘de menschen, hoe afgelegen in plaats, koleur, stand en rangen, [hebben]
echter allen eenen geslachtvader’ en hebben allen recht ‘op den titel van mensch [...]
en dus op eene menschelyke behandeling’ (p. 24). Onderwijs zal de onderklasse
verheffen en onvermoede talenten aanboren. Ook in een ‘gemene man’ kan een
Newton schuilen! Was admiraal De Ruyter niet van ‘onbekende afkomst’ geweest?
Onderwijs zal bovendien het inzicht der mensen en daarmee de maatschappelijke
rust en vrede bevorderen.
Tot zover klinkt Stolk als een Verlicht mens, misschien niet erg gematigd, maar
wel de zaak volkomen toegedaan. Dan komt hij echter over standsverschillen te
spreken. Het is, zegt hij, een ‘strafbaare inbreuk op de rechten des menschdoms’ dat
de meesten zich doodwerken om de rest ‘wys en ryk’ te maken en zelf in ‘domheid
en armoede’ te sterven (p. 32). Dat zo zijnde, kan hij het ‘geene euveldaad’ vinden
als ‘het lang getergd en toomeloos zelfsgevoel der vertrapte, der diep gedrukte
menschheid’ in opstand zou komen (p. 33). Zo'n volksopstand had immers ook de
weg vrijgemaakt voor de Romeinse republiek, voor onze eigen republiek, voor de
Zwitserse en de Amerikaanse!
Het is jammer dat onbekend is hoe zijn toehoorders reageerden op wat toch verdacht
veel wegheeft van een oproep tot revolutie, al zat de eigenlijke doelgroep niet in de
zaal. Vast staat dat de Oranje gekleurde, of in ieder geval behoudende Arnhemse
magistraat direct erna ‘getipt’ werd over Stolks lezing en meteen in actie kwam. De
predikant werd op staande voet verbannen uit de stad - waar hij niet eens woonde -,
vervolgens uit het gewest, daarna uit Holland (waar hij zijn toevlucht had gezocht)
en ook Friesland mocht hij niet in. Van de patriotten lijkt hij geen enkele steun
gekregen te hebben. Toch, toen in 1795 de Bataafse Republiek eenmaal een feit was,
keerde hij terug in het Gelderse.
Pieter van Wissing heeft de tekst van Stolks verhandeling ingebed tussen een
inleiding over het leven van Stolk tot de dag van zijn voordracht en een uitlui waarin
hij Prodesse Conamur, het onderwijs in Gelderland, en Arnhemse en gewestelijke
bestuurders nader beschrijft in het licht van de zo verguisde verhandeling. Met name
Stolks vergeefse pogingen om zijn manuscript van de magistraat terug te krijgen
geven een onthutsend beeld van een nogal arrogante bestuurlijke elite. Ter afronding
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zijn er een hoofdstuk over zijn verdere, kennelijk rimpelloos verlopen leven en een
epiloog over
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de postume ‘receptie’ van zijn lezing binnen het nog altijd bestaande Prodesse.
Kortom, een boekje dat recht doet aan alle betrokkenen, wat we ook van ze vinden,
en dat inhoudelijk eigenlijk het lokaal-historische overstijgt. Stolk was onderdeel
van de ideologische en revolutionaire begeestering van zijn tijd. Het is bijna tragisch,
maar wel begrijpelijk, dat hij zich na zijn terugkeer uit ballingschap niet meer actief
met de ‘nieuwe’ tijd heeft willen bemoeien.
AdH

Simon Tyssot de Patot, Reizen en avonturen van Jaques Massé. Ed. Lizette
van Eijkeren (vertaling), Peter Altena (inleiding) en Jonathan Israel
(woord vooraf). Hilversum, Verloren 2016. 224 p., ill. Prijs: €25.
Een succesvolle crowdfundingsactie voor de vertaling van een achttiende-eeuwse
roman: dat zien we niet vaak. Maar het lukte de initiatiefnemers van de Deventer
Werkgroep Tyssot de Patot/Stichting Cusanus met de hulp van vele fondsen,
stichtingen en ruim zestig particulieren. Het boek dat ze wilden laten vertalen was
dan ook niet zomaar een roman. Voyages et avantures de Jaques Massé (c. 1714) is,
om Jonathan Israel te citeren, ‘de bekendste van alle radicale filosofische romans
van de Vroege Verlichting’ die ‘qua beruchtheid elke andere filosofische roman van
de achttiende eeuw’ overvleugelde (p. 7). De - overigens allereerste - Nederlandse
vertaling van deze roman was in handen van Lizette van Eijkeren, Peter Altena
verzorgde de zeer leesbare en omvangrijke inleiding en Jonathan Israel mocht het
voorwoord schrijven.
