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[Mededelingen van de stichting Jacob Campo
Weyerman, Jaargang 41, Nummer 1, zomer
2018]
De wanordelijke orde van Weyermans vertelzuchtige vertogen
Kornee van der Haven
Er zijn al veel pogingen gedaan om het werk van Weyerman in stilistisch opzicht te
karakteriseren. Zo is er veelvuldig gewezen op zijn creatieve maar vaak duistere
beeldtaal, waarbij de boodschap regelmatig wordt ‘verduisterd’ door cryptische
metaforen. Dat is echter ‘nog geen bewijs voor het ontbreken van een morele
strekking’1 en ook gaat het hier niet om een gebrek aan vermogen om helder te
schrijven. Veeleer is die duisterheid gewild, zoals wel blijkt uit hoe Weyerman zich
afzet tegen de toegankelijke schrijfstijl van ‘Heer Spectator’ (uiteraard op Justus van
Effen c.s. doelend):
Ey lieve zeg ons eens, geduchte Spektator, wat nut, wat vermaak vervat
een verstaanbaar weekelyks schrift, wanneer deszelfs schryfwyze en stoffe
zo loom en dof nederdaalen op de bevatting der leezers, gelyk als een lap
vermolsemt loot, die by een stormwind uyt den toren geschaakt,
plompverlooren nedervalt voor de klompen eens boerekosters op een
onbevloert kerkhof?2
Aan een overdreven heldere en verstaanbare taal heb je niet veel en bovendien valt
er op die manier voor tijdschriftenlezers weinig meer te genieten, aldus Weyerman.
Het neervallende stuk lood uit de kerktoren verwijst immers naar de ‘loomheid’ en
‘dofheid’ die volgens hem eigen zouden zijn aan dat soort bevattelijk taalgebruik.
Het duistere en cryptische karakter van Weyermans schrijven is opvallend, maar
ook zijn ogenschijnlijk chaotische, ongeordende en associatieve manier van schrijven,
die vaak modern overkomt, heeft al veelvuldig de aandacht van onderzoekers
getrokken. In dit artikel wil ik dat wilde en wanordelijke van zijn schrijven bespreken
aan de hand van twee elementen, namelijk de zucht naar vertellen enerzijds en
anderzijds de vorm die daarvoor de meeste ruimte bood, namelijk de anekdotische
uitweiding.

Retorische opbouw bij Van Effen
Als we spreken over de wanordelijkheid van Weyermans vertogen, dan moeten we
het natuurlijk ook hebben over de orde die we verwachten aan te treffen in een
spectatoriaal vertoog ten tijde van Joseph Addison, Richard Steele en Van Effen.
Welke orde is dat? Soms is dat een simpele structuur van een vertoog met een
eenvoudige retorische opbouw die een zekere samenhang en ‘eenheid’ schept, waarbij
het onderwerp ‘the unifying force’ is, zoals Sutherland het uitdrukt in zijn bekende
artikel over het achttiende-eeuwse essay.3
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In Van Effens vertogen herkennen we die eenvoudige retorische opbouw soms
door de aanwezigheid van een exordium (waarin het thema wordt ingeleid), een
narratio (de eigenlijke vertelling) en de confirmatio en conclusio die daarop volgen.
In een van zijn essays over het Amsterdamse theater bijvoorbeeld,4 maakt
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het exordium vrijwel meteen duidelijk waarover de reflecties van heer Spectator dit
keer zullen gaan, namelijk over de vraag of het theater een respectabele of een te
veroordelen instelling is, of iets daar tussenin (een zogeheten adiaphoron - een zaak
die in moreel opzicht goed noch slecht is). Daarna begint het eigenlijke vertoog,
waarbij de Spectator de vraag bespreekt waarin een goed gebruik van de Schouwburg
zou kunnen bestaan en wat voor repertoire daarvoor nodig zou zijn. De conclusie
luidt dat dit stukken van eigen bodem zouden moeten zijn die recht doen aan de
eigenlijke doelstellingen van de Amsterdamse Schouwburg en waarvoor de
toneelauteurs ook een geldelijke beloning dienen te ontvangen.
Het zal duidelijk zijn dat de meeste van Weyermans journalistieke bijdragen niet
die simpele structuur hebben, maar hetzelfde geldt voor die van Van Effen zelf. De
meeste vertogen in De Hollandsche Spectator behoren tot de categorie van teksten
met een ‘topical structure’, ogenschijnlijk rond een centraal thema, maar uitmondend
in een tamelijk chaotisch relaas met allerlei zijsprongen en overgangen die niet terzake
doen.5 Die associatieve en op het oog wanordelijke verteltrant is typisch voor het
spectatoriale essay en staat soms op enigszins gespannen voet met de in de
Nederlanden populaire variant daarvan, die van het vertoog.
Het spectatoriale schrijven sloot aan - en daarmee vertel ik uiteraard niets nieuws
- bij het sociabiliteitsideaal zoals dat gestalte kreeg in de nieuwe publieke ruimten
van de achttiende eeuw waar burgers samenkwamen, zoals het koffiehuis. Dit geldt
voor de expliciete wijze waarop spectators regelmatig hun publiek aanspreken en zo
hun schrijven omvormen tot een tijdelijk vastgelegd spreken, gericht tot de narratair,
het leespubliek als een in de tekst opgevoerde gesprekspartner. De zoektocht naar
een thema verloopt daarbij veelal gewild associatief, zoals in een gesprek. De
Spectator doet vaak alsof hij maar wat grabbelt in zijn repertoire aan thema's en dan
het thema neemt dat hem, of de veronderstelde lezer, op dat moment interesseert. Zo
begint aflevering 51 van Van Effens Misantrope als volgt: ‘Je prétends aujourd'hui
ne m'attacher point à un seul sujet, obéïr simplement à mon génie, & m'abandonner
à mes réfléxions. Je commencerai mon ouvrage à tout hazard et je le finirai comme
je pourrai’.6 De vertelling kan, kortom, elke richting opgaan en al meanderend komt
Van Effen uit bij een herinnering uit zijn kindertijd, waarna hij weer andere
onderwerpen aansnijdt en uiteindelijk aanbelandt bij enkele cruciale vragen over wat
een filosoof eigenlijk is of zou moeten zijn. Van Effen presenteert dit alles als een
experiment dat misschien niet meteen voor herhaling vatbaar is, maar hij demonstreert
daarmee tegelijkertijd de zeer flexibele opbouw die eigen is aan het spectatoriale
essay.

Den Ontleeder der Gebreeken (1723-1725)
Ook al is een zekere mate van wanordelijkheid niet enkel kenmerkend voor de
vertogen van Weyerman, toch is er ook iets dat zijn spectatoriale schrijven
onbetwistbaar anders maakt dan dat van veel tijdgenoten. Sterker nog, Weyerman
heeft er heel wat moeite voor gedaan om de lezer te doen geloven dat het bij zijn
tijdschriften die nog het meest op reguliere spectators lijken, toch eerder om
‘anti-spectators’ gaat. Daarin buit Weyerman vaak moedwillig de toch al chaotische
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structuur van het spectatoriale vertoog uit om zichzelf te positioneren als iemand die
inderdaad anders is.
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Titelprent van Weyermans Ontleeder der Gebreeken, deel 1 (1724) (collectie Universiteitsbibliotheek
Gent sign. BIB.ACC.001450)

In het geval van Den Ontleeder der Gebreeken valt dat anders-zijn uit in wat ik
een spectatorparodie zou willen noemen, waarvan de opzettelijke wanordelijkheid
zeker deel uitmaakt. Het tijdschrift verscheen tussen 1723 en 1725. Het eerste nummer
van 11 oktober 1723 is, zoals gebruikelijk, programmatisch van aard en is daar ook
meteen een reactie op: het is namelijk alleen programmatisch in die zin dat het juist
géén programmatisch nummer wil zijn. De Ontleeder geeft aan dat hij de lezer niet
wil gaan vermoeien met lange vertogen (‘met een Praatje, van Nu tot Overmorgen’),
maar hem of haar wil vermaken met ‘naakte, natuurlyke, en vrolyke Ontleeding’.7
Elk van die drie adjectieven lijkt me bepalend te zijn voor de stijl van Weyerman.
Dat wat we bij collega's als Van Effen aantreffen, de vertrouwelijke toon die vooral
spreekt uit de spectatoriale exordia waarin hij zich tot zijn leespubliek wendt, wordt
bij Weyerman vaak volgehouden voor het gehele essay. Het informele aanspreken
van zijn publiek lijkt uit te gaan van een gesimuleerde intimiteit, steeds suggererend
dat er verborgen betekenissen verscholen liggen achter zijn vaak obscure verhalen,
die gekenmerkt worden door schijnbare roddel en achterklap en door het spel met
de overdrijving en de onduidelijke grenzen tussen feit en fictie.
Niet alleen qua stijl, ook qua presentatie geeft Den Ontleeder der Gebreeken
aanleiding om het als een vroege spectatorparodie op te vatten. Motto, zinspreuk en
frontispice zijn aanwezig, inclusief een ‘uitlegging’ van de plaat waarin
collega-broodschrijver Gysbert Tysens ‘Heer Jacob’ prijst als een zedemeester, de
man die met de pen deugd van ondeugd weet te scheiden en als een goed tuinier het
onzedelijke onkruid van de achttiende-eeuwse samenleving te lijf gaat. Het feit echter
dat het motto ontleend is aan Juvenalis, zou de lezer te denken moeten geven. ‘Omne
in praecipiti Vitium stetit’: de ondeugd is op haar
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hoogtepunt, op haar toppen - en kan alleen nog maar ten val komen. Niet zozeer
morele onderwijzing, maar satire is in het universum van Juvenalis uiteraard cruciaal.8
Het ‘Ontleedersmes’ dat Weyerman volgens het eerste nummer (11 oktober 1723)
nog ter hand zou nemen, blijkt spoedig - in een droom weliswaar - een ‘zilveren
schuimspaan’ te zijn die Mercurius hem in het tweede nummer (18 oktober 1723)
overhandigt om ‘de opborrelende Gebreeken, van de wispeltuurige hoofden uwer
Tydgenooten, en dat zonder aanzien van Persoonen’, te ‘schuimen’.9 De Ontleeder
ontleedt kortom de gebreken van iedereen, ook, of misschien juist van diegenen die
denken dat zij zelf hoeders zijn van de juiste moraal. Dat ‘schuimen’ kan hier echter
zowel de betekenis hebben van ‘zuiveren’, als van ‘het bovendrijvende beste
bestanddeel wegnemen’ (WNT, ‘schuimen’), waarmee er dus vrijwel meteen een
dubbelzinnigheid optreedt ten aanzien van de vermeende zedekundige bedoelingen
van Heer Ontleeder. Niet voor niets blijft de moraal in Den Ontleeder vaak impliciet
of duister, of ondermijnt de quasi-moralistische pointe de eerder gepresenteerde
opvoedende intenties van het vertoog.

Titelprent van Weyermans Historie des pausdoms (1725-1728) (privécollectie)

Den Ontleeder bevat veel jatwerk, voor een groot deel ontleend aan oudere Engelse
tijdschriften als die van Abraham Cowley.10 Dit geldt echter niet voor
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alles wat we in Den Ontleeder aantreffen. Veel bijdragen hebben dan ook een
semi-autobiografische ondertoon. Heer Ontleeder, als het alter-ego van Weyerman,
is woonachtig in Rotsenburg in Utrecht, de buitenplaats waar hij in 1722 introk met
zijn geliefde Adriana de Visscher. Of hij is elders aan de Vecht, te Breukelen, waar
hij in zijn hoogtijdagen als schrijver rond 1725 woonde.11 Enkele afleveringen zijn
zelfs geheel of gedeeltelijk gewijd aan het onderkomen van de auteur en zijn avonturen
en ontmoetingen ter plaatse. Veel verhalen spelen in op bekendheden in de Utrechtse
regio - karakterschetsen van mensen die Weyerman en wellicht ook een deel van
zijn leespubliek goed kende. Een belangrijk structurerend element - dat ook wordt
aangeduid op de titelpagina - zijn dan ook de ‘ongemeene Voorvallen’, opmerkelijke
gebeurtenissen, beleefd door Heer Ontleeder zelf - de avonturen waarover vaak in
de vorm van korte anekdotes bericht wordt.
Een van die gebeurtenissen is de geboorte van een kind van Heer Ontleeder, in
het nummer van 16 juli 1725. De geboorte vormt de aanleiding voor enkele ironische
opmerkingen aan het adres van zijn lezers over het belang van de ‘Voorzichtigheyt’
in het huwelijk. De ‘Jongeman die het Huuwelyk van binnen bestudeert’ voor hij
trouwt, is volgens de schrijver een toonbeeld van prudentia.12 Een klassieke opening
van een spectatoriaal vertoog, zo lijkt het. Het instrument om de lezer te trainen in
die voorzichtigheid is Heer Ontleeders eigen ‘Ondervinding’ als jonge vader met
een ‘Kindermaal’, de feestelijke maaltijd die voor gasten na de geboorte wordt
georganiseerd. Het quasi-moraalfilosofische exordium wordt echter ruw onderbroken
door de verteller, die zichzelf als het ware tot de orde roept, zijn ‘Laconische Inleiding’
beëindigt en overgaat tot de beschrijving van de feiten van dat kindermaal: het
binnentreden van de gasten, voornamelijk dames, die hij ontvangt met ‘de pynlyke
Beleefdheit van een wys Man, die het Huuwlykx JA moet pronuntieeren’.13 De
ironische toon is definitief gezet en de boodschap aan de lezer luidt hier: bezint eer
ge begint, want straks zit je als echtgenoot ook ‘beschonken met een Hand vol
Traanen’, waarmee Heer Ontleeder het feestelijke feit zelf (het pasgeboren kind) op
weinig feestelijke wijze beschrijft.
Hierna volgen enkele korte karakterschetsen van de gasten aan de hand van hun
uiterlijk. Daarna roept de verteller zichzelf opnieuw tot de orde en doet moeite om
zijn eigen vertelzucht te bedwingen en over te gaan op de beschrijving van het
eigenlijke feest en de gesprekken:
Het is raar dat de Schilders onvermoeit zyn in 't maaken van Konterfeytsels,
en van Kinders, en dat blykt in my tot dato deezes, want in stee van myn
Leezers te onthaalen op de Verrichtingen en Discoersen van een
Kinderfeest, onderhou ik die met de Beschryving van Neurenburgsche
Poppen, en et cetereas. Maar basta, 't is genoeg ik zal de Schaduw der
Gasten den bons, en het Kraamfeest zyn Begin geeven.14
Opvallend is hier de metafoor van de ‘Kinders’ waarmee de verteller verwijst naar
de geboorte van steeds weer nieuwe vertellingen die ten grondslag liggen aan zijn
eigen welhaast onstuitbare vertelzucht - een beeld dat we straks nog eens zullen
tegenkomen. Vervolgens neemt het feest als zodanig voor de jonge vader meer en
meer de vorm van een sociale tortuur aan. Dat mogen we vrij letterlijk opvatten: het
gekrijs van de ‘kakelende Klappeyen’ (klapachtige vrouwen)
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die hun felicitaties komen overbrengen met uitbundige vreugdebetuigingen, kan
beschouwd worden als oprechte gelukwensen maar lijkt eerder bedoeld om de
trommelvliezen van de vader te doen scheuren.
De drank doet de rest en laat het feestelijk samenzijn uitmonden in een allesbehalve
moralistisch discours, waarin vooral de dames aan het woord zijn. Het huwelijk, de
geboorte van het kind en de plichten van een goede echtgenoot en vader raken geheel
uit beeld. Het is de door wijn gevoede spraakzaamheid van de aanwezige gasten die
overheersend wordt en een thema ter tafel brengt waar de lezer al weet van had
kunnen hebben als hij het motto goed gelezen had (opnieuw Juvenalis: ‘Quid enim
Venus ebria curat?’ - ‘Wat kan het Venus schelen als ze dronken is?’). Het
belangrijkste gespreksonderwerp blijkt een overspelige buurvrouw te zijn die haar
man laat werken in een lakenwinkel en ondertussen zelf plezierige uurtjes beleeft
met een officier. Er wordt schande gesproken, maar het meest dominant blijkt
Mademoiselle Margo die, als ware zij lid van het Engelse Lagerhuis, pleit voor de
overspelige vrouw die toch ook recht heeft op haar pleziertjes, net zoals hun ‘gebaarde
Onderdrukkers’.15
Ruw wordt haar vertoog echter onderbroken, niet door de andere vrouwen maar
door het relaas van een inmiddels dronken officier die uit dienst is gezet. Zijn relaas
mondt weer uit in een karikaturale karakterschets van een gedegradeerde ‘Ruyter’,
die symbool lijkt te staan voor falende mannelijkheid, overeenkomstig de hoorndrager
in het gesprek van de vrouwen. De ruiter wordt op zijn beurt weer onderbroken door
mejuffrouw Albeschik die het chaotische discours beëindigt en iedereen het zwijgen
oplegt met een ‘antimoraal’ die vervat zit in een niet mis te verstane zinspreuk:
Zo zo verroeste Stevelsmeerder, (riep Mejuffrouw Albeschik) praat jy
weer van Kruydmolens en van Solinger Klingen! Praat liever, dat een
Vrouw wiens Man te luy, of nog slimmer is als luy, altoos met discretie
een Kind mag verwekken by haar Gebuur, waar door zy de Schimp ontwykt
van Onvruchtbaarheyt, en dat is volgens het Oud Spreekwoord: Daar
geschiet geen Kwaad daar een Schoon Kind van komt.16
Alle abrupte overgangen - van de ironische verteller, naar de vertelzuchtige, kakelende
vrouwen, naar de dronken soldaat en dan weer terug naar de vrouwen - lijken als
doel te hebben om de lezer af te leiden van de kwestie die aan het begin van het
vertoog wordt aangesneden, namelijk welke lessen de aanstaande bruidegom kan
trekken uit het relaas van een jonge vader. Er is geen echte clou en het antwoord is
dat er zoveel ervaringen zijn als er mensen zijn. Dat wordt hier aangetoond aan de
hand van de individuele reflecties en meningen over huwelijk en overspel die in het
gesprek over elkaar heen buitelen. In dat opzicht kunnen we natuurlijk stellen dat
het chaotische en absurde karakter van de ongepaste getuigenissen van een groep
dames en de officier samen bevestigen wat aan het begin al gesteld werd:
voorzichtigheid (vooruitzien) in het huwelijk is een moeilijke zaak en ‘Ondervinding’
is alles wat telt. De ondervinding is in dit geval gebaseerd op een uit de hand gelopen
feestje, een ‘sociaal’ samenzijn dat geen grenzen meer stelt aan vertelzucht, maar de
lezer (en de jonge vader) wel inzicht biedt in de bekentenissen over de werkelijke
liefdesmoraal van de op het oog zo zedige dames.
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Achter de ogenschijnlijke wanorde van het vertoog schuilt een ‘vertelzuchtige orde’
die ondersteund wordt door de losjes met elkaar verbonden motieven van de jonge
onzekere vader, de hoorndrager in het verhaal van de dames, hun spreken over
pleziertjes en de officier als personificatie van verloren mannelijkheid. Uiteindelijk
behoren deze zaken allemaal tot het terrein van de huwelijkse ondervinding.

De orerende Leuningstoel
De ‘structuur’ van het zojuist besproken vertoog zouden we ook kunnen samenvatten
als beginnend met een klassiek (maar ironisch) exordium, enkele komische
karakterschetsen, gevolgd door de relazen van de opgevoerde personages. Die relazen
monden uit in een spraakwaterval die geen einde lijkt te kennen en alleen abrupt
gestopt kan worden, bijna altijd in medias res, zonder duidelijke pointe.
Ook het vertoog van de sprekende Leuningstoel in nummer 34 van 29 mei 1724
opent met een klassiek exordium, dat kritische reflecties op de vergankelijkheid van
de menselijke schoonheid biedt. Die moraal wordt echter al snel overwoekerd door
de getuigenissen van een sprekende Leuningstoel die zonder ophouden vertelt over
de seksuele escapades die hebben plaatsgevonden op zijn zetel.17 Deze burleske
spectatorimitatie begint met een duidelijk moralistische vermaning aan het adres van
een overijdele vriend ‘die zo verwyfd is als een Winkelier in Mechchelsche Kanten’.
De jongeman bekijkt zichzelf in de spiegel en roept verbluft uit: ‘Parbleu, Heer
Ontleeder, ik ben den Haagschen Meiboom der Jongelingen!’, waarna Heer Ontleeder
hem beschimpt als een Narcissus waar de Tijd wel raad mee zal weten, hem wijzend
op de verwoestende werking die de vergankelijkheid op zijn lijf en leden zal hebben.18
Heer Ontleeder is in vorm en lijkt klaar te staan om een boom op te zetten over de
vergankelijkheid, maar wordt ruw onderbroken door een ander spreken. Het betreft
een spreken dat alleen indirect verband lijkt te houden met het spreken van de
Ontleeder zelf en dat zich voordoet als een wonderlijk Avontuur: ‘Ik zou dit Vertoog
hebben uitgerekt tot in 't oneindig, [...] toen 'er een wonderlyke Avontuur, die zo min
waar als waarschynlyk is, zig opdeê, en dat op de volgende wyze’.19 Het avontuur is
het levensverhaal van de sprekende Leuningstoel, de stoel waarin de vriend van de
Ontleeder is neergeploft na de vermaning die hij naar zijn hoofd geslingerd kreeg.
Twee keer wordt hier in relatie tot het spreken gebruik gemaakt van een beeld van
oneindig uitdijen: het vertoog van de Ontleeder is daartoe in staat, maar ook het
exposé dat daarop volgt heeft die potentie. Het spreken van de Leuningstoel wordt
bijna letterlijk geboren uit een opzwellen, een zichzelf opblazen: de stoel wordt
voorgesteld als een knop die wel moet uitbarsten, wel moet vertellen - en alleen die
vertelzucht kan en mag de vertelzucht van het zojuist gestarte vertoog van Heer
Ontleeder onderbreken.
Eerst nog spreekt de Leuningstoel binnensmonds, maar al snel is hij zodanig
opgezwollen dat hij spreekt - en niet kan ophouden. De associatie met het ziekelijke
is hier aanwezig, met een verwijzing naar het eten van een verdachte paddestoel (een
‘dubbelzinnige champignon’), die hem uiteindelijk ‘volmondig’ doet ‘kakelen’. De
stoel wordt vergeleken met een bezwangerde (en gevallen) juffer, de champignon
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van zijn oneindig uitdijend relaas: ‘De Leuning stoel
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begon te zwellen, gelyk als een jonge Juffer, die, niet ter loops, maar ter vallens, een
dubbelzinnige Champignon heeft geconsumeert’.20
Ogenschijnlijk houdt ook dit spreken verband met de zojuist verkondigde moraal
- de stoel zal namelijk spreken over de vergankelijke ‘nieuwmodische Schoonheden’
die zijn zitting bevolkt hebben, zo verklaart hij. Die vingerwijzing naar de
vergankelijkheid raakt echter al snel ondergesneeuwd door een eindeloze reeks
vermakelijke anekdotes, beginnend met de naaister die zijn zitting naaide en
gelijktijdig op haar beurt ‘geborduurd werd’, tot en met de liefdesescapades van allen
die op deze stoel gezeten hebben en/of bereden werden.
De ‘Oratie’ van de Leuningstoel breekt plotseling af, maar wordt in het volgende
nummer voortgezet. De lezer wordt hier getrakteerd op een vervolg van de avonturen,
maar wordt tevens verrast door een opvallend serieus einde. Het opgeblazen avontuur
loopt als het ware leeg in wat een pointe blijkt te zijn, die alsnog aanleiding geeft
om het thema van de vergankelijkheid aan te kaarten, namelijk de dood en wat daarop
volgt. De Leuningstoel wordt zwaarmoedig:
Het leeven nadert ons, met een schakel van yzere boeijen en de dood neemt
zyn afscheid van ons, door 't verbreeken van die Ketens, doch dat zulks
zo gemakkelyk toegaat als of een Indiaan een Koraale of een Barnsteene
Snoer, op aarde, in stukken laat vallen, geloof ik niet, al ben ik maar een
Leuning stoel.21
Hierna wordt ook zijn stem gesmoord: ‘het schynt’, zegt hij, ‘dat die Doods zeedeles
myn welspreekendheid meê komt verstommen’.22 Juist wanneer het spectatoriale
vertoog zijn rol weer lijkt te gaan opeisen, verstomt aldus het spreken - maar niet
alvorens iets van de pointe en morele les te hebben blootgegeven, wat de ambiguïteit
van Weyermans schrijven nog maar eens bevestigt.

De anekdote en het ‘gebeurlijke’
De anekdote in het spectatoriale tijdschrift is niet vaak onderwerp van discussie
geweest. Een artikel van P.J. Buijnsters over de anekdote bij Langendijk is een
uitzondering. Hierin legt hij de nadruk op de anekdote als een blijk van interesse
voor persoonlijke details, ‘de kleine treffende bijzonderheden die de keerzijde vormen
van iemands publieke leven’ en gebruikt hiervoor de term ‘reflexief-karakteriserende
anekdote’.23 Buijnsters komt tot de conclusie dat veel anekdotes in de spectators een
didactische bedoeling hebben. Zij vormen een verzameling van ‘petites histoires’,
‘geseculariseerde exempla voor de verlichte burger’.24 Hij vermoedt echter - en ik
denk dat hij daarin door bovenstaande bevestigd wordt - dat de functie van de anekdote
in het essayistische werk van Weyerman wel een wat andere is dan bij Langendijk.
Dat blijkt alleen al uit de enorme hoeveelheid anekdotes in Weyermans werk en uit
het feit dat de anekdote zich bij hem zeker niet beperkt tot die van een kort ‘exempel’,
maar eerder het belangrijkste structurerende element van zijn vertogen vormt.
In een bekend artikel op het terrein van het ‘New Historicism’, de leesmethode
van historische literatuur die is ontwikkeld door Stephen Greenblatt c.s., schrijft de
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literatuurwetenschapper Joel Fineman vrij uitgebreid over de relatie tussen de anekdote
en geschiedschrijving. De anekdote ondersteunt vaak de dwingende teleogische
structuur die veel historiografische teksten eigen is, met een
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begin, midden en einde - waarbij alles naar dat einde moet toewerken - maar zij heeft
ook de potentie om die structuur te doorbreken. De anekdote creëert een ‘effect of
the real’ dat de tijdloosheid van het historiografische discours opheft, aldus Fineman:
The anecdote produces the effect of the real, the occurrence of contingency,
by establishing an event as an event within and yet without the framing
context of historical successivity, i.e., it does so only in so far as its
narration both comprises and refracts the narration it reports.25
We zouden op basis van bovenstaande kunnen stellen dat iets soortgelijks geldt voor
het genre van het spectatoriale vertoog en in het bijzonder voor Weyermans
anti-vertogen. Die lijken vaak te willen uitmonden in een conclusio met een
moralistische pointe, maar gaan die pointe feitelijk vaak uit de weg (dat is bij
Weyerman gemakkelijk vast te stellen). Of de structuur van het almaar uitdijende
vertellen maakt zo'n eindpunt al bij voorbaat onmogelijk. Weyerman hanteert een
anekdotische verteltrant waarbij het vertellen de aandacht voor zichzelf opeist in
plaats van dienstbaar te zijn aan de lessen die we eventueel uit het vertelde kunnen
trekken, of aan de kennis die het ons kan opleveren. Evenals de geschiedschrijving
zouden we het spectatoriale vertoog immers kunnen omschrijven als een vorm van
vertellen die altijd een bepaald doel voor ogen heeft, een doel dat we kunnen
omschrijven als ‘iets openbaren’, ‘iets laten zien’, ‘iets mededelen’: een functioneel
schrijven, kortom, dat toewerkt naar een bepaald einddoel, los van de vraag of dat
doel betrekking heeft op een morele les of op de overdracht van kennis en
wederwaardigheden.
De belangrijkste functie van de anekdote is, volgens Fineman, dat zij abstracte
noties doorbreekt en een gevoel van werkelijkheid creëert. Die abstractie kan draaien
om tijd, zoals in de historiografie. Geschiedschrijving zou volgens hem een gevoel
van tijdloosheid creëren zodra historische gebeurtenissen enkel nog blijken toe te
werken naar een bepaald eindpunt in het verleden of in de toekomst. De anekdote
doet precies het omgekeerde: zij creëert een gevoel van tijd aan de hand van de
beschrijving van een kleine concrete gebeurtenis. Het gaat Fineman behalve om ‘the
effect of the real’ ook om ‘the occurrence of contingency’ - wat we kunnen vertalen
als een nadruk op het ‘gebeurlijke’: het feit dat iets simpelweg ‘gebeurt’, voorvalt,
vaak zonder duidelijke reden of oorzaak en vaak ook zonder doel. De nadruk in
Weyermans schrijven ligt, denk ik, op dat gebeurlijke en in het verlengde daarvan
op wat de germaniste Barbara Naumann de ‘Geschwätzigkeit des Ereignis’ noemt,
de vertelzucht van een gebeurtenis, de manier dus waarop zij de auteur aanleiding
geeft om literair ‘Geschwätz’ te produceren: iets dat het midden houdt tussen geklets,
geleuter, roddel en achterklap.26 Daarbij is er ook steeds een relatie met het toevallige
en spontane. Dat laatste element wordt door Monika Fludernik benadrukt in haar
bekende studie, Towards a natural narratology (1996). Het ‘natuurlijke’ van de
literaire taal zit volgens haar vervat in de spontaniteit van een uiting, bijvoorbeeld
door een toevallige wending in een alledaags gesprek. Vergelijk daarmee de traditie
van ‘conversational storytelling’, die sterk verbonden is met oudere orale tradities,
waarin ook het publiek direct wordt aangesproken en de grenzen tussen feit en fictie
voortdurend vervagen.27
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Dat laatste geldt zeker voor het spectatoriale genre en het geldt zonder twijfel ook
voor de tijdschriften van Weyerman, die voortdurend speelt met de spanning tussen
feit en fictie. Hij geeft steeds de suggestie van werkelijkheid om die suggestie
vervolgens zelf weer teniet te doen. De anekdote is bij hem geen breekijzer om die
suggestie van werkelijkheid moedwillig op te wekken, maar zijn verteltrant is als
het ware verbonden met het anekdotische, het vertelzuchtige. Weyerman laat het
‘gebeurlijke’ prevaleren boven datgene wat daar tegenover staat, namelijk de
samenhang binnen het vertoog en datgene waarin het noodzakelijkerwijs zou moeten
uitmonden (een les, een pointe, een wederwaardigheid). Als er in zijn vertogen al
een noodzakelijkheid is, dan betreft dat het vertellen zelf, vertellen om het vertellen.
Kortom: vertelzucht.

De historie des pausdoms (1725-1728)
Vertelzuchtig is Weyerman zeker ook in zijn De historie des pausdoms. Al in 2009
werd aangetoond dat dit nooit voltooide driedelige werk voor een groot deel is
gebaseerd op het werk van de Engelse schrijver Henry Care uit de tweede helft van
de zeventiende eeuw.28 De oorsprong van het derde deel is wat onzeker, maar zeker
is dat dit niet ontleend is aan Care (ik zal mij niet mengen in de discussie over het
mogelijk auteurschap). Zoals Jan de Vet in een artikel uit de jaren tachtig mooi heeft
laten zien, presenteert Weyerman zich met zijn Historie als een verhalend auteur.
Hij is daar iemand die een geschiedenis schrijft, een ‘Historie’, waarvoor uiteraard
een langere adem nodig is dan voor zijn journalistieke geschriften. In Den Ontleeder
beschrijft hij zijn schrijvende ik in de derde persoon enerzijds als de
‘satirisch-moralistische’ ‘Ontleeder der Feylen’, en anderzijds als de verhalende
‘Historieschrijver’.29 Hij speelt beiden tegen elkaar uit en laat Heer Ontleeder kritiek
leveren op de historieschrijver, maar construeert in zijn Historie des pausdoms een
auteur die beiden in zich verenigt.
Zoals ook Peter Altena aangeeft, is het voor Weyerman belangrijk dat men hem
als historieschrijver serieus zou nemen.30 Hij doet hier in De historie des pausdoms
zeker moeite voor. Het derde boek beschrijft de tiende tot de zestiende eeuw. Het is
bedoeld als een deel in een groter verhaal over het pausdom, waarin de rampen en
misdragingen zich alleen maar lijken op te stapelen. Weyerman werkt toe naar een
climax, namelijk de val en de bestraffing van het pausdom, die door de frontispice
van het eerste deel reeds aan de lezer getoond wordt.31 Zoals een historiograaf betaamt,
laat Weyerman hier de ‘meta-geschiedenis’ domineren: het grotere verhaal van het
pausdom. Het is als een groot lichaam dat in detail wordt ontleed, maar de verzameling
ontledingen die zo ontstaat, vertellen samen toch weer dat grotere verhaal. Weyerman
doet zich hier voor als de historicus die zich niet bezig wil houden met kletspraatjes,
maar met de feiten. De eerste pagina's van het derde deel gebruikt hij voor een
algemene positionering van het tijdvak dat hij gaat bespreken. Ook geeft hij aan
welke positie hij zelf als auteur zal innemen. De kwestie die hij hier aan de orde stelt
is het aanstellen van de eerste kardinalen:
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De oude gedenkschriften, die gebooren zyn voor dat de waarheyt de weerelt
kwam beschynen, zoeken kwansuys een praatje, en vertellen
sprookjesgewyze, dat den Paus Kletus den eerste was die zeven Diakens
instelde ter eere dier geenen, ingestelt
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by de Apostelen op de geboorte der Kerke, welke de aldereerste tijtels
waaren der Kardinaalen.32
Niets van dat alles, aldus de historieschrijver Weyerman, het gaat hier om een
geleidelijk proces waarbij er al in de eerste eeuw kardinalen zijn aangesteld, wier
aantal regelmatig fluctueerde, totdat paus Cletus er zeven aanstelde. Weyerman
vermeldt dit alles met bronvermelding en etymologische reflecties op de herkomst
van het woord Kardinaal (vanaf p. 14) en probeert met dat feitenrelaas (géén praatjes)
aansluiting te zoeken bij een wetenschappelijke, zakelijke interpretatie van de
historiografie die niets dan de ‘waarheyt’ op het oog heeft.
Hebben we Weyerman als historieschrijver daarmee voldoende gekarakteriseerd?
Het antwoord is natuurlijk nee, want behalve de verteller van een teleologisch
geschiedverhaal is hij ook nog steeds de moralistisch-satirische Ontleeder die ingrijpt
in zijn eigen verhaal, die begint te snijden en te ontleden en op die manier regelmatig
zijn eigen zorgvuldig opgebouwde feitenrelaas doorbreekt. Het ontledersmes dat hij
daarvoor gebruikt, is de anekdote: anekdotes over kardinalen en pausen, inclusief
uitweidingen die eerder het karakter hebben van de zojuist nog verguisde ‘praatjes’
en ‘sprookjes’. Een voorbeeld is te vinden op pagina 39, waar hij een vertoog over
de handel in kerkelijke ambten als volgt onderbreekt:
Het lustme om de wyze hoe zulks wel eer eens en meer geschiede, en noch
dagelyks geschiet, den Leezer voor te disschen onder een waarschynlyk
Vertellingje, en by en op onze Eeuw gebeurt Sprookje.33
Het gaat om het levensverhaal van ‘Jozef zonder ziel’, een gierige ambachtsman die
een nieuwe dorpspastoor moet kiezen en zijn keuze niet laat vallen op in zinspreuken
grossierende kandidaten, maar op een stilzwijgende man die hem onder tafel een
zakje dukaten toesteekt. Na de anekdote vervolgt Weyerman zijn feitenrelaas, maar
niet langer over de handel in ambten - dat blijkt nu toch afgesloten - maar over een
nieuw thema: ‘En nu zullen wy die Geestelyke Amptverkoopers laaten zakken, om
eens volgens belofte te zien wat de Nikolaiten beduyden’.34 Ook die Nikolaïeten
worden echter afgehandeld in de vorm van een anekdote, waarna hij de draad van
de pausen weer oppakt.
Het karakter van deze vertellingen als anekdotes wordt bepaald door een duidelijke
pointe, door hun humoristische effect én door de nadruk op details die er voor het
grotere verhaal eigenlijk niet toe doen, maar die wel de idee van het ‘gebeurlijke’
versterken. We kunnen ons immers wel iets voorstellen bij het verkopen van ambten,
maar hoe ging dat in zijn werk? Om dat duidelijk te maken verandert Weyerman een
abstract gegeven tot een heel concrete gebeurtenis die zich afspeelt aan een rijkelijk
gevulde dis. Hoewel het gebeurlijke hier inderdaad gaten schiet in het chronologische
historiografische feitenrelaas, weet hij tegelijk een historisch thema op het hier en
nu te betrekken door zijn pauselijke verhaal naar een alledaagse dorpsscène te
verplaatsen. Typisch Weyermanniaans is daarbij de aandacht voor de details die dit
‘gebeurlijke’ versterken. Het gastmaal dat de liederlijke ambachtsman laat aanrukken
en dat voor het verhaal als zodanig van weinig belang is, wordt vrij uitvoerig
beschreven om zo het werkelijkheidsgevoel te versterken:
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Den Ambachtsheer was gezêten aan het opperend van die tafel, die voorzien
was met goede weezendlyke stukken gezooden en gebraaden Rundvleesch,
met gestoofde bloemkool doorschakelt met saucysen, met overheerlyke
Zeeuwse artisjokken, en met alzulke eenvoudige Ambachts gerechten,
vergezelschapt met oud Morellenbier, en met een luchtig Wyntje.35
Hoewel doortrapt, heeft die overdaad van de liederlijke ambachtsman iets sympathieks
in vergelijking met de zuinige en gespannen mondjes van de kandidaatpastoors. Op
die manier brengt hij kleuring en relativering aan in wat eigenlijk een negatief
exemplum zou moeten zijn in zijn vertoog over het kopen van ambten.
De techniek om abstracte meningen en feiten te vertalen naar een anekdotische
gebeurtenis gebruikt Weyerman ook veel in zijn Ontleeder der Gebreeken. Om een
van de vele voorbeelden te noemen: in het nummer van 5 maart 1726 spreekt hij
over de Quakers en beschrijft hij het Quakerdom als ‘de koude Koorts der Religie,
die na dat de Huyvering over is, als een vuur begint te branden, door Yver en Getier’.36
De Quakers waren over het algemeen een mikpunt van spot, maar deze karakterisering
behoefde kennelijk een anekdotische toelichting. De Ontleeder vervolgt daarom ‘Ik
ben eenmaal tot Bristol geweest...’, om vervolgens over zijn eigen ervaringen tijdens
een Quakersamenkomst te vertellen, waarna hij het levensverhaal van een van de
vermeende oprichters van de Quakers uit de doeken doet, Jacob Naylor - ook weer
in de vorm van een (komische) anekdote.37 Samen zijn deze twee anekdotes veel
langer dan de zakelijke uitweiding over de Quakers die eraan voorafging.

De anekdotische fragmentatie bij Weyerman
Volgens Fineman heeft de historiografie zich vanaf de Oudheid - hij verwijst daarbij
naar Thucydides - afhankelijk gemaakt van de anekdote om ‘geschiedenis te laten
gebeuren’ (‘to let history happen’), waarvoor de onderbreking van het feitenrelaas
door anekdotes noodzakelijk werd geacht. De historiograaf gebruikt de anekdote,
maar houdt haar ‘gebeurlijke’ effect tegelijk in bedwang: een evenwicht dat bepalend
is voor de kunst is van het historieschrijven.38 Weyerman doet relatief weinig moeite
om de potentieel desintegrerende werking van het anekdotische schrijven in te perken.
De ene anekdote geeft aanleiding tot de andere anekdote, waardoor het noodzakelijke
eindpunt van de geschiedenis nooit in het vizier komt. De anekdotische fragmentatie
waarin de geschiedschrijving zou kunnen uitmonden - maar dat zelden doet, aldus
Fineman - is precies het metier van Weyerman. Hij deinst er niet voor terug om zijn
vertogen en vertellingen te laten ‘ontsporen’ en abrupt of geheel open te laten
eindigen. We kunnen dat in het slechtste geval duiden als een onvermogen om een
vertelling af te ronden, maar evengoed kunnen we stellen dat Weyerman steeds
opnieuw de lezer uitnodigt om de eigen verbeelding haar gang te laten gaan en het
spel te laten spelen dat we doorgaans ‘literatuur’ noemen.
Als we ten slotte nog even terugkeren bij het derde deel van De historie des
pausdoms, dan moeten we vaststellen dat Weyerman in dat deel niet realiseert wat
de titelprent de lezer bij aanvang van het eerste deel had beloofd. De val van het
pausdom blijft namelijk ook in dat ‘derde en laatste deel’ buiten beeld.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

13
Even lijkt het erop dat Karel V met de verwoesting van Rome en het verdrijven van
paus Clemens VII in 1527 een einde maakt aan de pauselijke macht, maar dat einde
is geen einde. Paus en keizer slaan de handen ineen en bezorgen het pausdom nog
een lange toekomst:
Kortom den Keyzer en den Paus sloegen de handen in een als een paar
Abkouder paardetuysschers, zy wierden vrienden als rinosters en als
olifanten, en dewyl ons bestek op het laatste gras loopt zal ik alhier myn
afscheyt neemen van den leezer, en een besluyt maaken met het derden
deels / EYNDE.39
Het ‘einde’ dat Weyerman hier realiseert is op twee niveaus geen einde: het is een
ruw onderbreken van zijn eigen spreken, dat nog wel even door had kunnen gaan en
dat daarom opnieuw onze aandacht eerder op de onstuitbare vertelzucht van de
historiograaf vestigt dan op diens zwijgen. Maar ook is het een definitief uitstellen
van het echte einde, namelijk het einde van het pausdom. Het verhaal is nog niet af,
maar het ‘EYNDE’ loopt met grote kapitalen al even dwingend in beeld als de aftiteling
van een televisieserie, of zoals een eindtune die al is ingezet terwijl het interview
nog bezig is en die niet alleen de luisteraar, maar ook de sprekers zelf lijkt te
overrompelen.
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Piet Fopt Jan (1737) van Weyerman
Een door en door Frans werk?
Jac Fuchs
In 1737 verscheen Piet fopt Jan van Weyerman.1 Het is niet zijn meest gelezen werk,
maar het geniet enige bekendheid door een saillant verhaal over de baron van Syberg
dat hij alleen in dit werk publiceerde.2 Piet fopt Jan werd al eerder in de Mededelingen
besproken door Gerardine Maréchal, maar ik meen toch wat nieuwe feiten aan haar
degelijke artikel toe te kunnen voegen.3

Uitgevers en boekverkopers
Tot nu toe werd gedacht dat Piet fopt Jan vanaf 21 oktober 1737 te koop was, maar
het boek lijkt al een week eerder verkrijgbaar te zijn geweest.4 In de Leydse Courant
van 14, 16 en 18 oktober 1737 wordt al op het verschijnen van Piet fopt Jan gewezen.5
De tekst van die advertenties is vrijwel dezelfde als die welke op 21 en 25 oktober
werd geplaatst, maar vermeldt ook de prijs: je moest voor het pamflet twaalf stuivers
neertellen.6 Het verscheen zonder auteursnaam en met een vals impressum, maar is
een werk dat alle kenmerken van een Weyerman-tekst vertoont: bloemrijk en virtuoos
taalgebruik, sneren naar allerlei medemensen, onder wie jezuïeten en zelfs ook
herkenbare tijdgenoten, talloze uitweidingen, en veel zinnen die werk van buitenlandse
auteurs tot voorbeeld hadden.
Doordat Weyerman zich vertilde met het beledigen van de vader van de advocaat
Blocqueau weten we zeker dat hij de auteur was: na zijn arrestatie in 1738 werd hem
in de verhoren naar dit werk gevraagd, en gaf hij toe dat hij Piet fopt Jan geschreven
had.7 Het was een opdracht geweest van de drukker Pieter Muntendam en de
boekverkopers Willem Kroon en Johannes Evelt, allen uit Utrecht. Kroon zou de
‘Voorrede’ van twee pagina's hebben geschreven; verder zou ook de titel een idee
van de opdrachtgevers zijn geweest. Weyerman is misschien nog een naam van een
opdrachtgever vergeten: de Utrechtse boekhandelaar EtienneNeaulme. Muntendam,
Kroon, Evelt én Neaulme hadden nauwe zakelijke banden: zij legden in 1739 en in
1740 bij notaris Pronckert verklaringen af over een lening die zij gevieren bij Anthony
Martinus Uyttewaell waren aangegaan.8
Piet fopt Jan is een reactie op La verité des miracles van Louis-Basile Carré de
Montgeron, die bekend stond als verdediger der jansenisten. Reclame had dat boek
nauwelijks nodig, want nadat Montgeron op 29 juli 1737 een exemplaar aan koning
Lodewijk XV had aangeboden, werd hij vrijwel direct in de Bastille gehuisvest,
ondanks protesten van het parlement, dat meende als enige bevoegd te zijn om over
hem te oordelen: Montgeron was immers raadsheer van het parlement.
Nederlandse kranten berichtten direct over deze affaire.9 Zo meldt de Amsterdamse
Courant van 27 augustus dat de Franse overheid verspreiding van het werk probeerde
tegen te gaan, maar dat het zeer gezocht was en dat er dagelijks wel vierduizend
exemplaren van het boek onder de toonbank verkocht werden. Dat was overigens
overtrokken: de oplage van de eerste druk wordt op vijfduizend exemplaren geschat,
maar veel daarvan zijn in beslag genomen en
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vernietigd. Een druk die korte tijd later, maar ook in 1737 uitgebracht is, heeft het
impressum ‘A Utrecht chez les libraires de la compagnie’.10 Het vignet op de
titelpagina en enkele van de prenten in deze uitgave dragen de naam P. Yver. Pieter
Yver (of IJver; geboren 6 december 1712, overleden in juni 1787) was een
Amsterdamse graveur. Het is mij niet duidelijk of de vermelding van Utrecht in het
impressum vals is, of dat de eerder genoemde Utrechtse ondernemers voor deze
publicatie verantwoordelijk waren; maar dat zij erachter zaten en Weyerman inhuurden
om meer aandacht voor het boek te genereren, is een aantrekkelijke gedachte.11

Pierre Gautier vóór zijn genezing. Prent uit Montgeron, La vérité des miracles (Utrecht [?] 1737)
(collectie auteur)
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Marie Anne Couronneau na haar genezing. Prent uit Montgeron, La vérité des miracles (Utrecht [?]
1737) (collectie auteur)

Wat maakte Montgerons boek zo explosief?
Frankrijk had het rooms-katholieke geloof als staatsgodsdienst, en de jansenisten
zetten zich tegen bepaalde leerstellingen af. In 1727 was de jansenistische abt François
Paris overleden en begraven op het kerhof van Saint Médard in Parijs. In de
daaropvolgende jaren zouden op zijn graf wonderbaarlijke genezingen plaatsgevonden
hebben. De abt werd door de jansenisten als heilige geclaimd en de wonderen zagen
zij als bewijs voor het gelijk van hun stroming.
Een eerdere publicatie over deze wonderen had een tegenpublicatie opgeleverd
van de aartsbisschop van Sens, Jean-Joseph Languet de Gergy, die betoogde dat de
gebeurtenissen volgens de criteria van de kerk van Rome beslist geen wonderen
genoemd mochten worden. Er viel van alles aan te merken op de getuigenissen over
de gesteldheid van de zieken voor en na hun ‘genezing’; die waren, áls ze er al waren,
onbetrouwbaar of zelfs vals. Montgeron kwam met een uitgebreide beschrijving van
de wonderen, aangevuld met getuigeverklaringen,

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

17
en probeerde op zijn beurt de kritiek van Languet, die hij uitvoerig weergaf, te
weerleggen.12 Daarmee ging hij dus in tegen de staatsgodsdienst. Hij heeft dan ook
de laatste zeventien jaar van zijn leven in diverse gevangenissen doorgebracht:
halverwege de achttiende eeuw woog de wil van de Franse koning nog zwaarder dan
die van het parlement.

Weyerman tegen Montgeron
Weyerman nam zijn opdracht serieus: hij produceerde een pamflet van 150 pagina's.
Het heeft de vorm van een praatjespamflet, net zoals het Vermakelyk wagen-praatje,
dat hij een jaar later schreef.13 In Piet fopt Jan wandelen een protestant en een jansenist
door de stad: ze zijn uit op een verzetje en besluiten op bezoek te gaan bij een jezuïet.
Deze heeft zich het boek van Montgeron als koffietafelboek aangeschaft: het had
zulke aardige plaatjes, alleen de tekst was hem tegengevallen. De protestant beschrijft
de prenten uit het boek, waarna acht wonderen uitgebreid bediscussieerd worden.
De meeste worden door de jansenist verteld en door de jezuïet bekritiseerd, maar
voor de levendigheid laat Weyerman het vijfde wonder op een ‘hoe kun je dat nou
geloven’-toon door de jezuïet vertellen. Door de hele tekst heen zorgt hij voor variatie
met allerlei anekdotes en zedekundige observaties. Na een pittige discussie gaan de
drie heren huns weegs, maar ze spreken wel af om de volgende dag ten huize van de
protestant het pamflet te bespreken dat net over het boek van Montgeron is
uitgekomen.

Hoe origineel zijn Weyermans teksten?
Allereerst vraagt het verband tussen de teksten van Montgeron en Weyerman onze
aandacht. Weyerman blijkt voor het bespreken van de acht wonderen passages en
zinnen uit het boek van Montgeron gelicht en vrij letterlijk vertaald te hebben. Daarbij
ging hij duidelijk selectief te werk: Montgeron vulde ongeveer 750 pagina's quarto,
Weyerman 150 pagina's octavo.
Piet fopt Jan put ook uit de argumentatie van Languet, maar uit de context blijkt
dat Weyerman diens argumenten uit het boek van Montgeron overgenomen heeft:
het boek van Languet zelf lijkt hij niet in handen gehad te hebben. De
tegenargumenten van Montgeron heeft hij genegeerd: voor de lezer van Piet fopt Jan
vormen de argumenten van Languet (en die van Weyerman) het definitieve oordeel.
Alles bij elkaar genomen is een hoeveelheid tekst ter grootte van zo'n veertig pagina's
vrij letterlijk uit het boek van Montgeron vertaald.
Door het boek heen maakt de jansenist de jezuïeten en hun sociëteit voor allerlei
lelijks uit, en de jezuïet betaalt hem en de jansenisten met gelijke munt terug. In
totaal gaat het om ongeveer dertien pagina's zwartmakerij. Maréchal wees erop dat
de titel van het pamflet deed denken aan het anonieme werk Jean danse mieux que
Pierre, Pierre danse mieux que Jean.14 Dat werk zet zich af tegen de jezuïeten, maar
het is twijfelachtig of Weyerman het geraadpleegd heeft. In zijn eerste verhoor in
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1738 verklaarde hij over Piet fopt Jan dat de boekverkopers ‘er den titul aan gegeven
hebben’. Bovendien heb ik in Jean danse mieux que Pierre geen zinnen aangetroffen
die sterk lijken op zinnen in Piet fopt Jan.
De situatieschetsen, zoals de beschrijving van de konstkamer annex bibliotheek
van de jezuïet en de spottende beschrijvingen van de prenten, totaal bijna twaalf
pagina's, heeft Weyerman ongetwijfeld zelf gecreëerd. Ook som-
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mige van de zijpaden zal hij geheel zelfstandig ingeslagen zijn. Pater Impens, die
Weyerman vrijwel zeker gekend heeft, duikt in een handvol werken van Weyerman
in een of twee bijzinnen op, maar hier is hij goed voor twee hele pagina's.15 Een
andere pater, Marcus ab Aviano, is goed voor anderhalve pagina;16 pater Verschuur
(Verschuren) kreeg er ook twee.17 De jezuïet die rond 1675 pastoor in Brabant was,
kan Weyerman niet gekend hebben, maar de smeuïge beschrijving van zijn dood
beslaat zeven pagina's en zal niet uit een schriftelijke bron overgenomen zijn.18 Ook
de vermelding van een meteoor, welks verschijning in 1736 de inwoners van
Schoonhoven met schrik en verwondering hadden aanschouwd, zal Weyerman niet
van een vreemde hebben.19

Titelprent van deel 1 van Jean danse mieux que Pierre (1719), een pamflet tegen de jezuïeten (collectie
auteur)

Weyerman ziet ook kans uit te halen naar medici en kwakzalvers. De ‘oculist
Taylor’ (John Taylor, 1703-1772), die pas op de voorgrond trad ná Weyermans
Engelse jaren, noemt hij twee keer.20 De kwakzalver Tabarin was op de Pont Neuf
in Parijs te vinden, maar dan wel in de eerste helft van de zeventiende eeuw.21 Hij
was net zo legendarisch als Tetjeroen, die in Piet fopt Jan in één bijzin opduikt. Aan
Tabarin zijn meerdere pamfletten en kluchtboeken gewijd, waaronder een in het
Nederlands.22 Het is aannemelijk dat Weyerman over hem een schriftelijke bron
geraadpleegd heeft.
Als Weyerman aan het kapittelen slaat, dan komen Franse schrijvers ook voor een
schrobbering in aanmerking. Die krijgen ze op p. 21-22, maar de tekst leest alsof
Weyerman daarvoor bij een ander te rade gegaan is.
Een passage over Lipsius en zijn verdediging van OLV van Halle heeft Weyerman
overduidelijk uit een andere bron overgenomen: de Anatomy of melancholy van
Richard Burton stond er model voor.23 Maar voor de erop volgende (berijmde)
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anekdote over Lipsius, Baudius en Dousa heb ik geen bron kunnen aanwijzen.24 De
Anatomy of melancholy was de bron voor in totaal ruim twaalf pagina's argumenten
en uitweidingen die we in de categorie ‘zedekundig’ kunnen plaatsen.25 Weyerman
had, zoals inmiddels bekend, voor dat soort tussenvoegingen in zijn werken nog
andere boeken op de plank staan, en ook die heeft hij voor Piet fopt Jan gebruikt.
Van Owen Felltham leende hij uit de Resolves kleinere en grotere passages uit vier
‘resolves’: deze zijn samen goed voor ongeveer vijf pagina's.26 Ook The English
Theophrastus van Abel Boyer is inmiddels
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geen verrassende verschijning meer. Uit dat werk haalde Weyerman diverse
paragrafen met zedekundige wijsheden die samen ruim vijf bladzijden vullen.27
Voor Nederlandse spreekwoorden verwijst Weyerman in meerdere werken naar
de Nederduitsche spreekwoorden van Carolus Tuinman, maar Piet fopt Jan bevat
verscheidene gezegden in andere talen. Er is geen in het oog springend werk waar
deze alle uit afkomstig zouden kunnen zijn.28
Deze lijst van ontleningen is ongetwijfeld onvolledig. Zo vult Weyerman meer
dan zeven van de laatste pagina's van Piet fopt Jan met het verhaal van de heilige
Martialis van Limoges. Hij noemt hem echter Martial, wat een sterke vingerwijzing
is dat hij een Franse bron gebruikte. Verder heb ik nog een hele reeks zedekundige
uitweidingen uit Piet fopt Jan niet op buitenlandse bronnen kunnen herleiden.
De conclusie moge duidelijk zijn: Weyerman hanteerde voor Piet fopt Jan een
beproefd recept. Met vertalingen van de belangrijkste passages uit het boek van
Montgeron als uitgangspunt associeerde hij er lustig op los, en hij gebruikte zijn
boekenbezit om zijn invallen vlees en botten te geven. De hoofdstof in Piet fopt Jan
komt uit Frankrijk, maar de diepere gedachten hebben een Engelse herkomst.