Reizen en avonturen van Jaques Massé is een imaginair reisverhaal, gevuld met
antireligieus en radicaal gedachtegoed. Het kon onder anderen Voltaire onder zijn
lezers rekenen en vormde een inspiratiebron voor Jules Verne. Hoewel Voltaire nog
dacht dat Jaques Massé een daadwerkelijk bestaande avonturier was die zijn avonturen
had opgetekend, is het geen verrassing dat de reiziger nooit heeft bestaan. Het bleek
de Deventer hugenoot en hoogleraar Simon Tyssot de Patot (1655-1738) die achter
het auteurschap zat. Voorzorgsmaatregelen om zijn identiteit te verbergen waren de
gebruikelijke: geen ware naam op de titelpagina, een vervalst impressum en zelfs
een geantedateerd jaartal (1710) om het boek minder aantrekkelijk te maken voor
vervolging door de Franse censuur.
Kritiek leveren op bestaande landen en instituten door middel van een reisverhaal
dat zich afspeelt in imaginaire landen, is een bekend gegeven. In de inleiding trekt
Altena dan ook de vergelijking met andere reisverhalen en besteedt in zijn analyse
bijzondere aandacht aan Hendrik Smeeks' beschrijving van zijn utopische koninkrijk
Krinke Kesmes (1708). In Voyages et avantures is het woord aan Jaques Massé, een
in 1621 geboren zoon van een scheepskapitein, met een chirurgijnsopleiding en een
voorliefde voor de Letteren, die kennismaakt met het werk van Descartes. Tijdens
zijn tweede grote reis (1644) lijdt de drieëntwintigjarige Massé schipbreuk, waarna
hij terechtkomt bij het hof van het utopische koninkrijk van Bustrol. Hier converseert
hij met een rechter, priester en koning, die met hun deïstische opvattingen het
christendom belachelijk maken - godslasterend commentaar en stellingen waarbij
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de onschuldige toehoorder en optekenaar Massé vanzelfsprekend buiten schot blijft.
De introductie van het uurwerk lijkt de orde in het koninkrijk van Bustrol te verstoren
en Massé reist verder.
Na zijn vertrek belandt Massé in Goa (de daadwerkelijk bestaande locatie, hier
afgeschilderd als dystopie), waar hij gevangen wordt genomen door de dogmatische
Inquisitie. In deze gesloten,
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sombere en onaangename omgeving, waarin hij zich op den duur moet verantwoorden
voor de meedogenloze rechters, leert hij een Portugees sprekende Chinees kennen.
Die blijkt een universalist te zijn die lenzenslijper van beroep is - voor de goede
verstaander komt Spinoza hier even om de hoek kijken - en met zijn voorkomen rust
brengt bij de wanhopige Massé. De Chinees vertelt hem dat alle mensen gelijk zijn,
dat men zijn medemens lief moet hebben en dat het mogelijk is van God te houden
zonder een godsdienst aan te hangen. Door de Inquisitie veroordeeld tot galeislaaf
wordt Massé als slaaf verkocht in Algiers alvorens hij terugkeert in Europa waar hij
zijn geschiedenis op papier zet.
Als genre kon het fictieve reisverhaal als propagandamiddel dienen voor de
verspreiding van verlichte ideeën. Immers, met iedere lokale bewoner diende volop
over politiek, filosofie en theologie gediscussieerd te worden, veelal op het scherpst
van de snede. Jarenlang wist Tyssot zich verborgen te houden als de auteur van
Voyages et avantures de Jaques Massé, maar ijdelheid zorgde voor zijn ontmaskering.
Altena schetst in de inleiding het beeld van een man met geldingsdrang die het niet
kon laten om nog tijdens zijn leven er in latere publicaties op te wijzen dat hij achter
het reisverhaal zat. Zeker in zijn gepubliceerde briefwisselingen, Lettres choisies
(1727), wijzen diverse opmerkingen op het auteurschap. Altena laat eveneens zien
dat de personen met wie de fictieve Massé omging, vernoemd zijn naar personen die
Tyssot kende.
Het was echter de openbaring van Tyssots eigen correspondentie - en niet de
fictieve conversaties van Jaques Massé - die leidde tot de verdenking van ketterij in
1726-1727. Nader onderzoek wees uit dat Tyssot een spinozist en atheïst was.
Uitsluiting van het Avondmaal, ontslag uit zijn hoogleraarschap en een mislukte
poging tot eerherstel maakten dat Tyssot na 47 jaar Deventer achter zich liet. Hij
trok naar de vrijplaats IJsselstein waar - blijkens een brief - het leven hem best goed
verging. Hij stierf tien jaar later in 1738 op 83-jarige leeftijd.
Altena stelt dat men in 1727 in zijn woonplaats Deventer helemaal niet
geïnteresseerd was in de ontmaskering van Tyssot als auteur van de Massé-roman,
maar dat het om de man zelf en zijn godslastering en spinozisme ging. Dat de interesse
in Voyages et avantures de Jaques Massé er driehonderd jaar later in Deventer wél
is, toont de totstandkoming van deze goedverzorgde vertaling aan.
RJ

C.M. Hogenstijn, Een profiel van Deventer in het midden van de achttiende
eeuw. Corps 9 Publishers en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek
Deventer, 2015. 64 p. Prijs: €9,90.
Clemens Hogenstijn is een geboren en getogen Deventenaar met een passie voor de
geschiedenis van zijn stad. Dat blijkt uit zijn lange lijst van publicaties, met als
bekroning zijn door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
gelauwerde proefschrift over de patriottenbeweging in Deventer uit 2004. In 2014
heeft de stad hem geëerd met de tweejaarlijkse prijs voor cultuur en wetenschap ‘De
Gulden Adelaar’. Als dank daarvoor hield hij een lezing, waarin hij aan de hand van
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het indrukwekkende ‘Afconterfeitsel der Keyserlyke vrye Anse Stad Deventer’ van
de Amsterdamse kunstenaar Caspar Philips Jacobszoon liet zien hoe Deventer er
rond 1750 uitzag, maar ook wat voor stad Deventer toen was. De erenaam waarmee
Deventer zich in eerdere eeuwen sierde staat vermeld in het profiel: ‘Keizerlijke
Vrije Hanzestad’.
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Daarvan was halverwege de achttiende eeuw weinig over. Hogenstijn noemt het
Deventer van die tijd een provinciestad in het frontier van de Republiek. Een stad
met veel vergane glorie, maar ook een stad die later in de achttiende eeuw opnieuw
tot leven kwam, dankzij de patriotten die actief waren aan het Athenaeum, de Deventer
universiteit zonder promotierecht. Hogenstijn heeft zijn lezing uitgewerkt in een
zorgvuldig geannoteerd boekje. Hij neemt de lezer mee aan de hand van een facsimile
van het profiel van Philips, een biografische schets van de kunstenaar en een boeiende
tekst over de Deventer drukker Jan de Lange, die het profiel met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid heeft gedrukt en uitgegeven.
Hogenstijn vertelt hoe de Deventer oud-archivaris Henk Nalis heeft ontdekt dat
De Lange vermoedelijk de drukker en uitgever was. Daarna voert hij de lezer langs
een twintigtal monumenten, zoals vestingwerken, muren en poorten, openbare
gebouwen, gasthuizen, zuster- en broederhuizen van de Moderne Devotie, kerken
en historische bedrijfsgebouwen. Het profiel laat de gevels zien en Hogenstijn vertelt
wat zich achter die gevels afspeelde, in de achttiende eeuw maar ook daarvoor. Zijn
verhaal is herkenbaar voor wie de geschiedenis van Deventer kent, maar verrassend
voor wie er in dit boekje kennis mee maakt. Lokale geschiedschrijving zoals die
hoort te zijn, met interessante details en anekdotes, met een open oog naar de wereld
buiten Deventer, en met interessante lijnen naar het recentere verleden en het heden!
HENK SLECHTE
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beroemdheden. 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Leiden,
Leiden University Press 2016. 224 p. Prijs: €35.
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de Hermitage. Zwolle, WBooks 2016. 240 p., ill. Prijs: €27,50.
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