Vertaalde Weyerman het héle werk van Montgeron?
Hierboven heb ik de mogelijkheid geopperd dat La verité des miracles werkelijk,
zoals het impressum suggereert, door een collectief van Utrechtse boekhandelaren
geproduceerd is, en dat zij Weyerman inschakelden om er een pamflet over te
schrijven dat de verkoop van het boek moest stimuleren. Maar daarmee is niet het
hele verhaal verteld. Eind 1737 en begin 1738 verscheen van La verité des miracles
een tweedelige Nederlandse vertaling, De waarheid der mirakelen, met een
overduidelijk vals ‘Keuls’ impressum.29 De twee delen lijken het begin van een groot
project te zijn geweest. Het formaat is octavo en bijgevolg zijn ze te klein om een
vertaling van de volledige La verité des miracles te bevatten. Ze bevatten slechts het
grote voorwerk en het eerste wonder (de genezing van Dom Alphonse de Palacios),
de daarbij behorende stukken en verdediging, en een nieuwe versie op kleiner formaat
van de twee prenten bij het eerste wonder. Zou deze uitgave óók een productie van
het Utrechtse collectief kunnen zijn en heeft Weyerman er misschien de hand in
gehad?
De zinnen in Piet fopt Jan die uit La verité des miracles vertaald zijn en de
corresponderende zinnen uit De waarheid der mirakelen zijn beide correcte
vertalingen, maar ze verschillen dusdanig van elkaar dat het uitgesloten mag worden
geacht dat hier één en dezelfde vertaler aan het werk geweest is. Ik volsta met één
voorbeeld. Op p. 19 geeft Weyerman Montgerons beweegredenen weer, in diens
eigen woorden: ‘Ik zal my bedienen van deszelfs eygene woorden uyt het Fransch
vertaalt, en getrokken uyt het boek over welkers uytgaave hy thans gekerkert zit’.
Hij benadrukt met dubbele aanhalingstekens aan het begin van elke regel dat hij
letterlijk citeert. Hij begint zijn citaat met:
Ik nam een besluyt, (zegt hy,) van zo dra als de Vacancy zou zyn gekomen,
om in persoon alle dagen het graf van den Heer de Paris te gaan bezoeken,
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en met aandacht op alles te letten wat 'er zou omgaan. Ik was gezint om
niets te gelooven als myn oogen.30
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In de ‘Keulse’ vertaling is dat geworden:
alsdan nam ik voor, zo haast als de Viertyd van ons Parlement zoude
gekoomen zyn, zelf alle dagen op het graf van den Heere Paris te gaan,
om met aandagt op te merken al wat daar zoude geschieden, nimand dan
myne eigene oogen daar toe betrouwende.31
Het lijkt me dat Weyerman, al dan niet in nood, goed in staat was om zijn principes
overboord te zetten, maar de Nederlandse vertaling van deze jansenistische tekst
mag niet op zijn naam gezet worden.
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Weyerman en de Amsterdamse boekverkoper Christiaan Petzold
Rietje van Vliet
Anders dan menigeen dacht, zijn Weyermans toneelstukken uit 1705 niet in Brugge
of Gent uitgegeven, maar in Breda. Steven Van Impe gaf in zijn recente artikel over
de drukkers van Weyermans vroege werk een stevige onderbouwing van wat eertijds
ook Jos Leenes al had geopperd: de kluchtspelen Democritus en Heraclitus
Brabantsche voyage en de Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier
zijn net als De gehoornde broeders ofte vrouwelyk bedrog gedrukt en uitgegeven
door de Bredase stadsdrukker Cornelis Tessers.1 De drie werkjes zijn als losse
pamfletten op de markt gebracht maar waren blijkens de bewaard gebleven
exemplaren ook gebundeld verkrijgbaar.
Behalve de door Van Impe aangedragen argumenten is er nog iets dat wijst in de
richting van Tessers. Deze had namelijk begin maart 1711 Breda hals over kop
verlaten omdat hij schuldig was bevonden aan valsemunterij.2 Spoedig na zijn vertrek
moet zijn voorraad boeken zijn geveild. Omdat de usantie van het kopijrecht inhield
dat de boekverkoper die als eerste de kopij bezat tevens het recht had op uitgave van
het boek, zullen de kluchtspelen van Weyerman met het recht van kopij zijn verkocht.
De koper moet Christiaan Petzold (1688-1725) uit Amsterdam zijn geweest, aangezien
hij de toneelstukken onmiddellijk daarna, vermoedelijk al in maart 1712, opnieuw
liet drukken en onder zijn eigen naam op de markt bracht.3 De jaartallen vormen een
extra bewijs dat Tessers schuilgaat achter de edities uit 1705.
In dit artikel ga ik in op de nieuwe uitgever van Weyermans toneelstukken. Wat
bewoog Petzold om die werken aan zijn fonds toe te voegen? En, gezien de vele
vertalingen uit het Engels die Petzold omstreeks 1712 uitgaf, heeft hij Weyerman
misschien een paar vertaalopdrachten gegeven? Bekend is immers dat Weyerman
het Engels uitstekend beheerste.

Opgegroeid in vrijzinnig milieu4
Christiaan Petzold was de oudste zoon van Sebastiaan Petzold (†1704) en Theofilia
Gottorp (†1746). Het gezin telde nog een zoon, Martinus (±1690-1742), die net als
zijn vader en broer werk vond in de boekenbranche. Ze waren afkomstig uit Berlijn,
maar omdat Petzold sr. daar geen gewetensvrijheid kon vinden, was hij met zijn
gezin naar de Republiek uitgeweken.
Petzold sr. sympathiseerde sterk met de socinianen, een vrijzinnig kerkelijke
stroming die het theologische leerstuk van de Heilige Drie-eenheid van God verwierp
en daarmee ook de goddelijke status van Christus. Met alle implicaties van dien. Het
socinianisme werd daarom beschouwd als een ketterse denominatie die fel bestreden
moest worden. Dat gebeurde dan ook, al vervaagden in de loop van de zeventiende
eeuw de tegenstellingen met andere dissenters, zoals de remonstranten en
doopsgezinden.
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Omstreeks 1694 moet het gezin in de Republiek zijn gearriveerd en een jaar later
werd Petzold sr. ingeschreven als lid van de doopsgezinde gemeente van Amsterdam.
Aanvankelijk verdiende hij de kost als vertaler uit het Engels, Duits en Nederlands,
maar al snel stapte hij over naar het boekverkopersvak. Dankzij zijn internationale
netwerk werd hij commissionair voor de Duitse geleerde Leibniz en wist hij als
uitgever een aantal interessante sociniaanse titels aan zijn fonds toe te voegen. Maar
reeds in 1704 overleed Sebastiaan Petzold. Hij liet aan zijn weduwe en zoons een
aanzienlijke hoeveelheid schulden na.
Weduwe Petzold zette de boekhandel annex uitgeverij voort, maar was daarin
evenmin succesvol als wijlen haar man. Slechts vier titels telt haar fonds, waarvan
er twee op naam van haar en zoon Christiaan. De aantrekkelijke positie als
commissionair voor Leibniz raakten ze kwijt. Bovendien ondervond weduwe Petzold
in haar pogingen om Christiaan zich in het boekverkopersgilde te laten inkopen
onverwacht tegenwerking. Het moest op naam van Christiaan gebeuren omdat hij
zijn verplichte leertijd had doorlopen bij zijn vader en bij Pieter Sceperus. Het
gildebestuur beschikte echter negatief omdat Petzold sr. nooit het poorterschap had
verworven en dus ook nooit lid was geweest van het gilde. Christiaans leerjaren bij
hem telden dan ook niet mee.
Tot overmaat van ramp waren de schulden van Petzold sr. dusdanig omvangrijk,
dat zijn weduwe in 1710 een forse lening moest sluiten om schuldeisers tevreden te
stellen en een solide basis te creëren om de boekhandel te kunnen voortzetten. Toen
ze een jaar later niet in staat bleek aan haar financiële verplichtingen te voldoen, liet
ze een deel van haar voorraad veilen, maar de opbrengst was vermoedelijk te klein
om alle schulden te vereffenen.
Het moet weduwe Petzold allemaal te veel geworden zijn. Ze begaf zich ‘met alle
hare goederen van hier na Duitsland’,5 waarna haar crediteuren beslag lieten leggen
op de resterende voorraad. Ze was zelfs niet aanwezig op Christiaans huwelijk op
27 november 1711.6 Een jaar later, op 29 november 1712, dienden haar schuldeisers
een officieel verzoek in bij de schepenen van Amsterdam om de ongebonden boeken
‘uitterhand of wel publicq te moogen verkoopen’.7

Voortvarende start voor Christiaan Petzold
Een slechtere start kon een jonge boekverkoper als Christiaan Petzold zich niet
wensen. Geen lid van het boekverkopersgilde, een geërfde boekhandel die zijn
glorietijd ver achter zich had (als er ooit al sprake was van een glorietijd) en bovendien
een moeder die wegens een ondraaglijke schuldenlast de benen had genomen. Het
waren de voorboden van een rommelig bestaan als boekverkoper in de marge. Maar
Christiaan Petzold liet het er niet bij zitten. Er was de 24-jarige boekverkoper in 1712
alles aan gelegen om de boekhandel van zijn vader uit het slop te halen.
Allereerst besloot hij te verhuizen: zat hij aanvankelijk nog op het adres van waaruit
hij met zijn moeder opereerde, op de Nieuwezijds Voorburgwal achter het Stadhuis,
in juni 1712 was hij gevestigd in de Kalverstraat, nabij de Osjessluis, waar vanouds
straatmuzikanten en straatverkopers hun nering deden en veel volk bijeenkwam. Op
zichzelf was dit geen slechte plek voor een boekwinkel. Ook besloot hij in 1712 de
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rechten te verwerven van een werk waarvan hij wist dat het goed in de markt lag: de
bundel toneelstukken van Weyerman. Ze waren zo populair dat er in 1718 zelfs een
vierde druk van zou verschijnen, al
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was dat niet meer bij Petzold maar bij zijn plaatsgenoot Hendrik Strik. Later in dit
artikel wordt duidelijk waarom Petzold de bundel zo snel weer van de hand deed.

Titelpagina van Weyermans Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage (Amsterdam 1712)
(collectie Universiteit Leiden)

Verder probeerde Petzold in augustus 1712 via de burgemeesters het gilde ertoe
te bewegen hem alsnog toe te laten. Dankzij zijn huwelijk met de rooms-katholieke
Cornelia Kemper, wier vader poorter van de stad was, had Petzold met het behuwd
poorterschap tevens het recht verworven om in Amsterdam een ambacht uit te
oefenen.8 Het gildebestuur kon dan ook geen nee meer zeggen. Op 3 april 1713 kreeg
hij groen licht en mocht hij, weliswaar tegen dubbel tarief, toetreden tot het gilde.9
Zijn verbeterde positie is af te lezen aan zijn adres: in 1713 verhuisde hij naar het
Rokin, bij de Beurs, waar hij vermoedelijk meer handelaren als klant hoopte aan te
trekken. Bovendien stelde het lidmaatschap van het gilde hem in staat zich op de
veilingmarkt te begeven. Al een paar weken na zijn toetreding, op 21 en 22 april,
veilde hij de boekerij van Abraham van Harencarspel, schepen van Amsterdam, die
enkele jaren daarvoor was overleden.10
Als uitgever was hij eveneens actief. Zijn fonds telt geen boeken van sociniaanse
signatuur. Anders dan Petzold sr. beschikte Petzold jr. kennelijk niet over de juiste
contacten in het vrijzinnig godsdienstige milieu. Het kan ook een bewuste keuze zijn
geweest, want met dissidente religieuze geschriften had hij voortdurend rekening
moeten houden met de lange arm van justitie.11 Wel zette hij de trend voort die zijn
vader al had ingezet met de Vryborstige Engelsman (1701) en Esopus in Europa
(1701-1702): als uitgever nam Christiaan Petzold deel aan het publieke debat met
een opvallend groot aantal opiniërende pamfletten over de politieke situatie in
Groot-Brittannië. In een tijd waarin werd onderhandeld over de Vrede van Utrecht
(1713) en er voor Groot-Brittannië gunstige verdragen werden gesloten, was daar
de binnenlandse verdeeldheid groot. Whigs en Tories betwistten elkaar de macht en

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

er was groot wantrouwen tussen anglicanen, dissenters en rooms-katholieken. Reeds
lang voor het overlijden van koningin Anna - ze had een slechte gezondheid en geen
van haar kinderen leefde nog - roerden de Jacobieten zich hevig over haar opvolging.
Het waren controverses die ook na haar dood in 1714 de gemoederen bezighielden.

De Engelse vertalingen uit het fonds van Petzold
Tussen 1712 en 1715 verschenen bij Petzold dertien titels over de Engelse politiek.
Negen daarvan zijn vertalingen uit het Engels. De vraag dient zich aan of

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

26
Petzold Weyerman, wiens werk hij in 1712 aan zijn fonds had toegevoegd, had
ingeschakeld om vertalingen te leveren. Weyerman beheerste het Engels mede dankzij
zijn moeder die van Schotse komaf was en was op dat moment reeds enkele malen
naar Engeland geweest. In zijn latere werk zou hij er dikwijls blijk van geven dat hij
zich door Engelse kranten en tijdschriften goed op de hoogte hield van de
gebeurtenissen aldaar.
Het eerste werk uit het fonds van Petzold dat door Weyerman vertaald zou kunnen
zijn, is het Tractaat tusschen hare Brittannische majesteit en de Staten Generaal,
om te verzekeren de successie tot de kroon van Groot Brittannien (1712).12 Het betreft
het Tractaat van Barrière en Successie (het Tweede Barrièretractaat) uit 1709 waarin
onder meer de protestantse troonopvolging van koningin Anna opnieuw was
vastgelegd. Een tweede kandidaat is De vier voortreffelyke predikatien van William
Fleetwood (1712), een eloquente anglicaanse bisschop met Whig-sympathieën.13 De
voorrede van de preken stond wegens de kritiek op koningin Anna als troonopvolgster
van de stadhouder-koning dermate ter discussie dat het Lagerhuis op 21 juni van dat
jaar besloot het desbetreffende katern publiekelijk te doen verbranden. Deze vertaling
was door Fleetwood voorzien van ‘eenige aanmerkingen’ waarin de voorrede ‘tegens
alle lasteringen verdedigt’ werd.14 Een derde werk dat uit het Engels is vertaald en
duidelijk inhaakt op de actualiteit in Groot-Brittannië, is Brief van een koopman in
Amsterdam, aan zijn vriend in Londen, wegens de compagnie van de Zuidzee (1712).
De anonieme schrijver waarschuwt in dit pamflet tegen de risico's van de zojuist
opgerichte Britse investeringsmaatschappij, de South Sea Company.
In de jaren 1713-1715 volgden enkele andere vertalingen uit het Engels. Zo
verscheen De christelyke zegenpraal, of De plicht van te bidden voor onze vyanden
(1713) van Henry Sacheverell, de orthodox anglicaanse priester die katholieken en
protestantse dissenters had vergeleken met de mannen van het Gunpowder Plot die
in 1605 de protestantse Jacobus I naar het leven stonden. De rechtszaak tegen
Sacheverell had een vloedgolf aan reacties tot gevolg. Ook het zojuist gesloten
Tractaat van navigatie en commercie, tusschen Anna, koninginne van Groot Brittanjen
en Philippus V. katholyke koning van Spanjen (1714) kwam bij Petzold in een
vertaling uit het Engels uit. Voor de vertaling van Richard Steeles The Crisis, dat als
De crisis, of Redenvoeringe, vertoonende door de aller authentikste gedenkschriften,
de regtvaardige oorzaken van de laaste gelukkige revolutie (1714) bij Petzold
verscheen, had deze een samenwerkingsverband gezocht met zijn Amsterdamse
collega David Mortier, die het werk overigens met een eigen impressum op de markt
bracht. In dit werk deed Steele een duit in het zakje over de opvolging van koningin
Anna, wat ertoe leidde dat hem als Whig-politicus de toegang tot het Lagerhuis werd
ontzegd.
Ook na het overlijden van koningin Anna roerden de Jacobieten zich flink en
bleven Whigs en Tories elkaar met pamfletten bestoken. Petzold aarzelde niet lang
om An inquiry into the miscarriages of the four last years reign (1714) van de
Londense bankier Charles Povey ‘zo haast als het my uit London toegezonden wierd,
te doen overzetten, en met den Druk gemeen te maaken’.15 Reeds in 1715 zag Poveys
Historie van de handelingen der laaste [sic] staats dienaars en het parlement van
Groot Brittanjen bij Petzold het licht. Het beschreef de complotten die tegen koningin
Anna en haar zojuist aangetreden opvolger George I
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van Hannover waren gesmeed om de rooms-katholieke Pretendent alsnog op de
Britse troon te krijgen.
Van een paar plannen van Petzold is bekend dat ze geen doorgang hebben
gevonden. In juni 1715 adverteerde hij voor de Staat van de roomsch catholyke
religie, geschreven door Urbano Cerri en toegelicht door Richard Steele. Maar blijkens
een advertentie in dezelfde krant had ook Nicolaas ten Hoorn het plan opgevat om
de vertaling uit te brengen. De vertaler was de rechtsgeleerde en latere Pruisische
gezant in Den Haag, Abraham Georg Luiscius, die zich in zijn vertalingen dikwijls
schuilhield achter de letters A.G.L.R.G.16 In zijn uitgave Historie van de handelingen
zou Petzold verklaren waarom hij Ten Hoorn zijn gang had laten gaan: ‘om
malkanderen niet in de Weg te zyn, nog nadeel of schaade te veroorzaaken’ waren
ze overeengekomen een aantal nieuwe titels onderling te verdelen, maar wel in beider
winkels te verkopen. Ook De sekreete historie van de witte staf, geschreven door
Daniel Defoe en vermoedelijk wederom vertaald door Luiscius - de letters R.G.
(‘Rechts Geleerde’) worden nu niet genoemd - vond bij Petzold geen doorgang. Het
werd aangekondigd in Poveys Onderzoek van de misslagen, maar vooralsnog is er
alleen een editie van Jacobus van Egmont uit 1715 bekend.

Petzold naar Rotterdam
Als Weyerman een of meer vertalingen uit het Engels voor zijn rekening heeft
genomen, ligt het voor de hand dat hij Petzold omstreeks 1712 in Amsterdam heeft
opgezocht. Helaas zijn daarvoor geen bewijzen aangetroffen. Het lijkt erop dat
Weyerman pas in 1721 voor het eerst de Amsterdamse stadspoorten is gepasseerd.
Maar misschien waren de schrijver en de uitgever elkaar in de tussenliggende jaren
elders tegen het lijf gelopen? Zo is het heel goed mogelijk dat dit in Rotterdam is
gebeurd, bijvoorbeeld op een van Weyermans reizen naar Engeland, die doorgaans
langs deze havenstad voerden. Hij maakte de overtocht een paar keer en was bekend
met een aantal leden uit de grote Engelse gemeenschap binnen Rotterdam.17
We komen Weyerman echter niet in 1712 maar pas in 1718 tegen in Rotterdam.
Op dat moment hield ook Petzold daar verblijf. Na de publicatie van zijn laatste
uitgave in 1715 was zijn uitgeverij in Amsterdam namelijk stil komen te liggen. Het
jaar daarvoor had hij nog samen met zijn plaatsgenoot Samuel Schoonwald de Historie
van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht, minrebroeder binnen de stadt van
Brugge op de markt gebracht. In de zeventiende eeuw waren van dit beroemde
satirische werk, met pikante beschrijvingen van ‘secrete penetentiën der vrouwen’,
al verschillende edities verschenen. Het Amsterdamse boekverkopersduo moet dan
ook een sterk debiet hebben verwacht. Misschien was dat inderdaad het geval, maar
de revenuen waren voor Petzold vermoedelijk onvoldoende om zijn bedrijf financieel
gezond te maken en/of te houden. Het kopijrecht op Weyermans toneelwerk deed
hij van de hand. Al in 1715 - twee jaar nadat hij eindelijk het lidmaatschap had
bemachtigd - werd hij door het gildebestuur gemaand om zijn jaarzang te voldoen.18
Blijkens het impressum van een pamflet uit datzelfde jaar verhuisde hij zijn winkel
van het deftige Rokin naar een goedkopere locatie: de St. Jansstraat, een nauw straatje
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tussen de Warmoesstraat en de Oudezijds Voorburgwal, waar zich in de zeventiende
eeuw nog een hoge concentratie uitdraagsters bevond. Of het met de assorti-
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mentshandel nog naar wens ging, is onbekend maar met boekenveilingen is het na
die ene veiling van de bibliotheek van Abraham van Harencarspel nooit meer wat
geworden.

Titelprent en titelpagina van de door Christiaan Petzold vertaalde Persiaansche Cromwel (1724)
(Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties)

Kennelijk zat Petzold in Amsterdam op een dood spoor. Net als zijn vader kreeg
hij de zakelijke bedrijfsvoering niet op orde. Hij liet zich daar echter niet door uit
het veld slaan en zocht deze keer zijn heil in Rotterdam. Zo wordt op 22 december
1717 gemeld dat de Rotterdamse Courant gedrukt was voor courantier Luder Baltz
en in Rotterdam uitgegeven (verkocht) door Christiaan Petzold op de Nieuwe Haven.
Blijkens een van de advertenties hadden de ‘Autheurs van deze Courant’ bovendien
octrooi gekregen voor een Engelstalige krant die met ingang van 1 januari 1718 zou
verschijnen.19 Had Petzold tot nu toe zelfstandige vertalingen uit het Engels
uitgebracht, nu kon hij aan de slag met een krant waarmee hij de Engelse gemeenschap
in de Maasstad van nieuws kon voorzien.
De beoogde samenwerking tussen Baltz en Petzold, die ook de Nederlandse en
Franse Rotterdamse krant betrof, liep uit op een fiasco. Petzold had zich dusdanig
misdragen dat op 21 mei 1718 vier knechten namens Baltz een notariële verklaring
aflegden over de misstanden binnen het krantenbedrijf. Het was allemaal de schuld
van Petzold, die niet alleen herhaaldelijk dronken op het werk was verschenen maar
ook uitermate grof was tegen het personeel. Hoewel hij daar volgens hen niet het
recht toe had, dreigde hij steeds met ontslag. Bovendien kwam hij regelmatig veel
te laat op z'n werk en liet de boel in het honderd lopen. Van de achttien afleveringen
die de Engelse krant op dat moment gekend had moeten hebben, waren er maar tien
uitgekomen. Soms was er zo weinig tijd over dat er op basis van de ingekomen
brieven geen berichten konden worden opgesteld en de verzending ernstig in de
problemen kwam. Petzold liet een Engelse vertaler het meeste werk doen en naar de
Franse krant stak hij helemaal geen hand uit.20
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Het is dus niet verrassend dat er aan het Rotterdamse avontuur van Petzold spoedig
een einde kwam. De Engelse Rotterdamse krant hield op te bestaan, waarna Rotterdam
bijna een eeuw moest wachten op haar opvolgers: The New Merchant (1804) en The
Mercury (1804-1807). Ook de Franse Rotterdamse krant, de Gazette de Rotterdam,
ging snel ten onder. Baltz had in 1719 het desbetreffende octrooi onderhands
overgedragen aan François Michel Janiçon, maar toen er in september van dat jaar
klachten kwamen over de berichtgeving hadden de Heeren van de Weth de illegaliteit
van deze transactie aangegrepen om de Gazette te verbieden.21 In 1719 was Petzold
weer vertrokken naar Amsterdam en een jaar later werd Baltz na diverse klachten
zijn baan als courantier ontnomen. Ook de Nederlandse Rotterdamsche Courant
hield toen op te bestaan.

Weyerman en Petzold: kroegtijgers
Omdat zowel Weyerman als Petzold zich in 1718 in Rotterdam bevond, is het
verleidelijk uit te gaan van een ontmoeting tussen hen beiden in de Maasstad. Een
ontmoeting die ook in 1712 kan hebben plaatsgehad, aan het begin van Petzolds
carrière als zelfstandig boekverkoper. Ze zouden elkaar getroffen kunnen hebben
met een goed glas bier of wijn in de hand. Ook Weyerman was immers een bon
vivant die weleens een slokje nam. Bovendien hadden ze hun belangstelling voor
alles wat zich in Engeland afspeelde, met elkaar gemeen.
Niettemin blijft de ontmoeting hypothetisch, zoals ook Weyermans rol als vertaler
van de Engelse traktaten uit het fonds van Petzold een aantrekkelijke maar helaas
onbewezen veronderstelling is. Dat die veronderstelling op drijfzand is gebouwd,
laat de reconstructie van Weyermans beginperiode zien. Tot 1720 hield hij zich
voornamelijk bezig met de schilderkunst, hetzij als schilder hetzij als handelaar. Af
en toe schnabbelde hij wat bij, zoals voor Felix de Klopper, de courantier van de
Leydse Courant, maar pas nadat hij op 13 september 1720 met de Rotterdamsche
Hermes was begonnen, ging hij van de pen leven. Vertaalopdrachten van iemand als
Petzold had hij in de jaren daarvoor helemaal niet nodig.
Daar komt bij dat Petzold weliswaar het kopijrecht op Weyermans toneelstukken
had bemachtigd, maar in het tijdperk waarin er van auteursrecht nog geen sprake
was, voor de heruitgave de medewerking van de schrijver niet nodig had. Er hoeft
dus helemaal geen contact tussen beiden te zijn geweest. Het voert dan ook te ver
om de Engelse vertalingen van Christiaan Petzold zomaar op naam te zetten van
Weyerman. Vooral ook omdat de uitgever, getuige zijn polemische uitgaven over
de Engelse politiek, al dan niet via zijn vader (die overigens ook uit het Engels
vertaalde), zelf deel zal hebben uitgemaakt van een Nederlands-Engels netwerk. Niet
voor niets schrijft hij in het ‘Voorberigt van den uitgever tot den lezer’, voorafgaand
aan het Onderzoek van de misslagen, begaan onder de laatste vierjaarige regering
in Groot Brittanjen (1715), dat hij het ‘Tractaatje’ uit Londen had toegezonden
gekregen. Petzold kende ongetwijfeld meer mensen die de vertaling voor hun rekening
konden nemen. Misschien was hij er zelf een van.
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Einde van de boekverkopersfirma Petzold
Omdat Petzold een bedrijf had geërfd dat er uiterst belabberd voor stond, moet hij
in 1712 met de aankoop van het kopijrecht op Weyermans werk gehoopt
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hebben op een verbetering van zijn financiële positie. Maar daarin kwam hij bedrogen
uit. De toneelstukken nemen in het bescheiden fonds van Christiaan Petzold een
marginale plaats in: vrijwel al zijn uitgaven zijn polemische werken, vertaald uit het
Engels.
Wie de vertalingen leverde, is niet bekend; Weyerman in ieder geval niet. Misschien
had Petzold er zelf een aantal voor zijn rekening genomen. Hij beheerste immers
ook zelf de Engelse taal. Toen hij eenmaal terug was van zijn kortstondige avontuur
in Rotterdam, was een carrière als boekverkoper niet meer voor hem weggelegd. Hij
hield het hoofd boven water met wat broodschrijverij en vertaalwerk. Hij stelde ‘uyt
authentike gedenkschriften’ Het leven en caracter van Jan Law (1722) samen in
opdracht van zijn vroegere Amsterdamse collega Jacobus Wolffers22 en ook vertaalde
hij voor een Utrechtse boekverkoperscompagnie uit het Duits - zijn moedertaal - Der
Persianische Cromwell in De Persiaansche Cromwel, of Het leven, en wonderbaare
gevallen van Miri-weis, vorst van Candahar (1724).23 Petzold overleed in 1725. Zijn
lichaam werd vanuit het Pesthuis, waar behalve patiënten met een besmettelijke
ziekte ook ‘krankzinnigen’ werden opgenomen, overgebracht naar het Heiligewegsen Leidsche Kerkhof.24
Zijn jongere broer Martinus Petzold was de laatste van de familie die nog in de
boekenwereld actief was, maar ook hij maakte geen naam. Stonden zijn vader en
oudere broer al niet hoog aangeschreven in het boekverkopersgilde, Martinus moest
het stellen met een nog lagere positie. Hij trouwde in 1717 met de hoogzwangere
Louise de Bruijn en werd in 1718, toen zijn broer Christiaan in Rotterdam zat, in het
gilde ingeschreven als boekbinder.25 Zijn fonds telt slechts vier titels. Allereerst een
gelegenheidsbundeltje: Ter bruilofte van den wel ed: heere Willem Butler, oud
directeur generaal van de Noord- en Zuitkust van Afrika (1724). De overige titels
zijn van zeer uiteenlopende aard: over het gebruik van kwikzilver (1729), over de
‘Grooten Russischen Staats-Minister Alexander Danielowiz, vorst van Menzikof’
en een gelegenheidsgedicht van Abraham de Haen voor Jan Abraham Willink (1734).26
Verder verkocht Martinus Petzold vanuit zijn winkel aan de Nieuwezijds
Achterburgwal, naast de brouwerij van de Zwaan, geneeskrachtige middeltjes.27 Toen
hij in 1742 als onvermogend man werd begraven op het Sint Anthonis Kerkhof, werd
bij zijn naam genoteerd ‘in de Slijkstraat’.28 Het was een nauw en donker straatje bij
de Oudezijds Achterburgwal, achter de Oudemanhuispoort, waar armoe troef was.
Net als zijn vader en zijn oudere broer had ook deze Petzold het boekverkopersvak
niet in de vingers.
De moeder van Christiaan en Martinus Petzold, weduwe Petzold sr., overleefde
haar beide zoons. In 1717 was ze teruggekeerd in Amsterdam en trad toen op als
getuige bij het huwelijk van haar zoon Martinus.29 Ze woonde aan de noordzijde van
de Egelantiersgracht, voorbij de laatste brug, toen ze in 1746 overleed.30

Eindnoten:
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bemoeilijkt door de naamsverbasteringen in de DTB-boeken: bij de doop van zoon Willem in
de rooms-katholieke Mozes en Aäronkerk heet Petzold ‘Peeter Litzol’ (7-6-1714), bij de doop
van dochter Cornelia staat genoteerd ‘Pervi Liezol’ (1-11-1715). Met dank aan Anna de Haas.
SAA, DTB: ondertrouw voor de pui, 28-5-1717. Vermeld wordt dat de bruid in Groningen is
geboren en de vader reeds drie jaar geleden is vertrokken naar de Zuidzee. Onduidelijk is of
Martinus het behuwd poorterschap verwierf. Het huwelijk werd voltrokken in Buiksloot,
waarvoor ze in Amsterdam een boete van f 6 kregen opgelegd. SAA, toegang 343, Archief
Regenten Aalmoezeniersweeshuis, inv. nr. 573, Boetes op trouwen en begraven buiten de stad
(18-6-1717).
Advertentie 's Gravenhaegse Courant, 2-5-1729 resp. 3-11-1732. Toeschrijving
gelegenheidsgedicht aan Abraham de Haen op grond van diens bundel Herderszangen en
mengeldichten (Amsteldam, Theodorus Crajenschot 1751).
Advertentie 's Gravenhaegse Courant, 4-11-1726 en 1-7-1729.
SAA, DTB: begrafenis, 18-9-1742. Zijn vrouw en twee kinderen waren hem reeds eerder ontvallen
(7-5-1742 resp. 6-8-1717 en 26-11-1718).
SAA, DTB: ondertrouw, 28-5-1717.
SAA, DTB: begrafenis Karthuizer Kerkhof, 15-4-1746.
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A la mode
Kant in de tijd van Kant
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg
In de zeventiende en achttiende eeuw was de Franse mode toonaangevend in heel
Europa. Vooral accessoires en andere kledingversierselen waren populair.
Galanteriewinkels deden goede zaken.
Immanuel Kant (1724-1804) bezocht deze winkels niet om iets voor een geliefde
uit te zoeken. Hij was vrijgezel, leefde sober en droeg weinig opsmuk. Misschien
had hij eenvoudige strookjes kant aan hemd of bef, maar een kanten jabot droeg hij
zeker niet. Zijn ideeën over het sublieme en schone betroffen geen uiterlijke zaken.
De meeste tijdgenoten vonden echter dat de zintuigen gestreeld werden door zachte
zijde en soepele kant met fraaie patronen. Kragen en fichu's (halsdoeken), mutsen,
huiven, barbes (slippen aan de muts), engageantes (wijde manchetten), strikken en
volants (geplooide stroken), capes, handschoenen, mitaines (handschoenen zonder
vingers), waaiers: er was van alles te koop.
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Barbe, slip aan de muts, van Mechels kant

Naast zijde was kant zeer populair. Het was er in allerlei kwaliteiten en patronen,
van luxe zijden soorten tot degelijke linnen wasbare kantjes die langs ondergoed en
ondermutsen gezet werden. Ook aan de eenvoudigste mutsen zette men, als het kon,
een strookje kant. Huiven waren hoge mutsen die vaak rijkelijk met kanten stroken
waren versierd. Sobere huifmutsen waren er ook, waarbij de voorkant ver uitstak
boven het voorhoofd. Zowel heren als dames droegen kant en ook (rijke) kinderen
tooide men ermee.
In Frankrijk en Engeland mislukten pogingen om de weelde en daarom de invoer
te beperken: kant werd gesmokkeld en men betaalde er veel voor. Aan het einde van
de achttiende eeuw, in de tijd van de revolutie, nam de vraag naar kant af en verdween
de kantproductie nagenoeg. Napoleon blies deze industrie weer nieuw leven in.

Open weefsel
Kant is een open weefsel, gemaakt door gespecialiseerde kantwerkers of
kantwerksters. Eigenlijk zijn alle open weefsels, borduursels, vlechtwerk inclusief
brei- en haakwerk, kantsoorten. Al in de Oudheid was er vlecht- en knoopwerk als
afwerking van stoffen en kleding. De eigenlijke kant is rond het jaar 1500 ontstaan,
uit borduursels langs de randen van de kragen van het hemd en draden die afgewerkt
werden. Aanvankelijk was er een vierkante borduursteek, de Holbeinsteek, genoemd
naar Hans Holbein die portretten schilderde waarop deze borduursteek te zien was.
Deze steek groeide uit tot met steken opgevulde lussen en een zelfstandig weefsel
dat los aan de randen werd gezet, in geometrische patronen.
De mooiste vorm bereikte kant in de achttiende eeuw. De meest ingewikkelde
patronen kon men toen maken: ranken, bloemen, jachttaferelen en vazen. Het was
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zeer tijdrovend en men zocht naar manieren om kant machinaal te vervaardigen. Dat
lukte het eerst met tule, die de ondergrond van deze figurale patronen vormde.
Men kende twee soorten kant: naaldkant en kloskant. De kantwerksters werkten
in opdracht van een fabrikant en om perfectie te bereiken hielden zij zich aan één
kantsoort. Voor een leek zijn de twee soorten moeilijk te onderscheiden.

Naaldkant
Deze kantsoort is ontstaan uit borduurwerk, dat met naald en draad gemaakt werd.
Uit dunne stoffen trok men draden, die bijeengebonden werden met siersteken, het
open naaiwerk en smokwerk. Open stukken die ontstonden door het
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uitknippen van stukjes stof (point coupé) werden met de naald met verschillende
steken opgevuld.
De patronen werden op donker papier getekend en op dubbel linnen genaaid. Langs
de kanten naaide men een dikke draad om het kantwerk aan vast te maken. Op het
patroon stonden bloemen, bladeren en ranken of geometrische patronen. Langs de
rand van een vorm (een bloem of blad) werd ook een dikke of dubbele draad gelegd,
waarbinnen steken werden gemaakt die aan de randen vastgezet werden. De
ondergrond was van kleine tulesteken (zeshoekige mazen) of van spijltjes.

Kloskant
Deze kantsoort is voortgekomen uit vlecht- en knoopwerk. Rond 1600 werden er al
patroonboeken voor gemaakt. Ze werd met houten klosjes, waarop de draad gewikkeld
zat, op een stevige ondergrond gemaakt. Deze ondergrond was een houten kantkussen
van ongeveer 40 × 40 centimeter of een rol. De kantwerkster kloste volgens een
patroon dat op het kussen werd gelegd. Ze stak hier spelden in op de plaatsen waar
dit in het patroon was aangegeven. Om de spelden sloeg ze de draad. De klosjes
werden in volgorde over elkaar heen gelegd en dan weer terug, zodat een weefsel
ontstond.
De basissteken zijn de linnenslag (horizontale en verticale binding), de netslag
(zeshoekige gaatjes) en de blaadjesslag of point de reprise. De ondergrond kon mee
geklost worden, maar ook met verschillende klossen gemaakt. De stukjes kant werden
dan met een haakje aan elkaar gezet.
De draden zijn van linnen of zijde. Ook zwarte zijde en gouddraad werden gebruikt.
Gouddraad kant was aan weeldewetten onderhevig.

Toepassing
Zowel klos- als naaldkant werd in verscheidene landen gemaakt, zoals Italië, Frankrijk,
Vlaanderen en Engeland. Omdat de kantindustrie in Nederland niet van de grond
kwam, was men hier voor kanten aangewezen op het buitenland. ‘Hollandse kant’
werd in Vlaanderen gemaakt, speciaal voor de Hollandse markt.
Men kocht in de achttiende eeuw stroken met een breedte van 6 tot 20 centimeter
en een lengte van 3 à 4 meter. Die werden gerimpeld en van boven naar beneden op
de japonnen genaaid. Ook kapsels konden worden getooid met afhangende stroken
kant of een voile. Mutsen en ondermutsen waren geheel van kant of afgezet met
strookjes kant. Ze hadden vaak kanten slippen (barbes).
Luxere toepassingen waren ook mogelijk. Soms hadden de engageantes aan de
mouwen dubbele of driedubbele stroken. Tabliers (voorkant van de rok) konden
geheel van kant zijn. Kragen en fichu's, waaiers en zakdoekjes eveneens. Heren
droegen fraaie manchetten aan hun hemd. Dassen en jabots van kant of met kant
afgezet waren hoog mode voor de bezittende klasse. Doopsgezinden deden niet mee
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aan dit uiterlijk vertoon. Maar een eenvoudig dienstmaagdje was blij met
Valenciennekant aan haar mutsje.
Het Rijksmuseum bezit een prachtige kantcollectie. Die werd ooit bijeengebracht
door dames van het Kantsalet. Het Kantsalet is opgegaan in de Nederlandse
Vereniging voor Kant, Kostuum, Mode en Streekdracht. Er wordt nog intensief
onderzoek gedaan naar kantsoorten.
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Joan Jacob Mauricius (1692-1768): bouwstenen voor een biografie
Deel V: 1751-1768 (slot)
John Besseling
Op 15 mei 1751 scheepte de Surinaamse gouverneur Joan Jacob Mauricius zich met
vrouw en twee jonge kinderen in voor een gedwongen reis naar het Vaderland. Drie
jaar eerder had hij zelf nog stadhouder Willem IV verzocht een onderzoek in te stellen
naar de conflicten die het lokaal bestuur teisterden. Hij had gesmeekt verlost te
worden ‘uit deeze Leeuwenkuil’, maar de wijze waarop hij thans werd ontboden om
zich te verantwoorden was een deceptie.1 De militaire expeditie onder leiding van
generaal-majoor Hendrik Ernst baron von Spörke, op gezag van Willem IV naar
Suriname gestuurd om onderzoek te verrichten en de rust te herstellen, was geheel
op de hand van zijn vijanden. Von Spörke had ieder ‘gemeenzaam gesprek’ met
Mauricius ‘studieuselijk geëviteerd’. Evenals zijn mede-commissarissen Carel
Bosschaert en Hieronymus de Swart Steenis liet hij zich zonder gêne inpalmen door
de kopstukken van de Cabale.2
Mauricius' lot was al bepaald vóór de expeditie naar Suriname vertrok. Willem IV
voelde weinig voor hard ingrijpen, maar was gezwicht voor druk uit zijn omgeving.
Charles Bentink, Bertram graaf van Gronsfeld, Jan de Back en andere hardliners aan
het stadhouderlijk hof hechtten geen waarde aan Mauricius' oude banden met Oranje.
Als stroman van de ‘Oude Factie’ in Amsterdam moest hij hoe dan ook het veld
ruimen. Bentink en Van Gronsfeld stonden in nauw contact met de Surinaamse
oppositie in de Republiek. Von Spörke was een oude vriend van Charles Bentink,
die hem persoonlijk had geworven en geïnstrueerd.3 De generaal kreeg een geheime
order mee die hem machtigde zichzelf als gouverneur uit te roepen. De mogelijkheid
dat hij daartoe geen aanleiding zou zien, werd waarschijnlijk alleen de prins smakelijk
gemaakt.
In december 1750 arriveerde Von Spörke in Paramaribo. Het onderzoek in
Suriname was weinig meer dan een formaliteit. Terwijl de heren avond na avond
door Mauricius' tegenstanders werden onthaald, en incidenteel een uitnodiging van
de tegenpartij aannamen, werden overdag klachten van cabalisten opgetekend.
Mauricius verdedigde zich, maar vond nauwelijks gehoor. Begin januari 1751
weigerden de vier cabalisten in het Hof van Politie nog met hem te vergaderen, zodat
het ruim een maand werd lamgelegd. De Cabale wierp zich op als een
schaduwregering, die ‘algemeene’ vergaderingen belegde ten huize van prominenten
als Samuel Pichot, zijn zwager Jan David Cellier, de weduwe Visser en het echtpaar
Duvoisin-van der Lith.4 Mauricius wees op het verbod op dergelijke bijeenkomsten,
maar Von Spörke liet alles toe. Half januari 1751 was Mauricius aan wanhoop ten
prooi. Na de zondagse preek op de 17e verzocht hij, ‘schoon zeer onpasselijk (en
nog meer van geeste dan van lichaam)’, een audiëntie. Hij zou zijn verstand of leven
verliezen, bekende hij, als het respect voor de gouverneur niet werd hersteld.5
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De vergaderingen werden op 10 februari hervat, maar Mauricius had weinig meer
in te brengen. In een serie ‘Verzoekpunten tot redres’ drong de Cabale op 23 maart
nogmaals aan op zijn ontslag. Op 24 maart werd Mauricius aangezegd te vertrekken.
Enkele weken later werd Von Spörke geïnstalleerd. De onderbouwing van de
machtswisseling was mager. De klachten hadden weinig te beduiden, schreven de
commissarissen, en waren ‘grotendeels seer gepassioneerd en verregaande, om niet
meer te seggen’. Inzake het vredesverdrag met de marrons en de moord op de planter
Thoma - die de aanleiding voor de expeditie waren geweest - bleek Mauricius niets
te verwijten. Corruptie en ambtenverkoop bleven onbewezen. Slechts met grote
welwillendheid jegens de cabalisten kon de suggestie worden gewekt dat Mauricius
vrienden bevoordeelde, ongeschikte ambtenaren aanstelde en excessief optrad tegen
opponenten. Machtsmisbruik was het wellicht niet, maar duidelijk was, ‘dat hij sig
tenminste daarvan op het rigoreuste heeft bedient’ om de zaken naar zijn hand te
zetten.6
Toch zou het de heren ‘geëmbarrasseerd’ hebben Mauricius op deze gronden af
te zetten. Conform het vooraf uitgezette plan stelden ze echter dat de rust in de kolonie
op geen andere wijze hersteld kon worden. Mauricius' aanhang in het Hof van Politie,
Pallak, Talbot en raad-fiscaal ad-interim De Vries Bavius, werd aangezegd ontslag
te nemen. De schaduwregering van de Cabale werd geformaliseerd. Naast de cabalist
en oud-secretaris Ephraïm Scherping kregen ook Pieter van der Werff, een zwager
van Duplessis, en Etienne Couderc, verwant met Charlotte Duvoisin-van der Lith,
zitting in het Hof. Met de cabalisten Freher, zwager van Pichot, Moll, Van Enkhuijzen,
Tourton en Godefroy, beschikte de Cabale nu over acht van de negen zetels. De
laatste ging naar Mauricius' schoonzoon Willem Strubé, maar dit gebaar werd
overschaduwd door de aanstelling van Samuel Pichot, leider van de Cabale, tot fiscaal
ad-interim.7 Ook de cabalist Carilho, die zijn vertrek na een verbanningsorder in
1746 had weten te traineren en onder huisarrest op zijn plantage verbleef, werd
gerehabiliteerd en hersteld als burger-kapitein van de Joodse natie.8

Terug in Holland
Mauricius arriveerde op 14 juli 1751 op de rede van Texel. Hij reisde door naar
Purmerend, waar hij als pensionaris-honorair een huis bezat.9 Zijn in 1747
gerepatrieerde zoon Pieter was hier in 1748 vroedschap geworden en in 1749
burgemeester.10 Pieters veelbelovende carrière werd verstoord door zijn vaders
terugkeer. Prioriteit was nu het belang van de familie veilig te stellen. Er was een
vermogen vergaard, maar veel was belegd in plantages.11 Behalve Simplicité, het
naastgelegen Bersheba, en Maasstroom, had Mauricius twee percelen bij de
Commewijne verworven, waar Pieter en zijn broer Andreas de plantages Purmerend
en Belwaarde hadden laten aanleggen. Pieter was door zijn huwelijk met Anna Bley
bovendien mede-eigenaar geworden van drie plantages. Kort na de aankomst van
Von Spörke had Mauricius Pieter al aangeschreven in Suriname de familiezaken te
komen waarnemen. Half februari 1751 was Pieter op audiëntie geweest bij Willem
IV en had verlof gekregen om, met behoud van zijn vroedschapszetel, enige tijd
buitenslands te verblijven.12 Hij zou in november 1751 vertrekken.
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Eind juli 1751 verhuisde Mauricius met zijn gezin naar Den Haag. Hij was ziek
en stuurde Pieter naar Willem IV om zijn aankomst te melden.13 Vervolgens
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was de prins onwel, dus pas op 17 augustus was er een audiëntie.14 Willem IV, die
Mauricius kende als een trouw aanhanger die in 1736 een weekje op het Loo had
gelogeerd, ontving hem vriendelijk. Een realistisch beeld van diens benarde positie
had hij echter niet. De prins, schreef Mauricius later, meende dat hij hem ‘meer dienst
dan ondienst deedt, met mij thuis te laten komen’. En er zou immers een ander
aanzienlijk ambt voor hem gevonden kunnen worden. Mauricius nam die toezegging
ter harte, maar als particulier stelde ze hem niet gerust. In het licht van de staatszaken
die aan de orde waren, gold het als ongepast erop te wijzen dat zijn afzetting als
gouverneur de ondergang van zijn plantagebedrijf zou kunnen betekenen.15

Mauricius' buitenplaats Engelenburg bij Den Haag. Penseel en krijt, door J.G. Smits, 1897 (collectie
Haags Gemeentearchief, inv. nr. kl. A 471)

Mauricius had geen andere keuze dan in te zetten op volledige rehabilitatie. Hij
huurde ‘een aansienlijk huijs in't beste van Den Haag’, vanwaar hij zijn zaak kon
bepleiten. In de publieke opinie overheerste nog altijd het vertoog van de Surinaamse
oppositie. In de kranten werden Von Spörkes vergeefse pogingen het marronprobleem
met geweld te beslechten als successen weergegeven en gepresenteerd als bewijs
van Mauricius' falen.16 Aan het stadhouderlijk hof ontwikkelden de verhoudingen
zich echter niet ongunstig. Begin november 1750 was de invloedrijke Willem Bentink
van Rhoon teruggekeerd, na een verblijf in Wenen als diplomaat. Zijn broer Charles
verdween naar de achtergrond. Als landdrost van Twente verkeerde hij niet langer
dagelijks aan het hof.17 In brieven riep hij op in de Surinaamse kwestie de harde lijn
te blijven volgen, maar hij vond steeds minder gehoor.18 Ook andere hovelingen die
zich met Suriname bezighielden werden van het dossier afgehaald. Willem Bentink
kon slecht overweg met Jan de Back, die de oppositieleider Salomon Duplessis aan
het hof had geïntroduceerd, en Van Gronsfeld, die ook had geijverd voor de Cabale.19
In 1750 was er een plan geweest Van Gronsfeld ‘minister van alle buytenlandsche
Coloniën' te maken, maar na Bentinks terugkeer werd hij als gezant in Berlijn
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weggewerkt.20 Vanaf maart 1751 werd de Surinaamse kwestie behandeld door Willem
Bentink, Hendrik Fagel, Pieter Steijn en Thomas de Larrey, de heren die met Van
Wassenaar ook de ‘Conferentie’ vormden, een nieuw overlegorgaan voor buitenlandse
zaken.21
Duplessis verbleef in de zomer van 1751 nog dagelijks aan het hof. Hij onderhield
contacten met enkele Friese edellieden, vrienden van De Back en Van Gronsfeld,
maar begon uit de gratie te raken. Zodra Mauricius in Den Haag aankwam, had
Duplessis hem opgezocht en op hoge toon een onderhoud geëist. Mauricius weigerde
en het werd ruzie. Duplessis dreigde 's nachts terug te komen en liet een gedrukt
exemplaar achter van de in Suriname opgestelde ‘Verzoekpunten tot redres’.
Mauricius stuurde Pieter met een klacht naar de prins. Duplessis werd bij Steijn en
Fagel ontboden, die benadrukten dat Mauricius een man was ‘voor wien Zijn
Hoogheijd Consideratie had’. Volgens Duplessis was het slechts een ‘politesse’
geweest, maar Fagel dreigde met harde maatregelen. Kort daarna beging Duplessis
een fatale fout. Hij had in hofkringen kwistig met geld gestrooid, maar met het bod
van 50.000 gulden om zelf gouverneur te worden overspeelde hij zijn hand. Mauricius
vernam het van Fagel, die Duplessis sindsdien niet meer wilde spreken.22

De Sociëteit herwint terrein
Op 1 september werd Mauricius officieel ontvangen door de directie van de Sociëteit.
Hij legde uit hoe conflicten over de excessieve slavenhuren en de bouw van fort
Nieuw-Amsterdam de toestand in Suriname hadden doen escaleren. Na het sluiten
van de Conventie in 1748 had de Cabale al het mogelijke gedaan hem ten val te
brengen. ‘De sleutel tot alle woelingen’, besloot hij, was het streven de Sociëteit te
vernietigen en Suriname onder direct bewind van de Staten-Generaal te brengen. In
1743 hadden Halewijn en Charlotte van der Lith hiervoor al steun geworven in de
Republiek, en ook nu was dit ‘het plan dat Duplessis en de zijnen bij Heeren van
aanzien, en in de Provinciën, getracht hebben smakelijk te maken’.23 Volgens
Mauricius had de oppositie pas nadat Willem IV tot stadhouder was aangesteld, de
oranje vlag gehesen en het idee omarmd de prins tot opperbewindhebber te benoemen.
De directie stond vierkant achter Mauricius. De heren waren in de voorgaande jaren
uiterst vijandig bejegend door Willem IV's medewerkers. Ze waren geacht de
directieven van het Hof deemoedig te accepteren en te assisteren bij de uitvoering
en financiering.24 Toegeven indien onvermijdelijk, weerstand bieden waar mogelijk,
was het devies geweest. Nadat de ‘Conferentie’ het dossier had overgenomen, ontstond
er weer ruimte voor overleg. Het plan van de Cabale om Suriname onder bewind
van de Staten-Generaal, en via dat traject onder patronage van de stadhouder te
brengen, verdween geruisloos van tafel. De benoeming van oppositieleider Pichot
tot fiscaal werd na protesten van de directie ongedaan gemaakt. De directie benoemde
Georg Curtius als opvolger.25 Tot ergernis van Charles Bentink bleek Willem IV niet
geneigd door te pakken. Alle uitgaven voor Von Spörkes expeditie zouden nutteloos
zijn, ‘si on ne va pas á la racine, et cette racine est á Amsterdam dans la Sociëté’.26
Weliswaar waren diverse directeuren, onder wie Gerrit Corver en de invloedrijke
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Harmen Hendrik van de Poll, afgetreden, maar ook degenen die nu de contacten met
Den Haag onderhielden, behoorden tot de Amsterdamse elite. Andries de Munter,
een zoon van Corvers zwager Willem de Munter, werd
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president. Ook Cornelis Hop, die als oud-schepen de wetsverzetting overleefde, en
de in 1750 directeur geworden Gerrit Hooft Gerritsz golden als aanhangers van de
‘Oude Factie’.27
Willem IV's terughoudendheid valt wel te begrijpen. De revolutionaire golf van
1748 was gepasseerd. Suriname dreef op Amsterdams kapitaal en vernietiging van
de Sociëteit zou de verhouding met het stadhuis grote schade toebrengen. Het zou
eleganter zijn de Sociëteit in stand te houden en Willem IV opperdirecteur te maken.
In 1751 werd erover onderhandeld. Sinds 1749 was de prins opperbewindhebber van
de West-Indische Compagnie (WIC) en fungeerden de bankiers Thomas Hope en Jan
Marselis als zijn representanten. Via de WIC als aandeelhouder in de Sociëteit zou
de prins ook in de Sociëteit vertegenwoordigers kunnen plaatsen. De Amsterdamse
burgemeesters gingen akkoord, maar vreesden dat Willem IV's representant het
presidentschap zou opeisen ‘in prejuditie van de Directeuren wegens de Stad aldaar
geplaatst’.28 De prins ging akkoord met een ‘deliberatieve stem’, maar Amsterdam
wilde per se een lokale regent op deze post. Willem IV was daartoe bereid, mits zijn
representant als vierde directielid een ‘conclusieve stem’ zou krijgen. De
onderhandelingen liepen nog toen hij op 22 oktober 1751 overleed.29

Na de dood van de prins
De dood van Willem IV trof Mauricius zwaar. Van kinds af aan koesterde hij een
ongeveinsde adoratie voor het Oranjehuis.30 Slechte raadgevers hadden Willem IV
misleid, de prins zelf trof geen blaam. In november publiceerde hij een weeklacht
‘Op het treurbed van Zijne Doorluchtige Hoogheid’ en een gedicht over zijn zoontje,
de vijfjarige Jantje, ‘bitter schreiende bij het Treurbed’ van de prins. Enkele maanden
later volgde een troostrijke ‘Bloemkrans’ voor prinses Carolina en een ‘Oranjetak’
voor de prins-erfstadhouder.31 Met de dood van Willem IV verloor hij ook een
machtige beschermheer. Als oude vriend van het Oranjehuis had hij zijn belangen
op kritieke momenten in brieven en via vrienden als Joan Duncan en Pieter de Huybert
aan de prins kunnen voordragen, en met succes. Dit achterdeurtje naar het centrum
van de macht was nu gesloten.
Voor de Sociëteit daarentegen opende Willems overlijden gunstige perspectieven.
Op 8 november verzocht de directie Mauricius naar Amsterdam te komen, ‘vermids
de veranderingen [...] door het ontijdig afsterven van wijlen ZDH’.32 Er was geen
sprake van dat gouvernante Anna een soortgelijke positie zou innemen als de prins
was toebedacht. Volgens Fagel wilde zij dat ook niet. Met moeite slaagden Willem
Bentink, Fagel en Steijn erin haar duidelijk te maken, dat alles wat uit naam van
Willem IV was verricht teniet zou worden gedaan als ze nu zou afhaken. In de
Staten-Generaal werd op 18 december een rekest behandeld van twee
plantagebezitters, Lippert en Thun, die Anna verzochten ‘haar attentie te willen geven
aan het welzijn van de Colonie’. Zo bleef de juridische basis voor de stadhouderlijke
betrokkenheid in stand.33
Van de gretigheid waarmee het Oranjebewind zich had ingedrongen in het bestuur
van de kolonie, was echter weinig over. Vanuit Overijssel bleef Charles Bentink
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aandringen vooral ‘quelques avantages un peu considerable’ voor de prinses zeker
te stellen, maar aan het hof werd gezocht naar een exit-strategie.34 Ook andere
pogingen greep te krijgen op het Amsterdamse regentenbolwerk waren niet erg
succesvol. Oud-schepen Willem Gideon Deutz, in 1748 door Wil-
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lem IV burgemeester gemaakt, bekommerde zich nadien weinig om Oranje,
constateerde Charles Bentink.35 Ook andere protegés stelden teleur. Jacob baron de
Petersen, een voormalig directeur-generaal van de slavenkust, die in 1747 via
Suriname was gerepatrieerd en aldaar vorstelijk onthaald door de Cabale, werd via
Oranje WIC-bewindhebber, maar hij wisselde al snel van partij.36

Burgemeester Cornelis Hop, als in krijt geportretteerd door Jan Wandelaar in 1758, voortekening
voor een prent door Jacobus Houbraken (Stadsarchief Amsterdam, collectie Van Eeghen, tekeningen)

Ook de kooplieden en beurshandelaren, die massaal de Surinaamse oppositie
hadden gesteund, wendden zich van het Oranjebewind af.37 Dit werd mede in de hand
gewerkt door een initiatief van Willem Gideon Deutz. Samen met Mauricius had hij
in 1750 een plan ontwikkeld voor een plantagelening van een miljoen gulden. De
Surinaamse planters kampten met een gebrek aan krediet om hun ondernemingen te
ontwikkelen. Rijke plantagebezitters leenden geld uit en ook via de Amsterdamse
beurs werd krediet verschaft, maar de planters werden met deze leningen gekneveld.
Kolonisten die weigerden de Cabale te steunen, kregen geen krediet meer, en wanneer
niet tijdig werd afgelost, werd direct een failliet geëist. Deze ‘vilders die de Koloniers
onder 't Scheermes hielden’, schreef Mauricius, ‘staen nu op hun neus te kijken,
gelijk ook seekerlijk doen die geldsakken die tot Suriname hun geld bewaerden, om
eerlijke lieden te drukken en plantagiën in te slokken’.38
Deutz' plantageleningen namen de oppositie een machtig wapen uit handen. Het
chanteren van planters met schulden bij cabalisten was een vast onderdeel geweest
van de kuiperijen, voorafgaand aan de verkiezingen voor het Hof van Politie. De
planters losten de leningen nu af met de hypotheken van Deutz. Op 29 april 1751
werd het plan in de Amsterdamse vroedschap goedgekeurd.39 De stad participeerde
voor 30.000 gulden, talrijke investeerders volgden. In de kranten werd het voorgesteld
als een teken van hernieuwd vertrouwen dat volgde uit het optreden van Von Spörke,
maar aan de Amsterdamse beurs nam niemand dat meer serieus.40
Bij de magistraatsverkiezing in februari 1752 verloor de oranjepartij in Amsterdam
het overwicht. Voormalig oranjeman Gerard Hasselaar vormde met Pieter Rendorp
een factie die Oranjes invloed wilde beëindigen. Prinses Anna eiste dat op de
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burgemeestersnominatie voor het komend jaar Deutz zou worden vervangen door
Egbert de Vrij Temminck. Bij de verkiezing op 1 februari verloor de oranjepartij.
De Vrij werd wel gekozen, maar ook Deutz en oud-schepen Gerrit
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Hooft, vader van de gelijknamige directeur van de Sociëteit. Uit het viertal van het
vorig jaar werd Hasselaar president. De Sociëteit van Suriname en de WIC werden
nadien weer als vanouds gedirigeerd vanuit het stadhuis. Oud-schepen Jan Marselis,
een van de representanten van Oranje in de WIC, sloot zich aan bij de factie Hasselaar.41

Onderhandelingen
De omwenteling bespoedigde de afhandeling van de Surinaamse kwestie. Fagel en
Steijn verklaarden Mauricius voor een ‘eerlijk man’ te houden, en dat ‘Duplessis bij
haar niet hoger te boek stond als een slechte karel’.42 Op 16 februari 1752 werd bekend
dat De Larrey als ‘Commissaris tot de Surinaamsche Zaaken’ was aangesteld. De
Larrey was het oliemannetje dat prinses Anna uit het Surinaamse moeras moest
redden. Hij volgde de kwestie al langer, maar zou zich nu ‘chargeren om die saaken
in de grond te onderzoeken’. Hij begon met een samenvatting voor zichzelf en Willem
Bentink, tot dan ook niet in detail geïnformeerd. Fagel en Steijn, die eerder de harde
lijn van Charles Bentink hadden gesteund, maar vooral betrokken waren geweest bij
de uitvoering, volgden nu De Larrey. Willem Bentink werd door zijn broer aangezet
voet bij stuk te houden, maar ook hij was realist genoeg om te zien dat het moment
voor harde actie gepasseerd was.43
Mauricius en de Sociëteit beijverden zich om verloren terrein terug te winnen. De
Larrey ontving van de directie een pakket documenten en Mauricius leverde vijf
memoranda.44 Hij stelde nog eens dat het verzet in Suriname uitging van een handvol
vermogende families en dat het merendeel van de burgerij er geen deel aan had. Als
bewijs leverde hij een rekest, getekend door 39 aanhangers, dat hij tot dusver, als
tegenstander van tekenacties, onder zich had gehouden, en meldde dat ook onder de
joden een rekest rondging. De commissarissen in Suriname, merkte hij op, waren
niet onpartijdig geweest. Zijn voorstel de burgerij bijeen te roepen om de
verhoudingen te bepalen, was afgewezen. De heren hadden de vacante zetels in het
Hof van Politie niet via de normale procedure durven invullen. Hadden ze dat wel
gedaan, stelde hij, dan waren de afgetreden raden waarschijnlijk opnieuw
genomineerd.45
Hij voegde er een vernietigende karakterschets van de voornaamste cabalisten bij,
plus een lijst van ‘Plompe falsiteijten en bedrieglijke verzwijgingen’ door Duplessis.
Ook reageerde hij op het rekest van de plantagebezitters Lippert en Thun van 18
december 1751, waarin het ingrijpen van Oranje als een zegen voor de kolonie was
getypeerd. De overvallen van de marrons op plantages waren sinds zijn vertrek nog
toegenomen, schreef hij, dus Von Spörkes harde aanpak faalde. Hij constateerde
verder dat ‘de cabalisten, nu volkoomen meesters in 't Hof zijnde, hun werk schijnen
te maken, om alle de genen die van haar partij niet geweest zijn, zonder gratie te
vervolgen’. In een later memo wees hij op zijn particuliere schade. Hij behield zijn
gage van negenduizend gulden, maar verloor emolumenten als ‘vrij huis, tuin en
buitenplaats’, de secretarie ‘die f 4000,- per jaar waard is’ en inkomsten uit
administraties voor absente planters. Zijn zoons verkeerden in een benarde situatie.
Het plantagebedrijf dreigde ‘in het hondert te loopen’.46
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Eind maart 1752 werden de gedeputeerden van de Sociëteit in Den Haag
uitgenodigd. De prinses accepteerde ‘gracieus’ het vierdelige Recueil van egte stukken,
dat de Sociëteit in een oplage van zeshonderd had laten drukken.47
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De afgevaardigden De Munter, Hop, Hartsink en secretaris Van Meel hadden opdracht
vóór alles Mauricius' herstel als gouverneur te eisen. Indien daartegen het rapport
uit Suriname in stelling zou worden gebracht, moesten ze inzage verzoeken.48 Charles
Bentink, die door Fagel werd geïnformeerd, verzette zich fel. Het rapport was
opgesteld voor Willem IV persoonlijk en inzage zou de klagers blootstellen aan de
wraak van de directie.49 Wat Mauricius betrof, men zou zich ‘d'une facon ou d'autre’
van hem moeten ontdoen.50 De Larrey gaf wel toe dat het ‘alleen was de VOX POPULI
die hij tegen zigh had’, maar ook hij achtte zijn terugkeer onwenselijk. Ook in verband
met zijn zaak voor de Hoge Raad zou Mauricius in de Republiek moeten blijven.51
Charles Bentinks protesten ten spijt, kreeg de Sociëteit inzage. Gerustgesteld over
de inhoud, kwamen de heren met een voorstel. Wanneer prinses Anna Mauricius
onschuldig zou verklaren, zou het besluit over zijn terugkeer kunnen worden uitgesteld
tot er een uitspraak was van de Hoge Raad, de rust in Suriname hersteld en Von
Spörkes jacht op de marrons beëindigd. Von Spörkes legermacht zou in het droge
seizoen een laatste ‘formidabele tocht’ moeten uitvoeren om de schrik er nog eens
in te jagen, waarna de militairen, op een beperkt contingent na, konden repatriëren.
De prinses zou eenmalig een nieuw Hof van Politie kunnen benoemen, amnestie
afkondigen, en de missie in Suriname voor beëindigd verklaren.52
Op 8 april had de Sociëteit opnieuw een gesprek met De Larrey, Willem Bentink,
Fagel en Steijn. De heren hadden de zaak het liefst direct afgehandeld, maar het
besluit over Mauricius' terugkeer werd uitgesteld. Ook het voorstel voor een
‘formidabele tocht’ viel in goede aarde.53 De volgende dag dienden enkele
plantage-eigenaars in de Republiek een plan voor de tocht in. De Sociëteit reageerde
gepikeerd. Het zou beter zijn Mauricius' advies te vragen. Voor het eerst werd zijn
expertise door het stadhouderlijk hof weer serieus genomen. Verheugd leverde hij
commentaar, waarna het aangepaste plan naar Paramaribo werd verzonden. Kort
daarna werd hij verzocht te reageren op de in Suriname opgestelde ‘Verzoekpunten
tot redres’ van 23 maart 1751.54

Mauricius bedrogen
De lucht scheen op te klaren, maar de stemming aan het hof bleef lastig te peilen.
Duncan was vaak ziek en De Huybert had wel contacten, maar was geen intimus van
de prinses. Begerig naar informatie, verliet Mauricius zich op een nichtje dat beweerde
connecties te hebben. Margareta Kaau was een dochter van Herman Kaau Boerhaave,
een neef van Mauricius' vrouw en opgeleid door de grote Boerhaave zelf. In 1740
had Mauricius geholpen Herman als hofarts in Rusland benoemd te krijgen. Margareta
bleef in Holland en woonde nu, 17 jaar oud, in bij Mauricius, op de buitenplaats
Engelenburg buiten Den Haag. Ze was intelligent en welgemanierd, schreef Mauricius,
maar daarachter verschool zich een pathologische leugenares met een ‘humeur
intrigante’. Haar vader was lijfarts van de Russische keizerin en in Den Haag een
bekende figuur, dus toen ze vertelde dat ze aan het hof werd genodigd en amicabel
verkeerde met prinses Anna, twijfelde niemand. Ze onthulde dat ze een ‘amourette’
had met een prominent hoveling en dat de prinses een huwelijk wel zag zitten.
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Mauricius rook een buitenkans. Het achterdeurtje naar het hof, dat met het
overlijden van Willem IV was gesloten, scheen zich opnieuw te openen. Mar-
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gareta vertelde dat ze tijdens haar dagelijkse visites ook over Mauricius' zaken sprak.
Als hij iets aan de prinses wilde voordragen, gaf hij haar een brief mee en kreeg
prompt antwoord. Hij deelde de informatie zelfs met de directeuren van de Sociëteit.
De schok was groot toen uitkwam dat Margareta alles verzon en zelf de brieven van
Anna schreef. De ‘amourette’ betrof een ‘tres miserable personne’, een soldaat van
de lijfwacht, Erpeka, met wie ze bij een bakker een kamer had gehuurd en wie ze
een trouwbelofte had gedaan. Ze had voor tweeduizend gulden sieraden verpand,
die ze had gekregen van Herman of gestolen van haar oma, en was van plan met
Erpeka te vluchten. Mauricius' hoofd tolde ervan, hij dreigde te bezwijken onder het
chagrijn.55

Titelprent bij Joan Jacob Mauricius, Dichtlievende uitspanningen, 1753 (privécollectie)
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De prinses, die er alles van wist, zegde discretie toe, maar ongetwijfeld is er hartelijk
om gelachen.56 Of de affaire Mauricius' zaak veel schade heeft gedaan valt te
betwijfelen. De prinses wilde werkelijk zo snel mogelijk verlost worden van de ‘zeer
lastige en onaangename commissie’.57 Uit Suriname kwamen sombere berichten.
Von Spörke had ingezien dat zijn offensieve strategie niet werkte en wilde nu
‘defensief gaan’. In het Hof van Politie kreeg hij te maken met dezelfde venijnige
tegenstand als waarmee Mauricius was bejegend. De commissie van onderzoek had
de kolonie onvoldoende leren kennen, gaf hij toe.58
Von Spörke, sneerde Mauricius, zou nu wel begrijpen waarom het vredesverdrag
met de marrons de enige optie was geweest, en waren de mensen met wie hij ‘in het
Hof was opgescheept [...] het waard een oud landsdienaar, wiens onschuld bewezen
is, uit zijn welwezen te schoppen?’ Ik hoor wat lawaai hier, schreef Charles Bentink
kort daarna, alsof Mauricius een punt heeft. De Huybert had zoiets geschreven aan
zijn echtgenote, ‘avec une apparence de triomphe pour son ami’.59 Mauricius moet
er in de zomer van 1752 van zijn uitgegaan dat hij inderdaad terug zou kunnen als
gouverneur. In juni stuurde hij zijn oudste zoon Joan Floris, die als kapitein in staatse
dienst tot dusver niet betrokken was bij het familiebedrijf, naar Suriname. Zijn zoon
had zijn adjudant moeten worden, schreef hij De Larrey, en wellicht ooit commandeur.
Joan Floris arriveerde er op 23 augustus en werd havenmeester.60

Gezang op zee
Ook in de publieke opinie begon de Cabale het pleit te verliezen. Eind 1751
veroordeelde de classis Amsterdam de wijze waarop dominee Duvoisin de kerk tot
arena van de factiestrijd had gemaakt. Hij had ‘een gansche cursus van het jus
publicum der Colonie’ ten beste gegeven en hevig geageerd tegen Mauricius en de
Sociëteit. De predikanten Vieijra en Yver waren bespot door jonge Cabaleaanhangers.
Toen daarover geklaagd werd, had Charlotte van der Lith, Duvoisins vrouw, hen met
een valse verklaring geprotegeerd. De classis bekritiseerde ook de levenswijze van
de kolonisten. Slaven en inboorlingen, ‘die in't Heydendom aldaar, onder het Jok
des Satans, nog gedrukt gaan’, moesten worden bekeerd en geschoold. Het gaf
Mauricius de kans zich positief te profileren. Hij had zijn zoon Andreas in 1743 een
vertaling van ‘Borstius vraagjes’ in het Sranantongo laten maken, maar het Hof van
Politie had geweigerd het uit te geven en voelde niets voor een school. De planters
zouden het ook ‘dwarsboomen, en selfs volgens haar Principiën en Systeme absoluit
oordelen, dat het schadelijk voor de Colonie zoude zijn’.61
Mauricius liet het dossier van de classis uitgeven. Hij kende de waarde van
publiciteit. Na zijn terugkeer had hij al een Algemeene zendbrief laten drukken, en
in september 1752 greep hij terug op zijn reputatie als dichter. De Leidsche Courant
kondigde een herdruk aan van Mauricius' Kruishistorie van den lydenden Heiland,
zijn literaire hoofdwerk uit 1714, met daarin ‘een NIEUW GEDICHT van dezelve Heer’.
Dat was het Gezang op zee, een rekest in dichtmaat aan Willem IV, dat hij op zijn
terugreis had geschreven. In gloedvolle strofen beschreef hij hoe hij slachtoffer was
geworden van een samenzwering die beoogde hem ten val te brengen en de Sociëteit
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te vernietigen, zelfs al zou dat de kolonie te gronde te richten.62 Het is onzeker of de
prins het Gezang nog zelf in ontvangst heeft genomen. Mauricius maakte er geen
melding van, maar ongetwijfeld is het niet
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zonder consent van het hof publiek gemaakt. Prinses Anna waardeerde het, schreef
De Huybert aan zijn vriend Willem van Haren. Aan het hof werd eruit voorgedragen.63
Ook in de kranten klonk nu een ander geluid. Von Spörke zag het niet meer zitten
en wilde repatriëren. Naar verluidt kreeg hij opdracht de ‘formidabele tocht’ door te
zetten, maar velen in Suriname meenden dat het beter was het vredestractaat, ‘'t welk
men zozeer tegen gesprooken heeft’, te vernieuwen.64

Een coup in Paramaribo
Begin december 1752 werd in de Republiek bekend dat Von Spörke op 7 september
was overleden.65 Acht dagen eerder had hij nog een hevige ruzie met het Hof van
Politie gehad en enkele dagen voor zijn dood had de Cabale al met zijn tweede man,
kolonel Otto Christiaan Verschuer, overlegd over de opvolging.66 De
Mauricius-getrouwe commandeur Crommelin zou interim-gouverneur moeten worden,
maar dit werd niet geaccepteerd. Het door Willem IV aan Von Spörke verleende
gezag zou op Verschuer moeten overgaan. De kolonel trachtte Crommelin te
overreden, maar op 15 september liet deze om zes uur 's ochtends omtrommelen dat
hij de gouverneur was en vergaderingen onder leiding van Verschuer illegaal
verklaarde. Ook secretaris Jan Nepveu en Mauricius' schoonzoon Willem Strubé
weigerden Verschuer te erkennen. Nepveu werd geschorst en bedreigd met een
strafzaak.67
De leden van het Hof van Politie trachtten zich in te dekken en stelden de zaak
voor als een kwestie tussen Verschuer en Crommelin, maar het was een echte coup.
Vaandrig Somers, een aanhanger van Crommelin, bracht fort Nieuw-Amsterdam in
staat van verdediging en dreigde ‘geweld met geweld te keeren’. Crommelin moest
erop af om een ‘onherstelbaare desastre’ te voorkomen.68 Hij trok zich terug op zijn
plantage, waar Verschuer hem liet aanzeggen dat hij als commandeur verplicht was
in het Hof te verschijnen. Dat zou een erkenning zijn van Verschuers aanspraken,
dus hij bleef weigeren. Zijn tegenstanders waren onzeker of ze in het gelijk gesteld
zouden worden. Per eerste scheepspost werd prinses Anna verzocht Verschuers
aanstelling te approberen, maar het conflict met Crommelin bleef onvermeld.69 In
eerste instantie ging prinses Anna akkoord met Verschuers benoeming, maar toen
de Sociëteit met de feiten kwam, schreef ze Verschuer dat ze niet kon ‘bedenken op
wat gronden U zig deze demarche heeft kunnen aanmatigen’. Crommelin werd alsnog
interim-gouverneur.70

De wetsverzetting in Suriname
Indien de Cabale aan het hof nog over krediet beschikte, was dat thans wel vervlogen.
Toen Von Spörkes dood bekend werd, waren de onderhandelingen over de afdoening
van de geschillen in volle gang. De delegatie namens de Sociëteit onderhield geregeld
contact met de burgemeesters van Amsterdam. Op 7 december 1752 vroegen de
directeuren aan hen wie in plaats van Von Spörke gouverneur moest worden.
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Burgemeester Deutz noteerde ‘dat men geen bekwamer perzoon zoude kunnen
uitdenken, als den Heer Mauricius, die weet hoe de zaaken aan te grijpen’. De
gedeputeerden naar Den Haag kregen opdracht ‘op de krachtigste wijze doenlijk te
insisteeren op 't retour van de heer Mauricius naderwaarts’.71
Begin 1753 werd intensief onderhandeld. Het hof gaf veel toe. De Sociëteit bleef
een onafhankelijk Amsterdams bolwerk. Oranje zou geen invloed krijgen
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op de samenstelling en het beleid van de directie. De prinses zou in Suriname eenmalig
een nieuw Hof van Politie benoemen, amnestie afkondigen, de troepen terugtrekken,
en het daarbij laten. Breekpunt was Mauricius' terugkeer. De directie bleef aandringen,
maar tevergeefs. Zijn terugkeer zou tot nieuwe onrust leiden, luidde het argument
vanuit het hof, maar uiteraard speelde er meer. Het zou een enorm gezichtsverlies
zijn voor het Oranjebewind als hij zou terugkeren. Er waren grote kosten gemaakt.
De stadhouderlijke betrokkenheid zou kritisch tegen het licht gehouden worden, en
de reputatie van de hofdignitarissen die gelieerd waren met de Surinaamse oppositie
zou in het geding komen. Charles Bentink was wel op afstand gezet, maar ongetwijfeld
verzekerde Willem Bentink dat zijn broer niet de rekening zou krijgen voor de
mislukte onderneming.72
Mauricius' aftreden had een hoog symboolgehalte. Er moest een kop rollen. De
Sociëteit stelde voor als alternatief enkele voorname cabalisten uit te zetten, maar
dat werd afgewezen. Uiteindelijk ging de directie overstag, mits Mauricius ‘op een
billijke voet buiten belasting van de Sociëteit wierde tevreden gesteld’ en een andere
functie zou krijgen. Er werd een concept-oplossing opgesteld. Eerst zou het nodig
zijn ‘Mauricius te doen justifiëren door de Hoge Raad’ en vervolgens zou hij zelf
ontslag moeten nemen.73 Het is twijfelachtig of het oordeel van de Hoge Raad was
gebaseerd op grondige juridische overwegingen. Het was een politiek besluit.
Mauricius werd vrijgesproken en op 15 mei 1753 bekrachtigden de Staten-Generaal
het vonnis.74
Ongetwijfeld heeft Mauricius zich voorgesteld dat het anders zou zijn gelopen als
Willem IV was blijven leven. Op 1 augustus nam hij afscheid van de directie.75 Zijn
vriend Cornelis Hop, sinds 1 februari burgemeester, sprak dank en leedwezen uit.
Mauricius zou financieel gecompenseerd moeten worden. Hij kreeg een jaargeld van
zesduizend gulden, naar verluidt uit de stadhouderlijke kas, totdat een nieuwe functie
zou zijn gevonden, en een bedrag van 15.000 gulden uit de Surinaamse fondsen voor
de expeditie.76 Daarnaast had hij een claim op Duplessis. Die was na de uitspraak
gearresteerd en aansprakelijk gesteld voor de kosten. Vrienden betaalden, maar
vervolgens liet Mauricius hem vastzetten.77 Een proces zou het Oranjebewind in een
ongunstig daglicht plaatsen. Duplessis was kind aan huis geweest aan het hof, dus
de zaak moest in de doofpot. Prinses Anna verzocht de fiscaal van de generaliteit
het proces te staken. Duplessis betaalde Mauricius een afkoopsom van 17.500 gulden.
Bepaald werd dat hij nooit naar Suriname mocht terugkeren.78
Ondertussen was interim-gouverneur Crommelin hevig gebrouilleerd geraakt met
het Hof van Politie. Het Recueil van egte stukken en het bericht van Mauricius'
vrijspraak, dat op 11 juli 1753 arriveerde, wekten grote onrust.79 Op 29 oktober
werden de beschikkingen van de prinses-gouvernante bekend, die op 22 juli door de
Staten-Generaal waren bekrachtigd. Evenals bij de wetsverzettingen in de Republiek
in 1748 waren de concessies minimaal. Op basis van Mauricius' repliek op de
‘Verzoekpunten van redres’ van 23 maart 1752 werden vrijwel alle eisen van de
Cabale afgewezen. De Conventie van 1748, waar de Cabale zo fel tegen had geageerd,
bleef gehandhaafd. Twee resoluties uit 1713 en 1738, die de positie van de Sociëteit
ten opzichte van de planters versterkten, werden hernieuwd. Over de politieke
uitzettingen werd nog een proces gevoerd, maar de Sociëteit behield de vrijheid
lastige kolonisten gedwongen te repatriëren.80
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Het voltallige Hof van Politie werd ontslagen. Morrend verklaarden de heren dat ze
maar al te graag afstand deden. De nieuwe leden werden geselecteerd uit een
dubbelnominatie door de Sociëteit en enkele voorname planters. Alleen Mauricius'
schoonzoon Willem Strubé werd herbenoemd. Ook Pieter Mauricius kreeg zitting.
Hij maakte bezwaar omdat hij nog vroedschap was in Purmerend, maar daarin werd
voorzien. Het enige nieuwe lid dat gelieerd was aan de Cabale was Jan du Peyrou,
maar hij had geen prominente rol gespeeld. De overige leden, Pistorius,
Meinertshagen, Van de Gaeg, De Nys, Swalenborg en Creutz, onderhielden geen
banden met de oppositie.81 Tenslotte werd een regeling getroffen voor de defensie.
Naast de al aanwezige driehonderd man Sociëteitstroepen, zouden nog eens
driehonderd militairen door de Sociëteit en de inwoners gezamenlijk worden
gefinancierd. Het enige succesvolle wapenfeit waar de Cabale zich op kon beroepen,
was dat Mauricius niet zou terugkeren.

Dichtlievende uitspanningen
Mauricius verwachtte een nieuwe baan. In 1754 kocht hij voor 24.000 gulden een
huis aan het Westeinde, ervan uitgaand dat Willem IV's toezegging gestand zou
worden gedaan. Ook Fagel had verklaard dat het mogelijk zou zijn Mauricius ‘hier
in 't Vaderland te contenteren’.82 De vraag was wat mondelinge toezeggingen van
Fagel en de overleden stadhouder waard waren. De Larrey bevestigde dat Mauricius
adequaat gecompenseerd zou worden, maar wat was adequaat? Mauricius wilde een
zetel in de Hoge Raad. Deze claim ging ver terug en waarschijnlijk had Willem IV
toegezegd hem die plek te bezorgen. In 1723 was hij als pensionaris van Purmerend
al eens kandidaat geweest. De benoeming scheen zo goed als zeker, maar zijn
oranjegezinde reputatie had de Amsterdamse pensionaris Willem Buys tegen hem
in het geweer gebracht. Met één stem verschil was de zaak toen geblokkeerd. Twee
jaar later bood Amsterdam hem het gezantschap in Hamburg aan en was hij van het
politieke toneel verwijderd. Voor dit ‘bannisement’ en de misgelopen benoeming in
de Hoge Raad zocht hij nog altijd genoegdoening.83
Na zijn vrijspraak verscheen Mauricius als honorair pensionaris weer in de Staten
van Holland. Prinses Anna informeerde bij haar Purmerendse vertrouwensman Willem
Blijdenberg wat hij uitspookte, maar ze werd gerustgesteld. Blijdenberg verzekerde
haar dat ‘dien Heer au fait zijnde, van onse stadswegen gelast is, alles te doen dat
84
UKH ten meeste genoegen strekken kan’. Purmerend liep in deze jaren geheel aan
de leiband van Oranje en speelde in de Statenvergadering geen rol van betekenis.
Het pensionariaat verschafte Mauricius echter de mogelijkheid zich te promoten als
kandidaat voor de Hoge Raad.
In een poging zijn geschonden reputatie te herstellen zocht hij opnieuw de
publiciteit. In 1753 verscheen het eerste deel van zijn Dichtlievende uitspanningen,
gevolgd door een tweede in 1754 en een derde in 1762.85 Zijn vriend De Huybert
nam het initiatief, redigeerde en droeg ook zelf gedichten bij. Het was een monument
voor de gevallen gouverneur. De eerste bundel bevatte veel gedichten voor verwanten,
vrienden en kennissen, die een indruk gaven van zijn rijke sociale netwerk. De eerste
zestig pagina's waren gevuld met jeugdwerk dat Mauricius vóór zijn twintigste had
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geschreven. Zijn carrièreverloop kon erin afgelezen worden: de studietijd, de jaren
als pensionaris en de Surinaamse periode. Hij had daar weinig geschreven, maar er
waren een opschrift voor een
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geschutsgalei en een ‘Grafschrift op myzelven’ uit 1748. Het Gezang op zee werd
integraal afgedrukt, gevolgd door een stuk voor Willem van Haren en vijf recente
gedichten voor het Oranjehuis. De Sociëteit kwam aan bod in een treurzang voor de
overleden vrouw van Andries de Munter en een lofdicht op het burgemeesterschap
van Cornelis Hop. Ook was er fanmail, het dramatische gedicht ‘De laster’ door zijn
vriend Duncan en vijf stukjes op zijn terugkeer in Holland door collega-dichters. Hij
voegde enkele dankdichten aan deze dichters toe, een ‘Aanspraak der Nederlandsche
toneelpoëzy’ en ‘De morgenzon, op het afleggen van den rouw’ na de dood van
Willem IV, uit 1753. Het slotakkoord was van De Huybert, die niet alleen Mauricius,
Hop en Van Haren toezong, maar ook raadpensionaris Steijn en zelfs Charles Bentink
en wijlen generaal Von Spörke. Hij besloot met een ‘Vrye navolging van een Fransch
gedicht door den beroemden heer Voltaire’.
Deel twee uit 1754 bevat, naast nieuw werk van Mauricius, Nederlandse en Franse
verzen door De Huybert en gedichten door derden naar aanleiding van Mauricius'
vrijspraak. Opnieuw kregen invloedrijke vrienden en bekenden lof toegezwaaid, en
uiteraard was er Oranjepoëzie. Een toneelstuk van Mauricius, het voorspel De vreugde,
dat ter gelegenheid van de verjaardagen van prinses Carolina en de prins-erfstadhouder
in 1754 werd opgevoerd in de Haagsche Nederduitse Schouwburg, was integraal
opgenomen. Het derde deel, dat pas in 1762 verscheen, ging voort in dezelfde trant.
Als finale werden drie belangrijke ‘aanspraken’ uit Mauricius' carrière afgedrukt:
een tot het Purmerendse stadsbestuur bij zijn vertrek naar Hamburg in 1725, een tot
de directie van de Sociëteit op 1 september 1753 en een bij het afscheid van de
Staten-Generaal vóór zijn tweede vertrek naar Hamburg in 1756.

Terug naar Hamburg
Het lukte Mauricius niet de zetel in de Hoge Raad te bemachtigen. In de jaren
1753-1755 kwamen vijf plaatsen vrij, maar telkens werd hij gepasseerd. Ongetwijfeld
heeft hij zich verbeten toen in 1755 bekend werd dat Berend Willem Buijs door Anna
in de Hoge Raad zou worden geplaatst. Hij was een kleinzoon van Willem Buijs, de
Amsterdamse pensionaris die in 1723 zijn benoeming in de Hoge Raad had
verhinderd. Berend was Mauricius in 1741 opgevolgd als gezant in Hamburg, maar
had geen blijk gegeven van talenten. Hij beschikte echter over het invloedrijke
familienetwerk dat Mauricius miste. Opnieuw brak Mauricius' bescheiden afkomst
hem op. Anna informeerde bij raadpensionaris Steijn, of hij ‘content’ zou zijn met
Buijs' benoeming. Steijn bevestigde dat hij erin zou berusten, ‘zoals ik uijt zijn
geduurig gedrag in deeze heb kunnen opmaaken’.86
In 1756 accepteerde Mauricius het aanbod weer gezant in Hamburg te worden.
Ongetwijfeld heeft hij het opnieuw als een verbanning gezien. Zijn aanwezigheid in
de Republiek zou een blijvende herinnering zijn aan wat voor het stadhouderlijk
bewind een blamerende affaire was geworden. Mauricius zag in het vertrek ook wel
voordelen. Het klimaat in Hamburg stond hem tegen, maar de hoon van de Haagse
beau monde zou hem bespaard blijven. Zijn vrouw was er geboren dus het was toch
thuiskomen. Hij betrok het huis bij de Hollandse gereformeerde kerk, waar hij ook
in de jaren 1725-1741 had gewoond.
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Het gezantschap liet Mauricius alle tijd om te schrijven, geleerde correspondenties
te onderhouden en familiezaken te behartigen. Met dat laatste liep het
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niet goed. Dochter Wilhelmina en haar man Willem Strubé repatrieerden, maar zij
was ziek. In 1754 overleed in Paramaribo Joan Floris, de havenmeester. Kort daarna
stierf ook Andreas, die in 1751 het vendumeesterschap van de slavenmarkt had
ingeruild voor het lucratieve ontvangersambt.87 Hij wilde repatriëren, schreef
Mauricius, maar hij was ‘dood geplaagd’.88 Pieter verging het evenmin voorspoedig.
Hij was getrouwd met Magdalena Bleij, een vrouw die berucht werd door haar
wreedheid tegenover slaven. Nadat in december 1757 hun scheiding was uitgesproken,
wilde ook Pieter naar Holland, maar in april 1758 kreeg Mauricius bericht dat hij op
reis naar Boston, Massachusetts, was overleden.89 Verslagen zocht hij steun in het
geloof en vestigde zijn hoop op de tienjarige ‘klein Jantje’ die, zo had hij Willem IV
ooit geschreven, verwekt was in de nacht dat het herstel van het stadhouderschap in
Paramaribo was gevierd.90

In deze fraaie, met lood gevoerde en dichtgesoldeerde kist werd Mauricius' lijk van Hamburg
overgebracht naar Purmerend, waar hij aldus enkele dagen stond opgebaard in de Stadsdoelen aan de
Koemarkt. Tekening uit de Kroniek van Purmerende, deel 2, tussen p. 68 en 69 (Noordhollands
Archief, inv. no. 143, collectie Albert Prz. Louwen, no. 19)

Contacten met het Oranjehof liepen via de hofpredikant en literatuurliefhebber
Jean Royer. Er werd veel geschreven over Mauricius' Oranjepoëzie en ander
dichtwerk, maar als contactpersoon kon Royer niet zoveel betekenen. De eerste jaren
koesterde Mauricius nog hoop dat hij, desnoods als particulier, naar Suriname zou
mogen terugkeren, maar hij kreeg alleen het gouvernement van de Afrikaanse
slavenkust aangeboden, een vrijwel gegarandeerd doodvonnis. Na Pieters overlijden
verkocht hij begin jaren 1760 zijn drie plantages. Hij had erop verloren, schreef hij,
maar was er toch redelijk uitgekomen.91
Mauricius' gezondheid verslechterde, hij had astma, pijn in zijn benen, en kon
vanaf 1763 niet meer lopen, maar in de studeerkamer bleef hij actief. De Dichtlievende
uitspanningen hadden hem als schrijver weer op de kaart gezet. In 1765-1766
verschenen twee delen Onledige ouderdom, waarin hij teruggreep op een oude liefde,
de analyse en promotie van de Nederlandse taal en geschiedenis. ‘Zelfs op mijn oude
dag’, schreef hij, ‘leer ik nog dagelijks. Als ik iets opzoek in een boek, en vind het,
voel ik mij een jager, die een patrijs schiet. Men blijft er jong bij en het verdrijft
zwaarmoedigheid’. Uiteraard kwam hij ook op z'n tijd in Suriname terug. Hij
vergeleek de strijd tegen de marrons met die van de Romeinen tegen de Germanen
en verdedigde nogmaals het vredesverdrag. In de loop der jaren was hij iets
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genuanceerder gaan denken over de geknechte Afrikaanse bevolking. Quassi, de
loekoeman en kruidenkenner die hij had aangekocht voor klussen in de binnenlanden,
had hij leren kennen als een intelligent en ontwikkeld man. Hij bewonderde de
‘standvastige dapperheid, en verachting des doods’ van de marrons en verzekerde
dat ze na een vrede betrouwbare
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partners zouden zijn. Raciaal inferieur achtte hij Afrikanen evenmin, maar de
rechtvaardigheid van de slavernij heeft hij nooit in twijfel getrokken. ‘Met recht
behoort de slaaf met alles wat hem toebehoort, aan de meester’, schreef hij Royers
zoon. ‘Als men zich verweeren moet, 't zij tegen menschen of beesten, komt geen
point d'honneur te pas. Een recht Politijk vervolgt zijn oogmerk ten beste van de
staat’.92
In 1766 verscheen zijn Zwaanezang van een oud-patriot ter inhuldiging van
stadhouder Willem V. Het was een smeekbede om pensioen of overplaatsing naar
een warm land, maar er kwam geen sjoege. Kort daarna stopte hij met brieven
schrijven. Hij overleed in 1768, 76 jaar oud, en werd begraven in Purmerend. Terwijl
hier en daar de eerste kritiek op de slavernij klonk, bleef Mauricius' reputatie
ongeschonden. Tijdens de eerste vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde in 1766 had hij tot de zeventien prominente letterkundigen behoord die
als lid werden aangezocht.93 Betje Wolff, die later tegen de slavernij zou ageren,
publiceerde na zijn dood een daverende lofzang.94 Negentiende-eeuwse
slavernijbestrijders vonden steun in zijn kritiek op plantagehouders, die hun slaven
door wrede straffen en seksueel wangedrag tot wanhoop en opstand dreven. Deze
kritiek was maatgevend geworden voor het beleid in de tweede helft van de achttiende
eeuw. In 1760 en 1762 waren alsnog de vredesverdragen gesloten die door Von
Spörkes ingrijpen waren verijdeld. Zo kon Mauricius de geschiedenis in gaan als de
man die de Verlichting naar Suriname had gebracht, maar daar valt veel op af te
dingen. Als bewonderaar van het verlicht-absolutisme was hij een kind van zijn tijd,
maar hij was meedogenloos geweest in de jacht op gevluchte slaven. En met de
castratie van terdoodveroordeelden had hij zelf een van de meest perverse wandaden
in de kolonie geïntroduceerd. Het beeld van de nobele, tragische held, dat hij met
zijn literaire zelfpromotie heeft gecreëerd, is echter tot de dag van vandaag in stand
gebleven.
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Menukaart
Goudpoeder: een panacee?
Marleen Willebrands
In het Vermakelijk wagenpraatje (ca. 1739) van Weyerman staat een levendige
samenspraak tussen twee belezen heren en een schone jongedame van 24 jaar over
geneeskunde, kwakzalverij en de boekhandel. Aanleiding is het geklaag van de vrouw
over ‘een schielyke pyn aan haar hart’. De oudste heer biedt haar daarop een zilveren
doosje met goudpoeder aan, een ‘onfeylbaar hulpmiddel tegens een scheepslading
van qualen, en vooral tegens flaauwtens en pyn aan het hart’. De juffer aanvaardt
het dankbaar en spoelt een theelepeltje van dit poeder door met een teug brandewijn
uit eigen voorraad. Voor de jongste heer uit het gezelschap is dit aanleiding om
wanpraktijken aan de kaak te stellen van kwakzalvers en boekverkopers die uit
financieel gewin kwakzalversmiddelen verkopen. Ze adverteerden onder meer voor
goudpoeder, ofwel ‘poudre d'or’, dat in flesjes met bijsluiter ook te koop was in
apotheken, kruideniers- en tabakswinkels en koffiehuizen.
Volgens krantenadvertenties was het middel populair bij ‘luyden van aenzien’ en
anderen die de snelle en voortreffelijke effecten aan den lijve ondervonden hebben.
Het was een wondermiddel tegen duizelingen, flauwtes, hartkloppingen en
‘suffocatien’ (ademhalingsmoeilijkheden), al dan niet als gevolg van hysterie of
strakke korsetten. Ook was het een probaat middel tegen de melancholie en
hypochondrie, want het ‘vervrolykt het humeur’. De blinde paus Clemens XII
(1652-1740) werd na herhaald gebruik levendiger van geest, aldus de 's Gravenhaegse
Courant van 11 september 1733. Het was, kortom, een middel tegen allerlei hart- en
hoofdkwalen.

Glossarium
Ons: medicinaal gewicht van ca. 30 gram
Dragma: ca. 3,9 gram
Lood: ca. 15 gram
Grein: ca. 0,06 gram
Porfier: een keihard stollingsgesteente, hier gebruikt als vijzel
Recept goudpoeder in het handschrift van Johanna Henriëtte Royaards-Schorer uit Utrecht, tweede
helft achttiende eeuw (collectie Danny Jansen)
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Goudpoeder in ‘Chomel’
In het Huishoudelijk woordenboek, de encyclopedie van Noel Chomel, bewerkt door
Jacques Alexandre de Chalmot (hierna: Chomel), wordt de samenstelling van
goudpoeder beschreven onder het lemma ‘elaeosacharum’. Dat betekent gesuikerde
olie, want suiker helpt olie mengbaar te maken. Chomel baseert zich op het recept
van ‘poudre de Dresde ou poudre d'or d'Allemagne’ van de Franse apotheker Moyse
Charas (1619-1698), die bij het recept opmerkt dat het poeder werkzaam is als tegengif
en als zweetafdrijvend middel bij hoge koorts.
Chomels ‘poeder van Dresden’ heeft dezelfde samenstelling als het ‘poudre de
Dresde’ van Charas. Alleen het bladgoud ontbreekt:
Artificieel cinnaber één once, cinnaber antimonie een half drachma,
kandijzuiker twee oncen.
Wrijft die wel tezaamen op een porphijrsteen. Voegt erbij grijze amber
eenvierde lood, olie van caneel eenvierde lood. Men bewaart deeze poeder
zeer zorgvuldig in een fles met een glaze stop, en gebruikt ervan tot
hartsterking en in flaauwten, een lepeltje vol. Men kan er ook een enkel
bladje goud onder doen om de aangenaamheid.
Chomel nam echter de werking die Charas aan het poeder toeschrijft niet over, omdat
het ‘niet meer kan doen dan door prikkeling en verwarming de lieden die flaauw
zijn, tot zig te brengen’. De geneeskrachtige werking van bladgoud werd overigens
door meerdere apothekers en artsen betwijfeld.
De ingrediënten in het recept van Charas en Chomel zijn: cinnaber, ambergris,
kaneelolie en suiker. Cinnaber is een kwikhoudende verbinding (kleurstof vermiljoen),
helpt tegen vallende ziekte, stuipen en hoofdpijn, en is zweetafdrijvend. Het sterk
geurende ambergris is het harde wasachtige product uit het darmstelsel van potvissen,
dat als geneesmiddel hart, maag en hersenen kan versterken. Een prijzig product. De
basis van het recept is kaneelolie, een etherische olie die vermengd met suiker een
‘elaeosaccharum volatile’ is. Het is volgens Chomel versterkend en verwarmend,
een van de belangrijkste hoofd-, hart- en maagversterkende middelen. Het was zeer
kostbaar: veertig gulden per (medicinaal) ons in 1768, tegenwoordig ruim vierhonderd
euro.
Goudpoeder is dus geen vlugzout, zoals sal volatile oleosum (met ammoniakzout),
dat je onder de neus houdt van iemand die is flauwgevallen.

Goudpoeder in handgeschreven kookboeken
Vele handgeschreven en gedrukte kookboeken uit de achttiende eeuw bieden naast
keukenrecepten ook medische recepten tegen de meest uiteenlopende kwalen. In drie
kookschriften trof ik tussen de keukenrecepten een recept voor goudpoeder aan,
opgetekend door dames van aanzien. In mijn collectie staat helaas niet expliciet
vermeld waarvoor het poeder dient.
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De ingrediënten verschillen per recept. In alle drie worden suiker, kaneelolie en
cinnaber gebruikt, tweemaal komt ambergris voor, tweemaal bladgoud en tweemaal
het peperdure en sterk geurende bezoar orientalis. Dat is de enteroliet (harde keutel)
van de oosterse bezoargeit (Capra aegagrus), vooral bekend als tegengif bij
vergiftigingen. Het is een zweetafdrijvend middel bij koorts, en goed tegen flauwtes,
duizelingen en hartkloppingen.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

57

Pietro Longhi, ‘The Faint’, ca. 1744 (collectie National Gallery of Art, Washington D.C.)

Goudpoeder was destijds een panacee tegen vele ziekten en aandoeningen. Wellicht
waren prijs, kleur en geur van belang bij de veronderstelde werking van dit poeder.
Met de kennis van nu lijkt goudpoeder vooral een zweetafdrijvend middel te zijn bij
hoge koorts, en een middel bij hartgebreken en flauwtes.

Bronnen
· M.A. van Andel, Klassieke wondermiddelen (Gorinchem 1928), p. 68-77
(amber), p. 95-115 (bezoar).
· Jacob Campo Weyerman, Het vermakelijk wagenpraatje, ed. Géraldine Maréchal
(Muiderberg 1984), p. 34-35, p. 74-77 (over het gebruik van goudpoeder).
· Moye Charas, Pharmacopée royale Galénique et chymique (Lyon 1753), p.
206.
· Noël Chomel, bewerkt door J.A. de Chalmot, Algemeen huishoudelijk-, natuur-,
zedekundig en konstwoordenboek (Leiden/Leeuwarden 1768-1778), p. 68-69
(ambergris), p. 175 (bezoar), p. 380-381 (cinnaber), p. 336-337 (kaneelolie), p.
480-481 (diaphoretica), p. 610 (elaeosaccharum).
· Kornelis Elzevier, Lexicon Galeno-chymica-pharmaceuticum universale, of
groot algemeen apothekers woordenboek (Amsterdam 1790), p. 169.
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De weduwe Vrombout, voor witte en regelmatige tanden
Anna de Haas
Er zullen in de achttiende eeuw weinig tandmeesters geweest zijn die zich vereerd
hebben gezien met een lofdicht en nog minder tandmeesteressen, al was het maar
omdat er daar beduidend minder van waren. De weduwe Vrombout, die zich overigens
nimmer tandmeester noemde, heeft die uitzonderlijke eer genoten. Ergens tussen
1699 en 1707 wijdde Jan van Gijsen een gedicht ‘Aan juffr. de weduwe Vrombout.
Op haar kunst van tanden in te zetten’:
Swyg schaamrood, die u zelfs alom laat Meesters noemen,
Om dat gy konstiglyk den Mensch 't gebit onttrekt;
Laat boven u een Vrouw met dubb'le reden roemen;
Die geeft het geen gy neemt, versturven jeugt verwekt,
Dit 's konst, waarop het Y en d'Amstel roem mag dragen,
Waar op de tyd en nyd haar tanden stomp moet knagen.1

Het gedicht suggereert dat de heren tandmeesters vooral tanden en kiezen trokken,
terwijl de weduwe de slachtoffers hun tanden teruggaf, opdat ze zich weer jong
konden voelen. Of Van Gijsen zich ooit door haar heeft laten behandelen, vertelt het
verhaal helaas niet. Hij heeft haar zeker gekend, want hij schreef ook nog gedichten
voor haar dochtertje en haar zoontje. Of hij iets van haar voorgeschiedenis wist? Als
dat al zo was, heeft hij dat niet laten blijken.

Joanna Bokstal
De weduwe Vrombout was als Joanna Bokstal op 21 november 1679 in Gent getrouwd
met Gerardus Vrombout.2 Ze moet toen al geschoold zijn geweest in de
tandverzorging. Blijkens advertenties uit 1691, waarin ze haar kunst en kennis in de
Republiek aan de man brengt, waren zij en haar vaardigheden al bekend ‘in
Vlaenderen, Brabant, Artoys en Zeelant; alwaer in de omleggende Plaetsen meenigte
Persoonen van Qualiteyt en Conditie door deselve Konsten gedient en geholpen
heeft, soo dat aldaer haers gelijken niet is in deselve Konsten’.3 Vooralsnog presenteert
ze zich slechts naamloos als ‘de juffrouw, die een uytnemende wetenschap heeft van
de Tanden’.
Of Joanna haar tochten door genoemde regio's samen met haar man maakte, is
niet bekend maar wel waarschijnlijk. Hun kinderen - die we alleen uit de gedichten
van Van Gijsen kennen - zijn vermoedelijk ergens onderweg geboren: Maria in of
omstreeks 1685 en Johannes Jacobus op een ons onbekende datum. Die omzwervingen
duurden tot ongeveer 1690. In januari van dat jaar monsterde Gerrit Vrombout,
afkomstig uit Gent, aan als onderkuiper op het Amsterdamse VOC-schip Goede Hoop.
Die reis heeft het echtpaar alleen maar verlies opgeleverd. Het schip kwam op 10
december in Batavia aan, maar al op 2 januari 1691 staat Vrombout in de
VOC-administratie vermeld als ‘uit dienst’
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wegens overlijden. Anders dan te verwachten was van een man met vrouw en
kinderen, had hij geen maandbrief achtergelaten, terwijl zijn schuldbrief op naam
van ene Trijntje Willems stond.4 Zijn slaapvrouw wellicht, die hem van de nodige
uitrusting had voorzien?
Of het echtpaar samen naar de Republiek was gegaan of dat Joanna haar man
achterna was gereisd, zullen we nooit weten. Hetzelfde geldt voor het moment waarop
zij hoorde dat haar man overleden was. Wel weten we dat ‘de juffrouw’ zich in
februari 1691 in Rotterdam bevond, waar ze onderdak had gevonden ‘in de
Schrijnwerkers-Steeg in de Blinde Werelt,5 ten huyse van Barbertje Gerrits by de
groote Marckt’.6 Blijkbaar had ze Rotterdam als uitvalsbasis gekozen, want een
advertentie van later dat jaar vermeldt de nog steeds naamloze ‘Juffrou’ als
‘woonachtig te Rotterdam by de Schotse Kerk’.7
Dankzij haar besef dat reclame bekendheid en dus inkomen kan opleveren, kunnen
we haar gangen uitstekend volgen. Ze bleef altijd in de krant adverteren, minstens
twee keer per jaar.

Dorothea Bokstal
Het eerste bekende optreden in Amsterdam van de Rotterdamse ‘Juffrou’, ‘die een
uytnemende wetenschap heeft voor de Tanden’, moet gedateerd worden in oktober
1691. Zij is dan te vinden ‘op de Pijpe-Markt in de Pellicaen’, waar ze haar
tandkundige diensten aanbiedt.8 In januari 1692 zat ze daar weer.9 Amsterdam beviel
haar kennelijk goed of ze zag er mogelijkheden die haar in haar bestaan meer
vastigheid zouden kunnen bieden. Ze had tenslotte twee - mogelijk drie - jonge
kinderen, die ze al of niet meenam als ze beroepshalve rondreisde. Datzelfde jaar
nog bracht ze de hele maand april door in de Pelikaan.10 Ze heeft toen blijkbaar de
kogel door de kerk gejaagd en haar zaakjes geregeld, zoals een eigen onderkomen.
In ieder geval begon ‘de juffrouw van Rotterdam’ in of kort na mei 1692 een vaste
praktijk als tandverzorgster in Amsterdam.
Ze vestigde zich als ‘de juffrouw’ in de Zandstraat, achter de Zuiderkerk.11 In
oktober maakte ze zich bekend als ‘juffrouw Dorothea Bokstal, van Rotterdam’, die
‘tegenwoordig voor vast woonagtig is tot Amsterdam in de Zantstraat, agter de
Zuyder-Kerk naest de Trompettersgang’. Wie haar ‘van nooden’ heeft, ‘kan haer
daer altyd vinden, alsoo zy niet meer en reyst’.12 Nog eenmaal, in april 1693,
adverteerde ze als Dorothea Bokstal,13 vervolgens als vanouds als ‘de juffrouw van
Rotterdam’ en vanaf begin 1694 simpelweg als ‘de juffrouw’.14 Natuurlijk wel altijd
met de aanbeveling van haar ‘konst en wetenschap voor tanden’ erbij.
Twee jaar woonde ze in de Zandstraat. In mei 1694 verhuisde ‘de juffrouw’ naar
‘de Amstel Kerk-straet, recht over het Amstel Pleyn, tusschen de Kerk en de
Uytersche-straat, in het huys daer Nommer 1. voor staet, met een Boom daer voor’.15
Daar zouden zij en haar kinderen voorlopig blijven wonen.16
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De weduwe Vrombout
In 1699 kwam Jan van Gijsen vanuit Haarlem naar Amsterdam, waar hij met vrouw
en kinderen een woning in een gang bij de Rozengracht betrok. Er zijn geen
aanwijzingen dat hij de weduwe Vrombout al vóór die tijd ontmoet heeft. Het eerder
geciteerde gedicht is niet gedateerd, maar het gedicht op de vijftiende verjaardag van
haar dochtertje Maria wel. Deze viel op ‘8. september 1700, zynde de verjaardag
van Maria Geboorten’.17 De weduwe en haar kinderen woonden
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toen nog in de Amstelkerkstraat. Uit het gedicht valt uit op te maken dat het gezin
katholiek was.

Kunsttanden. Detail uit een prent verbeeldende ‘Het speculum des mondts ende der lyfmoeder’ in
Alle de wercken van Jaques Guillemeau (1666). Volgens de toelichting is ‘mm’ een tand ‘van Yvoor
ofte van eenigh ander Been gemaeckt’ en verbeeldt ‘nn’ ‘konstige Tanden die t'same[n] gevoeght
zijn’. Guillemeau gebruikte gouddraad (Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, sign.
OM 63-1040)

Het jaar daarop verhuisden de Vrombouts naar de Nieuwe Spiegelstraat en pas
toen, ruim tien jaar na de dood van haar man, ging ‘de juffrouw’ zich ‘de weduwe
Vrombout’ noemen. Geïnspireerd door Van Gijsens gedicht? Het zou me niet verbazen
als ze het goed zichtbaar voor haar klanten als een soort diploma aan de muur had
hangen. In de advertentie waarin ze haar verhuizing aankondigt, beschrijft ze haar
nieuwe adres als ‘de Nieuwe Spiegelstraet, tusschen de Keysersgragt en Kerkstraet,
regt over den ongestorven Elias, het derde huys van de Keysers-gragt, daer de naem
de Wed: Vrombout op de deur staet, tot Amsterdam’.18 Sindsdien heeft ze altijd onder
die naam geadverteerd.
Van Gijsen schreef nog een tweede, ongedateerd, gedicht voor dochter Maria
Vrombout, ‘Op haar speelkonst’:
In 't huys daar Stam en telg in liefd' tot konsten branden,
Zal Maagden teerheyt zelfs haar kragten brengen voort.
't Zoet luydent snaarenspel, bestiert door Juffershanden,
Is 't aangenaamst geluyt dat ooit kan zyn gehoort,
't Streelt oor en hert, en strekt thans 't voorwerp van myn digten,
Want konst in Maagden, kan elkx Tong en Pen verpligten.19

Bij mijn beste weten heeft Van Gijsen verder nooit blijk gegeven van een oor voor,
laat staan appreciatie van muziek, dus dit gedicht moet opgevat worden als een
vriendelijkheid of een aanmoediging. Het is uiterlijk in 1701 geschreven,
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want op 11 januari 1702 werd Maria vanaf de Nieuwe Spiegelstraat begraven op het
Heiligewegs- en Leidse Kerkhof, nog geen zeventien jaar oud.20
Net als het gedicht voor de dochter laat Van Gijsens gedicht voor de zoon zien
dat de weduwe haar kinderen een goede opvoeding gaf. Over de talenten van zoonlief
schreef Van Gijsen ‘Aan J. Vrombout. Op zyn schryfkonst’, een talent waar hij
waarschijnlijk meer affiniteit mee had:
Dus toont de vlugge Schagt van Vrombout voor elkx oog,
Het Hoofdçieraad der Jeugd, door duyzend lugte trekken;
Tragt zo naar konst, die konst uyt 'sMoeders borsten zoog,
Zoo zal u kruyn een kroon van groene Lauw'ren dekken,
Want wie zig zelfs op d'aard door konst een naam verwerft,
Verwerft onsterf'lykheyd, en leefd schoon dat hy sterft.21

De J staat voor Johannes, wat een vraag oproept: was hij de Johannes Vrombout die
in 1704 als doopgetuige optrad?22 Er is nog een Vrombout in de Amsterdamse
doopboeken te vinden: in 1708 figureerde een zekere Catharina Vrombout - over
wie later meer - als doopgetuige.23 Aanvankelijk dacht ik dat zij wellicht een
aangetrouwde nicht of een schoonzus van de weduwe was, maar zonder het te kunnen
bewijzen ben ik er inmiddels van overtuigd dat Catharina haar dochter was.24 Een
dochter die, om wat voor reden ook, aan Van Gijsens dichtpen was ontsnapt.
Het jaar 1709 leverde een onaangenaam incident op in het beroepsleven van de
weduwe Vrombout. We lezen dan in een van haar advertenties de volgende
mededeling:
Nademael eenige quaedaerdige menschen door Aensprekers hebben laten
bekend maken, als of de Wed. Vrombout, die de regte Konst en wetenschap
heeft om Tanden in te setten [...] soude overleden zyn, so werd een yegldk
[sic] hier mede gewaerschouwt zig niet te laten misleyden, alsoo het onwaer
is. (AC, 19-2-1709)
Ze woont en werkt echt nog altijd op het bekende adres in de Nieuwe Spiegelstraat!
Het is jammer, maar over de identiteit van de boosdoener(s) tasten we in het duister.
Misschien wilde een concurrent haar dwarszitten, maar advertenties van anderen op
haar vakgebied zijn er niet. Misschien was het een teleurgestelde klant, die wraak
nam. Gelukkig voor de weduwe, was de affaire snel overgewaaid.
Serieus ingrijpend was het overlijden van haar zoon in januari 1711. Johannes
Jacobus Vrombout werd die maand, op onbekende leeftijd, vanaf de Nieuwe
Spiegelstraat, tussen Keizersgracht en Kerkstraat, ter aarde besteld op het Heiligewegsen Leidsche Kerkhof.25 Een paar maanden na Johannes' dood kondigde de weduwe
aan dat haar klanten haar vanaf mei elders in de Nieuwe Spiegelstraat konden vinden,
nu tussen de ‘Keysers en Heeregragt, naest de Paerdestal, alwaer haer naem, als op
haer tegenwoordige woonplaets op de post van [de] deur sal staen’.26 Dat was van
korte duur, want in mei 1712 verhuisde ze opnieuw, deze keer naar de ‘Voorburgwal
of Boommarkt’, recht achter het Begijnhof, het derde huis vanaf het Spui.27 Vanaf
dat adres werd ze op 26 februari 1716 als Dorothea Johanna Boxtal, weduwe van
Gerrit Vrombout, begraven op hetzelfde kerkhof als haar kinderen, het Heiligewegsen Leidsche Kerkhof.28
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De geest van de weduwe Vrombout
Het verhaal van de weduwe Vrombout had nog een vreemd, bijna spookachtig
vervolg. In de Amsterdamsche Courant van 10 januari 1718 viel in een advertentie
te lezen, dat ‘de meergem. Wed. Vromhout [sic]’ tegenwoordig praktizeert ‘op de
Princegraft, over de Nieuwe Turfmarkt, by de Spiegelgraft, daer de naem van de
Wed. Vrombout aen de post van de deur staat, tot Amsterdam’.29 Dat adres lag aan
de (nu) oneven zijde van de Prinsengracht, tussen Spiegelstraat en Vijzelstraat. Als
je niet beter wist, zou je denken dat de weduwe weer eens was verhuisd. In september
1720 blijkt de geest van de weduwe de praktijk niet in haar eentje te voeren. Toen
werd per advertentie ‘bekend gemaekt, dat de meergem. Wed. Vrombout, en Daniel
Verklocken’ hun ‘regte konst en wetenschap [...] om tanden in te zetten’ op datzelfde
Prinsengracht-adres beoefenden.30 Wat was er eigenlijk aan de hand? En wie was
Daniel Verklokken?
Laat ik beginnen met een andere connectie tussen de namen Vrombout en
Verklokken dan de advertenties. Op 4 januari 1719 werd in de Nieuwe Kerk Daniel,
zoon van Daniel Verklokken en Catharina Vrombout, ten doop gehouden.31 Een
huwelijk van Daniel en Catharina heb ik tot dusver niet gevonden. Behalve haar
eerder genoemde optreden als doopgetuige, is het enige dat ik verder nog over
Catharina heb kunnen achterhalen, dat zij op 1 februari 1721 werd begraven op het
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.32 Dat gebeurde vanaf de Prinsengracht, tussen
Weteringstraat en Reguliersgracht, een ander adres dus dan dat van Verklokkens
tandzorgpraktijk, maar wel in de buurt.
Het probleem met de familie Verklokken is dat de mannelijke telgen allemaal
Daniel heten. Of Willem.33 Onbetwistbaar is dat de Verklokkens van goed katholieke
huize waren: ze kerkten bij De Lely, waar ze steevast hun kinderen lieten dopen.34
Uiteindelijk kwam ik tot de volgende reconstructie. In 1694 trouwde Daniel
Verklokken (1675-1736)35 met Maria Baak (ca. 1673-1701). Ze trouwden voor de
pui, wat impliceert dat zij van een andere gezindte was. Ze kregen een dochter, Anna,
en twee zoons, Daniel en Willem. Daniel jr. stierf waarschijnlijk al kort na zijn
geboorte.36 Exit deze Daniel.
Luttele maanden na Maria Baaks dood (1701) hertrouwde Verklokken met Aaltje
Hendriks (†1742), die hem nog een dochter schonk. Op geen enkele, althans geen
enkele wettige manier past Daniel, zoon van Catharina Vrombout en Daniel
Verklokken in deze reconstructie. Het enige dat ik kan bedenken is dat hij óf een
buitenechtelijke zoon was van Daniel óf een door een onbekende bij Catharina
verwekt kind en dat Daniel om een of andere reden het vaderschap op zich nam.
Opmerkelijk is namelijk ook dat deze jongste Daniel als enige van de Verklokkens
gereformeerd werd gedoopt. Waarom eigenlijk? De katholieke kerk had geen moeite
met het dopen van ‘vaderloze’ kinderen, de gereformeerde daarentegen wél. Die
wilde beslist een vader aan het doopvont zien.
Daniel Verklokken had een macaber gevoel voor naamsbekendheid. Nog in februari
1721 - vijf jaar na de dood van de weduwe en nog geen drie weken na Catharina's
begrafenis - plaatste hij een advertentie, waarin hij meedeelde ‘dat de meergemelde
Wed. Vrombout, en Daniel Verklokken, de regte konst en wetenschap hebben om
tanden in te zetten’ en nog ‘tot May’ te vinden zijn op de Prinsengracht, tegenover
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de Nieuwe Turfmarkt, ‘daer de naem de Wed. Vrombout aen de deur staet’.37 De
mensen wisten natuurlijk best, dat de weduwe allang op het kerkhof lag, maar
kennelijk stond haar naam voor goede tandzorg.
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In mei 1721 verhuisde Daniel naar ‘de Nieuwe Spiegelstraet, 't 6de huys van de
Keyzersgraft na de Kerkstraet, daer de naam van Daniel Verklokken aen de deur
staet’, zoals het adres in 1723 luidt.38 En al was dat vrijwel pal naast (of tegenover)
het huis waar de weduwe tot 1711 had gewoond, Verklokken liet in het vervolg haar
naam ook weg uit zijn advertenties.39 Haar formulering van de advertenties bleef hij
echter gebruiken.
Verklokken mag jarenlang goede sier hebben gemaakt met de tandkundige naam
en faam van de weduwe Vrombout, onduidelijk is waarop die sier gebaseerd is. Bij
zijn eerste huwelijk (1694) had hij zich boekbinder genoemd, bij zijn tweede (1701)
aanspreker.40 Was hij op een gegeven moment in de leer gegaan bij de weduwe? Had
hij haar instrumentarium - en haar ‘konst en wetenschap’ - geërfd en kon hij daarom
haar praktijk voortzetten?

De advertenties: tandzorg
De eerste advertentie die we kennen is dus van een naamloze ‘Juffrou, die een
uytnemende wetenschap heeft voor de Tanden’, die in 1691 in Rotterdam arriveerde
en bekendheid genoot in de Zuidelijke Nederlanden en Zeeland. Zij biedt aan:
Aen Persoonen, die geincommodeert zijn van 't uytvallen der Tanden, het
sy veel of weynig, sal sy in deselve Plaets andere Tanden instellen, dat 't
van geen Personen sal bekent werden, en sy om t'Eeten, in Spraek, Sang
en alles so dienstig ende in het gebruyk soo vast blijven staen, of het hun
eygen Tanden waren, sonder Gelt voor die Probatie: Die Swarte of Geele
hebben, [...] sal syse sonder Pijn of Smert op staende voet wel wit en suyver
maken [...]: Die lange of ongefatsoeneerde Tanden hebben, kan zy oock
fatsoeneren.41
Begin 1693 adverteert ‘juffrouw Dorothea Bokstal, van Rotterdam, die de konst en
wetenschap heeft om Tanden in den mont te zetten’ dat zij
Tanden in[set], dat men daer mede kan Eeten, spreken en singen, alsoock
in 't gebruyck soo vast blijven staen alsof 't hun eygen tanden waren, en
geen gelt voor approbatie; sij maekt ook Tanden schoon, hoe swart of
leelik sij mogen wesen; ook ongefatsoeneerde Tanden kan zij een fatsoen
geven, ook verkoopt zij een kostelijk Tantpoeijer, hetwelk al het quaet
Tantvlees goet maekt.42
Die gratis ‘approbatie’ (bedoeld is: probatie) verdwijnt later uit de advertenties. De
laatste advertentie in de Oprechte Haerlemse Courant van 1694 maakt er al geen
melding meer van, maar de rest van de tekst is nagenoeg dezelfde:
De Juffr. die de Tanden soo in de Mont set, dat sy vast blijven staen en
men met deselve kan eten, spreken en singen; de Tanden, hoe swart,
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aenstonts schoon en ongefatsoeneerde Tanden fatsoenelijck maekt, en
Tant-Poeyer, die 't quaet tantvlees geneest, verkoopt [...].43
Met ingang van 1701 maakt ze zich in al haar advertenties in de Amsterdamsche
Courant bekend als de weduwe Vrombout, die ‘de regte konst en wetenschap heeft
om Tanden in te setten’, tanden waarmee men ‘kan eeten, spreken’ (het
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zingen is inmiddels verdwenen en keert ook niet meer terug). Het zijn tanden die ‘so
vast blyven staen of 't hun eyge Tanden waren’ en ‘so naturel dat het van niemand
gesien kan worden’. Ze blijft tanden schoonmaken en haar ‘kostelyk Tandpoeder’
verkopen. De bewoording kan iets variëren evenals de lengte van de advertenties,
maar door de jaren heen blijft ze dezelfde tandverzorgende diensten aanbieden.

‘Tandtbikkertjes’ (f2, f3 en f4) om tandsteen weg te krabben. De uiteinden (E) van de bikkertjes zijn
elk ‘van een bysonder maeksel’. Prent in Garengeot, Niewe verhandelinge (1726) (Universiteit van
Amsterdam, Bijzondere Collecties, sign. O 62-7184)
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Verschillende tandvijltjes (f2 t/m f6) volgens Garengeot, Niewe verhandelinge (1726). Het meest
linkse instrument (f1) is een ‘slangtongetjen’ voor het schoonmaken van ‘de voorste en onderste
tanden’. Geheel rechts (f7) een ‘sonde’ die dient om ‘de tandt-bedervinge’ te peilen (Universiteit van
Amsterdam, Bijzondere Collecties, sign. O 62-7184)

Wat ze uitdrukkelijk niet doet is, tanden en kiezen trekken en nooit noemt ze zich
tandmeester. Wat ze wel doet, is gebitten verfraaien, toonbaar maken. ‘Inzonderheid
de Voorste Tanden [geven] veel Cieraad aan den Mensch’, schreef de chirurgijn
Abraham Titsingh in 1730.44 Een zichtbaar slecht gebit - met zwarte, ontbrekende of
afgebroken tanden en wat dies meer zij - gold als een ‘Mismaaktheyd’, aldus Willem
Goeree, auteur van diverse praktische kunstenaarsboeken, in 1682. Hij verwoordde
tevens het ideaal: ‘Kleyne witte Tanden, die regt en gelijk in haar rijge staan, zijn de
Schoonste, en vercieren de Mond in 't Spreken en Lachen bysonder veel’.45 Goeree
schreef een soort gids van het menselijk lichaam voor schilders, maar het boek zou
zo voor hedendaagse reclamemakers geschreven kunnen zijn. Het ideaal van
gelijkmatige witte tan-
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den is niet bepaald iets van deze tijd. Maar hoe probeerde men dat drie eeuwen
geleden te bereiken?
Om met het (ogenschijnlijk) eenvoudigste te beginnen: tanden schoon en wit
maken. In 1683 schreef de 51-jarige Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) dat hij
elke dag zijn tanden wreef met zout en vervolgens spoelde. Na het eten gebruikte hij
tandenstokers. Regelmatig wreef hij zijn tanden krachtig met een doek ‘waardoor
mijn kiezen en tanden soo suiver en wit blijven, als weinig menschen van mijn Jaren
gebeurt’.46 Deze en dergelijke handelingen zullen tot het repertoire van de weduwe
behoord hebben.
Allereerst moest ze het gebit schoonmaken: met een tandenstoker tussen de tanden
reinigen, vervolgens tandplak verwijderen met azijn en eventueel aanwezig tandsteen
(verkalkte tandplak) verwijderen met een ‘bikkertje’. Als ze sterk water - een mengsel
van water en alcohol - gebruikte in plaats van azijn, moest ze ervoor zorgen dat dat
niet in aanraking kwam met lippen en tandvlees, en dat dan afwrijven met een in
koud water gedoopt ‘quispelken van Lijnwaedt’.47 Voor het wit maken werd soms
vitriool (zwavelzuur) gebruikt, een heftig middel dat door deskundigen afgeraden
werd.48 De weduwe zal voor het schoon en wit maken van de tanden haar tandpoeder
te pas hebben gebracht. Tandpoeders werden bereid door de tandverzorgers zelf en
wisselden dus van samenstelling, maar volgens een latere schrijver waren tandpoeders,
wat voor kleur en smaak ze ook hadden, ‘altyd gemaakt uit mineraale zuuren,
voornaamelyk vitriolieke’.49 Het in dit verband veelgenoemde aluin bevat zwavelzuur.
Ook zout maakte deel uit van het recept: aluin bevat zout, maar gewoon keukenzout
zal eveneens diensten hebben bewezen. Men wreef het poeder over de tanden met
een doek of een borsteltje en nam het af met een vochtige doek of een sponsje.50
Uit de jaren 1720 dateert een recept voor een (lijkt mij) nogal exclusief tandpoeder,
bestaande uit fijngewreven ‘Root corael./ Kreefts-oogen./ Porcelyn./ Puimsteen, en/
Drakenbloedt’.51 Wellicht bevatte het tandpoeder van de weduwe Vrombout (sommige
van) die ingrediënten, maar waarschijnlijker lijkt me dat er, behalve zout, schurende
ingrediënten als houtskool, kalk of gemalen botjes of schelpen in zaten, plus wat
kruiden voor de smaak. Wie zal het zeggen.52 De tandmeester C.F. Gunther uit
Neurenberg, die in 1724 beweerde dat hij tanden weer ‘zo wit als ivoor’ kon poetsen,
gaf evenmin zijn beroepsgeheimen vrij.53
Voorts claimde de weduwe dat zij ‘quaed tandvlees’ kon genezen. Mogelijk
gebruikte ze hiervoor ook zout. Dat schuurt immers niet alleen, maar desinfecteert
ook enigszins. Dat geldt evengoed voor sommige van de bovengenoemde middeltjes.
Als andere aanbeveling diende tevens haar kunde om ‘ongefatsoeneerde Tanden’
weer hun ‘fatsoen’ te geven. Daarmee bedoelde ze ongetwijfeld hetzelfde als haar
latere beroepsgenote, een Juffrouw Durand, die in de jaren 1740 ‘ongelijke tanden’
snel ‘schikt, vijlt en verdeelt’.54 Tanden konden ‘geschikt’ (recht gezet) worden door
ze met een draad recht te trekken en aan de buurtand vast te maken, een methode die
mij een voorloper van de hedendaagse beugel lijkt te zijn. Om het gebit een
gelijkmatig ‘verdeelt’ aanzien te geven, kon men tanden die iets te dicht op elkaar
stonden ‘zagtkens’ bijvijlen, evenals de punten van tanden die iets ‘te lang uit gegroeit
zyn’. Daarbij was wel ‘uiterste voorzichtigheidt’ geboden.55
Resteren de kunsttanden: waar waren ze van gemaakt en hoe werden ze ingezet?
Vrombouts bewering dat die van haar ‘so naturel’ waren dat niemand ze
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van echte kon onderscheiden, suggereert ivoor. Ivoor is niet stralend wit en dat zijn
mensentanden van nature ook niet. Goeree vertelt dat ‘Voor-Tanden met groote
Bressen uytgevallen zijnde’ soms ‘door de Konst, soodanigh van Yvoir wederom
ingeset’ werden, dat men er ‘gemeene spijse mede bijten kan’.56 In 1725 adverteerde
ene Johannes de Maber met zijn ‘uytnemende konst en wetenschap’ als ivoorsnijder
om ‘Ivoore Tanden in den mond te maken op eene nieuwe inventie’.57 Behalve ivoor
werden ook andere soorten been en bot gebruikt, al is het lastig erachter te komen
welke. Berdmore noemt vagelijk ‘duurzamer stoffen’, materialen die minder snel
verkleuren dan ‘zagt been of ivoor’.58 In Chomels fameuze Woordenboek vond ik
tanden van nijlpaarden, walrussen, ossen, paarden en ‘van Menschen’.59 Overigens
lijkt het me onwaarschijnlijk dat de weduwe Vrombout die kunsttanden zelf maakte.
Ik vermoed dat ze een vakman bij de hand had, die ze voor haar maakte.
Aangezien zoiets als stifttanden of bruggen onbekend waren, moesten tanden op
een andere manier vastgezet worden. Dat gebeurde door van links naar rechts een
gaatje door de kunsttand te boren, waar je een draad door kon trekken, zodat je de
kunsttand kon vastbinden aan de buurtand. Dat draad was een stevig garen, zijdedraad
of zilverdraad.60 Volgens Goeree deden sommigen dit met ‘fijn Goud-draad’.61 Het
gebruik van metalen draden werd door sommige deskundigen afgeraden, omdat ze
in het glazuur van de echte tanden sneden.62 Goeree noemt nog een andere methode
voor het inzetten van kunsttanden: je plaatst ze ‘by paren, of meer aan malkander
los in de Kassen’. Het nadeel daarvan was, dat ze ‘dikwils’ uit de mond vielen en
voor het slapen gaan uitgenomen moesten worden ‘en in slag-orden geset’.63 Een
voorloper van het kunstgebit op het nachtkastje.

Naspel
In 1736 overleed Daniel Verklokken en het jaar daarop treffen we zijn zoon Willem
als tandmeester aan in Rotterdam, waar hij al enige jaren woonde.64 Had hij het
instrumentarium van zijn vader geërfd? Als tandmeester kon hij het in ieder geval
niet rooien, want hij had allerlei nevenbezigheden. In Rotterdam trouwde Willem in
1727, hertrouwde hij (pro deo) in 1754 en overleed in 1773.65 Wellicht bezocht zijn
vader hem daar in 1732. In de Rotterdamse archieven staat in dat jaar althans de
begrafenis vermeld van een niet bij name genoemd veertienjarig kind van Daniel
Verklokken.66 De leeftijd maakt het aannemelijk dat het gaat om het in 1718 geboren
zoontje van Catharina Vrombout, van wie hij de echte dan wel de ‘adoptief’ vader
was. Maar mij besluipt nu een andere gedachte: was Willem soms de vader en werd
het kind daarom in Rotterdam begraven?67 Hoe dat ook zij, hiermee is de geschiedenis
van de weduwe Vrombout echt tot een einde gekomen.

Eindnoten:

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

1 Jan van Gijsen, De werken. Eerste deel (Amsterdam 1707), p. 115-116. Ook geciteerd in De
Navorscher 31 (1881), p. 155.
2 Huwelijk van Joanna Bocxtael en Gerardus Vrombaut in de Sint-Jacobsparochie, Gent; getuigen:
Jacobus Vrombaut en Petronilla Schateman
(www.familiekunde-gent.be/downloads/de-zwarte-doos). In de Republiek werden deze namen
meestal Bokstal en Vrombout gespeld. Die spelling houd ik in dit artikel aan.
3 Oprechte Haerlemse Courant (hierna: OHC), 1-2-1691; zie hiervoor D. Kranen, Advertenties
van alternatieve genezers in de Oprechte Haerlemse Courant (1656-1733) (uitgave in eigen
beheer [2007]), nr. 62. Ook in de Amsterdamsche Courant (hierna: AC), 11-10-1691, waar
‘Artoys’ uit de advertentietekst is weggelaten.
4 Voor Vrombouts korte zeemansleven zie gegevens VOC-opvarenden op www.gahetna.nl en
www.vocsite.nl/schepen. Het schip verging in januari 1692 bij Kaap de Goede Hoop.
5 Volgens de site van Stadsarchief Rotterdam (hierna: SAR) liep deze steeg van het Hang naar de
(Noord) Blaak. Volgens het Rotterdams Jaarboekje (1951), p. 141, was De Blinde Werelt een
dubbel pand aan de Lombardstraat. Wat Barbertje Gerrits betreft, zie het testament van 6-10-1663
van Barber Gerrits van Rodenburch, vrouw van Evert Henricx van der Schiede, kleermaker,
wonend in het Hang in De Blinde Werelt: “legateert aan Barber Gerrits van Rodenburch, haar
broers dochter, die zij onderhouden, dit onderhoud”, namelijk van hun helft van het pand (te
vinden op https//genbook.dordtenazoeker.nl).
6 Kranen, Advertenties, nr. 62 (OHC, 1-2-1691).
7 Kranen, Advertenties, nr. 65 (OHC, 25-10-1691). De Schotse Kerk van Rotterdam was sinds
1643 gevestigd in de voormalige Sint Sebastiaanskapel, hoek Lombardstraat/Meent (Wikipedia).
Ze woonde dus waarschijnlijk nog in de De Blinde Werelt (vgl. boven, noot 5).
8 Kranen, Advertenties, nr. 65. De Pijpenmarkt lag langs beide zijden van de toen nog ongedempte
Nieuwezijds Voorburgwal, tussen de St. Luciënsteeg en de huidige Paleisstraat. Herberg de
Pelikaan stond daar op de hoek van de Jonge Roelensteeg en was in die tijd eigendom van
Caspar Wiebosch of Wiedbusch (ca. 1644-1707) uit Osnabrück, die sinds 1689 ook het huis
Het Rottenest aan de Binnen-Amstel bezat, waarin hij een beruchte dievenkroeg begon (met
dank aan Maarten Hell). Toeval: ‘pelikaan’ was ook de naam van een tang om tanden mee te
trekken.
9 AC, 10-1-1692.
10 AC, 15-4-1692.
11 AC, 8-7-1692. Zie ook P.H. Buisman, ‘De ontwikkelingsgang der tandheelkunst in ons land.
Het tijdperk der tandmeesters’, in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 76 (1969), p.
166-199, aldaar p. 170.
12 AC, 28-10-1692.
13 AC, 9-4-1693. Ook geciteerd in: G.H. Bisseling, ‘Tandheelkundige aankondigingen uit
Nederlandsche couranten van vroeger’, in: Tijdschrift voor Tandheelkunde 29 (1932), p. 28-60,
aldaar p. 32.
14 Aldus met ingang van AC, 25-3-1694.
15 AC, 25 en 30-3-1694, waarin ze adverteert dat ze nog tot mei in de Zandstraat woont. AC,
22-6-1694: adres Amstelkerkstraat. Ook in OHC, 14-9-1694 (Kranen, Advertenties, nr. 81). Het
Amstelplein heet tegenwoordig Amstelveld en de Amstelkerkstraat is al lang geleden de ‘Amstel’
uit haar naam kwijtgeraakt. De ‘Uyterse straat’ is uiteraard de Utrechtsestraat. Met ‘de kerk’ is
de Amstelkerk bedoeld.
16 Vervolgadvertenties met adres Amstelkerkstraat: AC, 17-5-1695; 6-3, 10-4 en 1-12-1696; 9-4,
28-5, 27-7-1697; 14-1, 25-2, 25-7-1698; 14-4-1699; 12-1, 15-6, 14-9-1700.
17 Van Gijsen, Werken, p. 99-100.
18 AC, 23-4-1701, herhaald AC, 2 en 7-6, 17-11-1701. Bisseling, ‘Tandheelkundige aankondigingen’,
p. 32, noemt haar abusievelijk ‘Vromhout’, evenals Buisman, ‘Ontwikkelingsgang der
tandheelkunst’, p. 170. Delpher levert op ‘Vrombout’ slechts twee AC-advertenties op, uit 1708
(op ‘Bokstal’: nul). De 1708-advertentie staat ook als kort itempje geciteerd in het Nederlandsch
Tijdschrift voor Geneeskunde (1897), p. 401-402 (online).
19 Van Gijsen, Werken, p. 116.
20 Stadsarchief Amsterdam (hierna: SAA), Doop-, Trouw- en Begraafboeken (hierna: DTB) 1230
(Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) (hierna: HLKh), p. 272, 11-1-1702: begraven Maria
Vrombout uit de Nieuwe Spiegelstraat.
21 Van Gijsen, Werken, p. 116.
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SAA, DTB 358 (RK kerk De Duif), p. 148, 21-7-1704: doop Joannes, zoon van Gabriel Bouman

en Joanna van der Graaf, getuigen: Joannes Vrombout en Aeltie Luijlofs.
SAA, DTB 346 (RK kerk De Lely), p. 2, 14-3-1708: doop Margareta Johanna, dochter van
Wilhelmus van Duijsel en Anna Maria Sass, getuigen: Catharina Vrombout en Hermanus
Theodorus Staets.
De kinderen Vrombout zijn waarschijnlijk ergens in Vlaanderen geboren, waardoor ze op z'n
minst moeilijk vindbaar zijn. Bekend is alleen dat ze tussen 1679 en 1690 geboren moeten zijn.
SAA, DTB 1231 (HLKh), p. 1v, 20-1-1711: begraven Johannis Jacobus Vrombout vanaf de Nieuwe
Spiegelstraat, tussen Keizersgracht en Kerkstraat.
AC, 14-4-1711 (zelfde adres in AC, 19-5, 7-7 en 8-12-1711). Het enige, mogelijk contemporaine
pand in dat deel van de straat dat er uitziet of het ooit een paardenstal heeft gehad, staat op
nummer 2A.
AC, 19-4-1712 (zelfde adres in AC, 7-3 en 7-11-1713; 4-6-1715). ‘Voorburgwal’ is dus de
Nieuwezijds Voorburgwal.
SAA, DTB 1232 (HLKh), p. 122v, 26-2-1716: begraven Dorothea Johanna Boxtal, weduwe van
Gerrit Vrombout, vanaf de Voorburgwal, achter het Begijnhof.
AC, 10-1-1718, herhaald op 25-11. Dergelijke advertenties ontbreken in de AC-jaargang van
1716 en die van 1717 ontbreekt helaas in de collecties van het SAA en de Universiteitsbibliotheek
Amsterdam.
Bisseling vermoedde een compagnonschap, maar wist niet dat de weduwe al dood was. Daarom
ook kende hij haar een 31-jarig advertentieleven (1692-1723) toe (overgenomen door Buisman);
de in werkelijkheid 24 jaar (1691-1715) lijken me trouwens respectabel genoeg. Bisseling,
‘Tandheelkundige aankondigingen’, p. 32-33; Buisman, ‘Ontwikkelingsgang der tandheelkunst’,
p. 170.
SAA, DTB 49 (Nieuwe Kerk), p. 122, 4-1-1719: doop Daniel, zoon van Daniel Verklokken en
Catherina Vrombout, getuigen: Ariaantje Verklokken en Harmen van Kampen. Wie Van Kampen
was, weet ik niet. De enige Ariaantje in de Verklokken-stamboom is Ariaantje Lammerts die
in 1717 met Thomas Verklokken was getrouwd (zie noot 35).
SAA, DTB 1233 (HLKh), p. 213, 1-2-1721: begraven Catharina Vrombout.
Alle volgende familiegegevens zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op SAA en SAR,
DTB-boeken. Spellingvarianten - voornamelijk Verklo(k)ke(n), Verklocke(n), Verclocke(n) laat ik buiten beschouwing.
De katholieke schuilkerk De Lely stond aan de Boommarkt (nu: Nieuwezijds Voorburgwal),
bij de Rosmarijnsteeg. Alleen de kinderen van Daniels dochter Anna werden luthers gedoopt
(zie onder, noot 36). Veel later zouden de kinderen uit het tweede huwelijk van zijn zoon Willem
in Rotterdam gereformeerd gedoopt worden.
Hij was een zoon van Daniel Verklokken (†1678) en Catryn Thomas en had nog een zus
Magdalena (geboren 1672, waarschijnlijk jong overleden) en twee broers: Thomas (ca.
1668-Rotterdam 1740) en Willem (1677-1712). Thomas trouwde 1690 met Sara Drielandt
(†1693), hertrouwde 1694 in Abcoude met Maria Cossen (Korssen) en in 1717 in Rotterdam
met Ariaantje Lammerts (†1731). Uit zijn eerste huwelijk had Thomas een zoon Daniel (1692-?),
die in 1716 in Amsterdam trouwde met Jannitje Izacks. Willem Verklokken trouwde in 1702
met Johanna van Heuvel (†1725); ze kregen drie dochters en, in 1708, een zoon Johannes
Martinus.
Deze Daniel werd gedoopt op 12-2-1697. Ik vermoed dat hij dezelfde is als ‘het kind’ van
Daniel Verkloecker dat op 23-7-1697 begraven werd op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
Toen de moeder, Maria Baak, in 1701 overleed, liet ze twee kinderen na. Dat waren dus Anna
(geb. 1695) en Willem (geb. 1699). Anna trouwde in 1715 met Adam Otto en werd luthers,
Willem trouwde in 1722 in de Walenkerk met Susanna Dufoort (ze tekende: Vefoodt), hun
zoon Johannes werd in 1723 echter katholiek gedoopt.
AC, 20-2-1721.
AC, 25-2-1723. Daniels zoon Willem trouwde in 1722 vanaf de Nieuwe Spiegelstraat. Daniel
zelf werd in 1736 ook vanaf dat adres begraven. In deze advertentie van 1723 is nog wel sprake
van ‘de meergem. Wed. Vrombout, en Daniel Verklokken’.
Met ingang van zijn advertentie in AC, 22-6-1723 is er alleen nog sprake van ‘de meergemelde
Daniel Verklokken’.
Als boekbinder staat hij (in 1695) terloops genoemd in I.H. van Eeghen, De Amsterdamse
boekhandel 1680-1725, deel 3 (Amsterdam 1965), p. 164 (onder Timotheus ten Hoorn).
Kranen, Advertenties, nr. 62 (OHC, 1-2-1691).
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42 AC, 9-4-1693, ook geciteerd Bisseling, ‘Tandheelkundige aankondigingen’, p. 32.
43 Kranen, Advertenties, nr. 81 (OHC, 14-9-1694).
44 Abraham Titsingh, De verdonkerde heelkonst der Amsterdammers, [...] door redelyke oeffeningen
opgehelderd en met aanmerkelyke bevindingen bevestigd (Alkmaar 1730), p. 555. Om die reden
probeerde hij bij ontstekingen zoveel mogelijk de voorste tanden te behouden, vooral bij
60-plussers. De chirurgijn Titsingh (1684-1776) komt veel ter sprake in Luuc Kooijmans, De
doodskunstenaar. De anatomische lessen van Frederik Ruysch (Amsterdam 2004).
45 Willem Goeree, Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp der menschkunde (Amsterdam 1682),
p. 143-144. Goeree (1635-1711) was van beroep boekhandelaar.
46 Brief van Van Leeuwenhoek, 12-9-1683, geciteerd in: G.H. Bisseling, ‘Uit de geschiedenis der
tandheelkunde’, in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1912), p. 1174-1194, aldaar
p. 1185. Ook ontdekte Van Leeuwenhoek ‘een weinig witte materie’ (tandplak) tussen zijn
tanden. Als rechtgeaard onderzoeker experimenteerde hij daarmee en ontdekte er allerlei
‘dierkens’ in, die echter een bad in azijn niet bleken te overleven.
47 Voor het ‘sterk water’-procedé zie Jaques Guillemeau, Alle de wercken der chirurgie, bestaende
in manuale operatien en verscheyde selfs geinventeerde instrumenten (Dordrecht 1666), f. 27r.
De Franse chirurgijn Guillemeau (1550-1613) publiceerde dit boek oorspronkelijk onder de
titel La chirurgie françoise (1594). In 1598 verscheen de vertaling van Carolus Battus (ca.
1540-ca. 1617), ‘genees-heer der stadt Dordrecht’. De hier gebruikte editie is een ‘laetsten druck
van voorgaende fouten gesuyvert en gebetert’.
48 Zie bijvoorbeeld Titsingh, Verdonkerde heelkonst, p. 543. Vitriool: zwavelzuur dan wel
zwavelzuurhoudende mineralen. Voor aluin en vitriool zie ook Thomas Berdmore, Verhandeling
over de gebreken en gesteldheden der tanden en van het tandvleesch (Amsterdam 1769), p.
148-149. Berdmore (1740-1785) was chirurgijn-tandmeester van de Engelse koning George
III.
49 Berdmore, Verhandeling, p. 138, alwaar ook over poeders ‘samengesteld uit Puim-steen, Amaril
of eenig ander snydend poeder’. Amaril kennen we nu vooral van de ruwe kant van schuurpapier.
50 Bisseling trof de eerste verwijzing naar een tandenborstel aan in 1698; zie zijn ‘Tandheelkundige
aankondigingen’, p. 39-40. Het sponsje staat vermeld in R.J. Croissant de Garengeot, Niewe
verhandelinge der nutste instrumenten tot de heelkunde dienstig. Vertaald door T. Tamé M.D.
('s-Gravenhage 1726; eerste Franse uitgave: 1725), p. 21.
51 Aldus in Garengeot, Niewe verhandelinge, p. 21. ‘Kreefts-oogen’: steentjes, die kreeften
aanmaken na het afwerpen van hun schild. ‘Drakenbloedt’: een soort hars.
52 In het Zakboekjen, bevattende de middelen, om de gezondheid der tanden te bewaaren (Arnhem
1804), p. 69, staat dit recept voor witte tanden: ‘Men neeme garstmeel. honig en zout, menge
dit onder elkänder, en wryve er de tanden mede’. Volgens hetzelfde Zakboekjen (p. 68-69) was
gemalen kiezelsteen, koffiedrab of tabaksas prima als tandpoeder.
53 Buisman, ‘Ontwikkelingsgang der tandheelkunst’, p. 171.
54 Ibidem; juffrouw Durand presenteerde zich als ‘Tandmeesteres van 't Hof van Brussel’.
55 Over tanden vijlen: Garengeot, Niewe verhandelinge, p. 26-27. Zie ook Berdmore, Verhandeling,
p. 135.
56 Goeree, Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp, p. 144 (ook geciteerd Bisseling, ‘Tandheelkundige
aankondigingen’, p. 34).
57 Bisseling, ‘Tandheelkundige aankondigingen’, p. 34. Ook beweerde hij dat men met zijn ivoren
tanden ‘kon eten, en beter spreken’. Deze Johannes de Maber (1691-1732) was waarschijnlijk
de zoon van de gelijknamige kunstschilder (ca. 1659-1702), vooral bekend van
plafondschilderingen. In zijn ondertrouwaktes (1717, 1727) staat het beroep van De Maber jr.
helaas niet vermeld. Alle jaartallen geput uit SAA, DTB. Volgens Buisman, ‘Ontwikkelingsgang
der tandheelkunst’, p. 172, was de (ivoren) kunsttand een achttiende-eeuwse nieuwigheid.
58 Berdmore, Verhandeling, p. 160.
59 Noel Chomel, Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek. Tweede
druk vermeerderd en verbeterd door J.A. de Chalmot, deel 6 (Leiden 1778), lemma ‘tanden’,
p. 3611.
60 Buisman, ‘Ontwikkelingsgang der tandheelkunst’, p. 173.
61 Zie ook Guillemeau, Alle de wercken, f. 27v.
62 Zie bijvoorbeeld Berdmore, Verhandeling, p. 160.
63 Goeree, Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp, p. 144 (ook geciteerd Bisseling, ‘Tandheelkundige
aankondigingen’, p. 34).
64 Zie Bisseling, ‘Tandheelkundige aankondigingen’, p. 36. Voor Willem zie boven, noot 36.
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SAR, DTB-gegevens.

Bij beide, overigens in de gereformeerde kerk gesloten, huwelijken van
Willem staat vermeld dat hij afkomstig was uit Amsterdam. Zijn eerdere huwelijk in Amsterdam
(zie noot 36) was ontbonden, nadat zijn vrouw zwanger was geraakt van een ander; zie SAA,
toegang 5075 (Notarieel archief), inv. nr. 8321 (Jan de Vicq jr.), 108, 6-6-1726. Met dank aan
Ton Jongenelen.
66 SAR, Begraven 1730-1739, 21-4-1732.
67 Als Willem inderdaad de vader was, had Daniel dan indertijd het vaderschap op zich genomen
om de huwelijkskansen dan wel de reputatie van zijn toen negentienjarige zoon niet te verspelen?
Wilde hij alimentatieclaims voorkomen? Waarom trouwden ze eigenlijk niet? Ging Daniel
soms ook de reputatie van Catharina ter harte? Voor de goede orde: qua leeftijd komt ook
Daniels gelijknamige neefje (zoon van zijn broer Thomas; zie boven, noot 35) in aanmerking
voor de rol van biologische vader. Maar terwijl er aanwijsbare banden bestonden tussen oom
Daniel en de weduwe Vrombout geldt dat niet voor zijn (in 1716 getrouwde) neefje Daniel
noch voor diens vader Thomas.
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De vrolyke Navorscher
Twee onbekende pruikendragers
Recent doken tijdens een veiling in Parijs twee achttiende-eeuwse portretjes op van
bepruikte, vooralsnog onbekende heren, beiden met een hand in hun vest. De
veilingcatalogus bestempelde de miniatuurtjes, onder lotnummer 190, als ‘Ecole
Allemande de XVIIIe siècle’.1 Op basis van de uiterlijke kenmerken van het portret de afmetingen, de materiaalkeuze en de vergulde, metalen omlijsting in de vorm van
een lauwerkrans - kan echter worden vastgesteld dat de portretjes niet van Duitse
komaf zijn, maar onderdeel moeten zijn geweest van een achttiende-eeuwse
verzameling portretten van literaire figuren uit de Lage Landen, beter bekend als het
Panpoëticon Batavûm.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

Het Panpoëticon Batavûm, grofweg vertaald als ‘alle Nederlandse dichters’, was een
collectie Nederlandse auteursportretten die omstreeks 1700 werd begonnen door de
Amsterdamse schilder Arnoud van Halen.2 Hij schilderde de gezichten van dichters,
geleerden en andere cultuurdragers op ovale metalen dragers van ongeveer 11 × 9,5
centimeter. Elk portret kreeg een vergulde omlijsting in de vorm van een lauwerkrans,
het symbool van dichterlijk eerbetoon. Op de achterzijde noteerde Van Halen steeds
de naam van de geportretteerde. Om de snelgroeiende collectie op gepaste wijze op
te bergen liet hij een speciaal houten kabinet ontwerpen. Het initiatief sprak aan. Na
Van Halens dood veranderde het kabinet enkele keren van eigenaar, steeds
literatuurliefhebbers die nieuwe portretten aan de collectie bleven toevoegen of oude
exemplaren vervingen door beter gelijkende. Uiteindelijk zouden ten minste 327
literaire kopstukken en minstens zoveel nu vergeten dichters in het Panpoëticon
verenigd worden. De
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verzameling belichaamde de trots van de Nederlandse letteren tot zij in 1849 in
handen viel van een op winst beluste kunsthandelaar. Vanaf dat jaar ontbreekt van
het houten kabinet elk spoor. De portrettencollectie werd in delen verkocht en raakte
verspreid over heel Europa. Nog altijd duiken er onbekende portretten op. Een
overzicht van de auteurs wier portret eens deel uitmaakte van de verzameling is
gereconstrueerd op www.schrijverskabinet.nl.
Naar de identiteit van de twee dichters op de portretten die in Parijs onder de hamer
kwamen, is het op dit moment nog gissen. De achterzijde van beide miniatuurtjes
bleek beplakt met papier waardoor de inscripties onleesbaar waren. De huidige
eigenaar is vooralsnog onbekend. De schilderstijl en vroeg-achttiende-eeuwse kleding
van de geportretteerden lijken erop te wijzen dat de portretjes werden gemaakt door
de Amsterdamse schilder Jan Maurits Quinkhard. Hij vervaardigde in opdracht van
de tweede eigenaar van het Panpoëticon, Michiel de Roode, zeker 113 portretten
voor de verzameling (21 verbeterde versies van reeds bestaande miniaturen en 92
nieuwe exemplaren). Mocht u enig idee hebben welke dichters dit kunnen zijn, dan
kunt u contact opnemen met schrijfster dezes.
LIEKE VAN DEINSEN

Eindnoten:
1 Millon & Mathias Commissaires-Primeurs, Collections & successions. Vendredi 16 mars 2018,
Paris, p. 71.
2 Voor de geschiedenis van de collectie zie Lieke van Deinsen, The Panpoëticon Batavûm
(Amsterdam 2016); idem, Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis
(Hilversum 2017), p. 149-248.
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Recensies
Rob Hartmans, Zwarte bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis.
Utrecht, Uitgeverij Omniboek 2018. 222 p., ill. Prijs: €20.
Kees Schulten, Kunstroof 1795-1815. Nederlands bezit in Franse handen.
Zutphen, Walburg Pers 2018. 128 p., ill. Prijs: €24,95.
Voor wie bij Hartmans' titel meteen denkt: o jé, daar is weer iemand die ons
schuldgevoelens probeert aan te praten over dingen die onze voorouders in onze
hedendaagse ogen verkeerd hebben gedaan - dat valt reuze mee. Zijn Zwarte
bladzijden is een zakelijk geschreven boek. En wees nou eerlijk: wie ziet de moord
op de gebroeders De Witt (hoofdstuk 5) niet als een zwarte bladzijde? Ook zijn en
blijven het grote, onuitwisbare vlekken op ons hedendaagse politiek-correcte
fatsoensblazoen dat in respectievelijk 2002 en 2004 Pim Fortuyn en Theo van Gogh
werden vermoord (hoofdstuk 18). Ik durf te wedden dat er toen mensen geweest zijn,
die van mening waren dat boontje om z'n loontje kwam. Of zoals Hartmans het in
zijn ‘Epiloog’ zegt: ‘evenmin als een individu bestaat een natie uit louter positieve
eigenschappen’. Het heeft, zijns inziens, weinig zin in collectieven te denken, zwarten
versus blanken, geestdrijvers versus toleranten, het volk tegen de zittende
machthebbers of tegen de elite (al naar gelang) enzovoorts. Misschien is het ook
goed te bedenken dat er geen land ter wereld is zonder zwarte bladzijden in zijn
geschiedenis. We kunnen hoogstens nadenken over hoe we met elk van de zwarte
bladzijden omspringen.
In Hartmans' boek staan twee echt achttiende-eeuwse zwarte gebeurtenissen: ‘De
Chinezenmoord van 1740’ en ‘De Franse overheersing, 1795-1813’ (hoofdstukken
6 en 7). We zouden er het hoofdstuk over de gebroeders De Witt aan kunnen
toevoegen. Maar al staat het buiten kijf dat die moord de hele eeuw daarna nog luid
geresoneerd heeft, laat ik het hier buiten beschouwing.
De Chinezenmoord vond plaats in en rond Batavia. In 1740 vond Gustaaf Willem
baron van Imhoff, lid van de Raad van Indië, dat er te veel illegale Chinezen
rondliepen en dat ze allemaal, ook die met een ‘permissiebriefje’ (een soort
verblijfsvergunning), opgepakt moesten worden. Wie vervolgens geen middelen van
bestaan bleek te hebben, zou naar Ceylon gedeporteerd worden. De situatie liep al
snel uit de hand. De wetshandhavers misdroegen zich en onder de Chinese bevolking
ging het verhaal dat ze niet gedeporteerd zouden worden, maar op zee overboord
gezet. Legale Chinezen hielden hun winkels in Batavia dicht en de dito Chinese
tuinders in de Ommelanden kwamen niet meer naar Batavia om hun spullen te slijten
(p. 69). Illegale (en legale?) Chinezen sloten zich aan bij lokale bendes in de
Ommelanden. De Raad wilde sussen, maar de oppositie (waartoe Imhoff behoorde)
lag dwars. De ene verkeerde beslissing volgde op de andere en - ook verkeerd
natuurlijk - de bendes voerden aanvallen op Batavia uit. De Raad verbood aanvallen
tegen Chinezen in Batavia. Vergeefs. Het eind van dit weinig verheffende liedje was
dat op 9 oktober en volgende dagen ‘vermoedelijk zo'n 10.000 Chinezen [werden]
afgeslacht, vooral door zeelieden van de VOC, onder wie zich “vele ongeregelde en
slechte elementen” zouden bevinden’ (p. 70).
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Imhoff werd teruggestuurd naar het vaderland, maar zag daar kans de Heren XVII
ervan te overtuigen dat alles de schuld was van gouverneur-generaal Adriaan
Valckenier, met wie het dientengevolge niet goed is afgelopen. In het vaderland
wijdde Willem van Haren een protestgedicht aan deze bloedige gebeurtenis. Hartmans
legt uit dat er nog veel onduidelijk is over met name het bloedbad in Batavia, zoals:
wie begon er met de moordpartij? (Overigens noemt Hartmans daarvoor twee data:
9 oktober op p. 70 en 9 november op p. 72.) Het drama verdween al snel uit ons
collectief geheugen: ver van ons bed en niet ‘onze’ mensen.
Hoofdstuk 7 over ‘De Franse overheersing, 1795-1813’ is van geheel andere orde.
De waardering van deze periode heeft in de loop der tijd gevarieerd van zwart, tot
grijs en, aldus Hartmans, ‘zelfs stralend wit’ (p. 77). Anders dan de Tachtigjarige
Oorlog is ze geen glorieus deel van ons verleden. ‘Juridisch gesproken’, heeft Pieter
Geyl eens gezegd, ‘is over één punt geen discussie mogelijk. De patriotten waren
minstens zo schuldig aan verraad als de NSB'ers. Heulen met de vijand, binnenhalen
van de vijand, zijn krijgsverrichtingen tegen de staat toejuichen, ja daadwerkelijk
steunen’ (geciteerd p. 80). Hij zei dit in een lezing die hij gaf in kamp
Sint-Michielsgestel, waar hij tijdens de oorlog als gijzelaar gevangen zat. Of de
relativering van deze opmerking - de NSB was een ‘slaafse imitatie’ van de Duitsers,
terwijl de patriottenbeweging authentiek Nederlands was - hout snijdt? Hoe dan ook
was Nederland bijna twee decennia lang niet meer dan een vazalstaat van Frankrijk.
De status van vazalstaat en de afwezigheid van wezenlijk verzet zijn goed voor
ten minste een grijze bladzijde. Maar, zegt Hartmans, ondanks enkele recente
onderzoeken is er al met al nog te weinig echt bekend over deze gênante periode om
de kleur ervan te veranderen in pikzwart dan wel stralend wit. Ik vermoed dat het
nooit het een of het ander zal worden, maar de tint grijs kan nog alle kanten op.
Wellicht kan het boek van Kees Schulten over Kunstroof 1795-1815 de tint grijs
iets nader bepalen. Schultens specialisme is militaire geschiedenis en dat is te merken.
In straf tempo leidt hij de lezer door de toenmalige militaire ondernemingen van
Frankrijk en de internationale repercussies daarvan. Mij beviel het wel, zo'n tot op
feiten en daden uitgeklede geschiedenis in onopgesmukte taal, van Pichegru's inval
in de Republiek tot Napoleons nederlaag bij Waterloo.
De verschillende Franse legers hadden opdracht ervoor te zorgen dat bij elke
verovering plaatselijke voorwerpen van artistiek, historisch of wetenschappelijk
belang in beslag werden genomen en naar Parijs vervoerd. Om een juiste keus te
garanderen kregen ze de beschikking over ter zake kundige experts uit Parijs. De
voorwerpen waren van uiteenlopende aard. Zo werd in 1794 het in wetenschappelijke
kringen befaamde fossiel van de Maashagedis uit het huis van zijn Maastrichtse
bewaarder gehaald en ondergebracht in de collectie van de Jardin des Plantes. Toen
de Fransen vervolgens het oog lieten vallen op de bibliotheek, het rariteitenkabinet
en de kunstverzameling van (de gevluchte) stadhouder Willem V, probeerden onze
volksvertegenwoordigers dat met allerlei smoesjes te voorkomen. Het mocht niet
baten. Wel kregen we een paar voor ons historisch belangrijke voorwerpen terug,
zoals een sabel van Michiel de Ruyter.
Dit is een minigreepje uit de massale kunstroof door de Fransen, niet alleen in
Nederland, maar ook in Italië, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en de Oostenrijkse
Nederlanden. Alles om de kunst- en wetenschappelijke instellingen in
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Parijs te voorzien van het beste van het beste. Ook levende have, zoals de twee
olifanten van Willem V en een Zwitserse beer, vonden zo hun weg naar Parijs. In
1798 arriveerden in Parijs vier enorme, bronzen paarden, buitgemaakt door Napoleon
(als generaal) in Venetië, waar ze de San Marco hadden gesierd. Saillant detail: deze
paarden waren in 1204 door de Venetianen uit Constantinopel (Istanboel)
meegenomen. Later werden ze geplaatst op de Arc de Triomphe du Caroussel
(tegenover het Louvre), ter viering van Napoleons overwinning in de slag bij
Austerlitz (1805).
Na Napoleons eerste nederlaag (1814) kwamen er uit diverse landen verzoeken
om restitutie van de in beslag genomen voorwerpen. Koning Lodewijk XVIII, toen
even de Franse machthebber, voelde er niets voor. ‘De roem der Fransche legers’,
verkondigde hij, ‘bleef onaangerand; de monumenten van hun dapperheid zijn
blijvend, en de kunstschatten werden ons eigendom door duurzamer en heiliger
rechten dan die der overwinning’ (geciteerd p. 62). De ‘gloire’ van Frankijk ging
vóór alles. Pas na Napoleons definitieve nederlaag bij Waterloo kwam enige restitutie
opgang. Het verwijderen van de vier paarden op de Arc kostte enige moeite, maar
ze keerden terug naar Venetië (op de Arc staan nu kopieën). Veel werd geretourneerd
naar de (soms rechtmatige) eigenaars, maar niet alles, zoals de Maashagedis. Nog
altijd bevindt zich veel van de toen geroofde kunst in Parijs, maar, zouden we bijna
zeggen, waar niet? Op zich is het een interessante vraag: waarom vonden allerlei
veroveraars het belangrijk om zich voorwerpen van kunst en wetenschap toe te
eigenen?
Beide boeken zijn interessant, omdat ze historische kwesties aan de orde stellen
waarop zelden een eenduidig antwoord is. Hartmans stelt terecht dat de geschiedenis
geen rechtbank is, maar de vraag bijvoorbeeld of Lodewijk XVIII naar toenmalige
juridische normen gelijk had, is wel degelijk relevant. Er valt nog veel uit te zoeken!
ANNA DE HAAS

Jan Postma, Alexander Gogel (1765-1821). Grondlegger van de Nederlandse
staat. Hilversum: Verloren 2017. 400 p., ill. Prijs: €39.
De politieke biografie die Jan Postma aan Alexander Gogel wijdde, is niet het eerste
boek over Gogel. Als Gogel inderdaad de ‘grondlegger van de Nederlandse staat is’,
zoals Postma in zijn ondertitel stelt, dan past eerder verbazing over diens relatieve
onbekendheid dan verwondering over het aantal over hem geschreven boeken en
artikelen.
Jean Martin Gogel, de zoon, publiceerde in 1844 een bundel documenten die het
goeddeels door Gogel senior eigenhandig gefabriekte imago van apolitiek fiscalist
bevestigde. Over zijn persoonlijk leven en de partijstrijd licht de zoon de lezer
nauwelijks in. Dat was in lijn met de schrijfdrift van de kinderen van de Bataafse
Revolutie, die in de negentiende eeuw de eer van hun vaders en grootvaders
probeerden te redden. Vader had wel wat ‘gekeesd’, maar vooral gebouwd aan een
betere wereld. Jean Martin was in zijn werkzaam leven ontvanger der belastingen
en heeft zijn vader beter begrepen waar die op hem leek, misschien zelfs zichzelf als
model gekozen bij het portretteren van de vader.
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Twintig jaar later, in 1864, kwam het proefschrift De politieke en
staathuishoudkundige werkzaamheid van Isaac Jan Alexander Gogel van J.A. Sillem
uit. Sillem, zo schrijft Postma, verbleef een aantal weken in het huis van de
kleindochter van Alexander Gogel, waar hij de daar bewaarde documenten kon
bestuderen. Sillem zal daarbij onwillekeurig of moedwillig geconfronteerd zijn met
het door Gogels (intussen overleden) zoon en kleindochter gekoesterde beeld van
hun vader en grootvader als een waardig belastingexpert en als een model-liberaal.
Dat Alexander Gogel in de revolutiedagen, in terreurjaar 1794 nota bene, nog wel
eens goedmoedig over de guillotine had gesproken, kwam vanzelfsprekend minder
van pas.
Die dagen werden tien jaar later onbarmhartig in herinnering gebracht door Th.
Jorissen, die als vertrekpunt een tekst van Gogel koos, waarin deze een beschrijving
gaf van zijn activisme ter voorbereiding van de Bataafse omwenteling. Jorissen
beweerde hierover niet te willen oordelen, maar liet wel noteren dat het onjuist was
om te ‘vergeven en vergeten’. Wat natuurlijk ook een oordeel was.
Met de naoorlogse toename van de waardering voor de revolutietijd kwam er meer
ruimte om de verdiensten van Gogel te zien. Specialisten op het terrein van de
‘Geschiedenis van de Overheidsfinanciën’ zagen het grote belang van Gogel als
vernieuwer van het belastingstelsel; historici als Niek van Sas schonken juist meer
aandacht aan Gogel als intellectueel en als schrijver van De Democraten. Wat daarbij
opvalt, is dat het beeld dat van Gogel geschetst wordt, sterk beïnvloed wordt door
het gilde waartoe de beschrijver behoort. Fiscalisten zien een fiscalist, liberalen een
liberaal, geesteswetenschappers een scherpzinnige geest. De wetenschappelijke
discipline scherpt de blik, maar dat scherper zicht gaat gepaard met een nieuwe
bijziendheid.
In 2009 dan kwam een monografie van E.J. Vles uit, onder de titel Alexander
Gogel (1765-1821). Financier van de staat in tijden van revolutie. Over Vles' boek
schrijft Jan Postma in een noot dat het als biografie ‘bedoeld’ was - een karakteristiek
die in zich het oordeel draagt dat die opzet niet geslaagd is - en ‘meer een overzicht
van de politieke ontwikkelingen in de Bataafs-Franse tijd’ is, ‘opgehangen aan de
persoon van Gogel’. Over de achtergronden van Vles weet ik niet veel - hij is
ingenieur en ik zie hem aangeduid als ‘amateur historicus’, wat me voor hem inneemt
- en Postma zegt over hem ook niets. In zijn inleiding stelt hij kritisch vast dat Vles
bij de gecanoniseerde reputatie van Gogel weinig vragen stelt. Impliciet belooft
Postma hier die vragen wel te zullen stellen. Het is treffend hoe het boek van Vles
in dat van Postma eigenlijk nauwelijks lijkt te bestaan.
Jan Postma, die een lange loopbaan in de lokale politiek heeft gehad en gedurende
decennia verbonden was aan het ministerie van Financiën, lijkt gezien zijn werkzame
verleden geknipt om de twee kanten van Gogel, die van de politicus en de ambtenaar,
te zien en te waarderen. Hij sprak en schreef al over Gogel toen het boek van Vles
nog moest verschijnen, in 2011 begon hij met de voorbereidingen van zijn
Gogelonderzoek, dat moest uitmonden in een dissertatie.
Hij promoveerde in 2017 in Leiden, op een boek dat zich aandient als een politieke
biografie van Gogel. Het adjectief ‘politieke’ verraadt hier de ambitie om te laten
zien dat Gogel niet de technocraat was die nazaten en latere generaties van hem
maakten, maar dat hij in zijn daden door politieke beginselen geïnspireerd werd. Het
pleidooi dat Postma hier voert, is overtuigend.
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In de biografie worden niet veel bladzijden gewijd aan zijn huiselijk leven. Gogel
huwt met een meisje van 17, ze verhuizen een paar keer en krijgen een zoon en twee
dochters, maar vader Gogel lijkt onophoudelijk uithuizig. Dat is althans wat hij zelf
met grote regelmaat beweert. Hij houdt er naar eigen zeggen een arbeidsethos op na
dat hem weinig tijd gunt voor ontspanning. Hij lijkt behagen te scheppen in de
voorspelling dat hij niet oud wordt, omdat hij zo hard werkt. Of dit alles volstrekt
serieus genomen moet worden?
Al in zijn inleiding schrijft Postma dat Gogel hard bezig was met zijn beeldvorming,
met zijn imago. Die zelf gekoesterde beeldvorming beschouwt Postma als een thema
van zijn boek. In dat opzicht sluit de benadering van Postma aan bij die van Edwina
Hagen in haar recente boek over Rutger Jan Schimmelpenninck. Hoewel dit boek
een vlottere stijl kent dan dat van Postma, overtuigt de laatste mij meer: Postma's
visie op Gogel als ‘imagobuilder’ is in het boek minder dominant en meer in
evenwicht met de beschrijving van wat Gogel dééd. Postma overvraagt zijn bronnen
niet.
Gogel was als de dood om als een ‘zwenker’ beschouwd te worden. De term
‘zwenker’ - wat een geweldige term! - is dankzij het onderzoek van Matthijs Lok
vervangen door de zwaarwegender morele diskwalificatie ‘windvaan’. In een tijd
van grote lotswisselingen, zoals die zich voordeden in de jaren van Gogel, namen
mensen elkaar en zichzelf de maat met dergelijke termen: niemand beschouwde
zichzelf als een ‘zwenker’, iedereen zag bij anderen het opportunisme, het meewaaien
met de wind, beter dan bij zichzelf. Gogel probeerde zichzelf door een aantal
‘strategische’ denkpatronen te vrijwaren van dergelijke beschuldigingen en
zelfverwijten. Op die strategische en verontschuldigende denkpatronen had hij
overigens niet het monopolie.
Om te beginnen deed Gogel ongelooflijk zijn best om niet ambitieus te lijken. Als
hij gevraagd werd voor een eervolle functie, etaleerde hij aanvankelijk grote tegenzin.
Postma volgt hier in zijn visie op Gogel de verhelderende analyse van Te Velde, die
heeft laten zien dat politici aanvaarding van een hoge functie bij voorkeur als offer
presenteren, een offer aan de publieke zaak, waarbij de persoonlijke belangen moeten
wijken. In zijn loopbaan liet Gogel meer dan eens weten eigenlijk weinig zin te
hebben in een publieke functie. Postma schetst fijntjes hoe Gogel er daarbij slecht
in slaagde zijn belangstelling te onderdrukken: hij weigerde, maar maakte daarbij
duidelijk dat eigenlijk niemand zo geschikt was als hij en na een tijdje accepteerde
hij de functie toch.
Interessanter nog is de manier waarop Gogel zich, als het zo uitkwam, presenteerde
als een expert ‘zonder politieke agenda’. Die agenda had hij intussen wel degelijk:
hij streed als unitaris voor ‘een- en ondeelbaarheid’, waarbij de unificatie van de
belasting een belangrijk wapen was tegen het federalisme. Na 1795 ontwikkelde hij
een afkeer van democratische volksvergaderingen en een voorkeur voor vergaderingen
in kleine kring. In de ontmoeting met gekroonde hoofden als Napoleon Bonaparte
verloor Gogel wel iets van zijn moed.
Bij de eenwording van de belastingen maakte Gogel scherpzinnig gebruik van
gewestelijke stelsels, wat de overgang naar een nationaal fiscaal regime
vereenvoudigde. Toen na 1813 België en Nederland samen een koninkrijk vormden,
was het bijna onmogelijk om een voor alle delen van het rijk aanvaardbare financiële
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partijdigheid - werd Gogel geholpen door de complexiteit van de door hem
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beheerde portefeuille. Bij de alinea's over de belastingpolitiek van Gogel betrapte ik
me meer dan eens op de gedachte dat ik het eigenlijk niet wilde begrijpen: zeg maar
hoeveel ik moet betalen, dan gaan we daarna gewoon verder.
Gogel diende onder diverse heren: onder Schimmelpenninck, onder koning
Lodewijk Napoleon en bijna onder koning Willem, maar hij hield, bij wat voor de
oppervlakkige beschouwer op ruggegraatloosheid lijkt, voor ogen dat de beste garantie
voor de eenheid van het land de nationale financiële politiek was, in het bijzonder
nationale belastingen. Wat er ook veranderde, dat inzicht gaf Gogel niet prijs. Op tal
van punten gaf hij in de loop van de tijd toe, maar niet op dat punt. Meer dan eens
liet hij uitschijnen dat zijn oordeel over de nieuwe machthebbers zwaarder woog dan
wat dan ook: zo schreef hij zijn vrouw over Lodewijk Napoleon en diens echtgenote
dat ‘zij beiden zeer zachte lieve menschen zijn’. Het zachte karakter van zijn nieuwe
patroon was belangrijker dan de vaderlandse principes die in de verdrukking kwamen.
Hij erkende geworsteld te hebben, maar bleef onder nieuwe heersers op zijn post:
‘Enfin, eenmaal in de boot, komt men er niet ligt uit’. Zo kun je het zien en zeggen.
De metafoor van de boot is prachtig, maar ook een bleke apologie. Een moderne
variant hoorde ik uit de mond van een politica toen zij een omstreden beleidslijn
verdedigde met de vaststelling dat de trein nu al zo lang reed dat die wel eens een
keer moest aankomen.
Bij al dat vermeende ‘zwenken’ wordt onvoldoende rekening gehouden met de
financiële kwetsbaarheid van de ‘zwenker’. De bedrijven van Gogel leverden steeds
minder op en het is daarom de vraag of Gogel zich kon veroorloven de boot te
verlaten.
Over de persoonlijkheid van Gogel zijn in het boek van Postma verspreid gegevens
te vinden: hij kon driftig worden, had last van aangeboren koppigheid, hij was niet
dol op tegenspraak en gedroeg zich nu en dan arrogant. Nader tot Gogel komt de
lezer niettemin nauwelijks. Maar een hekel aan de man heb ik niet opgelopen, terwijl
nevenfiguur Schimmelpenninck me steeds antipathieker werd.
Jan Postma heeft een best boek geschreven over Alexander Gogel, misschien niet
de kleurrijkste Bataaf, maar wel een man die met zijn vasthoudendheid een nationaal
en krachtig belastingstelsel tot stand heeft gebracht en daarmee beslissend heeft
bijgedragen aan de eenwording van het land.
PETER ALTENA

Maarten Hell, De Amsterdamse herberg 1450-1800. Geestrijk centrum van
het openbare leven. Nijmegen, Vantilt 2017. 487 p., ill. Prijs: €29,95.
Met zijn indrukwekkende boek over de Amsterdamse herbergen van de late
Middeleeuwen tot 1800 heeft Maarten Hell de geschiedenis van Amsterdam een niet
te evenaren ‘geestrijk centrum’ bezorgd. Al tamelijk in het begin van zijn boek rekent
Hell de waarden, de tappers dus, ‘tot de ruggengraat van de stedelijke samenleving’.
Na lezing van zijn boek, waarin de horeca het dagelijks leven van Amsterdammers
weerspiegelt, trekt de lezer gemakkelijk de conclusie dat de herberg in vroeger tijd
het stadshárt
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was. Misschien is dat een overdrijving die zich onvermijdelijk opdringt na de parade
van handelsherbergen, herenherbergen, buitenherbergen, gildeherbergen,
veilingherbergen, koffiehuizen en speelhuizen. Zonder overdrijving mag de herberg
toch een van de kamers van het oude stadshart heten. Maarten Hell heeft in zijn
uiterst lezenswaardig boek aan dat vitale deel van het Amsterdams openbare leven
volop recht gedaan.
Wat het boek van Hell zo goed maakt, is dat zijn geschiedverhaal rust op een
fenomenale en gedetailleerde kennis van wat het Amsterdamse Stadsarchief aan
schatten bergt. Bijna iedere bewering berust op notariële akten, gegevens uit
poorterarchieven, boedelpapieren, maar ook op passages uit het werk van Jacob
Campo Weyerman en Jan van Gijsen, op advertenties uit kranten en vakliteratuur.
In de lijst van archivalia oogt het aantal geraadpleegde archieven best overzichtelijk,
maar wie de noten bekijkt, weet dat er honderden meters archief doorploegd zijn.
Zo'n stevig fundament laat geen ruimte voor sprookjes en mythen. Meer dan eens
kan hij zo onder de ingesleten misvattingen opruiming houden. Triomfantelijkheid
is Hell daarbij vreemd. Het is voor wie dagen in archieven bivakkeert, vaak zoekt
zonder te vinden, verleidelijk om bij bijzondere vondsten een lange neus te trekken
naar grote geleerden die verzuimd hebben om de juiste data in het archief te
controleren en liever variëren op de bevindingen van andere grote geleerden. Maarten
Hell, niet alleen een archieftijger maar ook een begenadigd historicus, houdt zich in
en biedt op bedaarde wijze een nieuw zicht op het aloude Amsterdamse herbergwezen.
In een korte inleiding kadert Hell zijn onderzoek in. Aan een Neurenbergs politiek
tijdschrift uit 1674 ontleent hij de beschrijving van een bezoek aan twee Amsterdamse
herbergen, het Grote Wijnvat en de Koning van Zweden. Op basis van die beschrijving
onderscheidt Hell vier functies van de herberg: een warm en veilig onderkomen voor
vreemdelingen en ingezetenen, een ontmoetingsplaats voor mensen uit uiteenlopende
netwerken, een podium voor politieke activiteit en een centrum van diverse
economische activiteiten. Het zijn deze vier functies die Hell in zijn vuistdikke boek
aan de orde stelt. In zijn inleiding biedt hij een werkdefinitie van de herberg als een
drinkhuis, een openbaar toegankelijke plaats waar alcoholische dranken voor
kleinverbruik worden verkocht. Koffiehuizen doen mee in het herbergonderzoek van
Hell, omdat er niet enkel koffie wordt geserveerd, maar ook wijn, bier en borrels.
Een korte paragraaf over de herberghistoriografie laat zien dat de aanduiding
‘historiografie’ hier een hyperbool is: er is in Nederland niet veel gepubliceerd over
de geschiedenis van de horeca. Het koffiehuis mocht zich dan nog wel verheugen in
eervolle vermeldingen, dankzij de associatie van (spectatoriale) tijdschriften met het
koffiehuis en de daarbij door Jürgen Habermas gesignaleerde rol van het koffiehuis
als domein van het vrije woord. De herberg of het café lijkt door onderzoekers
goeddeels onbetreden gebied, althans als object van onderzoek. Uitzonderingen zijn
de publicaties van Brecht Deseure over de herbergen van 's-Hertogenbosch en het
recente artikel van Vincent van Zuiden in het eerste Jaarboek De Achttiende Eeuw
over een Leidse herbergier. Hoe vruchtbaar die jonge onderzoekstraditie is, wordt
alleen al duidelijk uit de coïncidentie dat de Leidse waard uit de studie van Van
Zuiden als Amsterdamse herbergier bij Hell optreedt.
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Zijn herberggeschiedenis valt in twee perioden uiteen: de ontluiking van het
herbergwezen (1450-1578) en de bloeiperiode (1578-1800). Vanaf 1450 vloeien de
bronnen, volgens Hell, en na 1800 verwelkt de herberg in Amsterdam. Het kantelpunt
situeert hij in 1578, het jaar van de Alteratie, de aansluiting van Amsterdam bij de
Opstand. Het is wel mooi dat Hell later in zijn studie het belang van het jaar 1578
dan weer relativeert. Na 1578 neemt volgens enkele historici het aantal
overheidsmaatregelen tegen het illegale tappen toe en dat zou dan wijzen op een
protestants beschavingsoffensief, bedoeld om de ‘lagere klassen’ te scholen in
discipline. Fijntjes wijst Hell erop dat ook katholieke bestuurders van decennia ervoor
het illegale ‘buitentappen’ al bestreden en dat het oogmerk van de nieuwe protestantse
en oude katholieke stadsbestuurders identiek was: de verkoop van onbelaste bieren
schaadde uiteraard de nering van de brave tappers én de stedelijke financiën.
Misschien is dat wel wat het meeste treft in het boek van Hell: de sterke
verbondenheid van de brigade van tappers, waarden en herbergiers met de stad en
de stadsregering. Op tal van punten komt die verbondenheid naar voren. Allereerst
financieel: de accijnzen op wijn en bier vormden halverwege de veertiende eeuw de
belangrijkste inkomstenbron van de stad, in later tijd bleven de inkomsten uit belaste
dranken van cruciale betekenis. Het toezicht op de herbergen - en dus ook het verbod
op buitenstads tappen - had voor de stad dus alles met geld en betrekkelijk weinig
met stadsfatsoen van doen. In het verlengde van deze overheidsbemoeienis ligt de
kwalificatie van het beroep van herbergier als ‘poortersnering’: wie wilde tappen
moest poorter van Amsterdam zijn. De relaties tussen stadsbestuurders en herbergiers
gingen nog verder: er waren nogal wat personele banden tussen beiden. De bestuurders
rekenden daarbij op de herbergiers om voor hen een oogje in het zeil te houden en
in de herberg begane misdaden te rapporteren. Toen de stad tot grote bloei kwam,
nam het stadsbestuur zelfs het initiatief met de stichting van vooraanstaande
drinkgelegenheden (‘herenherbergen’), plaatsen waar de stad voorname gasten kon
huisvesten en ontmoeten. Zo logeerde Frederik V, de Winterkoning, die onlangs nog
een belangrijke rol speelde in de roman Tyll van de Duitse romancier Daniel
Kehlmann, in juli 1621 in het Prinsenhof. Van de Amsterdamse waarden werd
bovendien gevraagd om hun gasten te informeren over stedelijke reglementen, om
wetgeving op terrein van openbare orde en koophandel te communiceren.
In de honderden bladzijden komt de geweldige diversiteit van het herbergwezen
goed tot uitdrukking. Sommige herbergen zijn gevestigd op toplocaties in de stad en
ogen als overheidsgebouwen, andere herbergen lijken meer een halve huiskamer. In
sommige herbergen laat de lokale en internationale elite zich betrappen, in andere
waart de geest van de behoeftigheid. De geschiedenis van de Amsterdamse herbergen
bevat echter nog veel meer dan een beschrijving en analyse van de
herberggeschiedenis alleen.
De Amsterdamse herberg laat ook zien dat veel waarden nog allerlei min of meer
gerelateerde nevenberoepen uitoefenden. Zo sloegen nogal wat waarden
handelsgoederen op in hun kelders of op hun zolders. Andere waarden combineerden
het tappen met de makelaardij of met de kunsthandel. ‘Smerige Outger’ was
messenmaker, maar hij tapte erbij. Willem van Waerden, die de Bokjens bij de
Oetewalerbrug dreef, trad rond 1685 behalve als tapper ook nog op als
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bode, kapper en geneesheer. In zijn herberg kon ook nog gekegeld worden en triktrak
gespeeld.
Interessant is de rol van vrouwen en vreemdelingen in dit geschiedverhaal. Nogal
wat tapperijen werden uitgebaat door vrouwen, niet alleen weduwen, maar ook
alleenstaande en getrouwde vrouwen. Voor immigranten bood de horeca volop
kansen. In het bijzonder nieuwkomers uit de Hanzegebieden deden het goed. Taal
en cultuur van de Amsterdammers en de Hanzeaten waren verwant, wat de assimilatie
vereenvoudigde. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw was het personeel
in herenherbergen zelfs hoofdzakelijk van Duitse komaf. Nieuwkomers uit Antwerpen,
uitgeweken na de Val van Antwerpen, zochten vooral elkaar op en sloten zich daarmee
gemakkelijk af. In latere tijden zijn er ook Fransen, zoals de familie Thibaut, die zich
in de Amsterdamse horeca mengden, al richtten zij zich voornamelijk op een
Franstalige clientèle.
Maarten Hell vertelt aan de hand van de herbergen nog veel meer verhalen: over
de onderwereld, over prostitutie, over armoede, over vrijmetselaren en politieke
strijd, over de keukeninrichting, het sanitair, de uithangtekens, reisgidsen en reclame.
In zijn epos van de Amsterdamse herberg wordt in de horeca het leven van Amsterdam
en Amsterdammers op een fascinerende wijze uitgetekend. De talrijke, goed gekozen
illustraties laten het rumoer in herbergen bijna horen.
PETER ALTENA

Pim Waldeck, Maarten van der Goes van Dirxland (1751-1826). Nederlands
eerste minister van Buitenlandse Zaken. Nijmegen, Uitgeverij Vantilt 2017.
408 p., ill. Prijs: €29,50.
In de Bataafs-Franse tijd gaf Maarten van der Goes van Dirxland (1751-1826), een
Haagse burgemeesterszoon en Nederlands eerste minister van Buitenlandse Zaken,
meer dan tien jaar lang leiding aan de Nederlandse diplomatie. Hij overleefde vele
machtswisselingen in deze turbulente en boeiende periode.
Toen Pim Waldeck zo'n veertig jaar geleden als aankomend diplomaat in het
‘klasje’ van Buitenlandse Zaken college kreeg van de Utrechtse historicus Boogman,
merkte deze op dat Van der Goes zeker een monografie verdiende. Na zijn
pensionering heeft Waldeck deze leemte opgevuld met een dissertatie die een
combinatie wil zijn van een biografie van Van der Goes en een verhandeling over
de diplomatieke geschiedenis van ons land in de Bataafs-Franse tijd. Het zoeken naar
de juiste balans tussen persoon en context is bij het schrijven van een biografie al
niet eenvoudig, laat staan als de levensbeschrijving wordt gecombineerd met een
min of meer zelfstandige behandeling van de buitenlandse politiek. De schrijver heeft
dan ook duidelijk geworsteld met het vinden van een evenwichtige compositie. Zo
gaan de eerste 35 bladzijden van het boek over de buitenlandse politiek, zonder
expliciet licht op de persoon Van der Goes te werpen.
Daar komt bij dat Van der Goes een man was op wie een biograaf maar moeilijk
vat krijgt. Er zijn weinig egodocumenten en particuliere brieven beschikbaar.
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Bovendien was hij geen uitgesproken persoonlijkheid. De auteur schetst hem als een
ervaren diplomaat, deskundig en rechtschapen, en zeer tactvol. De bewindsman
toonde vaak een wel zeer grote omzichtigheid, overigens niet de slechtste eigenschap
van een diplomaat volgens Waldeck, die zich als vakbroeder nogal met Van der Goes
lijkt te vereenzelvigen.
Het kost de auteur moeite om Van der Goes in het politieke spectrum te plaatsen,
omdat de minister noch een verklaarde oranjegezinde, noch een overtuigde patriot
was. Een grote ambivalentie toonde hij op het punt van de belangrijkste politieke
kwestie van die tijd: handhaven van zelfstandige gewesten dan wel streven naar de
eenheidsstaat. Terecht zegt de schrijver dat Van der Goes als diplomatieke technocraat
op dit punt van federalisme versus unitarisme voortdurend alle opties openhield. De
auteur had daar nog aan toe kunnen voegen dat Van der Goes in wezen geen eigen
politieke overtuiging had.
Wat de Nederlandse buitenlandse politiek betreft, het boek laat zien dat deze in
de Bataafs-Franse tijd volledig gericht was op het voortbestaan van de staat.
Tegenover het dominerende Frankrijk voerde men een tweesporenbeleid. Enerzijds
was er een ‘statelijke ongehoorzaamheid’ bij het nakomen van de zware
oorlogsverplichtingen en financiële eisen van Frankrijk. Er was sprake van een tactiek
van ‘buigend riet’. Anderzijds bleef men hameren op het internationale belang van
een zelfstandig bestaansrecht van de Nederlandse staat, juist omdat in de
Bataafs-Franse tijd het besef echt doorbrak dat Nederland een kleine mogendheid
was. Van der Goes had daarbij slechts één doel voor ogen: het handhaven van de
naam Holland op de kaart van Europa.
Waldeck constateert dat er direct vanaf het aantreden van Van der Goes als
bewindsman van Buitenlandse Zaken in 1798 een verschil in benadering was tussen
hem en Rutger Jan Schimmelpenninck. De laatste, een vermaard Amsterdams
advocaat, vervulde in de periode 1798-1805 een sleutelrol als de belangrijkste en
invloedrijkste gezant van de Bataafse Republiek, het grootste deel van de tijd als
ambassadeur in Parijs. Van der Goes besefte onvoldoende dat de problemen van
buitenlandse politiek niet langer konden worden opgelost met middelen als
gebiedsuitruil en neutrale bufferstaten, zoals die gebruikelijk waren in de
achtiende-eeuwse diplomatie. Dat was de wereld die Van der Goes vanouds kende.
In dit opzicht kenschetst Waldeck hem zelfs als een tragische figuur. Wel bestond
bij Van der Goes de gedachte dat er een nieuwe grondslag voor de wereldvrede nodig
was: er moest iets als een algemene grondwet voor de internationale relaties komen.
Waldeck vermeldt dit slechts min of meer terloops, terwijl deze interessante gedachte
meer aandacht had verdiend.
Anders dan Van der Goes zag Schimmelpenninck wel in dat het voortaan ging om
een ideologische strijd tussen de oude monarchistische orde en de nieuwe
republikeinse orde. Dit verschil in benadering lijkt mij inderdaad essentieel. In dit
verband constateer ik wel een tegenstrijdigheid in het boek. Waldeck poneert namelijk
ook dat pas op 23 juli 1803 de buitenlandse politiek in haar oude vorm geëindigd
was. Dat was de dag dat Napoleon tegen een Nederlandse delegatie zei dat het lot
van Nederland verbonden was aan Frankrijk als een satelliet aan een planeet. Deze
kernachtige uitspraak was echter slechts een bevestiging van een nieuwe situatie met
ideologische afhankelijkheid, die al eerder was ingetreden.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

De constatering dat Schimmelpenninck veel beter dan Van der Goes inzag dat de
wereld van de oude buitenlandse politiek was vervangen door een ideologi-
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sche strijd, brengt mij op de verhouding Van der Goes-Schimmelpenninck. Deze
relatie is een belangrijk thema in het boek. Ondanks hun verschil van inzicht bestond
er een groot vertrouwen tussen de minister en zijn ambassadeur. Hun werkrelatie
was zelfs zo, dat Van der Goes in Den Haag vooral kon overleven dankzij de steun
van Schimmelpenninck, zoals Waldeck stelt. Schimmelpenninck was politiek veel
uitgesprokener en nam veel succesrijke initiatieven, terwijl Van der Goes veel meer
de beroepsdiplomaat was. Mij bekroop bij het lezen van het boek af en toe de gedachte
dat de formeel ondergeschikte, maar dominantere en productievere ambassadeur
Schimmelpenninck belangrijker is geweest voor de buitenlandse politiek dan de
minister.
Na 1804 was de rol van Van der Goes min of meer uitgespeeld. In dat jaar had het
vertrouwen tussen Schimmelpenninck en Van der Goes een flinke deuk opgelopen
door de gang van zaken rond de schadeloosstelling van het Oranjehuis, die onder
druk van Napoleon uiteindelijk niet werd toegekend. Schimmelpenninck werd in
1805 raadpensionaris en benoemde Van der Goes nog wel als minister, maar speelde
zelf de voornaamste rol in de betrekkingen met Frankrijk. Ook na de komst van
koning Lodewijk Napoleon kwam minister Van der Goes er nauwelijks aan te pas.
De samenwerking met de koning verliep vanaf het begin stroef, ook al had de minister
zijn zoon de voornamen Lodewijk Napoleon gegeven. De koning behandelde zijn
bewindsman meer nog dan de andere ministers als een dienaar, waar Van der Goes
uiteraard slecht tegen kon. In 1808 volgde zijn ontslag.
De politieke rol van Van der Goes was nu uitgespeeld. Na de inlijving in 1810
kreeg hij geen zitting in de belangrijke, dertig leden tellende adviesgroep die Napoleon
en zijn ministers in Parijs moest adviseren over de praktische invoering van de
annexatie, terwijl hij toch een langjarige ervaring had als bewindsman van
Buitenlandse Zaken. Wel werd hij tijdens de inlijvingsperiode benoemd tot lid van
het Franse wetgevende lichaam, dat echter weinig invloed had. Na het herstel van
de onafhankelijkheid benoemde koning Willem I hem tot lid van de Eerste Kamer.
Waldeck noemt het een waardig slot van de loopbaan van Van der Goes, hoewel hij
niet weet of deze als kamerlid ooit het woord voerde.
Door hun intensieve samenwerking hebben Van der Goes en Schimmelpenninck
er volgens Waldeck voor gezorgd dat Nederland niet al enkele jaren eerder dan in
1810 werd ingelijfd. Ik waag deze stelling te betwijfelen. Er waren twee momenten
dat Nederland werkelijk dreigde te worden geannexeerd. Dat was in het jaar 1795,
toen de Nederlandse revolutionairen alles op alles zetten om de omwenteling tot
stand te brengen voordat de Fransen het centrum van het land bereikten. Zo wilde
men de inlijving voorkomen, die wel Zuid-Nederland was overkomen.
Schimmelpenninck en Van der Goes speelden daarbij echter geen rol. Ook in het
voorjaar van 1806 dreigde een inlijving en ook toen speelden raadpensionaris
Schimmelpenninck en minister Van der Goes slechts een vrij passieve en afwachtende
rol. Daarentegen onderhandelde een delegatie onder leiding van Verhuell, een
vertrouweling van Napoleon, gedurende enkele maanden in Parijs via minister
Talleyrand actief met de Franse keizer over zijn voornemen Lodewijk Napoleon tot
koning te benoemen dan wel het land in te lijven. De concrete vraag blijft dan ook
of en hoe Van der Goes en Schimmelpenninck de inlijving hebben vertraagd. De
interne politieke samenhang in eigen land, de internationale situatie en de politieke
overwegingen van Napoleon hebben
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mijns inziens het tijdstip van de inlijving bepaald; daar heeft de buitenlandse politiek
weinig invloed op gehad.
De voorgaande kritische kanttekeningen doen niet af aan mijn positieve waardering
voor de dissertatie van Waldeck. Hij heeft het nog braakliggend terrein van de
Nederlandse buitenlandse politiek in de Bataafs-Franse tijd ontgonnen, mede door
het vergrootglas van een levensbeschrijving van Van der Goes. Dat was geen
eenvoudige opgave, gezien de nogal kleurloze persoonlijkheid van Van der Goes en
de eenzijdige oriëntering van Nederland op Frankrijk.
JAN POSTMA
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Signaleringen
Bert Koene, De diligences van Bouricius. Anderhalve eeuw bedrijvigheid
langs 's heren wegen. Hilversum, Uitgeverij Verloren 2017. 222 p., ill.
Prijs: €25.
In 1698 verwierf de familie Bouricius het recht om een diligence, een postwagen, te
laten rijden van Amsterdam naar Arnhem. Vanuit deze Gelderse stad waren er
mogelijkheden om door te reizen naar Keulen, Frankfurt of andere bestemmingen
in Duitsland. Het was een bestaande verbinding, gekocht van een ondernemer die er
geen brood meer in zag en zijn bedrijf ernstig in verval had zien raken.
De titel van het boek waarin Bert Koene het verhaal vertelt, is een vlag die de
lading niet helemaal dekt, want hoewel het uiteraard (ook) gaat over de
postwagendienst, staat de bedrijvigheid langs 's heren wegen zeker niet centraal. De
auteur is zich dat wel bewust: ‘De beslissing om vanuit de firmanten Bouricius te
schrijven, bracht met zich mee dat er geen algemene inleiding zou zijn over het
vervoer per diligence. In plaats daarvan groeit in de loop van het verhaal het beeld
van hoe de diligenceonderneming Bouricius functioneerde. Het personeel, het rijdend
materieel, de paarden, de staat van wegen, het tolwezen, wetten en voorschriften,
dat alles komt aan de orde, maar alleen voor zover nodig om de gang van zaken in
het familiebedrijf te schilderen’. Wie meer over het vervoer over de weg in Gelderland
en de aangrenzende Duitse gebieden wil weten, wordt verwezen naar ‘de kloeke
delen’ van J.W. van Petersen: Reizen is tol betalen (2002) en Van rollende rad'ren
en dampend gespan (2012).
De geschiedenis van de familie Bouricius bestrijkt zo'n anderhalve eeuw. Het
verhaal begint met Gerard Brouwer, telg uit een familie die succesvol was met het
bakken van de befaamde Deventer koeken. Hij verliet in 1686 Deventer, studeerde
in Franeker, mat zich de naam Bouricius aan, trouwde en werd ‘behuwd poorter’
van Amsterdam. Na enige tijd besloot hij zich te storten in een bedrijfstak die hij
vermoedelijk alleen als klant kende. Financieel geruggesteund door de erfenis van
zijn koekenbakkende voorouders nam hij een onderneming in diligences over.
In het verhaal lezen we hoe de familie erin slaagde de diligenceonderneming
succesvol te exploiteren en krijgen we zicht op hun groeiende sociale status. Zo
wisten leden van de familie Bouricius een belangrijke rol te spelen in het openbaar
bestuur, op stedelijk en gewestelijk/departementaal niveau. De familie ging langzaam
maar zeker tot de ‘gecultiveerde burgerij’ behoren. De sociale status van de familie
wordt onder meer zichtbaar in diverse geschilderde staatsieportretten.
Er werd gemusiceerd en er werden schilderijenverzamelingen aangelegd. Die
activiteiten leiden in het boek tot relatief uitgebreide uitstapjes. Zo verkent Koene
het Arnhemse muziekleven halverwege de achttiende eeuw en probeert de auteur de
vraag te beantwoorden op welke trede Gerard Bouricius de Jonge, de grootste
verzamelaar binnen de familie, stond in het milieu van Amsterdamse
kunstverzamelaars. Vaak zijn die zijpaden functioneel omdat ze de familie inkleuren,
maar ze leiden soms ook de aandacht af van het eigenlijke verhaal.
De geschiedenis eindigt met de neergang van het vervoersbedrijf. De familie raakte
uit de gratie en kreeg in de negentiende eeuw onder de Oranjevorsten van het
Koninkrijk der Nederlanden de rekening gepresenteerd voor oude politieke
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waarna de ‘roekeloze ondernemingslust’ van Adriaan Frans Bouri-
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cius uiteindelijk het faillissement over het bedrijf afriep.
De auteur heeft bij het reconstrueren van de familiegeschiedenis handig gebruik
gemaakt van een groot aantal uiteenlopende bronnen. Archieven van overheden,
notarissen, rechtbanken en verenigingen zijn uitvoerig doorgespit. Boedelinventarissen
waren belangrijke bouwstenen voor het verhaal. Ook kranten, brieven en
egodocumenten konden geraadpleegd worden, waaronder een familiebijbel met
allerlei aantekeningen.
Het verwerken van archiefstukken tot een goed lopend verhaal is niet iedereen
gegeven, maar Koene is daar zeker in geslaagd. Het boek is mooi geïllustreerd, vlot
geschreven en goed leesbaar, al slaat de auteur naar mijn gevoel soms iets te graag
een zijpad in.
JOHN DEHÉ

Pieter van Wissing, In louche gezelschap. Leven en werk van de
broodschrijver Philippus Verbrugge (1750-1806). Hilversum, Verloren
2018. 272 p., ill. Prijs: €29.
Op het einde van het boek verzucht de auteur dat hij niet meer hoeft na te denken
over de vraag of zijn hoofdpersoon eigenlijk wel een biografie verdient. Het antwoord
lijkt me echter duidelijk: Philippus Verbrugge scharrelde rond in de marge van de
geschiedenis, maar hij slaagde er als geen ander in om ruzie te krijgen met iedereen
en alleen al daarom kun je met hem als leidraad een mooi boek schrijven.
Verbrugge was een onvolprezen Prinzipienreiter. Na een opleiding als bursaal
aan het Statencollege in Leiden ging hij in 1777 aan de slag in Koedijk, een
gemoedelijk dorp waar het met de kerkelijke regels niet zo werd nauw genomen. De
diaconie besteedde een weesjongen bij een katholieke kleermaker en een diaken
trouwde er met zijn dienstmeid toen ze zwanger was. Dat was tegen de zin van de
nieuwbakken predikant. Korte tijd later werd dominee Verbrugge wegens de
hoogoplopende meningsverschillen ontslagen.
In Delft, waar zijn familie woonde, vond hij een nieuw emplooi als broodschrijver.
De politieke spanningen namen immers snel toe en er viel geld te verdienen met
pamfletjes tegen de hertog van Brunswijk. Spoedig realiseerde de beginnende
broodschrijver zich dat het voordeliger was om niet voor de markt, maar in opdracht
te schrijven. Aangezien de stadhouderlijke partij behoefte had aan een vaardige
publicist, maakte hij een scherpe politieke draai. Zijn blaadje De Post naar den
Neder-Rhijn bracht hem in conflict met de patriotten. Die hadden de mond vol van
persvrijheid, maar dat gold vooral het eigen gelijk en niet de landverraderlijke ideeën
van hun tegenstanders. De Haagse schepenbank legde de drukker Johannes Rogatsnik
en de uitgever Thomas van Os een boete van drieduizend gulden op, die ze overigens
prompt vergoed kregen van de stadhouder. Vanuit Den Haag leidde het spoor naar
Delft.
Verbrugge bleek echter uit harder hout te zijn gesneden dan Rogatsnik en Van Os.
Hij koos ervoor om de rechtsmacht van de hoofdofficier niet te erkennen en
consequent geen antwoord te geven op de aan hem gestelde vragen. Die minachting
van de justitie leidde tot een langdurig voorarrest. Uiteindelijk werd ook hem de in
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de wet vastgelegde boete van drieduizend gulden opgelegd, hetgeen wederom betaald
werd door Willem V. Daarmee kwam de principiële ontkenner op vrije voeten, maar
toen had hij al twee jaar gezeten.
Verbrugge vertrok naar Duisburg, promoveerde in de rechten, trouwde en sleet
enkele relatief rustige jaren in Brabant. Na de Bataafse Revolutie vestigde hij zich
te Amsterdam. Daar kwam hij opnieuw in conflict met de overheid. In
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1796 besloot het Comité van Algemene Waakzaamheid hem te detineren, maar de
aanklacht werd niet doorgezet en na zes weken kwam Verbrugge weer vrij. Een jaar
later veroordeelde het Comité van Justitie hem tot een gevangenisstraf van vijf jaar.
Na zijn vrijlating volgde nog een laatste veroordeling: in 1804 verloor Verbrugge
zijn burgerrechten. Twee jaar later overleed hij.
Zoals gezegd, met zo'n querulant als leidraad kun je een mooi boek schrijven. Van
Wissing laveert behendig dwars door de woelingen van de patriotse en Bataafse
revoluties. Vooral de politieke afwegingen in het stadhouderlijke kamp in de jaren
tachtig komen goed uit de verf. Voor de stadhouder bleef die huurpen een verachtelijk
sujet en de verstandhouding werd er niet hartelijker op toen Verbrugge, die van hem
een toelage ontving, nog meer geld eiste en daartoe zelfs dreigde de geheime
salariëring openbaar te maken.
Van Wissing worstelt echter met de juridische aspecten van zijn verhaal. Verbrugge
werd drie maal in verzekerde bewaring gesteld. Over het Delftse voorarrest schrijft
Van Wissing: ‘het in de gevangenis aanwezige radbraaktoestel zal niet zijn gebruikt’
(p. 109). Dat klopt, radbraken was een straf, geen verhoormethode. En maandenlang
werd er gekibbeld over de te volgen procedure: ordinaris ex carcere of extra-ordinaris.
Bij de ordinaris procedure antwoordde de verdachte op schriftelijke vragen en mocht
hij zich laten bijstaan door een advocaat. Meestal bleef hij op vrije voeten, maar bij
ex carcere werd hij veiligheidshalve opgesloten. Bij de extra-ordinaris procedure zat
de verdachte altijd in voorarrest. Hij mocht geen bezoek ontvangen, kreeg geen
juridische bijstand en werd verbaal verhoord. Bovendien kon bij hardnekkige
ontkenning de tortuur worden toegepast. Uiteindelijk koos men voor de procedure
ordinaris ex carcere.
Dan komt de jonge veelbelovende advocaat Willem Bilderdijk in beeld en prompt
verlies ik de draad van het verhaal. Kennelijk was er een tussenvonnis en verhuisde
Verbrugge van de Boeien naar een ‘detentiekamer’, waar hij bezoek mocht ontvangen
en waar hij volgens zijn vijanden ware bacchanalen aanrichtte (p. 118-120). Ik
vermoed dat Van Wissing het allemaal ook niet meer kon volgen. Het verklaart zijn
verzuchting dat de biografen van Bilderdijk nog maar weinig licht hebben laten
schijnen over diens rechtszaken (p. 249 noot 37).
Met betrekking tot de tweede detentie heeft Van Wissing geen eigen onderzoek
gedaan naar de beraadslagingen van het Amsterdamse Comité van Algemene
Waakzaamheid en naar die van de eigenlijke opdrachtgever, de Haagse Commissie
van Correspondentie. Hij beschrijft deze episode vanuit Verbrugges autobiografische
Beknopt verhaal.
Bij de derde detentie lijkt hetzelfde het geval. De boekverkoper Philippus van
Leeuwen junior zou zich uit de voeten hebben gemaakt, maar daar horen we verder
niets meer van. En Verbrugge zelf zou zijn veroordeeld zowel voor zijn staatkundige
Verhandeling uit 1797 als, ten tweede male en dus wederrechtelijk, voor De Post
naar den Neder-Rhyn (p. 214). Dat komt echter niet uit de juridische archieven, maar
uit het Beknopt verhaal. En Van Wissing schrijft: ‘of hij ook gegeseld is is niet
bekend’ (p. 214). Maar die geseling is ontleend aan de eis van de hoofdofficier,
geciteerd in het Beknopt verhaal, en niet aan het uiteindelijke vonnis.
Kortom: met die dwarse dominee Verbrugge als leidraad is Pieter van Wissing
erin geslaagd een mooi boek te schrijven. Tegelijkertijd is het een intrigerend boek,
juist omdat het in sommige opzichten onaf is en zo veel nieuwe vragen oproept.
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Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer (red.), Lezen in de Lage Landen. Studies
over tien eeuwen leescultuur. Hilversum, Verloren 2017. 299 p., ill. Prijs:
€35.
Het is traditie dat wie na een lange carrière aan de universiteit afscheid neemt, met
een afscheidsbundel wordt geëerd. In november 2017 verscheen om die reden Lezen
in de Lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur samengesteld voor Berry
Dongelmans. De bundel bevat 38 bijdragen rondom het thema ‘lezen’ in al zijn
aspecten. De onderwerpen zijn enigszins chronologisch geordend; van het lezen van
middeleeuwse dialogen tot machine reading en text mining in de eenentwintigste
eeuw.
De lange achttiende eeuw wordt gelukkig niet bepaald genegeerd in de bundel.
Zo keek Paula Koning naar Nederlandse vertalingen van Erasmus' Moriae encomium.
In deze bijdrage wordt vooral aandacht geschonken aan de vertaling van Cornelis
van der Port (1706), een vertaler die zelf geen Latijn kende. Ton Harmsen vraagt
zich af of op het achttiende-eeuwse toneel ook boeken werden gelezen en kwam uit
bij Petrus Burmannus' bewerking van Molières Les femmes savantes (1713). Tevens
ontdekte hij hoe een misinterpretatie van de kant van Burmannus het stuk een extra
antifeministische lading gaf. Jeroen Salman bespreekt een handvol prenten met
verbeeldingen van lezende kinderen in de achttiende en negentiende eeuw, juist
omdat de leeservaring van kinderen in die periode zo ongrijpbaar is. Riet
Schenkeveld-van der Dussen onderzoekt de totstandkoming van de vertaling van
L'Homme des champs (1800) van Jacques Delille door N.C. Brinkman, weduwe Van
Streek en laat zien hoe haar vertaalwerk al snel werd overschaduwd door een tweede
vertaling van de hand van Bilderdijk. Dick Welsink kijkt in zijn artikel naar Johannes
Immerzeel junior (1776-1841) - niet toevallig de hoofdpersoon van het proefschrift
van Dongelmans - in de rol van uitgever en samensteller van diverse bloemlezingen.
Het jaar 1815 komt ook aan bod: Ellen Krol behandelt een van de haastig verschenen
pamfletten na Napoleons ontsnapping van Elba en Louis Ph. Sloos bekijkt hoe de
Slag van Waterloo werd verwerkt in Nederlandse (jeugd)boeken.
In de bijdrage van Frans Janssen over de befaamde incunabel Hypnerotomachia
Poliphili (Venetië: Aldus Manutius, 1499) komt de achttiende eeuw ook aan de orde.
Het werk wordt alom geroemd vanwege het vakmanschap en bejubeld als een van
de mooiste gedrukte boeken. Janssen keek als boekhistoricus echter naar de
drukkersslordigheden in diverse exemplaren, zoals onregelmatigheden in de afdrukken
en slordige uitvullingen. Hij stelde dat er in de periode vóór 1850 weliswaar veel
geklaagd werd over de hoeveelheid zetfouten, maar er nauwelijks aandacht was voor
een slordige uitlijning of scherpte van de afdruk. Het was dankzij het werk en de
inzet van achttiende-eeuwers als Baskerville, Didot en Bodoni dat men zich rond
1800 niet alleen ging richten op foutloze, maar ook op mooie boeken.
Onder de titel ‘Leesvoer in den vreemde’ bespreekt Marijke van der Wal
leespraktijken aan het einde van de achttiende eeuw aan de hand de inmiddels bekende
‘Prize Papers’: de door de Engelsen gekaapte brieven. Van der Wal laat zien hoe
men aan de andere kant van de wereld om Nederlands nieuws vroeg in de vorm van
kranten, evenals ‘Boeksalen, Postryders, en Mercuriussen’ (p. 102) en andere
spectatoriale geschriften. Naast school- en schrijfspullen werden er uiteraard ook
boeken gevraagd. In Essequebo ging het meestal om ‘Historisch, Spectoraal [sic],
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102-103). Een lezer vroeg zelfs vanuit Nederlands-Guiana aan een
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vriend in Nederland om ‘watt aardige & vermaakelikk Romans te besorgen soo Er
nog meer boeke van Ludeman syn die syn aardig’ (p. 104). Een opmerking die de
lezer van de Mededelingen niet vreemd in de oren moet klinken. Verder staat Van
der Wal stil bij de door de VOC verplichte stichtelijke lectuur aan boord van schepen.
Kortom, de bundel Lezen in de Lage Landen is met recht heel divers te noemen.
De gemiddelde omvang van ongeveer vier bladzijden tekst per artikel zorgt er helaas
wel voor dat de meeste bijdragen blijven steken in korte stukken van wisselende
kwaliteit. Zonder veel ruimte voor diepgang blijft het in dit Festschrift bij toevallige
anekdotische vondsten, observaties en signaleringen. Niet dat dit negatief is: juist
een breed en lastig grijpbaar onderwerp als leescultuur leent zich goed voor
anekdotisch materiaal, teruggevonden in correspondentie, marginalia, egodocumenten
of op prenten. Toch bekruipt de lezer keer op keer het gevoel dat je meer wilt.
RINDERT JAGERSMA

Daniel Bellingradt, Paul Nelles en Jeroen Salman (red.), Books in motion
in Early Modern Europe. Beyond production, circulation and consumption.
Londen enz., Palgrave Macmillan 2017. 305 p., ill. Prijs: €93,59.
Noem boekwetenschap en theorie in één zin en het model van Robert Darnton komt
onvermijdelijk om de hoek kijken. De vele reacties op dit model zijn de lezers van
de Mededelingen vast bekend. Als reactie op het overbekende model pleiten Daniel
Bellingradt en Jeroen Salman in de inleiding van de recent verschenen congresbundel
Books in motion voor een naar eigen zeggen ‘more dynamic and interconnective’
aanpak van de studie van het vroegmoderne boek. Dit doen ze door te kijken naar
de wisselwerking tussen drie verschillende dimensies van de vroegmoderne
boekcultuur ‘created by the actions and motives of its participants (sociality), by the
nature of used and produced spaces (spatiality), and by the physical characteristics
of printed matter and the infrastructure of the print industry (materiality)’ (p. 2). In
de bundel, verschenen naar aanleiding van een congres in Gotha in 2014, trachten
de diverse auteurs deze concepten in hun bijdragen terug te laten komen, al zijn die
elf artikelen nog wel opgedeeld in de drie delen ‘beyond circulation’, ‘beyond
production’ en ‘beyond consumption’.
Opmerkelijk aan de bundel is dat, op slechts vier bijdragen na, de achttiende eeuw
ruimschoots vertegenwoordigd is. Meest in het oog springend is de inbreng van
Daniel Bellingradt, getiteld ‘Paper networks and the book industry. The business
activities of an eighteenth-century paper dealer in Amsterdam’, dat voortkomt uit
een groter onderzoek naar de (Amsterdamse) papierhandel in de tweede helft van de
achttiende eeuw. Met zijn onderzoek naar de Amsterdamse papierhandelaar Zacharias
Segelke (1763?-1802) kijkt Bellingradt naar een belangrijk, maar te vaak genegeerd
onderdeel van de studie van het boek: de handel in papier. In het Stadsarchief
Amsterdam bevinden zich de archieven van Segelke, die onder meer laten zien welke
enorme hoeveelheden aan oud papier (misdruk, lompen en snippers) hij als handelaar
opkocht bij drukkers en boekhandelaren. Verderop in de bundel is de bijdrage te
vinden van Joop Koopmans, die kijkt naar het werk van de graveur en dichter Jan
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Goeree en dan voornamelijk naar de door hem ontworpen frontispices voor de
Europische Mercurius. Jeroen Salman laat zien hoe men medische boeken aan de
man probeerde te brengen (‘The battle of medical books. Publishing strategies and
the medical market in the Dutch Repu-
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blic (1650-1750)’). Weyerman duikt ook op in dit hoofdstuk: in de Rotterdamsche
Hermes ridiculiseerde hij de geneeskrachtige baden van de geneesheer Johan van
Duren III.
Andere bijdragen over de achttiende eeuw zijn die van Vivienne Dunstan, die
Schotse lezers in de periode 1750-1820 onderzoekt; Andreas Golob bestudeert
boekadvertenties en -besprekingen in de kranten (Graz) in de late achttiende eeuw
en laat zien hoe courantiers van de extra inkomsten profiteerden; Mark Curran kijkt
naar de Franse pamflettist Théodore Rilliet de Saussure (1729-1783), die onder
mysterieuze omstandigheden om het leven kwam; en Geoffrey Roper onderzoekt de
aanwezigheid van Europese boeken in het Ottomaanse rijk (1514-1842). Al met al
is Books in motion een bundel met opvallend veel aandacht voor de achttiende eeuw.
Het zal echter vooral de prikkelende inleiding zijn die, dankzij de introductie van de
concepten sociality, spatiality en materiality binnen de boekwetenschap nog vaker
aangehaald zal worden in de literatuur.
RINDERT JAGERSMA
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Prometheus 2017. 304 p. Prijs: €29,99.
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[Mededelingen van de stichting Jacob Campo
Weyerman, Jaargang 41, Nummer 2, winter
2018]
Keurige burgers tegen het woedende gemeen?
De doelistenopstand van 1748
Ton Jongenelen
In mei 1744 viel het Franse leger de Oostenrijkse Nederlanden binnen. Voor het
eerst in dertig jaar werd het Nederlandse leger weer beproefd en aanvankelijk ging
het redelijk goed, maar in de zomer van 1747 ging Staats-Vlaanderen verloren en
daarmee kwam Zeeland in gevaar. In de Zeeuwse steden eisten boze burgers het
herstel van het stadhouderschap. De regenten bogen deemoedig het hoofd. Zo ging
het overal. Onder druk van de omstandigheden werd Willem IV, die al bijna twintig
jaar stadhouder was van Gelderland, Friesland en Groningen, nu ook stadhouder van
Zeeland, Holland, Utrecht en Overijssel.
Daarmee was de ontevredenheid niet weggenomen. Voor veel orangisten was de
stadhouder niet het doel, maar het middel. Zij hoopten dat Willem IV een einde zou
maken aan enkele schrijnende misstanden van het regentenbewind. Zo klonk in
Rotterdam de eis dat de stedelijke ambten niet meer mochten worden vergeven door
de regenten. Zij moesten voortaan bij opbod worden verkocht. De impliciete
veronderstelling was dat de revenuen zouden leiden tot een belastingverlaging. In
eerste instantie weigerden de burgemeesters en vroedschappen, want de burgemeesters
waren beslist niet van zins de lucratieve ambtenverkoop op te geven, maar toen op
6 november 1747 een grote menigte het stadhuis belaagde, gaven ze alsnog toe. De
stadhouder was echter van mening dat elke hervorming volgens de regels moest
gaan. Op 10 november maakte hij bekend dat deze afgeperste resolutie voor hem
van nul en gener waarde was.
Dat was rijkelijk laat. Inmiddels hadden de Amsterdamse orangisten het voorbeeld
van Rotterdam gevolgd. De porseleinwinkelier Daniël Raap publiceerde een pamflet
waarin hij pleitte voor een openbare verkoop van de ambten.1 Handgeschreven
aanplakbiljetten gingen verder. Die drongen niet alleen aan op een erfelijk
stadhouderschap en op de verkoop van ambten bij opbod, ‘tot Verligting, van de
sware Belastinge, die de Burgery zo drukken’, maar ook op de verkiezing van de
kapiteins van de schutterij uit de burgerij en niet uit de regering.2 En ze riepen op
om donderdag 9 november op de Dam bijeen te komen teneinde de eisen kracht bij
te zetten. Op woensdagavond ontboden de burgemeesters, enigszins ongerust, Daniël
Raap.3 Dat mocht niet baten, want de volgende dag verzamelde zich een menigte
voor diens winkel vlak naast de Dam en Raap las monter een rekwest voor.4
Vervolgens kwam het tot ernstige wanordelijkheden. Een groep jongens onder leiding
van de timmerman Willem van Nes drong het stadhuis binnen. Met een zitbank werd
de deur van de burgemeesterskamer ingeramd, waarbij Van Nes uitriep ‘wij moeten
weeten waar het geldt blijft, wij hebben 33 jaaren vrede gehadt en wij betaalen so
veel belastingen’. Helaas voor hem arriveerde er een inderhaast opgetrommelde
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kop het stadhuis verlaten.5
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Een Zweed te Amsterdam geslagen. Uit: Nederlands wonder-toneel, geopend in de jaren 1747. en
1748 (Leiden 1749). Collectie Rijksmuseum: RP-P-OB-84.019
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Daniël Raap achtte het raadzaam de stad te verlaten. Naar eigen zeggen vluchtte hij
naar Zeeland en kwam hij terug na de dood van zijn vader, eind november 1747.6
Bij zijn terugkeer ging de stad nog op zoek naar belastende verklaringen, maar veel
leverde dat niet op: de knecht van de Goudse trekschuit getuigde dat Raap destijds
zo bang was geweest dat hij onderweg uitstapte, zodat geen verklikkers hem konden
volgen.7 Daarom werd besloten niet de vermoedelijke aanstichter, maar alleen de
feitelijke dader te vervolgen. Zelfs dat bleek geen eenvoudige zaak. Men durfde het
niet aan om Willem van Nes op de openbare weg te arresteren en het wachten was
op een geschikt moment. Dat moment kwam begin december, toen Van Nes voor
zaken op het stadhuis moest zijn. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om
hem op discrete wijze in de boeien te slaan. Geconfronteerd met enkele
getuigenverklaringen bleef de verdachte ontkennen, maar nadat de scheenschroeven
waren aangezet legde hij alsnog de gewenste confessie af, waarna de schepenen hem
ter dood veroordeelden.8 De straf zou echter nooit worden voltrokken, want de
stadhouder gaf gehoor aan een verzoek van meer dan honderd vrienden en schortte
het vonnis op.9 En van uitstel kwam afstel: op 19 april stond de echtgenote van Van
Nes bij de hoofdofficier op de stoep. Zij overhandigde hem een resolutie van de
Staten van Holland dat haar man in vrijheid moest worden gesteld. Dat kon niet waar
zijn! De gedeputeerden in Den Haag kregen opdracht om uit te zoeken of deze akte
een vervalsing was.10 Helaas, het was maar al te waar: de stadhouder had (uit naam
van de Staten) gratie verleend. Voor de goede orde had hij natuurlijk de hoofdofficier
daarvan in kennis moeten stellen, maar dat deed niet af aan de wettigheid van zijn
besluit.
Kort daarop werd pensionaris Joannes Stael in een particuliere audiëntie ontvangen.
Stael vertelde de stadhouder dat diens besluit in Amsterdam voor grote verslagenheid
had gezorgd. De stadhouder antwoordde dat hij nooit had getwijfeld aan de schuld
van Van Nes. Hij had hem gepardonneerd om verdere onrust te voorkomen en ook
omdat zijn echtgenote op het einde van haar zwangerschap hem had verzocht
medelijden te tonen met alle ter dood veroordeelden. Zo waren ook enkele
gedetineerden in Den Haag aan hun gerechte straf ontsnapt.11 Amsterdam schikte
zich in het onvermijdelijke en stelde Van Nes in vrijheid.12 Uiteindelijk bleek zelfs
de inderhaast opgelegde verbanning niet houdbaar en in september keerde hij terug
in de stad.13 Begin 1749 was hij weer in zaken: toen de dagboekschrijver Jan de Boer
de leegstaande herberg Het Witte Wambuis voorbijliep, noteerde hij met grote
verontwaardiging dat volgens het aanplakbiljet geïnteresseerden zich konden
vervoegen bij die beruchte oproermaker Van Nes.14

Het belastingoproer
De doldrieste actie van Van Nes was een voorbode van wat nog komen zou. Van
Nes was in zijn tomeloze dadendrang gestuit door schutters die bereid waren de
magistraat te verdedigen, maar dat draagvlak nam zienderogen af, want in augustus
1747 hadden de Staten van Holland verordonneerd dat de boeren op het platteland
moesten worden bewapend en dat de stedelijke schutterijen moesten worden hersteld.15
Het was echter geen aantrekkelijk vooruitzicht dat minder gefortuneerde, ontevreden
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op ongewenste politieke discussies.16 Amsterdam voldeed dan ook met enige
vertraging aan deze onwelkome opdracht. In januari 1748 werd besloten zestig
compagnieën van ieder honderd man onder de wapenen te brengen. Vrijwilligers
mochten zich melden, de ontbrekende manschap zou worden aangevuld door loting
en de stad stelde tegen vergoeding uitrustingen beschikbaar voor wie dit niet zelf
kon betalen.17
Vooralsnog bleef het rustig. Tot en met begin mei hielden de boze burgers zich
in, want de militaire situatie bleef precair en daarmee grensde opstand zowat aan
landverraad, maar op 3 mei 1748 sloten de oorlogvoerende mogendheden een
wapenstilstand, die in oktober zou worden gevolgd door een vredesakkoord.
Aangezien het leger in afwachting van de definitieve vrede nog steeds aan de grenzen
bivakkeerde kon men nu in alle vrijheid uiting geven aan het grote ongenoegen. De
steen des aanstoots was het pachtstelsel: de belastingen werden niet door ambtenaren
ingevorderd, maar door pachters die een vast bedrag afdroegen en dus groot belang
hadden bij maximalisering van de afdracht. Ze stonden dan ook bekend als weinig
inschikkelijk. Bovendien kreeg de belastingbetaler de indruk dat zijn bijdrage niet
ten goede kwam aan het gemene welzijn, maar enkel en alleen aan die toch al veel
te rijke tussenpersonen. In Friesland liep de woede zo hoog op dat op 5 juni 1748
het gehate pachtstelsel per onmiddellijk werd afgeschaft. Enkele dagen later sloeg
de onrust over naar Holland. Op 13 juni plunderden ontevreden Haarlemmers de
huizen van de pachters. Op 17 juni gebeurde hetzelfde in Leiden en Den Haag.
Amsterdam vroeg de stadhouder het leger in te zetten, maar de gevraagde militaire
bijstand bleef uit. Willem IV verontschuldigde zich. De situatie was verward en door
zijn slechte gezondheid kon hij nu eenmaal niet van alle gebeurtenissen kennis
nemen.18 De stadhouder betoonde zijn goede wil, maar de stad had er geen fiducie
in. De gedeputeerden in Den Haag schreven de burgemeesters: ‘Wy zyn het met
Ued: Gr: Achtb: volkomentlyk daar in eens, dat het by faulte van vigoureuse resolutien
en spoedig redres zeer te dugten staat, dat het quaed, 't welk in de steden van Haarlem
en Leyden de overhand heeft, tot de steden, die God lof nog vry en in rust zyn, zal
overslaan’.19
Die sombere voorspelling kwam uit. Op 22 juni voelde de Haarlemse magistraat
zich zodanig in het nauw gedrongen dat zij het Friese voorbeeld volgde en de
belastinginning opschortte. Het was de vraag of Amsterdam hetzelfde lot beschoren
was. Cruciaal was of de schutterij loyaal zou blijven. Dat viel tegen. De meeste
schutters lieten desgevraagd weten dat zij niet bereid waren de huizen van de pachters
te beschermen.20 Slechts een minderheid wilde dat wel. Op maandag 24 juni posteerde
kolonel Willem van Loon Jansz. zich met veertig man bij de Waag op de Botermarkt
om de belastinginning veilig te stellen. Zij werden met stenen bekogeld en vuurden
met scherp. Daarbij kwamen drie à vier mensen om het leven, onder wie een vrouw
die haar rokken optilde en de schutters haar kont liet zien.21 Toen sloeg de vlam in
de pan. Eerst bestormde de menigte het huis van de pachters Adriaan en Pieter de
Nooy om de hoek op de Keizersgracht. Daarna kwamen de verder gelegen huizen
van andere pachters en hun medewerkers aan de beurt. De dagboekschrijver Abraham
Chaim Braatbard merkte op dat de plunderaars goed georganiseerd waren. Hij maakte
ook gewag van hun erecode: zij vernielden alles, maar stalen niets. Wel waren ze
stomdronken en vijf van hen vielen in het water en verdronken.22
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De dag daarna verordonneerde de stadhouder dat de belastingpacht zou worden
afgeschaft. Dat bracht de gemoederen tot bedaren. De stad slaagde erin de orde te
herstellen. Die avond eiste een Zweed die zich door zijn brute kracht had
onderscheiden bij de plunderingen op hoge toon dat een kleermaker zijn uithangbord
zou aanpassen: dat bord toonde een Koning van Zweden die blootshoofds was, maar
een Koning behoorde een kroon te dragen, net zoals de nieuwe stadhouder. De
kleermaker was echter niet van plan toe te geven. Gelukkig kwam de schutterij hem
te hulp en de Zweed werd eerst door het hoofd geschoten en vervolgens met de kolf
van het geweer doodgeslagen.23 Zijn lijk werd met het hoofd naar beneden opgehangen
aan de Volewijk.24 Een Friese medestander die optrad als tolk overleed twee dagen
later aan zijn verwondingen.25
De volgende ochtend werd in een van de geplunderde huizen een veertienjarige
Duitse matroos, Gustavus Colin, aangetroffen die zich daar had verstopt. 's Middags
hield een compagnie schutters onder bevel van Curtius van Weyler een man staande,
Pieter van Dort, die een buitgemaakte pruik met knopen had gedragen en daarom
bekend stond als burgemeester Six.26 Tegelijkertijd arresteerde de hoofdofficier
Maritje Arens alias Mat van de Nieuwendijk. Zij stond bij de ingang van de beurs
met schol en limoenen en is in de bronnen het meest concrete voorbeeld van iemand
die oprecht verontwaardigd was over de schietpartij op de Botermarkt. Zij stond daar
en riep ‘Mijn G..! word een Burgerman van Burgers doodgeschoten! Schieten Burgers
Burgers dood! Wraek! Wraek!’27 Vlak voor de plundering had zij nog een korte
woordenwisseling met de schutter en makelaar Jan van Diest, die haar als
beurshandelaar ongetwijfeld kende.28 Omstreeks dezelfde tijd werden de plunderaars
ook aangesproken door de hoofdofficier. Mat van de Nieuwendijk gaf hem
onomwonden te verstaan dat de plunderaars de macht hadden overgenomen: ‘Luister
even: vandaag zijn wij de baas en morgen komen wij naar jou op het raadhuis. Dan
zullen we zien, wat wij met jullie allemaal, jullie heren landdieven, zullen doen. Het
heeft al lang genoeg geduurd, je hebt lang genoeg het land bestolen’. Daarna tilde
zij haar rokken op en zei: ‘Nu kun je me mijn aars schoonmaken, want zoveel heb
ik voor je over’.29 Die belediging in woord en gebaar zou haar duur te staan komen.
De hoofdofficier informeerde bij Van Diest naar de identiteit van deze schaamteloze
dame. Ze werd opgepakt toen ze op woensdagochtend nietsvermoedend bij de beurs
haar gedroogde schollen ophing.
De schepenen veroordeelden alle drie de gevangenen ter dood.30 Voor
gratieverlening viel ditmaal niet te vrezen, want de stadhouder liet desgevraagd weten
‘dat het zyn Hoogheyt aangenaam zoude zyn, als die misdadigers rigoureuslyk
wierden gestraft’.31 Gezien de ernst van de situatie werd besloten het vonnis meteen
te voltrekken. Het was te kort dag om de scherprechter uit Haarlem met zijn
professionele galg te ontbieden en daarom werden Van Dort en Arens à l'improviste
opgehangen vanuit de Waag tegenover het stadhuis op de Dam, niet toevallig het
symbool van de gehate belastingheffing. Terwijl ze met veel moeite uit het raam
werd gehesen, schreeuwde Arens ‘Wraak, wraak, mijn lieve burgers, staat mij bij,
want gij laat mij nu zo schandelijk sterven, terwijl ik toch niet voor mijzelf gevochten
heb. Ik heb het toch gedaan voor het gehele land, tegen de dwingelandij van de
pachters, door wie wij burgers zo gekweld werden en die ons met geweld ons geld
en goed afnamen voor de pacht’. Ze bleef
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amechtig roepen, ‘wraak, wraak!’ en spartelde tot ze dood was.32 Daarna was Pieter
van Dort aan de beurt. Het volk drong op naar de Waag en omdat hun cordon dreigde
doorbroken te worden, losten de schutters een salvo. Jacob Bicker Raije vermeldt
dat vijf à zes omstanders werden doodgeschoten. In de blinde paniek die volgde,
raakten meerdere toeschouwers te water en verdronken. De cijfers over het aantal
slachtoffers lopen uiteen. Volgens Bicker Raije waren er 108 doden te betreuren. Jan
de Boer hield het op negentien.33 Andere tijdgenoten zaten daar tussen in.34 Braatbard
schreef: ‘het aantal dat verdronken is, zal niemand van zijn levensdagen meer te
weten komen’.35 In ieder geval werd de strafvoltrekking abrupt beëindigd. Daarmee
kwam de derde veroordeelde, Gustavus Colin, goed weg. Enkele maanden later zou
hij levenslang worden verbannen.36

Plattegrond van de Dam met de posities van de schutterijen (1748). Deze prent vermeldt zeven reguliere
compagnieën, te weten die van Van Heemskerk (a), Trip (b), Van Hoven (c), Scholten (d), Couck
(e), Lestevenon (f), een compagnie vrijwilligers onder mr. Van Son (g), het korporaalschap van
Valkenier (h), waagdragers (i), patrouille (k), plaats der executie (l). Collectie Rijksmuseum:
RP-P-OB-84.022

De doelistenbeweging
De standrechtelijke executie zette kwaad bloed. Dat laat zich aflezen aan de
voorzorgsmaatregelen die de stad nam. Normaal werd de veiligheid bewaakt door
de vierhonderd soldaten van het garnizoen, die hun wachthuis hadden boven de
Waag.37 Die stonden echter te dicht bij het gewone volk en waren dus niet
betrouwbaar. Hetzelfde gold voor de twaalfhonderd ‘waardgelders’, de extra
huursoldaten die de stad in opdracht van de Staten in dienst had genomen. Daarom
besloot de overheid om voor deze ene keer bewapende waagdragers en schutters op
de Dam te posteren.38 Jan de Boer inspecteerde het geïmproviseerde cordon en kreeg
een bang voorgevoel: hij zag te dunne linies aan de
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zijde van het Damrak. Kennelijk was het moeilijk voldoende gezagsgetrouwe
manschappen te vinden.

28 juni 1748: de burgerwacht schiet op toeschouwers van de executie op de Dam van Piet van Dort
en het limoenwijf Maritje Arens. Aan de Waag hangen de lichamen van de terechtgestelden. Gravure
door J. Smit. Collectie Rijksmuseum: RP-P-OB-59.590

De verontwaardiging laat zich ook aflezen aan de reacties op de ophanging. Zo
werden op 24 augustus op de Doelen twee stroppen aangetroffen. Jan de Boer zag
in die twee stroppen, die verwezen naar de dood van Arens en Van Dort, een
onheilspellende boodschap voor de burgemeesters. Hij vermeldde meteen ook maar
dat het praatje de ronde deed dat het viswijf aan de buitengalg nog steeds om wraak
riep.39 En in september schreef De Boer dat hij vreesde dat de huizen van Curtius
van Weyler en de anderen die verantwoordelijk waren geweest voor de arrestatie
van ‘burgemeester Six’, zouden worden geplunderd.40 Het ressentiment klinkt ook
door in de anonieme pamfletten van Hermanus van den Burg. In augustus betoogde
hij dat de regenten het gestolen geld moesten teruggeven. Misschien moesten ze zelfs
wel worden verbannen.41 Later, na hun afzetting in september, ging hij een stapje
verder: ze verdienden de doodstraf.42 Illustratief voor zijn woede is een samenspraak
tussen twee Zaanse boeren. Boer Jaap had weinig waardering voor de regenten:
Sy plaege Burgers, Boeren en het Gemien! dat agtese by myn keel
Krek as ien hongd? Want sy hangse aen ien deel
Maer so het Waeg gad uyt; om dat die arreme sielen
Het goed van Dieven, en van Roovers, ging vernielen;
En de Offer-stier, die haddese boos emaekt,
En om dies saek myn breur! Syn se ang de galg eraekt.43
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Vermoedelijk stond Van den Burg niet alleen in zijn opvattingen. In de ogen van de
plunderaars waren de belastingpachters veel grotere dieven. En zij zelf hadden
niemand gedood - de overheid wel. Verder was de executie van Arens manifest
oneervol. Vrouwen werden niet opgehangen, want dan keken de toeschouwers onder
de rokken en er waren nog geen slipjes. In dit geval was het misschien de bedoeling
dat de straf het vergrijp weerspiegelde. De terechtstelling was ook pijnlijker dan
normaal. Bij een reguliere ophanging moest de veroordeelde samen met de beul een
dubbele ladder beklimmen. Dat gaf hem de mogelijkheid om, onder de spottende
toejuiching van het publiek, met een mooie snoekduik zijn nek te breken. Maritje
Arens en Pieter van Dort kregen die kans niet. Zij werden ook niet alsnog met een
stevige zwiep afgeduwd, maar zonder enige compassie langzaam verstikt. Een
ooggetuige noteerde de afwijking van de gebruikelijke procedure: de beul had hen
‘sonder eenige worging of nekstoot van selfs laaten smooren’.44 En dan liet Arens
ook nog vijf kinderen achter. De oudste was op zeereis. De andere vier werden tot
de terugkomst van hun vader Pieter Vermont, die was uitgevaren als soldaat op een
45
VOC-schip, ondergebracht in het aalmoezeniersweeshuis.
Het begon te gisten. Ten tijde van de affaire-Van Nes was in anonieme
aanplakbiljetten al aangedrongen op de verkiezing van de officieren van de schutterij
uit de burgerij, met uitsluiting van alle magistraatspersonen.46 Nu kwam er nog iets
bij: de ‘vrije krijgsraad’ zou de vroedschap moeten kiezen. Dit werd nader uitgewerkt
in een pamflet met elf eisen.47 Zoals te verwachten werd het pamflet verboden.48 De
Amsterdamse bestuurders waren echter niet de enigen die schrokken. De
Rotterdammer Laurens van der Meer kwam in opdracht van prinses Anna poolshoogte
nemen en concludeerde dat hier een radicale groepering aan het woord was die de
intentie had om de stadsregering te democratiseren. Vervolgens gaf prinses Anna
opdracht ‘om met die luyden niet meer te converseeren’.49
Op vrijdag 9 augustus 1748 bezette de radicale partij de Kloveniersdoelen. Het
voormalige hoofdkwartier van de schutterij dat in 1715 buiten gebruik was gesteld.
In dat jaar besloot Amsterdam dat de krijgsraad voortaan zou vergaderen op het
stadhuis, onder de ogen van de burgemeesters. De Kloveniersdoelen werden ontruimd
en de schuttersstukken die er hingen kregen een nieuw onderkomen - waarbij de
Nachtwacht gemakshalve werd ingekort. De ‘doelisten’ eisten herstel van de oude
burgerrechten en rekenschap over de afgelopen 33 jaar.50
Van der Meer nam ijlings contact op met Daniël Raap. Samen stelden ze een
afgezwakt programma op, de zogenaamde drie artikelen, die door Raap op de
Kloveniersdoelen ter vergadering werden ingediend. Het profijtelijke postambt moest
ten goede komen aan de stadhouder en daarmee aan het algemeen belang, bij de
vergeving van andere ambten mochten de burgemeesters geen steekpenningen
accepteren en de oude voorrechten van de gilden moesten in ere worden hersteld.
Raap wilde ook de bevelstructuur van de schutterij veranderen. De officieren moesten
worden gekozen door de manschappen, waarbij de leden van de stadsregering waren
uitgesloten van verkiezing. Daar bleef het echter bij. De vendels zouden incidenteel
bijeenkomen en mochten geen gecommitteerden benoemen teneinde een min of meer
permanente volksvertegenwoordiging te vormen. Raap voorzag geen politieke functie
voor de krijgsraad.
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Hij had er alle vertrouwen in dat de stadhouder de stedelijke regenten onder controle
zou houden.
De gemoederen liepen hoog op. Eind augustus 1748, toen de gematigden en de
radicalen ieder hun eigen rekwest opstelden, kwamen ook hun tegenstanders met
een petitie. Die lag ter tekening in de herberg De Drie Morianen op de Nieuwendijk
en in enkele koffiehuizen. Dit rekwest van de ‘vryheid en recht beminnende
medeburgeren’ stelde dat de burgers verplicht waren hun wettige overheid te
gehoorzamen. Degenen die zich daar niet aan hielden, moesten als verstoorders van
de openbare orde zonder enige verschoning ‘met het uiterste’ worden bestraft.51 Jan
de Boer omschreef de ondertekenaars als deftige kooplieden en vermeldde dat er
vierduizend handtekeningen waren verzameld.52 De doelisten waren niet geamuseerd
en besloten deze contrarevolutionaire agitatie de kop in te drukken. Op zaterdag 31
augustus 1748 marcheerden zo'n tweeduizend bijltjes door de stad. Zij hielden stil
bij het huis van Marcus Dole, de vermoedelijke opsteller van het gewraakte rekwest,
en bij een aantal koffiehuizen. Volgens Jan de Boer ging men met dit machtsvertoon
ver over de schreef: dit riekte naar oproer.53

De stadhouder grijpt in
Aangezien de situatie onhoudbaar was, kwam de prins naar Amsterdam om orde op
zaken te stellen. Op vrijdag 6 september 1748 verving hij de burgemeesters en
vroedschappen. Ook de schutterij werd gezuiverd en kolonel Willem van Loon, de
man van het schietbevel op de Botermarkt, hield de eer aan zichzelf en nam ontslag.54
Voor Willem IV was met deze remoties het probleem opgelost. Zijn gesprekspartners,
Daniël Raap als leider van de gematigden en Hendrik van Gimnig als leider van de
radicalen, gingen uiteindelijk akkoord.55 Beiden stonden echter onder grote druk van
de ongeduldige achterban. Overal in de stad kwamen de vendels bijeen. Ook de
bijltjes dreigden met harde actie als er niet onmiddellijk resultaten werden geboekt.
In de Doelen was de stemming zo radicaal dat de gematigden besloten de vergadering
te verlaten.56 En Van Gimnig werd zelfs uitgescholden voor bedrieger en moest ‘met
goede en zachte woorden’ worden ontzet.57 Ook Raap had het moeilijk. Uiteindelijk
bleek zelfs de stadhouder niet veilig. In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10
september verzamelden zich enige honderden bijltjes op het voorplein van het
Prinsenhof.58 De officieren en onderofficieren van het vendel dat daar de wacht hield,
verlieten hun post en stonden opeens aan het bed van de prins. Zij deelden de
stadhouder mede dat de situatie uit de hand dreigde te lopen.59 De protocollair
verrassende actie had succes: de volgende ochtend bewilligde de stadhouder in de
vrije krijgsraad.
Dat succes had echter geen blijvend karakter. Willem IV had de regeringsvorm
veranderd door een krijgsraad aan te stellen die zich in de toekomst onafhankelijk
van de vroedschap en de burgemeesters tot een tweede bestuursorgaan zou kunnen
ontwikkelen. Dat was niet de bedoeling. Daarom preciseerde hij bij zijn vertrek uit
Amsterdam de afgedwongen toezeggingen. Hij was akkoord met een vrije krijgsraad,
vrij van regenten, maar die mocht niet vrijelijk vergaderen. Alleen de kolonels hadden
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Dit betekende dat er een einde kwam aan de spontane volksvergaderingen. Sommige
doelisten voelden zich verraden. Hun teleurstelling kwam tot uiting in het pamflet
De weergalooze Amsterdamsche kiekkas.61 De eerste drie vertoningen verschenen
tijdens het verblijf van de prins. De anonieme auteur verkneukelt zich om al die
Amsterdamse regenten die van de stadhouder een schop onder hun gat hebben
gekregen en terwijl de pruiken hun van het hoofd vliegen en de trappen van het
stadhuis afrollen. Tegelijkertijd klinkt er wantrouwen door, want de prins wordt
vergezeld door raadgevers van Gelderse en Duitse afkomst - die moffen en knoeten
voorspellen weinig goeds. Dat wantrouwen bleek terecht. De vierde en de vijfde
vertoningen verschenen na het vertrek van de prins. In de vierde vertoning krijgt
‘monsieur van Loon, de Moordenaar van vier Persoonen op de Bootermarkt, de
Waaghanger van Mat van de Nieuwendyk, een schop onder zyn rottige maars [sic],
dat de blaase byna aan stukken breekt’, maar deze genoegdoening wordt
overschaduwd door de woede over al die doelisten die konkelen om een baantje te
krijgen. In de vijfde vertoning is de auteur een illusie armer: terwijl zijn koets de
stadspoort passeert, leest de prins nog eens zijn laatste proclamatie en ‘hij lagt'er om
dat hij de burgers zoo fraaitjes van de huyg geligt [...] heeft’. De ontslagen regenten
keren opgelucht terug in de stad: ‘Kyke voor het laatste wel toe, daar zie je alle de
oude weggeschopte borgermiesters de een na de ander in de stadt komen: kyke hoe
ze verblyt zyn, dat de Prince haar al het gestoole geldt laat houden’. De auteur spreekt,
tegen beter weten in, de hoop uit dat de burgers er alsnog in zullen slagen om de
‘groote seigneurs’ hun wederrechtelijk verkregen rijkdommen afhandig te maken.62
Vanzelfsprekend werd de Kiekkas onmiddellijk verboden. Korte tijd later verscheen
er een Billyk verzoek der Amsterdamsche burgerije met acht aanvullende eisen. De
anonieme auteur deelt mede dat de brave en manhafte burgers, aan wie Zijne
Vorstelijke Hoogheid, naast God, het stadhouderschap te danken had, tot hun
leedwezen hebben bemerkt dat de stadhouder in het geheel niet heeft voldaan aan
hun heilzame oogmerken. De vervanging van de ene bestuurder door de andere is
niet voldoende. De stadhouder moet het recht krijgen om de burgemeesters en de
hoofdofficier te benoemen en het gestolen geld moet alsnog worden teruggevorderd.
Daarom worden de vendels opgeroepen opnieuw bijeen te komen.63
De reactie op dit Billyk verzoek was nog scherper dan die op de Kiekkas: voor het
aanbrengen van de initiatiefnemers loofde de stad een premie uit van vijfduizend
gulden.64 De schrijver van het Billyk verzoek liet zich niet zomaar de mond snoeren.
Hij antwoordde brutaalweg dat het verbod onrechtmatig was en riep de schutters en
de gildeleden op om zich te organiseren in permanente volkscomités, maar aan zijn
oproep werd geen gehoor gegeven.65 Het oproer was voorbij.

Pro en contra
Ook voorbij is het overzicht van de gebeurtenissen. Eigenlijk zou ik nu grootse
conclusies moeten trekken, maar dat is lastig. Het was ooit mijn bedoeling om een
min of meer biografisch artikel te schrijven over een vergeten doelist, Jan Martini.
Dat biografietje liep al schrijvende uit de hand, de inleiding ontwikkelde zich tot een
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pamfletten pro en contra als de traditionele geschiedkundige overzichten enkele
gedachten aan mij op.
Zo kom ik verrassend ver als ik, tegen alle historiografische tradities in, probeer
de plunderaars te verdedigen. Het was natuurlijk vreselijk dat het kostbare interieur
van de pachters vernield werd, maar die pachters hadden zich schandelijk verrijkt
en de plunderingen vonden plaats nadat er was geschoten. Steeds weer wordt
gesuggereerd dat de schutters zichzelf verdedigden, en ja, ze werden met stenen
bekogeld, maar is het zelfverdediging om een vrouw die haar rokken optilt in haar
kont te schieten? Het doet denken aan het sarcastisch commentaar van een onbekende
pamfletschrijver op het gemak waarmee er geschoten werd. Op de titelpagina beloofde
hij zijn lezers een beschrijving van plunderaars die zich schuldig maakten aan diefstal
en moord, maar dat pakte anders uit. De plunderaars zuipen zich vol en vernielen
huisraad, maar doen verder geen kwaad. Er wordt niet gemoord en niet gestolen.
Uiteindelijk komen de schutters in het geweer. Die maken korte metten met het
‘vloekwaardig moordgespuis’. Het relaas eindigt met ‘vuurt af, mannen, schenkt elk
een Staaten kogel in 't gat’.66
Gaf deze anonieme auteur daarmee een vertekend beeld van de werkelijkheid of
maakte de politieke tegenstelling het inderdaad makkelijker om te schieten? Hard
bewijs is er niet, maar twee anekdotes doen vermoeden dat Willem van Loon en de
enige schutter die zich laat identificeren, Jan van Diest, beiden fel staatsgezind waren.
In september gaf Van Loon de kastelein van de Doelen opdracht om een overdadige
maaltijd te serveren om daarmee de doelisten in diskrediet te brengen.67 En in
december bedreigde Van Diest de doelist Daniël Lafargue: die kon maar beter snel
van gedachten veranderen of anders zouden de regenten zich op hem wreken - zo
voorspelde Van Diest hem.68 Deze kleine aanwijzingen doen twijfelen aan de
traditionele scheidslijn tussen goed en kwaad: Maritje Arens kon het niet bevatten
dat de ene burger de andere burger doodschoot. Zij ging uit van gelijkheid tussen
het gewone volk en de bestuurders. Dat maakt haar nog steeds niet tot een heilige,
maar haar idealisme stond vermoedelijk in schril contrast met de opvattingen van
kolonel Van Loon en zijn ordelievende manschappen. Die schoten op ‘canaille’.
De eigenlijke doelisten laten zich nog makkelijker verdedigen. Ze mogen niet
worden vereenzelvigd met de doldrieste Willem van Nes of met het plunderende
gepeupel van juni 1748. In november 1747 ontkende Daniël Raap dat hij betrokken
was geweest bij de bestorming van het stadhuis. Hij had alleen maar een rekwest
voorgelezen. Ook in juni 1748 was het geweld van de plunderaars voor vele
ontevredenen een stap te ver. Illustratief is dat op 28 juni 1748 enkele Amsterdammers
die later als doelist naam en faam zouden verwerven, deel uitmaakten van het cordon
rondom de Waag. Ze hadden zich nota bene aangemeld als vrijwilliger.69 En voor
hun non-conformistische opvattingen verdienen Rousset, Raap en Van Gimnig veel
meer krediet dan ze tot nog toe hebben gekregen. Ze hadden oog voor de problemen
van de Republiek en kwamen met oplossingen die hun tijd ver vooruit waren. In
1748 herleidde Jean Rousset de Missy de ‘bovenmatig erbarmelyke ellende van het
gemene volk’ tot het onrechtvaardige belastingsysteem: omdat de baatzuchtige
regenten overal tussen zaten, was de prijs van de levensmiddelen veel te hoog.70 Door
het hoge prijspeil stond de werkgelegenheid onder druk. Een jaar later betoogde
Daniël Raap dat er
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geen belasting mocht worden geheven op de eerste levensbehoeften zoals boter,
brood, bier, zout en turf, maar alleen op luxe artikelen zoals wijn. Als bijkomend
voordeel zou het prijspeil dalen. Dat maakte de fabrieken concurrerender en leverde
werkgelegenheid op.71 Hendrik van Gimnig, die in stadhouderlijke kringen ooit is
omschreven als ‘un homme d'un génie au-dessus du commun’ had weer andere
ideeën.72 In april 1749, toen Willem IV zijn advies vroeg, betoogde hij, ‘Dewijl het
't werk der ooverighyd is, het algemeene welzijn, waarop zig den onderzaat verpligt
heeft haar te gehoorzaamen te bevorderen’, dat het bestuur in dienst moest staan van
de werkgelegenheid. Dat kon worden gerealiseerd door de regenten voortaan te
rekruteren uit families met belangen in handel en industrie en hen vervolgens te
belonen met een aandeel in de belasting op de fabrieken. Verder bepleitte hij de
omvorming van de zeven gewesten tot een fiscaal-economische unie en de afschaffing
van alle monopolies die afbreuk deden aan het algemeen belang.73
Helaas kwam er van al die plannen weinig terecht. De doelisten boekten enkele
kleine successen. Zo verordonneerden de Staten van Holland dat alle ambten voortaan
moesten worden waargenomen door degene die was aangesteld en dat er geen
recognitiegeld meer mocht worden betaald.74 Ook de misstanden in de gilden werden
aangepakt. Er kwamen strengere regels voor de traktementen en representatiekosten
van de overlieden. En de officieren van de krijgsraad werden met meer égards
behandeld. Zij kregen ruimere banken in de kerken. Wat bleef was het fundamentele
probleem van de toenemende volksarmoede, want de vervanging van het pachtstelsel
door een ambtelijke inning liet de belastingen zelf onverlet en de traditionele regenten,
die wars waren van een actieve werkgelegenheidspolitiek, bleven aan de macht.
Uiteindelijk kwam er meer dan twintig jaar later met de Oeconomische Tak een
beweging tot redding van de industrie en werkgelegenheid die het lef had de stedelijke
en gewestelijke deelbelangen op te offeren aan een nationaal sociaal-economisch
beleid. En pas na 1795 ging het belastingstelsel op de schop.
En niet alleen hun concrete voorstellen waren moderner dan ik dacht. Vaak wordt
verondersteld dat de doelisten hun inspiratie haalden uit stoffige archiefstukken. Ten
dele was dat ook zo. Tal van kleine neringdoenden wilden hun bedrijfstak beschermen
tegen concurrentie en grepen daartoe terug op onwerkbare oude gildebepalingen,
maar de ene doelist was de andere niet en bij sommigen wordt tussen de regels door
soms een heel ander, pragmatisch en natuurrechtelijk referentiekader zichtbaar. Zo
nam Hermanus van den Burg het gezag van al die historische handvesten met een
korrel zout: de bestuurders hadden zich schandelijk verrijkt. Aangezien de wetgeving
hierin niet voorzag, kon hij het billijken dat het volk autoriteit zocht ‘uit de donckere
hoeken’ om nieuwe wetgeving te creëren. ‘Al is dit nu nieuw, en nooit te vooren
door onagtzaamheid, der Burgery bedacht, is het evenwel niet goed en nuttig voor
't algemeen dezer stad?’75 Dit was in strijd met alle ongeschreven regels van het
maatschappelijk debat. De stadsgeschiedschrijver Wagenaar begreep dan ook niet
dat iemand de euvele moed had om dit in openbare druk te beweren!76 Van den Burg
stond echter niet alleen. Ook voor Van Gimnig gaven historische precedenten niet
de doorslag, want ‘De beooging der wetten is het algemeen welzijn’ en dus moet de
wet worden aangepast aan het belang van het volk. Zelfs God maakte in het

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

105
Oude Testament voortdurend inbreuk op zijn eigen regels omwille van het geluk van
Israel.77 En Rousset de Missy citeerde Voltaire:
Le peuple lorsqu'il veut rentre en ses prémiers droits,
Il peut choisir un Maitre, il peut changer ses loix.78

In feite waren de doelisten moderner dan hun tegenstanders, de stadsgeschiedschrijver
Jan Wagenaar voorop, die alleen maar dachten in legalistische termen van wet en
recht. Ook op dit punt lijkt het me tijd voor een herwaardering.
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De belerende vinger van Hermanus van den Burg*
Ton Broos
Jacob Bicker Raije, ooggetuige van diverse gebeurtenissen in Amsterdam en
stadschroniqueur, schreef in 1752 in zijn dagboek over Hermanus van den Burg,
naar aanleiding van diens overlijden op 10 februari, dat hij een groot dichter moet
zijn geweest en ‘een seer verstandig karel, die sijn bequaemhijt veeltijts ten nadeele
van sijnselfs gebruykte. Sijnde wel ses maal welhebbent en dan weer een arm man
geweest, met 12 ambachten en 13 ongelukken’.1 Dit laatste was het lot van een
schrijver die van de pen moest leven en daardoor nu eens in goeden doen was en dan
weer een armoedig bestaan leidde.
Van den Burg werd geboren in 1682 in Amsterdam, op de Haarlemmerdijk. Reeds
als tiener begon hij met schrijven, later werd hij lid van de Haarlemse rederijkerskamer
Trou Moet Blycken. Poëzie, al dan niet in opdracht, was onderdeel van zijn repertoire,
naast kluchten, satirische weekbladen en pamfletten. Hij voorzag in zijn
levensonderhoud als katoenhandelaar en uitbater van een herberg op de Overtoom.
Hoe het er daar aan toeging weten we dankzij Weyerman, die in zijn Vrolyke
Tuchtheer (1729-1730) beschrijft hoe een dronken Van den Burg op een tafel zijn
gedichten stond voor te dragen.2
In dit artikel richt ik me op een werk van Van den Burg dat tot nu toe nooit aandacht
heeft gekregen. Het is een uitgave waarin illustraties en tekst samengaan, ‘een plaatje
met een praatje’, in 1743 uitgegeven door Johannes Marshoorn in Haarlem onder de
titel Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken, en zinnebeeldige print-vercieringen.3
Het behoort tot het emblematisch genre dat in de zestiende en zeventiende eeuw
bijzonder populair was, maar ook in de achttiende eeuw nog werd beoefend.
Emblemen bestaan vanouds uit drie delen: een korte spreuk als titel, een plaatje en
een onderschrift. In de uitgave van Van den Burg bestaan ze uit een titel, een
onderschrift in verschillende talen, een tweeregelig vers (distichon) en een plaatje
dat samen met vijf andere staat afgedrukt op de tegenoverliggende pagina. Zoals we
later zullen zien, kan maar een beperkt deel van de Verzámeling toegeschreven
worden aan onze Overtoomse waard.

Eerbetoon aan de tsaar
De titelpagina van de Verzámeling informeert ons dat de emblemata ‘eertyds, op
bevel van den aller doorlugtigsten Keizer der Russen, Peter Alexis, of de Gróte, [zijn]
getékent en gesnéden, en nu op nieus verrykt met agthondert en veertig byschriften
in verzen door Hermanus Van den Burg’. Op de titelprent staat het portret van Peter
de Grote, vervaardigd door Joseph Mulder naar het bekende schilderij van Godfrey
Kneller, te midden van medaillons met korte zinspreuken. Op uitbundige wijze wordt
de vorst lof toegezwaaid:
Dit is 't Beeldt des Grootsten Mans die Moskou immer zag,
Die, in zyn Landt, den Nagt des breins herschiep in dag;

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

110
De drieste onwétenheidt ten Ryk' heeft uitgedréven,
De grootste Helden van zyn leeftydt heeft doen béven:
En, zó gy wéten wilt wat wónderen Hy deedt?
Men vraag': 't géne ik niet kan uitdrukken, Turk en Zweedt.
't Is Keizer PETER, dien de Gróte werdt gehéten,
En wiens verdiensten nooit Europa kan vergéten;
Zyn wonder-glory staat Griek en Romein in 't ligt,
En 't magtig Ruslandt is zyn grootheidt Hem verpligt.

Opvallend is dat Peter de Grote op het moment dat de Verzámeling van uitgekórene
zin-spreuken verscheen al bijna twintig jaar dood was. De opdracht op de volgende
pagina is dan ook gericht aan Karel Peter Ulrich, hertog van Holstein-Gottorp, die
in het najaar van 1742 op veertienjarige leeftijd was uitgeroepen tot eerste erfgenaam
van de Russische troon. Daarmee hadden de schrijver en zijn uitgever echter op het
verkeerde paard gewed. Ze konden hun eerbetoon aan de toekomstige tsaar niet
verzilveren, aangezien de hertog in 1762 slechts zes maanden als tsaar Peter III door
het leven ging. Hij had de pech met Catharina de Grote te zijn getrouwd, die hem in
dat jaar liet vermoorden.4

Symbola et emblemata (1705)
De titelpagina van de Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken geeft nog iets anders
prijs. Zoals hierboven vermeld, baseerde Van den Burg zijn uitgave op een
embleemboek dat ‘eertyds’ in opdracht van Peter de Grote was ‘getékent en gesnéden’.
Bedoeld is hier Symbola et emblemata uit 1705.5 De titelprent van dit werk bevat
Russische teksten, de titelpagina is in het Nederlands. Op de linker pagina staan de
Nederlandstalige embleemtitels met daaronder de bijbehorende onderschriften in het
Russisch, Latijn, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Engels en Duits. Op de rechter
pagina staan in tweetallen zes genummerde medaillons met eenvoudige afbeeldingen.
Deze uitgave heeft een interessante geschiedenis, die teruggaat naar het verblijf
van tsaar Peter in de Republiek, van augustus 1697 tot januari 1698. Hij bezocht er
onder meer de scheepswerf van Zaandam en die van de VOC in Amsterdam.6 Aan de
toenmalige keurvorstin van Hannover had hij toevertrouwd dat zijn ware passie
uitging naar navigatie en vuurwerk. Dat laatste was ook Van den Burg opgevallen,
getuige zijn opmerking in de Amsterdamsche Argus over ‘de meeste van de Russen,
ja van die, die onder hen de menslykste zyn, konnen niet begrypen, wat de Czaar
altyd met dat afsteken van Vuurwerken wil beteekenen’.7
Ook legde de tsaar veel belangstelling aan de dag voor emblemen en symbolen,
waarmee hij ter meerdere eer en glorie van zichzelf zijn schepen had laten versieren.8
Eenmaal terug in Rusland wilde hij nog meer pracht en praal uitstralen en liet
triomfbogen en entrees van koninklijke gebouwen optuigen met lichtgevende
emblemen. Zelfs in het vuurwerk werden emblemen vertoond. Ook ontwierp hij
emblemen voor regimentsvaandels en wapenschilden van Russische steden.
De tsaar kan hiervoor geen gebruik hebben gemaakt van Symbola et emblemata
omdat dit pas jaren na zijn bezoek aan de Republiek verscheen. Hij moet de Devises
et emblemes anciennes et modernes (1691) in handen hebben gehad, een
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anthologie van emblemen die samengesteld was door de Amsterdamse graveur Daniel
de la Feuille (over hem later meer). Het is deze uitgave die de tsaar in Amsterdam
onder ogen heeft gehad, waarna hij had besloten dat er ook een Russische uitgave
moest komen. Op 10 februari 1700 verleende Peter namelijk aan de Amsterdamse
koopman Jan Tesing (Thesing, Thesingh, Thessing) privilege om in Holland boeken
te laten drukken, speciaal voor Rusland. Het bleek voor Tesing een tamelijk
succesvolle onderneming aangezien zo'n twintig titels, waaronder woordenboeken
en de Fables van Jean de la Fontaine, voor de Russische markt werden gedrukt en
verzonden. Helaas beleefde Tesing slechts korte tijd plezier aan zijn succes, want
hij overleed reeds een jaar later.

Portret van Hermanus van den Burg, door Pieter Tanjé naar een schilderij van Jan Maurits Quinkhard,
1752/54. Collectie Rijksmuseum: RP-P-OB-65.034
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Titelprent van Van den Burgs Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken (1743), met gedicht van
Van den Burg. De door J. Mulder gegraveerde prent is identiek aan die in Symbola et emblemata
(1705). Privécollectie

Voor de voor Rusland bestemde uitgave van Devises et emblemes had Tesing Il'ja
Kopievskij, afkomstig uit Polen maar woonachtig in Amsterdam, ingeschakeld. Deze
moest de meertalige onderschriften aanvullen met Russische teksten. Kopievskij
bleef slechts korte tijd in Amsterdam, maar toen hij in 1702 de stad verliet, liet hij
wel zijn Russische onderschriften achter.9 Deze werden toegevoegd aan de reeds
bestaande onderschriften uit de Devises et emblemes en vervolgens in 1705 door
Hendrik Wetstein uitgegeven onder de titel Symbola et emblemata.10 Ook de plaatjes
werden opnieuw gegraveerd: de drie rijen van vijf medaillons in de uitgave van De
la Feuille maakten plaats voor twee rijen van drie medaillons.
In 1741 werd het werk overigens opnieuw op de markt gebracht door Arend van
Huissteen en Steven van Esveldt, vermoedelijk met gebruikmaking van resterende
katernen die door Wetstein waren gedrukt. Het enige wat zij veranderden was de
titelpagina. De titel van het werk luidt nu Verzameling van zinspreuken,
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zinnebeelden, en zinnebeeldige vercieringen [...] door order van zyn czaarische
majesteit Peter Alexis, bygenaamd de Groote [...] getekend en gesneden.11 In 1788
- we lopen op de geschiedenis vooruit - zou Nestor Ambodik in Sint Petersburg een
nieuwe editie van de Symbola et emblemata op de markt brengen, deze keer onder
de titel Emvlemy i simvoly.12

Hierna zullen we zien dat Van den Burg niet uitsluitend te rade is gegaan bij de
Symbola et emblemata.
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Devises et emblemes anciennes et modernes (1691)
In 1743, twee jaar nadat de Verzameling van zinspreuken van Van Huissteen en Van
Esveldt was verschenen, brachten Hermanus van den Burg en zijn uitgever Marshoorn
hun editie uit, Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken. De teksten zijn gewijzigd,
maar de plaatjes lijken dezelfde gebleven. Het is vrijwel zeker dat hiervoor dezelfde
koperplaten zijn gebruikt als in de editie van 1741 en dus ook in die van 1705. Immers,
net als in de 1743-uitgave zijn in al deze edities de afbeeldingen nr. 625-628 in een
andere volgorde geplaatst dan de tekst aangeeft en vanaf nr. 817 staan de plaatjes
telkens in omgekeerde volgorde (eerst nr. 818, dan nr. 817 etc.).
Vergelijking wijst uit dat de meeste afbeeldingen zijn terug te voeren op de Symbola
et emblemata en de Devises et emblemes anciennes et modernes van Daniel de la
Feuille. Dit laatste werk bevat emblemen die uit diverse bronnen zijn overgenomen,
variërend van de Emblemata (1531) van Andrea Alciato tot de klassieke
emblematabundels van Joachim Camerarius, Nicolaas Heinsius, Diego de Saavedra
Fajardo, Jacob Cats, Otto Vaenius en Nicolas Verrien. Deze namen behoren tot de
canon van het emblematisch genre. Het Emblem Project Utrecht, dat zich concentreert
op zeventiende-eeuwse liefdesemblemen, beschouwt de
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Devises et emblemes dan ook als ‘a touchstone of the sixteenth and seventeenth
century emblematic tradition’.13

In zijn Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken (1743) speelde Hermanus van den Burg leentjebuur
bij de Symbola et emblemata (1705). In het midden de prentjes, die in beide uitgaven dezelfde zijn.
Links de bijbehorende tekst uit de Verzámeling, rechts die uit de Symbola. Privécollectie en collectie
UvA, Bijzondere Collecties: O 80-491

Het is wellicht niet toevallig dat de plaatjes uit deze uitgave de vorm van een
medaillon hebben en de omvang van een zakhorloge. De hugenoot Daniel de la
Feuille (ca. 1640-1709) was in 1683 met zijn gezin gevlucht uit Sedan (Franse
Ardennen) naar Amsterdam. Hij was opgeleid tot horlogemaker maar zou in het
vervolg als kunsthandelaar en graveur zijn brood verdienen. Hij maakte ook naam
als cartograaf en werkte met een dermate minutieuze nauwkeurigheid dat de
decoratieve cartouches rond de medaillonvormige illustraties vaak interessanter zijn
dan de meestal simpele afbeeldingen binnenin. De la Feuille zal voor de kleine,
eenvoudige medaillons hebben gekozen omdat hij uit ervaring wist dat
handwerkslieden die gemakkelijk konden kopiëren.14
De meertalige onderschriften uit de Devises et emblemes, die ook terechtgekomen
zijn in de Symbola et emblemata, zijn niet van De la Feuille zelf. In het
‘Avertissement’, aan het slot van de Devises et emblemes, wordt Henri Offelen,
‘Professeur en toutes ces Langues à Amsterdam’, als maker daarvan aangewezen.
Over hem is zo weinig bekend dat hij slechts een voetnoot is gebleven in de
geschiedenis van het emblematisch genre, hetgeen overigens bevestigt dat het plaatje
belangrijker werd gevonden dan het praatje.15

Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken (1743)

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

Een willekeurig voorbeeld laat zien hoe Van den Burg in zijn editie te werk is gegaan.
In de Symbola et emblemata heeft nr. 546 (p. 182-183) als titel ‘Een goude Pot met
bloemen’ en als onderschrift: ‘Utrumque, Richesse & abundance. Diviriae &
abondanza. Riqueza y abundancia. Rijkdommen en overvloed. Richesses [sic] and
abundances. Reichtum und Uberflusz’. Op de tegenoverliggende pagina
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staan zes medaillons in tweetallen afgebeeld, een waarvan nr. 546 is: een vaas met
een groot boeket bloemen. De Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken geeft
dezelfde titel en dezelfde illustratie, maar het onderschrift is alleen in het Latijn,
Frans en Duits, gevolgd door een distichon van de hand van Van den Burg (p. 182):

Het zinnebeeld van de dode leeuw en de hazen. Links uit Van den Burgs Verzámeling van uitgekórene
zin-spreuken (1743), rechts uit Jacob Cats, Spiegel van den ouden en nieuwen tijdt, in: Alle de wercken,
zoo oude als nieuwe (1665). Collectie UvA, Bijzondere Collecties: OG 63-3403 en OG 63-7075
De Rykdom en de vrugt van vollen Overvloedt,
Zyn nog niet half zó veel, dan een gerust gemoedt.

De overige illustraties op deze bladzijde verbeelden, net als in Symbola et emblemata,
Venus en Cupido, een wezel, een pilaar met sleutel en dolk, een bijenzwerm en een
gekroond wapenschild. En net als het origineel bevat de Verzámeling in totaal 840
emblemen over uiteenlopende onderwerpen: 312 cupido's prijken in liefdesemblemen,
er zijn 27 bomen, 25 leeuwen, 24 zonnen, 21 handen, 19 adelaars met laurierkransen,
18 vogels, 15 kronen, 14 sterren en harten, een paar bommen, maar ook een walrus,
een trompet, een meloen, een geit die een wolf melk geeft, een hondenhalsband met
klinknagels, een hand met een boek, een hand met een vlo etc. Uiteraard zijn deze
soms merkwaardige voorwerpen verrijkt met passende motto's of moralistische
zinspreuken.
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Van den Burg moet de uitgebreide, meertalige onderschriften te veel van het goede
hebben gevonden. Van de acht onderschriften per embleem schrapte hij er vijf. De
Russische teksten moesten het ontgelden omdat, zo gaf hij toe, ‘wy de Russise Tále
niet magtig wáren’. De bijdrage die Van den Burg leverde aan de ‘Zinnebeeldige
Leer-stukken’ in de Verzámeling beperkt zich dan ook tot de tweeregelige versregels
(disticha) in het Nederlands, die hij onder de onderschriften plaatste. ‘Ik beken’, zo
schrijft hij, ‘dat 'er onder zyn, die ik niet al te wel heb konnen verstaan; 't welk my
egter niet heeft afgeschrikt, om den my klaarst toegeschénen zin van elk Emblema,
in twé Versen te berymen’.16
Het is verrassend om enkele afbeeldingen te herkennen uit de Sinne- en
minnebeelden (1665) van Jacob Cats. Het zou te mooi om waar te zijn dat Van den
Burg diens teksten zou hebben overgenomen. Cats was altijd erg uitgebreid in

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

115
zijn onderschriften, die hij verrijkte met uitvoerige citaten bij ieder embleem, vaak
in het Latijn en Frans. Bovendien waren de illustraties van zijn vaste illustrator,
Adriaen van de Venne, altijd erg gedetailleerd. Van den Burg had daar geen ruimte
voor noch de interesse en de overeenkomsten moeten we dus vanuit de
kunsthistorische invalshoek zoeken. Ik geef een paar voorbeelden.
Zo luidt het onderschrift bij Van den Burgs ‘Bedrogen jager’ (nr. 810):
Waag u aan alles niet waar naer strekt uw verlangen;
Een driftig jager werd bedrógen en gevangen.

Op het plaatje zien we een zeemeeuw die met zijn snavel vastzit in de schelp van
een oester. De voorstelling staat als nr. 25 ook in de Sinne- en minnebeelden, zij het
op z'n catsiaans vergezeld van extra vermanende woorden. Wat staat de oester te
doen, nu hij de zeemeeuw gevangen houdt? Feitelijk houden beide dieren elkaar
gevangen. Het advies aan de meeuw en de oester is dan ook: denk goed na voordat
je tot actie overgaat.17
Een ander embleem dat zowel bij Van den Burg als bij Cats is te zien, is ‘Het is
schande met dooden te vechten’ (nr. 497). Hiervoor schreef hij de regels:
Wil by 's mans léven uw geschil met hem beslegten:
Het is een dood-schand' de versturvne te bevegten.

We zien hier een paar hazen dansen rond een dode leeuw. De illustratie verschilt in
kwalitatieve zin duidelijk met die uit Van den Burgs origineel, de Devises et emblemes
van De la Feuille. Cats had er in zijn Emblemata moralia et oeconomica, onderdeel
van zijn Sinne- en minnebeelden, bij geschreven: ‘Een haes bespringt ook wel een
leeuw, wanneer hij geeft sijn lesten geeuw’. Nogal belerend had Cats er in het Engels
aan toegevoegd: ‘The glory of the kings is like the snuffe of a candle’.
Een derde voorbeeld waarin Van den Burg duidelijk schatplichtig is aan Cats, is
het embleem ‘Vertrouwt, en mistrouwt’ (nr. 588), waar het bijbehorende distichon
luidt:
Al schynt u alles schoon, poog u steeds te berouen;
Vertrouw niet al te ligt, nog wil te zeer mistrouen.

Afgebeeld is een vos die zijn oor te luisteren legt op het ijs, alvorens het te betreden.
Jacob Cats schrijft in zijn Emblemata: ‘Wickt eer je waagt’, en beschrijft vervolgens
hoe de vos luistert naar het stromende water onder het ijs. In de Cats-uitgave zien
we op de achtergrond een man die iemand die door het ijs is gezakt, probeert te
redden. Dit typisch Nederlandse achtergrondtafereel ontbreekt begrijpelijkerwijs in
de emblemen van Alciato en Camerarius waarop Cats zich baseerde. Maar ook Cats
zegt er geen woord over. Hij kende het tafereel niet want Van de Venne had het pas
vervaardigd nadat de tekst was geschreven.18 Van den Burg heeft het misschien wel
gekend, maar hij heeft hier de in vele opzichten schamele en on-Nederlandse illustratie
uit de Devises et emblemes van De la Feuille als voorbeeld genomen. Van den Burgs
‘Vertrouwt, en mistrouwt’ is echter veel vager dan Cats' vaderlijke vermaan.
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Embleemboeken in de achttiende eeuw
In de achttiende eeuw was er niet alleen sprake van een toenemende leeshonger,
maar ook van een groeiende vraag naar illustraties die handwerkslieden en kunstenaars
als voorbeeld konden gebruiken. Embleemboeken deden wat dat betreft goede dienst.
In veel Russische paleizen bijvoorbeeld zijn voorwerpen van aardewerk, porselein
of zilver aangetroffen die versierd zijn met illustraties uit de Symbola et emblemata
van Wetstein of, na 1788, uit Emvlemy i simvoly van Nestor Ambodik.
Niettemin boetten de embleemboeken in de loop van de achttiende eeuw aan
populariteit in. Om te reconstrueren hoe groot die terugval was, kunnen we kijken
naar het aantal embleemboeken dat in de Republiek werd gepubliceerd. Mario Praz
telde 168 Nederlandse uitgaven in de zeventiende eeuw, maar ‘slechts’ 65 in de
achttiende eeuw.19 Deze exactheid is volgens John Landwehr echter onbetrouwbaar.
In zijn bibliografie van embleemboeken uit de Lage Landen, tot de aanvang van het
Koninkrijk, schrijft hij ‘Every writer on emblematics must face the fact that the field
is not - and cannot be - strictly and exactly delimited’.20 Ook het Emblem Project
Utrecht geeft geen uitsluitsel over de Nederlandse productie van embleemboeken in
de achttiende eeuw: het project bestrijkt slechts de zeventiende eeuw.
De enige bij wie we voor een overzicht van achttiende-eeuwse embleemboeken
terecht kunnen, is Landwehr (ik ga voorbij aan de beperkingen van zijn bibliografie).
Hij noemt namen als Frederik Berkenkamp, Mattheus Brouërius van Nidek, Willem
den Elger, Hendrik Graauwhart, Govert Klinkhamer, Adriaan Spinniker, Jan Huygen
en de mij onbekende E. Verryke. Ook noemt hij Arnold Houbraken en Jan Luyken,
die anders dan genoemde schrijvers niet onder het stof der vergetelheid bedolven
zijn.
Claas Bruin staat eveneens in het rijtje embleemschrijvers. Zijn casus laat zien
hoezeer embleemboeken met elkaar verknoopt zijn. Men nam plaatjes en teksten van
elkaar over, doorgaans zonder bronvermelding, en gaf de embleemboeken telkens
een andere titel. Zo schrijft Bruin in het ‘Voorbericht’ van zijn Uitbreiding over
honderd leerzame zinnebeelden (1722) dat hij op verzoek van zijn vriend Jacobus
Schijnvoet en boekverkoper Hendrik Bosch, die in het bezit was van de koperen
platen, de illustraties van toepasselijke dichtregels had voorzien. Ze waren door
Houbraken vervaardigd maar vergelijkbare afbeeldingen komen ook voor in de
Zederyke zinnebeelden (1712) van Verryke en de in Leiden gedrukte Symbola
christiana (1682) van Philotheus, achter welk pseudoniem de keurvorst Karl Ludwig
van de Palts schuilgaat. Later zou Bruin met de onderschriften in Zinnebeelden der
goddelyke liefde (1726) de plaat- en boekverkoper Theodoor Danckertsz een
vergelijkbare dienst bewijzen. De daarin opgenomen zestig zinnebeelden waren reeds
in 1615 door Otto van Veen (Vaenius) gegraveerd en destijds met gedichten en
bijschriften in verschillende talen uitgegeven.21
De kwaliteit van de achttiende-eeuwse embleemboeken varieert sterk. Vooral de
afbeeldingen in roofdrukken en uitgaven met gekopieerde plaatjes zijn van
erbarmelijke kwaliteit. Leeuwen lijken vaak op de Cheshire Cat uit Alice in
Wonderland. Bomen zien er allemaal hetzelfde uit, ongeacht de soort waartoe ze
behoren. En de cupido's lijden meer dan eens aan een ernstige vorm van obesitas.
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Ze schaatsen, piesen, temmen leeuwen, lopen op krukken, helpen de kreupelen of
schieten op zwarte cupido's (en andersom). Ook de teksten zijn
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wisselend: nu eens beter dan het plaatje, dan weer van nóg mindere kwaliteit. Dat
doet me denken aan een uitspraak van Henry Fielding: ‘The Monstrous is much
easier to paint than describe, and the Ridiculous to describe than paint’.22
Voor wie waren deze wonderlijke embleemboeken bestemd? Wegens de vele
verwijzingen naar de klassieke oudheid moet het een publiek met enige educatie zijn
geweest, bekend met de Griekse of Romeinse mythologie en met een redelijke
talenkennis. Op grond van de winkelprijs moeten de kopers tot de welgestelde klasse
hebben behoord. Zo is bekend dat de editie van Van den Burg ooit voor vijf gulden
en tien stuivers over de toonbank ging, bijna het weeksalaris van een arbeider.23

De emblematiek bij Van den Burg
Toen Nestor Ambodik in 1788 zijn Russische editie aan het voorbereiden was, maakte
hij een studie van emblemen en symbolen. Hij beschrijft ze als volgt:
An Emblem is a witty representation, or an enigmatic picture, that presents
to the eye any natural being or particular story, with a purposeful inscription
attaching to it that consists of a brief utterance of words.
A Symbol is a brief inscription consisting of a witty utterance of few words
that contain a complete meaning in themselves; which on being combined
with an emblem, guide us to the knowledge of another thing or story that
contains either an historical, political, moral, or religious meaning or some
similar significance. There are various kinds of Emblems, namely: divine,
spiritual, historical, political, heraldic, moral, mystical, etc. Symbols also
may be inscriptions, signs, proverbs, sayings, riddles, devices, parables,
fables, allegories, hieroglyphs etc.24
Deze definitie is veel uitgebreider dan de eenvoudige moralistisch-didactische visie
van zijn vroege voorgangers in het emblematisch genre. Door zoveel onderwerpen
te benoemen definieert hij in feite niets. Maar misschien hebben we geen definitie
nodig en kunnen we volstaan met het kijk- en leesplezier, zoals de jonge Ivan
Toergenjev, die op achtjarige leeftijd een hele dag had zitten dromen met Ambodiks
embleemboek op schoot. 's Nachts waren de beelden opnieuw in zijn dromen
voorbijgekomen. Hij gebruikte ze zelfs in zijn tweede roman, Het adelsnest (1859).25
Voor Hermanus van den Burg was ‘tydverdryf en vermaak’ het enige doel. Bij
hem is het cliché ‘utile dulce’ als doel ver te zoeken, zo suggereert hij in zijn
voorwoord aan de ‘Lézer’, maar als lezer kun je niet om zijn vermaningen en adviezen
heen. Je kunt zijn belerende vinger moeilijk grappig of humoristisch noemen. In zijn
wijze lessen, die gebaseerd zijn op vele embleemboeken uit vroeger eeuwen, komen
ernstige thema's terug, zoals deugd, jaloezie, natuur, God, eer, liefde, leven en dood.
Nieuwe emblemen heeft hij niet bedacht, wel nieuwe dichtregels, die getuigen van
goed ritme, metrum en rijm.
Het is niet aan te bevelen om de Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken in één
ruk uit te lezen; daarvoor zijn al die cupido's en onderschriften te saai. Niettemin zijn
er lichtvoetiger passages, bijvoorbeeld waar hij neologismen gebruikt, zoals ‘egtzoet’
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voor huwelijkse genoegens, ‘lyfberging’ voor de verstopplaats van konijnen,
‘uurwysplank’ voor een zonnewijzer en ‘schynschoons grimlach’ voor zoiets als een
grimas. Aan de andere kant had hij ook wel eens zijn mindere
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dagen. Dan kwam er niets anders uit zijn pen dan een suffe dichtregel over bijen
rond een bijenkorf, zoals ‘Zy werken, maar elk werkt, ten dienst' van 't zelvde werk’
(nr. 308).
Van den Burg was geen diepzinnig denker. Voor hem als broodschrijver en
broodpoëet had ‘otium’ plaatsgemaakt voor ‘negotium’. In de bundel Mengelpoëzy
(1718) beschrijft hij het ‘Noodzaakelyk gereedschap, voor eenen dichter’ als volgt:
‘Zo noodig als het zwaard is in een Krygsmans hand,/ Zo noodig is het geld een
Dichter in dit land’.26 Marten Westerman, de negentiende-eeuwse dichter-uitgever
die deze regels opnam in zijn omvangrijke bloemlezing Keur van Nederlandsche
letteren, beschouwde hem als een typisch achttiende-eeuwse dichter: zijn gedichten
verraden weliswaar ‘een weelderig vernuft’ maar laten tegelijkertijd zien ‘dat zoodanig
een vernuft zich niet zonder een goed geleide volkomen ontwikkelt’. Het gevolg is
dat Westerman bij Van den Burg ‘eene onkiesche ruwheid’ signaleerde, hetgeen hem
noodzaakte ‘meenig stuk der vergetelheid over te laten, hetwelk, om deszelfs
geestigheid, anderzints verdienen zou algemeener bekend te worden’.27
Ook al telt zijn bibliografie zo'n honderd werken, Van den Burg is alleen onder
de experts bekend. Werken als zijn kluchtspel De gehoornde schout (1718), zijn
tijdschrift De Amsterdamsche Argus (1718-1722), zijn zes pagina's tellende dichtstuk
Op het nieuwe middel van belastinge in Hollandt en Westvrieslandt (1742) en zijn
postuum verschenen berijming van Justinus' De XLIV historise boeken (1753) laten
zien dat Hermanus van den Burg een veelzijdiger schrijver was dan iemand als
Weyerman zijn lezers wilde doen geloven.28 In de hooglopende ruzie tussen de
schrijver van De Amsterdamsche Argus en die van De Rotterdamsche Hermes
(1720-1721) was de laatste Van den Burg verbaal veruit de baas. Jarenlang wist
Weyerman zijn collega te ‘framen’, waardoor diens reputatie forse schade opliep.
Van den Burg hield lange tijd zijn mond maar reageerde uiteindelijk:
'k Twist met geen Adder, dik van zwarte en groene gal,
Een Pest, die Laster braekt met ongehoord geschal;
Een Hydra, die al waer zy kruipt besmet den grond,
Wie trad in 't vechtperk ooit met eenen dollen Hond?29

Vermoedelijk is de niet aflatende stroom beledigingen van Weyerman - hij ging er
zeker tien jaar mee door - nauwelijks of niet van invloed geweest op de verkoop van
Van den Burgs Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken. Of dat ook gezegd kan
worden van diens aanvaring met de tsaar zelf, is niet duidelijk. Aan het Russische
hof had Peter de Grote in 1710 het Nederlands als officiële taal ingevoerd.30 Er werden
diverse Nederlandstalige kranten en bladen gelezen, waaronder de Amsterdamsche
Argus. Hierin had Van den Burg zich herhaaldelijk vrolijk gemaakt over de tsaar.
Dit leidde ertoe dat de echtgenote van de tsaar op 20 mei 1722 de Russische
ambassadeur in Holland, Boris Ivanovitsj Kurakin, opdroeg het tijdschrift eens nader
te onderzoeken. Enigszins in het nauw gedreven beloofde Van den Burg niets te doen
wat haar onwelgevallig zou kunnen zijn. Maar in juni begonnen de grappen over de
tsaar opnieuw, waarna de tsaar op 22 augustus 1722 via Kurakin de Staten van
Holland verzocht op te treden. Gevolg: het blad werd publiekelijk verbrand en hield
daarna voorgoed op te bestaan.31 Deze affaire heeft blijkbaar geen rol gespeeld in het
besluit van Van den Burg
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om zijn embleemboek in 1743 op te dragen aan een van de opvolgers van wijlen
tsaar Peter. Het is mij niet bekend of dit ‘stripverhaal’ avant la lettre uiteindelijk in
de tsaristische bibliotheek terecht is gekomen.

Eindnoten:
* Mijn dank gaat uit naar Rietje van Vliet en Anna de Haas voor hun aanvullingen en redactionele
ingrepen.
1 Het dagboek van Jacob Bicker Raije 1732-1772. Ed. F. Beijerinck en M.G. de Boer (Amsterdam
1935, tweede druk), p. 204. Het citaat is niet opgenomen in de editie van Machiel Bosman, De
polsslag van de stad. De Amsterdamse stadskroniek van Jacob Bicker Raye (1732-1772)
(Amsterdam 2009).
2 Biografische informatie over Van den Burg in H.M. de Blauw, ‘Bibliografie van het werk van
Hermanus van den Burg gepubliceerd tussen 1700 en 1800’, in: Documentatieblad Werkgroep
Achttiende Eeuw, juli 1977, p. 5-35; idem, ‘18e eeuwse literatuur bij stukjes en beetjes’, in:
Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek 6 (1976), p. 332-335, en ‘Hermes contra Argus. De
relatie van Weyerman tot Hermanus van den Burg’, in: P. Altena e.a., Het verlokkend ooft.
Proeven over Jacob Campo Weyerman (Amsterdam 1985), p. 233-258. Over de relatie Weyerman
en Van den Burg, zie vooral Elly Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus. De
Rotterdamsche Hermes (1720-'21) van Jacob Campo Weyerman. Cultuurhistorische
verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek (Amsterdam/Atlanta 1994). Recent verschenen
nog Jan de Vet, ‘Dichter begint hekelend tijdschrift. Het eerste jaar van de Amsterdamsche
Argus (1718) van Hermanus van den Burg’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman 37 (2014), p. 129-144, en Inger Leemans en Gert-Jan Johannes, Worm en donder.
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek (Amsterdam 2013).
3 Ik heb gebruik gemaakt van het exemplaar dat Martijn Zwart, vertaler van Nederlandse poëzie,
aan mij heeft nagelaten. Onderdelen van de Verzámeling heeft hij verwerkt in zijn Dutch poetry
in translation. Kaleidoscope: from medieval times to the present (Wilmette 1998).
4 Over de relatie tussen Van den Burg en tsaar Peter, zie De Vet, ‘Dichter begint hekelend
tijdschrift’, p. 137. Als informant in de Republiek bewees Van den Burg de tsaar diverse diensten.
Mogelijk beloonde Peter de Grote hem door als mecenas op te treden. Later zullen we zien dat
de goede verstandhouding geen stand hield.
5 Symbola et emblemata, jussu atque auspiciis sacerrimae suae majestatis augustissimi ac
serenissimi imperatoris Moschoviae, magni domini czaris, et magni ducis Petri Alexeidis, totius
Magnae, Parvae et Albae Rossiae [...] supremi monarchae (Amstelaedami, apud Henricum
Wetstenium 1705). Tekst online op https://archive.org.
6 Over dit eerste verblijf van Peter de Grote in Holland, zie Robert K. Massie, Peter the Great.
His life and world (New York 1980), hfst. 14; Jozien Driessen, i.s.m. het Amsterdams Historisch
Museum, Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden (Utrecht/Antwerpen 1996), hfst.
3; Alexander Basmanov en Jozien Driessen, In het spoor van Peter de Grote. De tsaar-leerling
die Europa verkende (De Bilt 1991), p. 27-42.
7 Amsterdamsche Argus, deel 2, p. 355 (17-4-1720).
8 N.M. Maksimovič-Ambodik, Emvlemy i simvoly (1788). The first Russian emblem book. Ed.
Anthony Hippisley (Leiden 1989), p. XXIII en passim.
9 M.J. Okenfuss, ‘Inauspicious beginnings. Jan Thessing, Amsterdam, and the origins of Petrine
printing’, in: E. Waegemans (red.), Russia and the Low Countries in the eighteenth century
(Groningen 1998), p. 15-24; B. Raptschinsky, ‘Russische drukkerijen in Amsterdam. De drukkerij
van Jan Thesingh en Kopiewski’, in: Maandblad Amstelodamum 22 (1935), p. 15-16 en 25-27.
10 Het werk bracht in 2012 op een veiling bij Christie's maar liefst $72.000 op.
11 Zie John Landwehr, Dutch emblem books. A bibliography (Utrecht 1962), p. 78 (nr. 229).
12 Uitgebreid hierover in de inleiding van Hippisley bij Maksimovič-Ambodik, Emvlemy i simvoly.
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13 De website http://emblems.let.uu.nl bevat een uitgebreide digitale collectie van voornamelijk
zeventiende-eeuwse embleemboeken, inclusief de complete uitgave van De la Feuille uit 1691.
Zie verder Hippisley in Maksimovič-Ambodik, Emvlemy i simvoly, hfst. 1, over de vele bronnen
van De la Feuille.
14 Zie voor biografische gegevens en kaarten van De la Feuille, de website www.geographicus.com.
15 Op 20 oktober 1691 werd in de Nieuwe Kerk begraven Henderick Offelen, ‘Taelmeester in de
Gravestraat’ (Stadsarchief Amsterdam, Doop-, Trouw- en Begraafboeken 1057, 26v).
16 Van den Burg, Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken, p. [V].
17 Ik gebruikte de facsimile-uitgave van de editie uit 1665: Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden
en Spiegel van den ouden en nieuwen tijdt (Den Haag 1977).
18 K. Porteman, Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur (Groningen 1977), p. 130: ‘Bij
een dergelijke beoordeling van de verhouding tussen prent en tekst vergete men niet dat Van
de Venne pas achteraf naar de teksten heeft gewerkt’.
19 John Landwehr, Dutch emblem books. A bibliography (Utrecht 1962), p. VIII.
20 John Landwehr, Emblem books in the Low Countries 1524-1813. A bibliography (Utrecht 1988),
p. 7.
21 De Vries, De Nederlandsche emblemata, p. 43.
22 Henry Fielding, The history of the adventures of Joseph Andrews and of his friend mr. Abraham
Adams (Londen 1742), voorwoord.
23 Maandelyke Uittreksels of Boekzaal der Geleerde Waerelt deel 91 (november 1760), p. 617.
De Amsterdamse boekverkoper Gijsbert de Groot, die zojuist de kopijrechten op het werk had
verworven, bood het echter aan tegen de sterk verlaagde prijs van f 1: 16.
24 Hippisley in Maksimovič-Ambodik, Emvlemy i simvoly, p. 5.
25 Ik raadpleegde Ivan Toergenjev, Home of the gentry (Baltimore 1920), p. 57, 91 en met name
205 voor deze beschrijving.
26 H. van den Burg, Mengelpoëzy (Amsterdam, Hendrik Blank en Johannes Ratelbant 1718), p.
40.
27 Keur van Nederlandsche letteren (Amsterdam, M. Westerman z.j.) 2e jrg., 35e stukje, p. 5. Zie
ook mijn ‘Batavian anthologies, or Dutch poetry choices in the early nineteenth century’, in:
Margriet Lacey (red.), Crossing boundaries and transforming identities (Münster 2011), p.
85-93.
28 Over dit laatste werk: Jeronimo de Vries, Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche
dichtkunde (Amsterdam 1810), deel 2, p. 80.
29 Amsterdamsche Argus 3, nr. 16 (25-1-1720), p. 124. Over de vete Weyerman-Van den Burg
zie Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus, p. 89-99.
30 Caroline Frehse-de Jonge, Drie eeuwen Nederlandse geschiedenis in Sint-Petersburg (Amsterdam
2013), p. 22: ‘Peter de Grote sprak en schreef vrij goed Nederlands [...]. Zijn bewondering voor
de Republiek ging zo ver dat hij in 1710 het Nederlands zelfs tot hoftaal maakte’. Wat het
niveau van dit hoffelijk Nederlands was, is voor zover bekend nooit vastgesteld. In de uitgave
van 1788 waren de Nederlandse onderschriften bij de emblemen overigens verdwenen.
31 Op 10 juli 1739 schrijft Weyerman vanuit de gevangenis aan Jakob Bisdom: ‘Nooit heb ik
eenige moogendheden aangeraakt in mijne schriften; geheel anders als den schrijver van het
weekelijks papier getytelt den Argus, wiens schimpschrift tegens den Keyzer van Groot-Rusland
in het openbaar is verbrant geworden tot Muyden ten verzoeke van den heere Brants, resident
van die majesteyt’. Karel Bostoen en André Hanou, Geconfineert voor altoos. Het proces Jacob
Campo Weyerman (1739) (Leiden 1997), p. 151. Zie ook Rietje van Vliet, ‘Tsaar Peter de Grote.
Identiteit en imago’, in: Literatuur 13 (1996), nr. 6, p. 344-349.
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Joan Melchior Kemper, oud-patriotse wegbereider van de
constitutionele monarchie
Jan Postma
In een viertal anoniem uitgegeven Brieven over de tegenwoordig in omloop zijnde
geruchten, omtrend eene nadere vereeniging van de Bataafsche Republiek met
Frankrijk keerde Joan Melchior Kemper (1776-1824) zich in 1806 tegen de komst
van een Franse monarch in ons land.1 De Harderwijkse hoogleraar in de
rechtswetenschap riep de bevolking op haar afkeuring te laten blijken. Hij wilde
voorkomen dat ‘de naam van Nederland op de lijst der Volken uitgewischt’ werd.
Kemper behoorde tot een groep patriotten die haar idealen gedwarsboomd zag
door de toenemende Franse invloed, de komst van een Franse monarch en nog later
de Inlijving bij Frankrijk. Hij werd steeds sceptischer over de uitvoering van zijn
patriotse idealen en ontwikkelde zich tot een ‘verzetsdichter’ ofwel
‘vaderlandslievende schrijver’.2 Hij hechtte daarbij belang aan een nationale culturele
identiteit en aan de uitbanning van de politieke verdeeldheid tussen patriotten en
orangisten. Vanuit deze ideeënwereld zou de oud-patriot Kemper in 1813 zelfs als
wegbereider optreden van een nationale, constitutionele monarchie.

Gematigd patriot
In 1795 had Kemper zich als student rechten aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre
nog verheugd in de Bataafse Omwenteling.3 Toen het nieuwe Amsterdamse
stadsbestuur een Feest der Vrijheid organiseerde, vroegen enkele studenten, onder
wie Kemper en zijn vriend Anton Falck (1777-1843), om bij het evenement te mogen
assisteren. Kempers enthousiasme voor het Bataafse staatsbestel nam echter al snel
af. In het najaar van 1795 hield hij een inleiding over vaderlandsliefde bij de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen, waarin kritiek doorklonk op de praktijken
van sommige Bataafse politici. Zo stelde hij vast dat vaderlandsliefde niet bestond
uit het voor zichzelf zoeken van ambten, noch in het heftig kritiseren van het
overheidsbeleid, maar wel in het krachtig ondersteunen van hetgeen het vaderland
nodig had.4
Nadat hij in Leiden was gepromoveerd, vestigde Kemper zich als advocaat in
Amsterdam. Hij stond intussen bekend als een gematigd patriot; hij fungeerde als
secretaris van het gematigd-Bataafse genootschap Voor Vrijheid en Orde. Toen een
staatsgreep in januari 1798 het radicale bewind van Pieter Vreede en de zijnen aan
de macht bracht, was hij dan ook danig geschokt. De hogeschool van Harderwijk
durfde Kemper vanwege zijn anti-radicale standpunt niet te benoemen tot hoogleraar
rechten, toen hij daar op de voordracht stond. Hij werd echter alsnog benoemd na
een nieuwe staatsgreep van gematigde Bataven in juni 1798.
Hoewel Kemper de nieuwe machtsgreep verwelkomde, kreeg de teleurstelling bij
hem toch weer de overhand toen rond 1800 bij de staats- en natievorming
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stagnatie ontstond. Bovendien irriteerde het hem dat de Franse invloed toenam. De
Franse Eerste Consul Napoleon Bonaparte (1769-1821) werd in Nederland na de
Vrede van Amiens van maart 1802 alom als vredestichter bejubeld, zelfs door
orangisten. Toch wantrouwden sommigen, onder wie Kemper, hem om zijn
machtsambitie. Kemper schreef in 1803-1804 enkele gedichten tegen de Franse
‘tiran’.5 Een jaar later gaf het aantreden van raadpensionaris Rutger Jan
Schimmelpenninck (1761-1825) hem nieuwe hoop. Evenals enkele andere dichters
zong Kemper zijn lof.6 Volgens hen verdiende Schimmelpenninck publieke
waardering, omdat hij zijn politieke talenten aanwendde voor de verlichting van de
zorgen van de natie. Bovendien zou hij het verdeelde land kunnen verenigen tegen
Frankrijk.7 Ook viel in hem te prijzen dat hij de Nederlandse taal actief bevorderde.

Joan Melchior Kemper, geschilderd door D.P.G. Humbert de Superville (1815). Collectie Rijksmuseum:
SK-A-656

Kempers hoop werd daarna weer de bodem ingeslagen door de geruchten over de
vervanging van Schimmelpenninck door Lodewijk Napoleon (1778-1846), de broer
van de intussen tot keizer verheven Napoleon. Kemper protesteerde tegen het ‘plooien
met recht en plicht’. Tevergeefs pleitte hij voor een referendum van het Bataafse
volk over de beslissing om de monarchie in te voeren. Toen de komst van de nieuwe
koning vaststond, luchtte Kemper - evenals Falck en de dichter Jan Frederik Helmers
(1767-1813) - zijn hart in het weekblad De Ster, dat medio juni 1806 verboden werd.8
Wel matigde Kemper daarna zijn politieke kritiek en bepaalde hij zich tot meer
culturele beschouwingen. Kenmerkend daarvoor was het thema van ‘de
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beoefening der letteren als den besten troost en toevlugt in rampvolle tijden van
eenen staat’ in zijn afscheidsrede als hoogleraar in Harderwijk.9 Hij keerde in 1806
in Amsterdam terug dankzij een benoeming aan het Athenaeum Illustre. Daar
concentreerde hij zich op zijn taak als hoogleraar, hoewel hij in 1808 ook lid werd
van het nieuwe Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone
Kunsten. Kempers literaire belangstelling blijkt uit zijn betrokkenheid bij het
tijdschrift De Recensent der Recensenten, dat in de vernieuwing der letterkunde na
1806 ‘de eerste bazuin’ ging blazen.10

Kritische toespraken
Hij trad pas weer op de politieke voorgrond, toen hij medio 1809 hoogleraar recht
in Leiden werd. Daar groeide hij uit tot een prominent geleerde, met veel
maatschappelijk gezag. Met de Inlijving bij Frankrijk op komst nam het nationale
gevoel toe en begon Kemper zich nog meer te roeren. Bij de Hollandsche
Maatschappij voor Fraaije Kunsten en Wetenschappen, een genootschap waar
regelmatig subversieve teksten werden gereciteerd, hield Kemper enkele zeer kritische
toespraken.11 Zo sprak hij in februari 1810 over de Oranjegezinde dichter Onno Zwier
van Haren. Hij citeerde volop uit diens vaderlandslievende dichtwerk. Voor zijn
tijdgenoten was het duidelijk, dat hij zo probeerde om de ‘liefde voor het Vaderland,
en afkeer voor vreemde overheersching op te wekken’.12 De rede over Van Haren
maakte furore en zo kwam Kemper ook in contact met diens kleinzoon, de orangist
Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834).
Binnen de groep oppositionele schrijvers waren er ook verschillen. Onderhuids
leefden er nog spanningen, als gevolg van de jarenlange politieke tegenstellingen.
Zo waren er hatelijke aanvallen van Helmers op degenen die de Bataafse revolutie
hadden gesteund. Vanuit zijn afkeer van partijtwisten maakte Kemper daar
publiekelijk bezwaar tegen. Hij achtte de verwijten van Helmers ‘doelloos en
verderfelijk’.13
Na de Inlijving van medio 1810 versterkte de invloed van dichters en letterkundigen
het nationale bewustzijn.14 Hoewel er van een modern nationaal georganiseerd verzet
geen sprake was, bestond er in de letterkunde wel een gedeelde wens tot opstand en
verzet.15 Belangrijker nog was dat het nationale perspectief daarin sterk was. Tijdens
de Inlijving ging Kemper als reactie op de dominante Franse invloed steeds meer de
nationale, culturele identiteit bewieroken. Kemper had tevens de moed om Napoleons
recht van heerschappij te betwisten. Hij doceerde in 1812 over de staatkundige
geschiedenis van Frankrijk en wees daarbij op de onwettige wijze waarop Napoleon
in Nederland de macht had gegrepen.16
Op 26 september 1812 hield Kemper als voorzitter van de Hollandsche
Maatschappij een rede die insloeg als een bom.17 Hij sprak over ‘de invloed van den
geest des tijds op de beoefening der letteren en der wetenschappen’. Juist onder de
politieke druk van de Inlijving bij Frankrijk zag hij de Hollandse letterkunde als ‘het
laatste plechtanker van Hollands volksbestaan’. Wanneer de politieke
onafhankelijkheid ten einde kwam, moest de culturele identiteit behouden blijven.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

Kemper meende later zelfs dat door de censuur de Nederlandse letterkunde was
opgebloeid.18
In het najaar van 1812 wekten de grote militaire verliezen van Napoleon in Rusland
de gedachte op, dat er wel eens spoedig een eind kon komen aan de band
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met Frankrijk. Dat leidde tot gesprekken over een herstel van de zelfstandigheid van
het land in de verschillende genootschappen waartoe Kemper behoorde. Dat was
niet alleen de Hollandsche Maatschappij, maar ook het Vrijdags Gezelschap in
Amsterdam, dat zichzelf als een vrijplaats voor kritische, politieke
gedachtewisselingen zag.19 Onder meer waren in 1812 Kemper, Falck en Maurits
Cornelis van Hall (1768-1858) lid van dit genootschap.20
De laatste was ook voorzitter van de oud-patriotse Amsterdamse sociëteit Doctrina
et Amicitia. Daar voerde vanouds het oud-patriotse republikanisme de boventoon.
De discussie bij Doctrina ging echter nu vooral over de concrete vraag hoe
zelfstandigheid te bereiken, voordat de legers van de geallieerde mogendheden
Nederland zouden veroveren. Men ging ervan uit dat er min of meer vanzelf een
einde zou komen aan de Franse overheersing, maar dat het vooral zaak was ervoor
te zorgen dat het land niet onder het beheer van andere landen zou komen. In dat
verband werd er onder meer aan een terugkeer van de Bataafse Republiek gedacht.
Kemper had ook contact met Van Hogendorp, die zich vanuit Den Haag begon te
roeren. Hij kende de gedachten van Van Hogendorp, die de terugkeer van een
Oranjebewind wenste. Als er echter in de gezelschappen waarin Kemper verkeerde
al aan een Oranjebewind werd gedacht, was dat altijd onder de voorwaarde van een
grondwet die het gezag van de prins van Oranje zou temperen ‘door vrijheid-ademende
instellingen’.21 Bovendien mochten staatkundige of godsdienstige groepen niet
uitgesloten worden.
In de loop van 1813 begon Kemper zich steeds meer te oriënteren op het vertrek
van de Fransen en de komende onafhankelijkheid en werd zijn toon feller. De
opgeroepenen voor de Gardes d'Honneur adviseerde hij tot lijdelijk verzet.22 Hij
vergeleek het systeem met slavernij en diskwalificeerde de uitvoering van de
conscriptie als een tirannie van de autoriteiten. Zij waarschuwden Kemper dat hij
met zijn uitlatingen een gevangenisstraf riskeerde.23
De politieke onzekerheid nam verder toe na Napoleons nederlaag in de slag bij
Leipzig (16-19 oktober 1813). In Nederland leidde de nadering van de geallieerden
tot grote onrust. Toen de Fransen wegtrokken, ontstond er een gezagsvacuüm. In de
steden werden daarom besturen gevormd om de orde en rust te handhaven. Deze
voorlopige besturen namen een volstrekt neutrale houding aan. Ze waren angstig
over een eventuele terugkeer van de Fransen, ze vreesden orangistische volksoproeren,
terwijl ze zich afvroegen welke standpunten de grote mogendheden zouden innemen
over de toekomst van Nederland. Kemper legde in Leiden al op 4 november aan
twintig notabelen een stuk voor ter ondertekening, gericht op vervanging van het
door de Fransen ingestelde bestuur door een breed samengestelde, provisionele
regering, die zo nodig ‘de rust en de veiligheid’ moest bewaren.24

Spanning tussen Den Haag en Amsterdam
Op 14 november sloeg in het politieke en economische centrum Amsterdam de vlam
in de pan, nadat de nacht daarvoor het Franse leger de stad had verlaten. 's Avonds
werden douanehuisjes in brand gestoken. Twee dagen later werd op instigatie van
Falck, officier bij de Nationale Garde, een breed samengesteld bestuur gevormd, met
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als enige doel rust en orde te handhaven. Nadat Van Hogendorp in Den Haag de
berichten over de gebeurtenissen in Amsterdam had
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ontvangen, sprak hij zich op 17 november openlijk uit voor een terugkeer van de
prins van Oranje. Door zijn uitspraak ‘de oude tyden komen weerom’ wekte hij echter
de indruk dat hij met Oranje ook het ancien régime van voor 1795 wilde herstellen.25
Daarin paste ook dat hij voor de volgende dag een vergadering van oud-regenten
bijeenriep. Van Hogendorp had door deze vergadering, die hij als een voorlopige
Staten-Generaal zag, een plakkaat willen doen uitvaardigen waarin - in de woorden
van de historicus Colenbrander - het keizerlijk Nederland in het niet verzonk en het
regime van voor 1795 ‘provisioneel’ weer opdook.26 Het plakkaat had niet alleen een
reactionair karakter, maar was ook onduidelijk geformuleerd.

Feest der vrijheid, gevierd bij de inwijding van de vrijheidsboom op de Dam te Amsterdam, 4 maart
1795. Prent door Reinier Vinkeles (1795), naar een tekening van Jacques Kuyper. Collectie
Rijksmuseum: RP-P-OB-86-442

Van Hogendorp stuurde direct na het uitroepen van de onafhankelijkheid, al op
19 november, twee afgevaardigden naar Engeland om Willem Frederik van
Oranje-Nassau (1772-1843) te verzoeken naar Nederland terug te keren. Dat had een
doorbraak tot gevolg in de aarzelende houding van de Engelse regering ten opzichte
van de prins van Oranje. Deze werd nu concreet gesteund in verband met de
internationaal-politieke plannen van de Engelsen. Zij wensten dat Nederland in de
toekomst als een buffer tegen Frankrijk zou functioneren. De prins bereidde zich
direct voor op een terugkeer naar Nederland.
Daar ging het echter minder voorspoedig. De bijeenkomst bij Van Hogendorp
thuis aan de Haagse Kneuterdijk werd een fiasco. De vreesachtige oud-regenten
weigerden het plakkaat te ondertekenen. Alleen werd afgesproken dat in een nieuwe
vergadering op 20 november elk met een voorstel voor een patriots regent zou
terugkomen. Daar werd onder meer door Falck op aangedrongen, die als secretaris
was aangezocht.27 Falck had zich ook verzet tegen de behou-
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dende en eenzijdig-oranjegezinde strekking van het plakkaat. Nadat Kemper had
gehoord over de mislukte vergadering, spoedde hij zich de volgende dag naar Van
Hogendorp en had een lang gesprek met hem over de verdere aanpak.28 Hij
ondersteunde Van Hogendorp in zijn voornemen een Algemeen Bestuur op te richten,
en toonde zich verheugd over de bredere samenstelling van de bijeenkomst op 20
november, maar oefende ook geduchte kritiek uit op de inhoud van het plakkaat.
Blijkbaar toonde Van Hogendorp zich ontvankelijk voor zijn kritiek, want Kemper
was op 20 november bij het tweede overleg aanwezig.

Portret van Elias Canneman, kopie (1941) door W. Stad van het schilderij (1815) door Charles Howard
Hodges dat later verloren is gegaan. Collectie Belastingen Douanemuseum, Rotterdam: BDM-00571-01

Ook deze nieuwe bijeenkomst werd een fiasco: de meerderheid weigerde Van
Hogendorp te steunen. Slechts zes deelnemers, onder wie Kemper, wilden doorzetten
met de vorming van een Algemeen Bestuur. Dat ging bestaan uit Van Hogendorp
en Frans Adam van der Duyn van Maasdam (1771-1848), terwijl Falck werd benoemd
tot algemeen secretaris. Intussen werd de kritiek van Falck en Kemper op de
behoudende koers van Van Hogendorp nog versterkt door
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de interventie van de oud-patriot en napoleontische directeur van belastingen Elias
Canneman (1777-1861). Deze stuurde Van Hogendorp een memorandum met het
voorstel om de weg vrij te maken voor de handhaving van de napoleontische
bestuursorganisatie met haar ambtenaren en Franse regelingen, zodat een
bestuurlijk-administratieve chaos zou worden voorkomen.29 Dat was een fundamenteel
verschil met de aanpak in het plakkaat. Daarin was Van Hogendorp uitgegaan van
het herstel van de vóór 1795 ‘op den ouden voet’ gefungeerd hebbende colleges en
ambtenaren. Canneman wist als bureaucraat in een proclamatie, gedateerd 21
november, in lijn met zijn memorandum de formulering te vinden, die voor de
bestuurlijk-ambtelijke praktijk nodig was.
Hoewel Van Hogendorp na de interventies van Falck, Kemper en Canneman in
een meer nationale richting koerste, kreeg hij het neutrale Amsterdamse stadsbestuur
niet mee. Hier wreekte zich de aanvankelijk reactionaire, eenzijdige politieke koers
van Van Hogendorp. Toch was het voor hem essentieel om het machtige Amsterdam,
dat in het verleden voortdurend conflicten had gehad met de stadhouder, achter zich
te krijgen.
Kemper kende Amsterdam goed, hij was er geboren en getogen. Hij kende er vele
mensen, zoals bij het Vrijdags Gezelschap en de sociëteit Doctrina, onder wie hij tal
van persoonlijke vrienden telde. En hij had er veel invloed en gezag als gerespecteerd
hoogleraar en bekend spreker. Hoewel het in de rede had gelegen om Kemper voor
overleg naar Amsterdam af te vaardigen, keerde hij eerst naar zijn eigen woonplaats
terug om het Leidse stadsbestuur te bewerken. Een delegatie van Van der Duyn van
Maasdam en de Haagse advocaat Cornelis Fannius Scholten (1767-1832) bereikte
bij het Amsterdamse stadsbestuur niets. Dat hield hardnekkig vast aan een ‘systhema
van neutraliteit’, alleen gericht op ‘rustbewaring’.30 Er bestond geen neiging ‘het
Haagsche voetspoor’ te volgen.31 De jonge koopman Willem de Clercq (1795-1844)
gaf de stemming onder de gegoede burgerij van Amsterdam weer in zijn dagboek:
‘Wij zijn [...] in 't geheel nog niet overtuigd dat de geallieerde mogendheden het met
ons eens zijn om de prins van Oranje hier weder in het bewind te herstellen’. Ook
bleef men de terugkeer van de Franse troepen vrezen.32 Het Algemeen Bestuur
verzocht daarom Kemper om zijn invloed in Amsterdam aan te wenden. Hij en
Fannius Scholten werden als commissarissen-generaal naar Amsterdam afgevaardigd.

Politieke druk vanuit Doctrina
Intussen oefende de sociëteit Doctrina druk uit op het Amsterdamse stadsbestuur om
toch het spoor van Van Hogendorp te volgen. Opmerkelijk was dat binnen deze
oud-patriotse sociëteit plannen om opnieuw te kiezen voor een Bataafse Republiek
weinig steun kregen. Bij het beraad binnen Doctrina ging een rol spelen dat sommige
patriotten, zoals Johan Valckenaer (1759-1821) en Samuel Wiselius (1769-1845),
zich al voor 1795 hadden uitgesproken voor een monarchale positie van Oranje als
middel om de aristocratie te beteugelen.33 Stadhouder Willem V had zich toen echter
vastgeklampt aan het verbond van Oranje en de regentenoligarchie.34
Vooral Wiselius weerde zich in de discussie en zijn medestanders zagen nu opnieuw
de constitutionele monarchie als een instrument om de macht van de aristocratie te
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beheersen. Ze wilden een Oranjebewind wel accepteren, als de macht daarvan beperkt
zou worden door een grondwet. Dat nam boven-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

129
dien de vrees weg dat - nu er sprake was van een terugkeer van de prins van Oranje
- in het roerige Amsterdam een volksbeweging een onbeperkte macht voor Oranje
zou kunnen afdwingen. Verder zal men intussen met instemming de resultaten van
de bemoeiingen van de oud-patriotten Falck, Canneman en Kemper met de politieke
koers van Van Hogendorp hebben gezien. Dat Kemper tot commissaris-generaal te
Amsterdam was benoemd, zal ook een gunstige indruk hebben gemaakt. Op 23
november was er koortsachtig overleg op Doctrina. De meerderheid besloot zich los
te maken van de neutrale opstelling van het stadsbestuur en op eigen voorwaarden
te gaan samenwerken met de groep van Van Hogendorp. Zij stelde de voorwaarden
vast waaronder de nieuwe vorst kon aantreden. Later op de dag werd nog eens - maar
tevergeefs - geprobeerd het stadsbestuur over te halen. Dat wilde echter de komst
van de geallieerde troepen afwachten.35

Kemper als commissaris-generaal
Na aankomst in Amsterdam brachten Kemper en Fannius Scholten in de avond van
23 november een bezoek aan Van Hall, de voorzitter van Doctrina. Deze merkte op
dat een herstel van het Oranjehuis acceptabel was, maar dat de Amsterdamse burgerij
‘geene Oranje-omwenteling bij uitsluiting [zou] dulden’.36 Daar was Kemper het
geheel mee eens. Het stadsbestuur aarzelde nog steeds, maar duidelijk was wel dat
de volgende dag zou worden doorgepakt.37 Falck en zijn Nationale Garde stonden
gereed om zich dan openlijk tegen de Fransen te keren en zich voor Oranje uit te
spreken.
Een interventie van Falck bleek echter niet nodig. In de ochtend van 24 november
wisten Kemper en Fannius Scholten het stadsbestuur te overtuigen. Daar was zeker
ook de onverwachte komst van een troep kozakken debet aan, die zich bij de
Muiderpoort meldde. De commissarissen-generaal presenteerden zich samen met
een afvaardiging van het stadsbestuur op de Dam. Kemper kon daarna opgelucht aan
het Algemeen Bestuur schrijven, dat de omzetting van Amsterdam was bereikt. Nadat
Kemper en Fannius Scholten zich over ‘de herstelling van ons dierbaar Vaderland’
tot de Amsterdammers hadden gericht, schreef Willem de Clercq in zijn dagboek
dat zij nu als ‘matadors in de tegenwoordige omwenteling gerekend worden [...]. Zij
hebben een publikatie uitgevaardigd waarin bij iedere regel de geest van Kemper
doorstraalt’. Maar hij eindigde met: ‘hoewel men zeker de genomen maatregelen
wel door wat meer voorzichtigheid had mogen temperen’.38 Van dat laatste was geen
sprake, de commissarissen-generaal en hun medewerkers ontwikkelden een
‘omstuimige activiteit’.39 Ze gingen als een operationeel bestuur functioneren voor
Amsterdam en Noord-Holland.

Aankomst van de prins van Oranje
Op 30 november arriveerde prins Willem Frederik in Scheveningen. Zijn terugkeer
werd een ‘rommelige improvisatie’.40 Na zijn aankomst ontstonden er verwarde
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discussies. Bij de prins bestond grote onzekerheid over de situatie in Nederland. Hij
had voor alles het belang van de Oranjedynastie op het oog. Zelf had hij eerder een
voorkeur voor het erfstadhouderschap geuit, maar een vaste mening daarover had
hij niet. De door de prins meegebrachte proclamatie was op dit punt vaag. Ook de
Engelse ambassadeur Clancarty (1767-1837), die de prins
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als adviseur, maar ook als controleur begeleidde, wilde geen uitspraak doen over de
titel stadhouder, prins, vorst of koning. Wel wilde hij dat het centrale gezag zou
worden versterkt ten opzichte van de situatie vóór 1795. Bovendien meende Clancarty
stellig, dat de officiële afkondiging van de onafhankelijkheid niet in Den Haag moest
gebeuren, maar in het machtige, eertijds patriotse Amsterdam. Aangekomen in Den
Haag hoorde de prins daar verschillende meningen, algemeen werd in zijn nieuwe
omgeving uitgegaan van het toekennen van een soevereine positie aan de prins, maar
er was verdeeldheid over de vraag onder welke titel dat zou moeten gebeuren. Het
overleg van de prins met Van Hogendorp verliep vanaf het begin zeer stroef, en liep
deels via Van der Duyn van Maasdam. Dat kwam de duidelijkheid niet ten goede;
er was al spoedig zonder meer sprake van een politieke impasse.41
Kemper hoorde in Amsterdam over de verwarde discussies, onder meer via
Canneman, die intussen tot commissaris-generaal van Financiën was benoemd en
naar Amsterdam reisde om met de kooplieden daar over de douanerechten te
overleggen. Met Van Hogendorp had hij besproken dat hij in Amsterdam ook de
komst van de prins aan de bevolking bekend zou maken. Dat deed hij in de nacht
van 30 november met een vage tekst die vooral een terugkeer naar het erfelijk
stadhouderschap suggereerde en waarin de term soevereiniteit niet voorkwam.

Kempers voldongen feit
In Amsterdam nam een doortastende Kemper nu de regie. Hij deed dat vanuit zijn
sterke overtuiging die in de Bataafs-Franse tijd was opgebouwd dat een nationale
identiteit nodig was, los van de partijschappen uit het verleden. Door zijn intensieve
contacten in de laatste dagen met Doctrina-leden als Wiselius was Kemper gesterkt
in zijn voorkeur voor een constitutionele monarchie als goed instrument om dat te
bereiken. Juist door zijn verblijf in Amsterdam kon Kemper zo werken aan ‘een
reusachtig voldongen feit’.42 Terwijl de prins nog in Den Haag was, waar hij ondanks
adviezen van Van Hogendorp en Van der Duijn niet tot een besluit kwam, werd in
Amsterdam beslist over de staatsvorm.
De eerste daad van de commissarissen-generaal was dat zij aan het vage bericht
van Canneman, dat op de ochtend van 1 december in druk verscheen, de tekst
toevoegden, dat na het horen van dit blijde bericht het volk op de Dam de prins
spontaan tot ‘Souverein en Vorst der Vereenigde Nederlanden’ had uitgeroepen.43
Vervolgens zette Kemper - nadat Van der Duyn had aangekondigd dat de prins de
volgende dag naar Amsterdam zou komen - 's avonds laat op 1 december nog een
nieuwe proclamatie op papier. De proclamatie werd kort daarna voorgelezen vanaf
de pui van het Amsterdamse Stadhuis.
De volgende ochtend werd Kempers stuk met zijn krachtige bewoordingen gedrukt
en verspreid: ‘Landgenooten! Eindelijk is dan het ogenblik daar [...]. De oude
onzekerheid over de verdeeling der oppermagt zal uwe krachten niet meer verlammen.
Het is geen Willem de Zesde, [...]. Het is Willem de Eerste, die als Souverein de
Vorst, naar de wensch der Nederlanders, onder het volk optreedt [...]. Uwe burgerlijke
vrijheid zal door wetten, door eene die vrijheid waarborgende Constitutie, zekerder
dan te voren gevestigd zijn’.44 Met deze proclamatie was de weg naar de monarchie

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

acceptabel gemaakt voor de nog overwegend republikeins denkende natie en met
name voor het patriotse volksdeel. ‘Kempers beroemde stuk’ wilde de band tussen
vorst en volk in expliciete
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bewoordingen vastleggen. Hij proclameerde de soevereiniteit van Oranje en de
eenheid van de staat die sinds 17 november bezig was af te drijven naar het
federalisme. Dat deed hij namens het volk, en dus niet namens het algemeen bestuur
of namens de oude regenten. Het was Kemper die met deze proclamatie de ‘doopvader
van het nieuwe Nederland’ was geworden en het was niet ‘de Hogendorp van den
18den, met zijn omslachtig en verwarrend Plakaat’.45
De prins, met Clancarty op weg van Den Haag naar Amsterdam, werd dezelfde
dag door Kemper en Scholten over de proclamatie ingelicht.46 Na zijn aankomst in
Amsterdam waren er nog gesprekken met Van der Duyn, Canneman en Kemper. De
prins accepteerde uiteindelijk na veel aarzeling de soevereiniteit (Souverein Vorst
der Vereenigde Nederlanden). De al dagen bestaande impasse werd doorbroken door
Kemper, die de prins ervan wist te overtuigen dat hij de soevereiniteit moest
aanvaarden om herstel van de vroegere partijstrijd te voorkomen.
De prins verzocht Kemper een nieuwe proclamatie te schrijven, waarin hij zou
verklaren zijn ‘bedenkingen’ aan 's volks ‘wenschen’ te willen ‘opofferen’.47 De titel
‘koning’ weigerde hij vooralsnog aan te nemen, omdat hij meende dat de bondgenoten
dit niet graag zouden zien. De prins aanvaardde ook de verplichting een grondwet
tot stand te brengen. Soevereiniteit en grondwet werden zo onlosmakelijk aan elkaar
gekoppeld.48 Voor Kemper was het een mooie dag. ‘De drukste, maar ook zeker den
belangrijksten dag mijns levens’, zo noemde hij de 2de december 1813 in een brief
aan zijn vrouw Christina. ‘Dood af van de vermoeienis, en echter nog veel te
opgewonden om naar bed te gaan’, schreef hij diep in de nacht. Hij beklemtoonde
dat de belangrijkste proclamaties die de laatste dagen in Amsterdam waren verschenen,
van zijn hand waren. Met deze proclamaties ‘doodt de souvereiniteit van den prins
op eens alle oude geschillen’, schreef hij zeer voldaan.49
Herstel van een zelfstandig Nederland door nationale samenwerking zonder
partijschappen, daar draaide het bij Kemper om. Overigens heeft de historicus Rogier
opgemerkt dat in Kempers proclamatie aan de nieuwe soeverein als voorwaarde werd
gesteld te erkennen wat in de Bataafs-Franse tijd bereikt was. Geheel van harte kwam
die erkenning niet: wel verklaarde de prins in zijn proclamatie van 2 december de
soevereiniteit te aanvaarden, ‘onder waarborging ener wijze constitutie’, maar in het
oorspronkelijke, door Kemper opgestelde concept stond: ‘ik aanvaard het ook alleen
onder waarborging uwer regten door eene wijze constitutie’. De prins schrapte de
woorden ‘uwer regten door’ en voegde achter ‘eene’ een ‘r’ toe. Onverbloemd
toegeven dat het volk rechten had en dat deze tegen hem, een prins van Oranje,
beschermd moesten worden, viel deze monarch toen kennelijk nog te zwaar.50 Het
was een voorbode van wat later zou blijken: hij regeerde het liefst conform de leuze
van een autoritaire monarch: alles vóór het volk, maar niets dóór het volk.
Het is de prestatie geweest van Kemper dat de politieke impasse die over de te
kiezen staatsvorm was ontstaan, doorbroken werd. Daardoor ontstond een geheel
nieuwe situatie. Kemper benadrukte dat nog in een brief aan de vorst: ‘De eerste leus
naar buiten om den terugkeerenden afstammeling van den eersten Grondlegger onzer
vrijheid, niet als Stadhouder, maar als Souverein te ontvangen, is door mij gegeven;
terwijl de onderteekening door Uwe Hoogheid van de Proclamatie, die thans
zeven-achtsten der natie in verrukking brengt,
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voor altoos aan de twisten der Nederlanders, en, met die twisten, ook aan hunne
rampen een einde gemaakt heeft’.51 Hoevelen in verrukking waren, valt moeilijk in
te schatten. In elk geval keurde de anti-Franse oud-regent Röell (1767-1835) die,
zoals vele Amsterdamse ‘Heeren’ gesteld was op rust en orde, de wilde actie van
Kemper scherp af: hij achtte de proclamatie voorbarig en zonder rechtsgrond.52 Ook
uit een geheel andere politieke hoek kwam er scherpe afkeuring. De radicale
federalistische oud-patriot Coert Lambertus van Beyma (1753-1820) verweet Kemper
later dat hij met de proclamatie de eenheidsstaat had bevestigd en ‘de Friesche Natie
voor de Vorst van Oranje had vermoord’.53

Terugtreding
De woorden van voldoening over zijn optreden in Amsterdam stonden in een brief
van Kemper van 4 december, waarin hij ontslag vroeg als commissarisgeneraal. Hij
schreef dat hij als voorwaarde had gesteld dat hij naar zijn oude beroep zou kunnen
terugkeren, toen hij drie weken eerder aan zijn politieke intermezzo was begonnen.
Hij had zich ingespannen, maar wilde daarvoor niet beloond worden. Later schreef
hij nog eens dat zijn uitgangspunt ‘belangloosheid’ was geweest.54 Bij besluit van
14 december 1813 werd zijn verzoek om ontslag ingewilligd en kon hij naar Leiden
terugkeren. Er werd geen druk op hem uitgeoefend om een bestuurlijke functie te
aanvaarden. Cornelis Felix van Maanen (1769-1846) werd minister van Justitie op
7 december. Volgens sommigen had Kemper dat moeten worden. Of hij voor een
bestuurlijke functie geschikt was geweest, is echter de vraag, gelet op de scherpe
beschrijving van Willem de Clercq, die de nadruk legde op zijn
intellectueel-kunstzinnige aard en zijn openhartige en wat naïeve omgang met
mensen.55
Opmerkelijk is dat Kemper ook geen deel ging uitmaken van de
grondwets-commissie die in december 1813 werd ingesteld. Het was de wens van
de vorst om vooral mannen in de commissie op te nemen die praktisch in het bestuur
werkzaam waren geweest. Kemper was een welbespraakt en joyeus man, maar hij
had geen bestuurlijke ervaring. Ook de democratische overtuiging die hij expliciet
had getoond bij het redigeren van de Amsterdamse proclamatie, zal in zijn nadeel
hebben gewerkt.56 De commissie die werd ingesteld, wilde van volksinvloed niets
weten. Bij de oud-patriotten bestond dan ook grote teleurstelling over de plannen
van de commissie, zoals Wiselius in een vertrouwelijke brief aan Kemper liet blijken.
Deze vertrouwelijkheid achtte hij geboden, omdat politieke tegenstellingen onder
het nieuwe bewind werden toegedekt. Vergeten, vergeven, rust en orde waren de
slogans. Ook Kemper zelf legde zijn felle kritiek op de plannen van de
grondwetscommissie neer in een memorie, die hij geheimhield. Jeronimo de Bosch
Kemper (1808-1876), zijn zoon, maakte deze aan de vorst gerichte nota van 2 februari
1814 pas in 1836 openbaar, toen hij de verzamelde geschriften van zijn vader
publiceerde.57 Kemper uitte in de nota zijn vrees dat de plannen van de
grondwetscommissie om de Staten-Generaal door de Provinciale Staten te laten
benoemen, de aristocratie de kans zou geven zich tussen vorst en volk te plaatsen.
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Hij waarschuwde tegen staatsvormen uit de tijd ‘toen algemeene belangen’ vaak
hadden moeten wijken ‘voor de provinciale, stedelijke, ja somtijds voor personen en
familiebetrekkingen en het eigentlijk volk, dat is de werkzame middelstand, die het
meest aan de Staat toebrengt en het minst daarvan vordert [...] het slachtoffer werd
van eenige familiën’. De vorst
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had in het diepste geheim nog een gesprek met Kemper over diens nota.58 De
interventie van Kemper leidde echter niet tot een resultaat. Vooral door toedoen van
Van Hogendorp kwam er een zeer conservatief, getrapt kiesstelsel uit de bus, waarbij
de Provinciale Staten de leden van de Staten-Generaal aanwezen. De Provinciale
Staten waren samengesteld uit de vertegenwoordigers van de drie standen:
ridderschap, stedelijke besturen en landelijke stand.59

Terug naar de Leidse universiteit
Kemper keerde in december 1813 terug naar de Leidse universiteit en was een zeer
gerespecteerd hoogleraar recht met veel maatschappelijke en culturele invloed. In
een aantal commissies hield hij zich bezig met wetgeving van verschillende aard.
Om zijn ontwerp van een burgerlijk wetboek beter te kunnen verdedigen, was hij
bereid om Kamerlid te worden, toen hem in 1817 op wens van de koning een zetel
werd aangeboden door de Staten van Zuid-Holland. Hij ging al snel behoren tot het
groepje Kamerleden dat als ‘onafhankelijk’ werd bestempeld omdat het openlijk
kritiek had, zeker nadat duidelijk was dat forse begrotingstekorten het gevolg waren
van de financiële politiek van de koning.60 Hij weigerde in 1818 lid van de Raad van
State te worden omdat hij daarvoor zijn professoraat zou moeten opgeven. Een
persoonlijk drama was dat zijn grote werk, een nieuw burgerlijk wetboek, uiteindelijk
in de Tweede Kamer werd afgestemd. In 1824 overleed hij op de leeftijd van 48 jaar.
Door zijn tijdgenoten werd Kemper in de jaren na 1813 zeer gerespecteerd, en om
zijn rol bij het streven naar de onafhankelijkheid zelfs vereerd. Dat gebeurde echter
toch in weinig concrete termen. Politieke tegenstellingen werden in deze tijd
zorgvuldig toegedekt. Zo kwam in een op geëxalteerde toon geschreven schets van
de hoogleraar Johannes van der Palm (1763-1840) niet expliciet aan de orde dat
Kemper met zijn proclamatie een politieke impasse over de vormgeving van de
staatsvorm had doorbroken, waar de andere betrokkenen waren blijven discussiëren.
Evenmin duidde hij met zoveel woorden aan, dat Van Hogendorp in een onvruchtbaar
behoudend streven zou zijn blijven steken, als oud-patriotten als Kemper, Falck,
Canneman en Wiselius hem niet in een nationale en moderne richting hadden
gestuurd.61 Zelfs elf jaar later, in zijn herdenkingsrede bij de dood van Kemper,
noemde Van der Palm hem weliswaar een ‘Redder en Weldoener des Vaderlands’
die in 1813 ‘spoedig en krachtig’ gezorgd had ‘voor eene nieuwe orde van zaken’,
maar bleef de politiek-historische toedracht in plechtige taal verhuld.62
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Menukaart
Indische kost in de achttiende eeuw: atjar en curry
Marleen Willebrands
In 1602 verwierf de Vereenigde Oostindische Compagnie het monopolie op de
overzeese handel tussen de Republiek en Zuidoost-Azië. Gedurende de twee eeuwen
die volgden maakten velen de lange reis naar Indië om daar een nieuw leven op te
bouwen. Terug in patria overviel hun het heimwee naar de gekruide Indische
gerechten. In kookhandschriften klinkt de echo van het verblijf in de Oost. Vooral
‘azia’ en ‘kerrie’ waren populair.

Azia
‘Achar’ is van oorsprong het Perzische woord voor ‘pekelen in azijn’. In ons land
werd de naam van dit tafelzuur op verschillende manieren geschreven, zoals ‘azia’,
‘asia’, ‘acia’, ‘achiar’ en ‘athia’; nu heet het ‘atjar’.
Jan Huyghen van Linschoten beschrijft in zijn reisverslag Itinerario (1596) ‘achar’
als een conserve van allerlei specerijen en onrijpe vruchten die gezouten in azijn
worden ingelegd, zoals verse peperkorrels, kruidnagel, gember en mango. Ze worden
in salades gebruikt, bedoeld om de eetlust opwekken, zoals bij ons gepekelde kappers,
olijven en citroenen.
De eerste vermelding van ‘acia’ in een populair-medisch werkje is te vinden in
De borgerlyke tafel, om lang gesond sonder ziekten te leven (1683) van de arts
Stephanus Blankaart. Hij legt ook uit waar het zuur goed voor is:
ACIA is een indiaanse compositie, bestaande uit verscheide dingen, waarvan

de voornaamste rieten of bamboesen sijn. Dit bereidsel matig gebruikt is
in ons lighaam seer goet en nut, voor luiden die seer koud zijn, is veel
nutter bij eenig gebraad gegeten als de augurkjes of kappers, die soo werm
niet en sijn als dese acia.
‘Acia’ is dus oorspronkelijk een Indisch tafelzuur op basis van bamboe en andere
‘dingen’, lekker voedsel bij gebraad en heilzaam voor lieden met een koud
temperament, conform de toen heersende klassieke humorenleer.
In het Huishoudelijk woordenboek van Chomel, dat door J.A. de Chalmot in
1768-1777 was bewerkt, wordt in het lemma ‘Azia’ ook ‘adschiar’ genoemd. Deze
naam gaven de ‘indianen’ aan alle wortels, kruiden en vruchten die met azijn en zout
worden ingemaakt.
De Chalmot vermeldt dat men dit in Holland als bijgerecht bij gebraad opdist,
bereid zoals augurkjes en andere tafelzuren. Bij gebrek aan bamboe in ons land geeft
hij voor het Nederlandse lezerspubliek verkrijgbare surrogaten: groenten als kool,
knollen en rammenas. Die moet je met zout bestrooien, laten uitlekken en in een
Keulse pot doen, overgoten met een dunne saus van opgekookte wijnazijn en water,
mosterdzaad, knoflookteentjes, kurkuma, chilipeper en schijfjes gember. Dit alles
driemaal in drie weken tijd opkoken. Deze Hollandse variant
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vinden we in vele achttiende-eeuwse kookhandschriften terug, ook in gedrukte
kookboeken als De volmaakte Hollandsche keukenmeid (1746).
In sommige kookhandschriften is sprake van een opmerkelijke soort ‘azia’: ‘azia
lely’ of ‘asia lijlij’ en andere spellingvarianten. Dit is bijvoorbeeld het geval in het
handschrift (1750) van Petronella Calkoen, de buurvrouw van Jan Six II aan de
Herengracht te Amsterdam. Het is een atjar die bestaat uit verschillende gepekelde
en daarna gedroogde groente, overgoten met een dikke saus van opgekookte olie en
azijn met onder meer kurkuma, mosterdzaad, knoflook en Spaanse peper. De vroegste
vermelding van dit gerecht is in Engeland opgetekend door Lady Anne Blencowe in
haar Receipts (circa 1694), onder de titel ‘To pickle lila, an Indian pickle’. Dat is een
soortgelijke atjar, in India bedoeld om op te likken. Het gerecht is enigszins te
vergelijken met de tegenwoordige piccalilly, een mosterdzuur met groente.

Kerrie
Het woord kerrie komt van het Tamil-woord ‘kari’, dat is: zwarte peper. Voor die
toen peperdure peper kwam overigens een goedkoper alternatief in de vorm van
chilipeper uit Midden-Amerika, die al snel ook in de Oost werd verbouwd.
Aanvankelijk werden met ‘kerrie’ allerlei gekruide gerechten bedoeld die bij
Oost-Indisch eten pasten. In Nederlandse kookhandschriften staan diverse
kerrierecepten met namen als ‘kerrie’, ‘karie’ of ‘karrie’. Het kan bijvoorbeeld een
gekruide kerriesoep zijn of een ‘kerrie laksa’ (met Chinese rijstvermicelli), een
ingekookte ‘kerrie sekoe’ of ‘kerri secco’ (vaak met amandelen).
Het basisrecept van de dikke kerriesoep bestaat uit kippenpoelet, al dan niet met
kalfsgehaktballetjes in bouillon gekookt, gekruid met een mengsel van gefruite ui,
gestampte komijn, koriander, peper en kurkuma (of saffraan). Kerriepoeder zien we
pas aan het eind van de eeuw opduiken.

Meintje Senn van Basel schreef in haar Cooc boeck vele bijzondere Indische recepten. Collectie
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag: IB00067117
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Voor zover bekend zijn de oudste kerrierecepten afkomstig uit het handgeschreven
Cooc boeck van Meintje Senn van Basel (1789-1831), echtgenote van de latere
luitenant-gouverneur-generaal Jean Chrétien Baud. Meintjes voorouders hadden dik
hun sporen in Indië verdiend. Zo was haar opa Raad van Indië. Haar moeder, Theodora
Jacoba van Riemsdijk, kwam uit de hoogste Indische kringen en had ook Indisch
bloed. Meintjes overgrootvader was de bekende gouverneur-generaal Jeremias van
Riemsdijk uit de jaren 1770.
Opmerkelijk in het Cooc boeck zijn de bijzondere Indische recepten, waaronder
diverse ‘kerries’ met kip, vis, pisangbloemen en nangka (‘jackfruit’). Het kookschrift
bevat
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daarnaast tal van oude Hollandse recepten die wij kennen uit De verstandige kock
(1669). Het lijkt erop dat Meintje een veel ouder handschrift als bron heeft gebruikt.

Recept om ‘Karrie zeekoe’ te maken in het Cooc Boeck van Meintje Senn van Basel. Collectie
Nationaal Archief, Archief 2.21.007.58 (J.C. Baud), inv. nr. 1100

Een ander vroeg kerriesoeprecept (1737), een ‘schotelsoep’, staat in het handschrift
van Jacobus Elias Scott (1669-1750). Hij kwam uit een Schots-Amsterdamse
bankiersfamilie; zijn vader was bewindhebber van de West-Indische Compagnie.
‘Kerrie’ is dus van oudsher de benaming van allerlei gekruide ragouts, meestal
met vlees of vis en met specerijen als peper. Net als ‘azia’ is ‘kerrie’ een exotisch
gerecht waarmee de elite in de Republiek goede sier kon maken en dat deed
terugverlangen naar de Oost.
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De bouwlustigheid van Nicolaas Listingh
Sytze van der Veen
In materiële zin bestaat een stad uit stenen en mensen. Beide grondstoffen worden
in grote hoeveelheden versleten, op den duur blijft er geen steen en geen mens op
de andere. De mens is nog veel meer aan slijtage onderhevig dan de steen, hij gaat
niet erg lang mee. Dode mensen werden vanouds onder een steen begraven,
tegenwoordig gaan ze vaak in rook op. Op de historische keper beschouwd heeft een
stad veel meer dode dan levende inwoners en is zij voor een groot deel samengesteld
uit gebouwen die er niet meer zijn. In dat licht omvat de stad dus meer dan alleen
stenen en mensen. Het verleden maakt er deel van uit, althans voor degene die oog
heeft voor schimmen.
Wat ook deel uitmaakt van de historische stad zijn de bouwwerken die niét tot
stand zijn gekomen. Zo heb je in Amsterdam futuristische negentiende-eeuwse
bruggen over het IJ die alleen in de verbeelding bestaan, schitterende stadhuizen die
op de tekentafel zijn blijven steken, volksverheffende nieuwbouwwijken die niet van
de grond zijn gekomen en brede autowegen in grachten die nooit zijn gedempt. Soms
wekt die ongebouwde stad een zucht van opluchting vanwege de afgewende rampen,
soms steekt de versteende realiteit schraal af bij de papieren droom.

Nicolaes Listingh, geportretteerd door Arnold Boonen (1702). Onder het Corpus iuris tekeningen
van een versterkte dijk en de koepelkerk. Aan de muur de verbeterde dakconstructie voor het stadhuis.
Collectie Amsterdam Museum, in bruikleen bij de Oude Kerk: SA 40960
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Kerken en torens doen het goed in die virtuele nevenstad. De Sint Willibrordus buiten
de veste werd door architect Pierre Cuypers rond 1870 ontworpen als een neogotische
hyperkathedraal met zeven torens. De daadwerkelijk gebouwde en inmiddels al weer
gesloopte kerk was niet meer dan een flauwe afspiegeling van het exuberante ontwerp.
Geldgebrek en protestantse benepenheid verklaren het verschil tussen droom en
werkelijkheid. Ruim twee eeuwen eerder, in 1645, bedachten de vroede vaderen van
Amsterdam een toren voor de Nieuwe Kerk, die de hoogste van de Republiek moest
worden - hoger dan de Utrechtse Domtoren van 112 meter. Aan de westzijde van de
kerk werden 6363 palen geheid, maar door ruziënde bestuurders kwam de superlatief
van de hoogbouw amper boven het maaiveld uit. De toren ad maiorem Dei gloriam
legde het af tegen het nieuwe stadhuis, dat tot meerdere eer en glorie van Amsterdam
vlak naast de kerk werd gebouwd. Twee gelijktijdige megaprojecten gingen de
draagkracht van de stad te boven en de kerkelijke aspiraties moesten wijken voor de
wereldlijke. De koopman won het weer eens van de dominee.1
In de stad van de verbeelding had ook een megalomaan godshuis moeten verrijzen
op de Botermarkt, het huidige Rembrandtplein. Nicolaas Listingh (1630-1705)
ontwierp een koepelkerk van negentig meter hoogte en spande zich jarenlang in om
zijn geesteskind te verwerkelijken. Na de mislukte torenbouw van de Nieuwe Kerk
had zijn drietrapsbasiliek de Amsterdamse skyline moeten bepalen. Listingh had zijn
wolkenkrabbende vingerwijzing naar de hemel gesitueerd aan de oostzijde van het
plein, zo'n veertig meter achter de plek waar nu het standbeeld van Rembrandt en de
daaraan toegevoegde bronzen figuren uit de Nachtwacht staan. Deze amateur-architect
heeft meer onuitgevoerde ontwerpen op zijn naam staan; hij is rond 1700 bij uitstek
de bouwmeester van het ongebouwde.

Kerkmeester en liefhebber
Nicolaas Listingh werd in 1630 geboren als zoon van een welvarende kruidenier in
de Langebrugsteeg.2 Hij trad niet in de voetsporen van zijn vader, maar werd notaris
en advocaat - voor het eerste volstond een praktijkopleiding, het tweede impliceerde
een promotie aan een juridische faculteit. In 1658, aan het begin van zijn loopbaan,
trad hij op als notaris voor de inmiddels failliete Rembrandt van Rijn en ook in de
jaren daarna vervaardigde hij een aantal aktes voor de schilder en diens gezinsleden.3
In 1660 promoveerde hij aan de universiteit van Leiden op een juridisch proefschrift.4
Drie jaar later trouwde hij met Geertruyt, een dochter van de regent Hendrick Dircksz
Spiegel. Zijn schoonvader was in 1663 voor de derde keer burgemeester en leeft
onbegrepen voort als de naamgever van de in dat jaar gegraven Spiegelgracht. Dankzij
zijn huwelijk leek Listingh toegang te verkrijgen tot de bestuurlijke vleespotten van
Amsterdam, maar dat viel tegen. In de slangenkuil van de plaatselijke politiek werd
Hendrick Spiegel in 1666 terzijde geschoven door Gillis Valckenier, die destijds en
zeker na 1672 het hoofdstedelijke bestuur naar zijn hand zette.
Kort na het huwelijk bezorgde Spiegel zijn schoonzoon het eervolle maar weinig
lucratieve ambt van kerkmeester van de Oude Kerk. Meer dan veertig jaar, tot zijn
dood in 1705, bleef Listingh kerkmeester. Verder dan dat zou hij het in bestuurlijk
opzicht niet brengen en na verloop van tijd deed hij daarvoor ook geen moeite meer.
Zijn gebrek aan politieke ambitie had misschien te
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maken met het ooggetuigeverslag van de moord op de gebroeders De Witt, dat hem
in augustus 1672, heet van de naald, werd toegestuurd. Het kantoor van zijn Haagse
vriend en collega Adriaen Copmoijer was gevestigd tegenover de Gevangenpoort,
de plaats van de slachtpartij. Diens brief, geschreven tijdens de gebeurtenissen, is
een uniek verslag van het drama.5

Zeedwingers bestand tegen de ‘alderwreetste baarren’, met drijfbalken om de golfslag te breken. Ze
zouden het land voorgoed bevrijden van ‘de alles overweldigende en verbreeckende Kracht des
Oceaans’. Ontwerp van Nicolaas Listingh (1702). De gravure is van Daniël Stoopendaal, de golven
werden getekend door de zeeschilder Ludolf Bakhuizen. Collectie UvA, Bijzondere Collecties:
HB-KZL 107.09.23

Aanvankelijk woonden Nicolaas en Geertruyt in zijn ouderlijk huis in de
Langebrugsteeg, waar hij ook zijn praktijk uitoefende. In 1668 verhuisden ze naar
Herengracht 179, ter hoogte van de kruising met de Leliegracht. Hendrick Spiegel
was een jaar tevoren overleden en waarschijnlijk werd het grachtenpand aangekocht
mede dankzij het erfdeel van Geertruyt. Het huwelijk bleef kinderloos. Listingh
behoorde niet tot de bestuurlijke elite, maar wel tot de welgestelde notabelen van de
stad. Na 1683 zijn er geen notariële akten van zijn hand bekend.6 Waarschijnlijk had
hij tegen die tijd zijn schaapjes min of meer op het droge, hoewel hij zijn
advocatenpraktijk tot in de jaren negentig voortzette.
In ieder geval slokte zijn beroep niet al zijn tijd op en kon hij zich volop wijden
aan zijn liefhebberijen. Hij verzamelde tekeningen, prenten en boeken, vooral op het
gebied van architectuur. In de omschrijving van de bibliotheek die na zijn dood werd
geveild is sprake van ‘veel ingebonde werken van Italiaense, Franse en andere
voorname gebouwen, Architectuur, Perspectief &c., Boeken van groote Meesters,
Printen van Italiaense, Franse, Hoog- en Nederduytse Meesters, geleerde mannen
&c’. Uit de boedelinventaris die na zijn overlijden werd opgemaakt blijkt dat hij ook
een grote verzameling gouden en zilveren pen-
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ningen en medailles bezat, evenals een collectie porselein en een aanzienlijke
hoeveelheid schilderijen.7 De advocaat ontwikkelde zich tot een verzamelaar en
kunstminnaar, een ‘amateur’ in de oorspronkelijke zin van het woord.

‘Afbeeldinge van een fraaye Coupel-kerk, uytgevonden door Mr. Nicolaas Listing, Advokaat, om op
de Booter-markt alhier geplaatst te worden; beneffens de geheele Bootermarkt, en alle de om-leggende
Huysen’. Gravure (1695/1700) van Daniël Stoopendaal, naderhand verschenen in Isaäc le Long,
Historische beschryvinge van de reformatie der stadt Amsterdam (1729).
Collectie Stadsarchief Amsterdam: 010097016156

Zijn liefde voor de bouwkunst kwam tot uitdrukking in zijn gedroomde koepelkerk
voor de Botermarkt, waaraan hij vanaf 1684 zo'n tien jaar werkte. Listingh was een
vaardig tekenaar en de nauwkeurige tekeningen waarin hij het ontwerp uitwerkte,
waren van zijn eigen hand. Misschien bestond er een verband tussen zijn bouwkundige
hobby en zijn kerkmeesterschap. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor
de aanschaf van twee door Emanuel de
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Witte geschilderde interieurs van de Oude Kerk, waarvan het ene tegenwoordig in
de kerkmeesterskamer en het andere in het Amsterdam Museum hangt.8 De verstilde
ruimtelijke bekoring van het werk van De Witte, die de Oude Kerk herhaaldelijk
schilderde, sluit aan bij de architectonische aspiraties van Listingh. Zijn bouwkundige
ontwerpen zijn prozaïsche analogieën van diens schilderijen.

Opluistering van de Burgerzaal
Afgezien van de koepelkerk trad Listingh rond 1700 in de openbaarheid met twee
andere bouwkundige projecten die evenmin tot uitvoering kwamen. In de
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eerste plaats bemoeide hij zich met de Burgerzaal van het stadhuis op de Dam.
Vondels ‘achtste wereldwonder’, dat een halve eeuw eerder de torenbouw van de
Nieuwe Kerk had verijdeld, bleek last te hebben van lekkage. In 1698 werd vastgesteld
dat de dakconstructie boven de Burgerzaal grotendeels verrot was en vervangen
moest worden. Listingh had in april 1699 een onderhoud met de regerende
burgemeesters, waarin hij zijn visie op het probleem uiteenzette. Volgens hem was
het niet nodig de gehele kap te vervangen en kon men van de nood de deugd maken.
In de dakconstructie konden een ruime koepel en twee grote erkers worden
aangebracht, die de lichtinval zouden verbeteren en aldus de luister van de zaal
aanmerkelijk zouden verhogen.9
Listingh bood aan zijn ideeën op eigen kosten uit te werken in houten
schaalmodellen, een voorstel dat door de burgemeesters gaarne werd aanvaard. Acht
weken later kon de bouwlustige knutselaar twee grote maquettes laten zien, de ene
met een koepel en twee erkers en de andere zonder. Helaas, de burgemeesters hadden
inmiddels hun belangstelling voor zijn plannen verloren en namen niet eens de moeite
om zijn schaalmodellen te komen bekijken. Ze hadden bij nader inzien meer
vertrouwen in de dakconstructie die was ontworpen door de stadsmeestertimmerman
en zijn collega's.
Listingh was overtuigd van de superioriteit van zijn ontwerp en probeerde door
middel van een publicatie alsnog zijn gelijk te halen. Hij maakte gedetailleerde
tekeningen van de door hem bedachte dakconstructie en decoraties, en liet die in het
koper brengen. Vermoedelijk werden ze gegraveerd door Pieter Schenk I, die in 1701
ook optrad als uitgever van de Nette prent-verbeeldingen vande twee kloecke houte
modelle, inde maandt juny 1699 vervaardigt. Volgens de lange ondertitel openbaarden
de prenten ‘het middel, tottet nog goet-maaken en lange jaaren staande houden van
het schoone en kostelyke dak over de grootte saal van het stadthuys tot Amsterdam’.
In gebonden vorm was dat een prentenboek met zes fraaie dubbelbladige gravures
op groot-folio formaat, die Listingh een lieve duit moeten hebben gekost. De enorme
prenten werden ook opgehangen in een toonkast in de Beurs op het Rokin, met de
bedoeling een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Ze hadden wervende
onderschriften als ‘Wat cieraat en nut dese beide en hooge ligten op die kostelijke
saal en elders souden geven’ en ‘Welk een heerlijk perspectief het soude sijn, dit
vermaakte saal-dak van de eynden in te sien’. De verleidelijke reclame mocht niet
baten: het dak van de Burgerzaal werd verbouwd volgens de sobere plannen van de
stadsmeestertimmerman. Van Listinghs bemoeienis met de Burgerzaal resteert slechts
het grafische hoogstandje van zijn artist's impressions.

Onbreekbare dijken
Hetzelfde kan worden gezegd van zijn bemoeienis met de Diemerdijk, die in 1701
zware stormschade had opgelopen en in april van het volgende jaar voor de zoveelste
keer doorbrak. De overstroming van de laaggelegen landerijen ten oosten van
Amsterdam deed de ruim zeventigjarige Listingh in de pen klimmen. In de nazomer
van 1702 verscheen zijn Incitamentum & adiumentum, dat is Opweckinge ende
aanleydinge tot het uytvinden van bequaame middelen en gronden om de zee-dycken,
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in Hollandt en West-Vrieslandt tegens het soo dikwils doorbreeken [...] te
beschermen.10
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In bondige bewoordingen beschreef de amateur-waterstaatkundige de tekortkomingen
van de Diemerdijk en andere zeeweringen. Hij reikte middelen ter verbetering aan:
houten beschoeiingen aan de buitenkant, zware palissaden die het dijklichaam aan
de binnenkant versterkten, drijfbalken voor de dijk om de golfslag te breken
enzovoorts. Gezien de kosten die dat mee zich meebracht, bepleitte hij dat kritieke
zeeweringen de status zouden krijgen van ‘Gemeene Lands-dijk’. Als zodanig zou
bijvoorbeeld de Diemerdijk niet langer ten laste komen van de dijkplichtige
ingelanden, maar van de provincies Holland en Utrecht. Extra geld voor
dijkversterking kon worden vrijgemaakt door middel van een loterij en extra accijnzen.
De ‘Aucteur’ was zich ervan bewust dat hij een roepende was in de woestijn en
verweerde zich op voorhand tegen ‘Beeter-Weeters’ die ‘syne goede yver, en teedere
sugt voor 't Gemeene Best’ zochten te ‘blameeren’. Hij trachtte zijn verachters de
wind uit de zeilen te nemen door zichzelf te vergelijken met Columbus, die tegen
beter weten in was doorgevaren en daardoor Amerika had ontdekt. En die na zijn
terugkeer zijn benijders de mond had gesnoerd door zijn truc met het legendarische
ei, dat zij niet op zijn punt konden laten staan - waarop de zeevaarder daar een simpel
‘kneusje’ aanbracht, zodat het de zwaartekracht trotseerde.11 Met andere woorden,
Listingh had volgens hemzelf in het dijkwezen het ei van Columbus ontdekt en bleek
wederom zeer overtuigd van zijn eigen kunnen. Kennelijk waren de omstanders
daarvan minder overtuigd, want de schrijver zag zich verplicht in 1705 nog een
boekje te laten verschijnen, nu onder de titel Incitamentum & adiumentum secundum,
dat is een Tweede opwecking en aanleiding, so tot het lang vereischte beeter versorgen
en meerder verstercken van de oude magteloose Muyder-Zee-Dyk. Voor dit vervolg
- iets dunner dan de eersteling - schreef hij een geheel nieuwe tekst.12
De twee kwartoboekjes gingen vergezeld van een aantal prenten, waaronder weer
enige dubbelbladige op groot-folio formaat - veel te groot om ze te kunnen inbinden.
De tekeningen van Listingh werden ditmaal in het koper gebracht door een andere
bekende prentkunstenaar, namelijk Daniël Stoopendaal (1672-1726). De gravures
maken duidelijk hoe Listingh zich een ideale zeewering voorstelde. Hij liet zich bij
de strijd tegen het water inspireren door de vestingbouw van zijn dagen: de door hem
ontworpen ‘zee-dwingers’ vertonen overeenkomst met de dwingers in de bolwerken
rondom een stad. Listingh legt die relatie ook in het voorwoord van zijn tweede
Incitamentum: hij beschouwt zichzelf als een ‘Zee-Soldaat’ die oorlog voert tegen
‘de wilde woeste zee’ en zich ter verdediging van het land bedient van ‘Bolwercken,
Ravelynen, halve Manen, Hoornwercken &c’.13
Opzwiepende en schuimkoppende baren verlenen de prenten van zijn dijkontwerpen
een dramatische spanning - ter verhoging van het effect liet hij de waterpartijen
intekenen door de zeeschilder Ludolf Bakhuizen, gespecialiseerd in stormachtige
golven. Onmiskenbaar had Listingh zich binnen enkele jaren de nodige
waterstaatkundige kennis eigen gemaakt, maar ook zijn deltawerk kwam niet verder
dan fraaie prenten. Zijn voorstellen waren te duur om werkelijk zoden aan de dijk te
kunnen zetten. De papieren perfectie van zijn ontwerpen ging voorbij aan de financiële
en bestuurlijke beperkingen van de realiteit. De houten beschoeiing van de Diemerdijk
werd inderdaad versterkt, maar niet volgens zijn richtlijnen. Overigens haalde die
versterking weinig uit, toen na
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1730 de paalworm toesloeg. De dijk werd na die ramp beschoeid met steen, een
oplossing waaraan Listingh merkwaardigerwijze niet had gedacht.14

Kunstige koepelkerk
Rond 1700, waarschijnlijk een paar jaar eerder, bracht Listingh ook zijn troetelproject
van de koepelkerk in de openbaarheid. Ook dat gebeurde met een reeks prenten op
groot-folio formaat, uitgebracht onder de titel Niew desseyn tot een seer groote,
stercke, en om te hooren, heel bequame coupel-kerck met een hooge tooren daer
midden uyt rysende; gansch dienstig- en gevoeg-lyck te plaatsen op de Booter-Marckt.
De ondertitel vermeldt dat hij het ontwerp had gemaakt ‘door ordre’ van de
burgemeesters en andere stadsbestuurders, die dan ook geacht werden het tot hun
‘glorie en roem’ ten uitvoer te brengen. Ook deze prentenreeks werd gegraveerd door
Daniël Stoopendaal.15
De achterliggende reden van het ontwerp was de Amstelkerk. Deze houten kerk
op het Amstelveld was in 1670 door Daniël Stalpaert gebouwd als een provisorische
preekschuur in de toenmalige nieuwbouwwijk ten oosten van de Reguliersgracht.
De noodkerk bestaat nog steeds, maar dat was niet de bedoeling: tegen het einde van
de zeventiende eeuw ging men ervan uit dat het houten bouwsel zou worden
vervangen door een bestendig stenen godshuis. Listingh had zijn koepelkerk op de
Botermarkt gedacht als het blijvende substituut van de Amstelkerk en tevens als de
hoofdkerk van het oostelijk deel van de grachtenring. Dat ook dit project niet verder
kwam dan de prenten had dezelfde oorzaak als zijn andere ontwerpen: het was te
duur. Het oplappen van de Amstelkerk door nu en dan een paar planken te vervangen
was een stuk goedkoper.
Het grondplan van de overweldigende basiliek was een twaalfhoek met een
doorsnede van 180 voet, ruim vijftig meter. De twaalf muurvlakken hadden hoge
kerkramen met spitsbogen, op de frontale gedeelten met rondbogen. Dankzij een
toelopende kapconstructie versmalde de twaalfhoek in de tweede geleding tot een
zeshoek met een doorsnede van ruim dertig meter. De kerkramen in de zes
muurvlakken waren even groot als die in de eerste bouwlaag en hadden een latei met
de drie andreaskruisen van het stadswapen. Boven de tweede geleding verhief zich
het zeshoekige koepeldak, dat rustte op de zes hoge pilaren die de infrastructuur van
het gebouw vormden. De koepel versmalde naar boven tot een toren met een klok
en een zonnewijzer. De toren werd bekroond door een opengewerkte spits en een
windwijzer in de vorm van een leeuw met het stadswapen. De hoogte van het geheel
was negentig meter - ruim drie meter hoger dan de toren van de Westerkerk met zijn
keizerskroon, de hoogste van Amsterdam.
Het stadsbestuur, blijkbaar de opdrachtgever, stelde enige pogingen in het werk
om de kerk te realiseren. Er schijnt althans een geldinzameling te zijn gehouden,
maar de opbrengst was bij lange na niet genoeg. In het kader van de fondsenwerving
verscheen een speciale editie van de stadsplattegrond van Daniël Stalpaert,
oorspronkelijk uitgebracht in 1664. De opeenvolgende staten van deze kaart tonen
de voortschrijdende bewoning van de nieuwe grachtengordel. Op een deel van de
vijfde editie is de koepelkerk op de Botermarkt ingetekend, als een hoopvolle wissel
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op de toekomst. Normaliter bevat de cartouche een gezicht op Amsterdam, maar in
deze speciale editie is die afbeelding bij de druk afgedekt. Ter vervanging is daar
een gegraveerde tekst gedrukt met
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Ses bondighe reedenen, waarom de plaats tot een kerck op de Booter-marckt, voor
alle andere te verkiesen is. In wervende bewoordingen wordt uitgelegd dat de locatie
in het hart van de stad ideaal is, dat de koepelkerk drie geplande kerken in de
oostelijke uitleg overbodig maakt, dat op het plein geen onteigening of sloop nodig
is en dat de graven ‘ongelyk veel meer, dan elders’ opbrengen. Kennelijk verwachtte
men dat de Amsterdammers massaal in de koepelkerk begraven wilden worden,
vandaar het eigenaardige argument van de funeraire winstgevendheid.16

Detail van de plattegrond van Amsterdam, editie Stalpaert (ca. 1695). In deze variant van de vijfde
editie is de nooit gerealiseerde koepelkerk (nr. 19) ingetekend op de Botermarkt, in de zichtas van de
Utrechtsestraat. Naast de kerk de Boterwaag (nr. 18). Collectie Stadsarchief Amsterdam: 010001000837

Maquette
Bovendien liet Listingh een eikenhouten maquette bouwen van zijn kerk, zoals ook
was gebeurd met zijn ontwerpen voor de kap van de Burgerzaal. Sinds eind 1679
was hij eigenaar van een tuin even buiten de Utrechtse Poort, aan de noordzijde van
de Zaagmolensloot en dichtbij de Amstel - ter hoogte van de plek waar in de
negentiende eeuw, na demping van die vaart, de Gerard Doustraat zou ontstaan in
de stadswijk de Pijp.17 In die tuin stond een buitenhuis waar Listingh geregeld verbleef.
De timmerlieden Claes van Houten en Roelof Germeling vervaardigden daar onder
zijn toezicht de schaalmodellen, vermoedelijk in een hoge schuur.
De verkleinde houten uitvoering van de koepelkerk werd gebouwd op een schaal
van 1: 18, zodat de hoogte ongeveer vijf meter was. Het is te danken aan Listinghs
kerkmeesterschap dat de maquette bewaard is gebleven: na zijn overlijden in 1705,
mogelijk al eerder, is het omvangrijke model overgebracht naar
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de Oude Kerk. Door een wonderlijk toeval of een weldoende voorzienigheid is de
maquette nooit in de kachel verdwenen en valt ze tot op de dag van vandaag te
bezichtigen in de Oude Kerk.18 Het fascinerende miniatuurgebouw bevat aan de
binnenzijde een maatgevend mannetje, dat versteld staat te wezen van de gigantische
afmetingen.
Van het buitenhuis waar Listingh liefhebberde in de bouwkunst is een poëtische
beschrijving overgeleverd - ‘Lustig plaetsje, hoog gebouwt,/ Daer de kunst haer
wooning hout’. De dichter is een zekere Jacob de Moor (1631-1705), een
leeftijdgenoot en vriend van Listingh. De Moor had zijn gedichten opgetekend in
een niet meer te achterhalen handschrift, waaraan in 1885 een artikel werd gewijd
door de toenmalige bezitter.19 Zijn rijmelarij is nooit in druk verschenen en over de
maker zijn geen verdere bijzonderheden bekend. De Moor vermeldt in een van zijn
gedichten dat hij soms dichtbundels leende van Listingh, terwijl uit het poëem over
het buitenhuis valt op te maken dat deze zich in zijn lusthof ook zelf wel eens overgaf
aan de dichtkunst: ‘Daer hy [Listingh] seer diepsinnig dicht,/ In gedachten hoog
verlicht,/ En de Godtheyt soo geleert/ Met syn goude vaersen eert.’ Listinghs poëzie
is evenmin gedrukt en heeft het nageslacht nimmer bereikt, zodat wij ons van een
oordeel kunnen onthouden.
Het gedicht van De Moor lijkt een toespeling te bevatten op (het model van) de
koepelkerk: Listingh voert zijn bezoeker in figuurlijke zin omhoog in zijn droomkerk
en toont hem vandaaruit de Domtoren van Utrecht. Die kon je vanaf een denkbeeldige
hoogte van negentig meter met je geestesoog natuurlijk gemakkelijk ontwaren.
Waaruit De Moor de conclusie trekt dat de geest van zijn gastheer ‘niet aerts en is’.

Meer koepelkerk

Doorsnede van het tweede ontwerp voor een koepelkerk op de Botermarkt door Dirk Truer, ‘Mr.
Metselaer’ (1736). Gravure door Joost van Sassen. Collectie Rijksmuseum: RP-P-AO-23-75D

In 1702, kort na de verschijning van het eerste Incitamentum over de dijkbouw,
liet Listingh zich portretteren door de schilder Arnold Boonen (1669-1729). Een
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vriendelijke oude heer van 72 jaar, gezeten op rode stoel, kijkt ons welwillend aan.
Zijn witte bef is een verwijzing naar zijn vroegere beroep van advocaat. Hij heeft
zich omringd met attributen die zijn werkzame leven illustreren. Zijn handen rusten
op het Corpus iuris, waaronder twee herkenbare prenten liggen: de ene van een
versterkte dijk, verschenen bij het eerste Incitamentum, de andere van de koepelkerk
op de Botermarkt. Op de muur achter hem hangt een derde prent, onmiskenbaar een
van de Nette prentverbeeldingen van de kap van de Burgerzaal. Het doet wat tragisch
aan dat Listingh zich met gepaste trots heeft laten vereeuwigen met zijn drie
bouwkundige mislukkingen.20
Het tweede Incitamentum verscheen begin augustus 1705 en korte tijd later, op 7
oktober, overleed Listingh, tot het einde van zijn dagen
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voortbouwend aan zijn luchtkastelen en imaginaire dijken. Op 12 oktober 1705 werd
hij begraven in de Oude Kerk, naast het graf waarin zijn vrouw Geertruyt hem vier
jaar eerder was voorgegaan. Hun laatste rustplaats in de graven 351 en 352 in de
noordelijke zijbeuk werd gemarkeerd door een zerk met hun namen, familiewapens
en de optimistische epitaaf ‘Na dit een beter’.21 Ongetwijfeld was die fraaie grafsteen
door Listingh zelf ontworpen, zodat er op de valreep althans één ontwerp werd
gerealiseerd. Het zou passend zijn geweest als de maquette van de koepelkerk boven
het graf was geplaatst, maar voor zover valt na te gaan is dat niet gebeurd.
De afwikkeling van de nalatenschap, met een geschatte waarde van f 60.000, werd
verricht door notaris Michiel Servaes.22 De erfgenamen waren neven en nichten van
hem en zijn vrouw, in de eerste plaats nicht Elisabeth die de laatste jaren zijn
huishouden had bestierd. In de boedelinventaris worden ook de talrijke koperplaten
opgevoerd die Listingh had gebruikt voor de illustraties van zijn bouwkundige
publicaties - voor de koepelkerk alleen al 33 stuks.23 Die platen moeten in maart 1706
zijn geveild samen met de prentencollectie en de bibliotheek. Als de neerslag van
onuitgevoerde en onuitvoerbare projecten verloren ze hun waarde en latere afdrukken
zijn dan ook niet bekend - met uitzondering van één prent, de mooiste van de serie
over de koepelkerk.
In 1729 verscheen bij de Amsterdamse boekhandelaar Johannes van Septeren de
Historische beschryvinge van de Reformatie der stadt Amsterdam, geschreven door
de bibliofiel en historicus Isaäc le Long.24 Aan het slot van zijn boek komen Listingh
en diens koepelkerk ter sprake. Verwijzend naar de maquette in de Oude Kerk en de
prenten van de koepelkerk deelt de auteur mee dat hij op het nippertje een van de
koperplaten in handen heeft gekregen:
Van deze konstige Plaaten is my de voornaamste by geluk in handen
gekoomen, terwyl deselve reeds na haaren ondergang helde; verbeeldende
dese Coupel-Kerk in syn geheel, beneffens den gantschen Booter-Markt
vol gewoel, gelyk die gemeenlyk op de Markt-daagen gesien wordt; als
meede alle de omliggende Huysen, seer nauwkeurig en niet min konstig
na't leven verbeeldt [...].25
Le Long voegde afdrukken van de groot-folio prent (53 × 71 cm op de plaatrand)
bij zijn boek - te groot om in te binden, dus voor zover nog aanwezig ligt hij als een
losse, opgevouwen bijlage achterin. Dankzij het feit dat Le Long de koperplaat redde
en de koepelkerk als curiosum opnam, zijn verscheidene afdrukken bewaard gebleven.
Stoopendaal had dertig jaar eerder een grafisch hoogstandje geleverd. Je kunt tijden
kijken naar de details van het marktgewoel: kramen, kruiwagens, koetsen, spelende
kinderen, kopende huisvrouwen, flanerende wandelaars, rondhollende honden en ga
zo maar door. Aan de rechterzijde, naast de vierkante Boterwaag, staat een podium
waarop toneelspelers of kwakzalvers voor een toegestroomde schare publiek hun
kunsten vertonen. Als pendant is aan de linkerzijde achter het waaggebouw een
tweede podium afgebeeld, waarop je een grote opengewerkte ton ziet - het rekwisiet
van de legendarische kwakzalver Tetjeroen, die vanuit deze verwijzing naar Diogenes
bezig is zijn onfeilbare geneesmiddelen aan de man te brengen.26
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Le Long sprak de hoop uit dat de koepelkerk alsnog zou worden gebouwd en
blijkbaar werden die woorden ter harte genomen door Dirk Truer, ‘Mr. Metse-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

150
laer’. Geïnspireerd door de maquette en de prenten van Listingh vervaardigde hij
een eigen ontwerp voor een koepelkerk op de Botermarkt, minder imposant en ook
minder hoog dan die van zijn voorganger. Het grondplan bestond bij hem uit een
achthoek met gebogen muren, met een doorsnede van ongeveer 35 meter. Zijn
tekeningen werden door de graveur Joost van Sassen in het koper gebracht en in
1736 als een reeks van vier prenten gepubliceerd door de Amsterdamse kaartuitgevers
Reinier en Joshua Ottens. Maar ook het ontwerp van Truer zou niet verder komen
dan mooie folioprenten - en daarmee is het laatste woord gezegd over een koepelkerk
op de Botermarkt.27

Catootje
Zo'n ongebouwde kerk wekt algauw weemoedige mijmeringen over de rijkdom van
het onvoltooide. Aan de andere kant geeft het fiasco aanleiding tot een zekere
opluchting, want Listinghs buitenproportionele schepping zou het hele Rembrandtplein
hebben gedomineerd. Het immense gevaarte had zelfs geen ruimte gelaten voor het
standbeeld van Rembrandt, zodat ook de naamsverandering achterwege was gebleven.
Zo'n enorme sta-in-de-weg had het tramverkeer naar het oosten en zuiden van de
stad geblokkeerd. Zoveel versteende godsvrucht had de jaarlijkse kermis op de
Botermarkt om zeep geholpen en de ontwikkeling tot een uitgaans- en theatergebied
gefnuikt - wat overigens de in 1927 aldaar vermoorde zanger Pisuisse het leven zou
hebben gered. Enzovoorts, met de ‘contrafactuele analyse’ kun je alle kanten op. In
ieder geval is het mooi dat de simpele houten kerk op het Amstelveld dankzij het
falen van Listingh is blijven bestaan.28
Tot slot moet er nog een mogelijke misvatting uit de wereld worden geholpen.
Wanneer je een tijdje bezig bent met de Botermarkt, begint er in je hoofd een liedje
te dreinen over ene Catootje die daarheen ging en kon maken wat zij wou. En zij
maakte van boter een dominee, een wafelvrouw, een toverheks en nog veel meer,
wat zij ‘pardoes’ deed. Al die figuren doen hun zegje en stapelen zich daarmee op
in het steeds langer wordende refrein. Zou dat botervrouwtje zijn ontstaan in de
achttiende eeuw?
Dat blijkt niet het geval, haar relatie met de Botermarkt is even virtueel als die
van de koepelkerk. Het lied werd in 1954 door Jean Senn geschreven voor een
cabaretprogramma van Wim Sonneveld. Senn gebruikte de melodie en bewerkte de
tekst van een ouder lied, maar dat speelt niet op de Botermarkt. In die eerdere versie
gaat Catootje naar de Rozenstraat, waar zij kon maken wat zij zag - een viool, een
schuiftrompet, een Turkse trom en nog veel meer, waaronder een paar antisemitische
gewrochten. Elk maaksel wordt opgevoerd met een kenmerkend geluid dat wordt
herhaald in het stapelrefrein. De Rozenstraat-versie ontstond in het laatste kwart van
de negentiende eeuw en greep terug op een Vlaamse variant, waarin ‘Mijne man
kwam door de Lombaardstraat / en hij kon maken wat hij zag’. Op haar beurt is deze
Vlaamse ballade te herleiden op een anti-napoleontisch straatlied dat kort na 1800
ontstond in Hamburg en waarin ene Jan Hinnerk kon maken wat hij wou, met inbegrip
van een Franse keizer. Alle varianten hebben gemeen dat de melodie is afgeleid van
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een aria uit Mozarts Le nozze di Figaro - zodat deze folkloristische uitweiding toch
nog een achttiende-eeuws slotakkoord heeft.29
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13 Incitamentum & adiumentum secundum, p. 5.
14 Alfons Fransen, Dijk onder spanning. De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van
de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 (Hilversum 2011), p. 213-245.
15 De titelprent van de reeks gravures vermeldt geen uitgever of verschijningsjaar. Het
Rijksprentenkabinet bezit elf prenten uit het Niew desseyn, maar vermoedelijk was de serie
groter: Isaäc le Long (zie noot 23-25) heeft het over zeventien prenten.
16 Marc Hameleers e.a., Kaarten van Amsterdam, deel 1 (Bussum/Amsterdam 2013), p. 99.
17 SAA 5075, notaris M. Servaes, inv. nr. 4999, boedelinventaris N. Listingh (oktober 1705), f.
797.
18 Het model heeft niet al die tijd in de Oude Kerk gestaan. In 1808 werd het overgebracht naar
de Nieuwe Kerk, maar in 1960 verhuisde het weer naar de Oude. In 1999 is de maquette
gerestaureerd door de beeldhouwer Karoly Szekeres uit Deventer. Zie ook R.W. Tieskens, D.P.
Snoep e.a., Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland (Zutphen 1983), p. 82-83.
19 G. van Rijn, ‘Een onbekend Amsterdamsch dichter der XVIIde eeuw’, in: Nederland 1 (1885),
p. 89-122, aldaar p. 111-112 (beschikbaar via Delpher). Volgens Van Rijn onderhield De Moor
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ook contacten met prentkunstenaar Romeyn de Hooghe, schoolmeester Franciscus van den
Enden en schoonschrijver Lieven van Coppenol (ibid., p. 90).
Het schilderij behoort tot de collectie van het Amsterdam Museum (SA 40960), maar is in
bruikleen gegeven aan de Oude Kerk en hangt daar in het Kerkmeesterscomptoir.
Herman Janse, De Oude Kerk te Amsterdam (Zwolle/Zeist 2004), p. 343. De dubbele zerk van
de Listinghs ligt nu in de Mariakapel van de Oude Kerk, nrs. 29-30. Zie ook Beeldbank SAA,
nr. 010097001029, tekening van de zerk door Berendina M. Bijtelaar.
Van Eeghen, ‘Familiestukken van Metsu’, p. 84-85; SAA 5075, notaris M. Servaes, inv. nr.
4999, boedelinventaris N. Listingh (oktober 1705), f. 753-836. Op f. 841-859 een afschrift van
het ingewikkelde testament.
Die 33 koperplaten van de koepelkerk komen overeen met de zeventien prenten waaruit volgens
Le Long (zie hierna) het Niew desseyn bestond. Dubbelbladige prenten vereisten twee
koperplaten.
Het werk van Le Long (1683-1762) was eigenlijk bedoeld als het derde deel van een nieuwe
editie van Caspar Commelins oorspronkelijk tweedelige Beschryvinge van Amsterdam, een
coproductie van vier boekhandelaren. Zij schoven gaandeweg Le Long terzijde en gingen in
zee met Pieter Vlaming, maar na diens dood in 1733 raakte het project in de versukkeling. Le
Long liet zijn werk in 1729 bij Van Septeren verschijnen als een afzonderlijk boek, onder de
titel Historische beschryvinge van de Reformatie der stadt Amsterdam. Zie I.H. van Eeghen,
De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, deel 4 (Amsterdam 1967), p. 122-124. Zie ook
www.perkamentus.blogspot.com, 3-12-2012 (geraadpleegd 25-10-2018).
Le Long, Historische beschryvinge, p. 572-573.
Rietje van Vliet en Maarten Hell, ‘Tetjeroen, de legendarische kwakzalver van de Botermarkt’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 38 (2015), nr. 1, p. 173-188.
De prenten van Truers koepelkerk zijn aanwezig in het Rijksprentenkabinet (RP-P-AO-23-75A
t/m -D), het Stadsarchief Amsterdam (010056917754 t/m -57) en de Universiteitsbibliotheek
Leiden (P321N370 en -71).
Listinghs koepelkerk in de zichtas van de Utrechtsestraat zou een groot deel van de Kippenhoek
in beslag hebben genomen, het zuidoostelijke deel van het plein waar vanouds de handelaars
in gevogelte en eieren stonden. De gehele Kippenhoek werd in 1926 gesloopt en maakte plaats
voor het in 1932 voltooide hoofdkantoor van de Amsterdamsche Bank, een van de voorlopers
van de ABN-AMRO. Het standbeeld van Rembrandt van Louis Royer werd in 1852 geplaatst op
het gedempte stuk Reguliersgracht naast de Botermarkt, dat bekend stond als het Kaasplein. In
1874 werd de Boterwaag gesloopt en in datzelfde jaar werd Rembrandt verplaatst naar het
midden van de Botermarkt. Het standbeeld van Thorbecke van Ferdinand Leenhoff,
oorspronkelijk bestemd voor het Haagse Binnenhof, kwam in 1876 te staan op het Kaasplein.
In datzelfde jaar besloot de Amsterdamse gemeenteraad het Kaasplein te hernoemen tot
Thorbeckeplein en de Botermarkt tot Rembrandtplein.
Zie het blog van Bert van Zantwijk over de herkomst van volksgebruiken en liedjes:
www.bertvanzantwijk.wordpress.com, 18-8-2018, ‘Catootje’ (geraadpleegd 25-10-2018).
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A la mode
Kant uit het buitenland
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg
Lange tijd was de uitbundige Franse mode toonaangevend in de bovenste lagen van
de Nederlandse bevolking. Weliswaar verschoof de aandacht aan het einde van de
achttiende eeuw, na 1785, naar de gematigder Engelse mode omdat men steeds meer
kritiek kreeg op de verkwistingen aan het Franse hof. Echter, accessoires en andere
kledingversierselen van kant bleven ook toen populair, zij het in mindere mate.
Mutsen, halsdoeken, kragen, engageantes (stroken aan de mouw), beffen, strikken
en stroken, handschoenen met en zonder vingers (mitaines): het aanbod aan kanten
galanterieën was de gehele eeuw zeer gevarieerd. De prijzen logen er niet om. In
Nederland kwam de kantindustrie niet van de grond en men was dus vooral
aangewezen op buitenlandse kanten. Wat hadden kantwinkels in de achttiende eeuw
zoal te bieden uit dat buitenland?

Italië

Portret van Catherine Bégon, echtgenote van Joseph Bouër. Met een pellerine en japonlijfje van
Chantillykant. Collectie Rijksmuseum: SK-A-233

Venetiaanse kanten waren bijzonder. De Venise plat, de Venise en reliëf, de Venise
en gros reliëf en de Venise en rose werden veel gebruikt voor kragen en jabots. De
motieven kregen een dunne, dikke of zeer dikke rand, die met steken was omwoeld
zodat een reliëfeffect ontstond. Tussen de patroontjes maakte men spijltjes. Het
naaldkant (Punto in area) had aanvankelijk geometrische patronen (Reticella-kant),
maar ontwikkelde zich in de achttiende eeuw tot kant met bogen en florale motieven.
Een andere Italiaanse kantsoort was de Burano, genoemd naar het gelijknamige
eiland in de lagune van Venetië. Hierbij was de achtergrond van tule. In Genua
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maakte men kloskant, dat hier duur was. Uit Milaan kwam een gekloste kantsoort
met een gesloten weefsel, dat meestal voor kerkelijke doeleinden gebruikt werd,
evenals goudkant.
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Frankrijk
Alençon en Argentan waren beroemd om hun naaldkant, gemaakt van fijn linnen.
Het werd ook elders gemaakt, maar kenmerkend voor het kant uit deze plaatsen was
de mazenachtergrond die met figuurtjes was bewerkt. Alençonkant had motieven
van bloemetjes en blaadjes; er werd een paardenhaar gebruikt om de vormen mooier
te laten uitkomen. Ook werden er jachttaferelen uitgebeeld, met honden en herten.
Het kant uit Argentan had een minder fijne achtergrond. Beide kantsoorten werden
veel geëxporteerd.

In het Noord-Franse Valenciennes werd kloskant met een ronde of vierkante maas
gemaakt, met een dubbele draad. Kantwerksters uit Vlaanderen leerden de techniek
aan hun Franse collegae of gingen zelf naar Frankrijk. Chantillykanten
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waren van lichtgekleurde (Blonde) of zwarte zijde. Mevrouw Boere (Bouër) droeg
op haar portret uit 1746 van Liotard (Rijksmuseum) een pellerine en japonlijfje van
deze kantsoort.

Vlaanderen
Na de Franse Revolutie kwam de Vlaamse kantproductie echt goed op gang, ten
koste van de Franse.
Van kloskant werden zowel eenvoudige strookjes voor mutsen als ingewikkelde
patronen voor jabots en manchetten gemaakt. Binche-kant, in Antwerpen geklost,
had een dichte achtergrond van spinnetjes. Eerder in de eeuw, in de Régence- en
Rococotijd, was binche de belangrijkste kantsoort.
Kant uit Vlaanderen werd met de naam Flandres aangeduid. Vaak waren het
geschulpte stroken, aan kragen en manchetten gezet, zoals op het schilderij van
Johannes Cornelisz Verspronck, Meisje met blauwe jurk (1641), dat in het
Rijksmuseum wordt bewaard. Flandres werd ook wel Trolle-kant genoemd. Het is
niet duidelijk waarom. Misschien wegens de dikke draden die men gebruikte: die
werden in het Vlaams ‘drollen’ genoemd. Maar het woord kon ook van ‘trolies’
(tralies) zijn afgeleid: de achtergrondmaas was immers vierkant en leek op tralies.
Kant uit Mechelen was zeer kostbaar. Kenmerkend was een dikke draad rond het
ornament, dat in linnenslag was gewerkt. De breedte van de stroken was vijftien
centimeter. De techniek was erg ingewikkeld en dus tijdrovend, omdat er veel klossen
voor nodig waren. Kant uit Lille (Rijsel) is in de achttiende eeuw ontstaan. Het is op
dezelfde manier gemaakt als Blonde, maar is veel grover en van linnen.

Engeland
De Engelse kantindustrie heeft haar ontstaan te danken aan Franse en Belgische
vluchtelingen. De kanten zijn zwaarder dan op het continent en hebben vaak motieven
als distels en roosjes, alsmede bijbelse voorstellingen. Van regeringszijde is vaak
geprobeerd deze industrie te beschermen door invoerverboden uit te vaardigen.
Desondanks was de import groot en werd er veel gesmokkeld. Het koninklijk Hof
deed daar vrolijk aan mee: Mechelse kant werd daar in grote hoeveelheden gedragen.

Hollands kant?
In de Nederlandse kantwinkels kon men ook ‘Hollands’ kant kopen. Het is vrij
massief en werd in Vlaanderen gemaakt, speciaal voor de Hollandse markt. Aan dat
laatste heeft deze soort kant haar naam te danken.
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Achttiende-eeuwse ABC-boeken voor de jeugd
Frits Booy
Men moet in 't A/B/C/ geoeffend wezen,
Eer men in eenige Boeken iet kan lezen.1

Vanaf de vroege vijftiende tot in de late achttiende eeuw waren abc-boeken hét
middel om kinderen spellen en lezen te leren. Het begon met een plankje met een
gegraveerd alfabet (AB-bordje) of met een even groot velletje perkament, bevestigd
op een plankje, met erop een alfabet, lettergrepen, gebeden en/of het Onze Vader
(hornbook). Via een tot boekje gevouwen vel (haneboek) en een even groot boekje
met kleine afbeeldingen bij de woorden waarmee dieren en dingen worden aangeduid
(beeld-alfabet), ontwikkelde het abc-boek zich tot een prentenboek met afbeeldingen
van een halve of hele pagina (prent-abc). Deze bordjes en boekjes waren tot eind
achttiende eeuw bijna allemaal ook bedoeld voor godsdienstig onderricht. Na de
invoering van een nieuwe spel- en leesmethode halverwege de achttiende eeuw
verloor het abc-boek heel geleidelijk zijn functie als schoolboek.

Het hornbook, AB-bordje of schoolbordje

Detail van de kinderprent ‘Wilt hier, ô jeugd! met lust begluuren, Een reeks van fraaije
dwerg-postuuren’ (Amsterdam, Erven Wed. C. Stichter, [1715-1813]), nr. 12. Collectie Rijksmuseum:
RP-P-OB-206.853

Het hornbook is een rechthoekig velletje perkament of papier van
duodecimoformaat (ca. 12 × 7 cm) met daarop geschreven of gedrukte letters van
het alfabet, lettergrepen en/of het Onze Vader. Om de tekst te beschermen werd deze
bedekt met een heel dun velletje hoorn (van bijvoorbeeld een koe), dat op een houten
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plankje met handvat (als bij een kaasplankje) vastgespijkerd of met krammetjes
vastgezet werd. In het handvat werd een gat gemaakt waardoor een touwtje kon
worden gedaan om het plankje desgewenst aan de broekriem of de muur te hangen.
Het hornbook komt oorspronkelijk uit Groot-Brittannië en wordt al genoemd in een
archiefstuk uit 1405. In de Nederlanden noemde men zo'n plankje ook wel
schoolbordje of AB-bordje. Daarvan zijn er in ons land nog maar vier over, maar in
Groot-Brittannië zijn er veel meer bewaard gebleven.
Hornbooks werden tot in de achttiende eeuw op school gebruikt, getuige een notitie
op een van de bordjes. Het is het oudst bekende Nederlandse hornbook:
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een eikenhouten plankje van 11,4 × 6,7 cm, waarop het papier met koperdraad is
bevestigd. Onderaan staat de naam van de uitgever: d'Erve de Groot te Amsterdam,
die daar werkzaam was van 1719 tot 1738. Op de achterkant van het plankje staat
geschreven: ‘Schoolbortie van mijn Dogter Catharina Wieuland bewaart tot haar
gedagtenis 1739’.2 Nog op een kinderprent met allerlei dwergen erop uit circa 1785
staat een dwerg-schoolmeester met een bordje en de tekst als op de illustratie op de
pagina hiernaast.3

Het haneboek
De opvolger van het hornbook is het haneboek: een boekje van octavoformaat (ca.
17 × 10 cm) met een of meer alfabetten in diverse lettertypen, alle vocalen en ‘Mede
luydende Letteren’, lettergrepen, de geloofsbelijdenis, de doopformule, de Tien
Geboden, de woorden van Christus tijdens het Laatste Avondmaal, enkele gebeden
en een gedicht met leefregels waarvan de versregels beginnen met de letters van het
alfabet. Voorop of erin staat een haan afgebeeld als symbool van vroeg opstaan om
vlijtig aan het werk te gaan. Ook wordt er vaak een schoolklas afgebeeld. Het
haneboek werd op één vel gedrukt, dat vervolgens zo gevouwen werd dat er een
boekje ontstond van zestien pagina's, die vaak niet werden losgesneden om alles
goed bij elkaar te houden.4
In de loop van de zeventiende eeuw ging dit boekje Groot ABC-boek of Nieuw
groot ABC-boek heten en in de tweede helft van de achttiende eeuw werd het erg
populair.5 Een Groot ABC-boek uit 1781, uitgegeven bij Adam Meyer in Amsterdam,
heeft als ondertitel Zeer bekwaam voor de jonge kinderen te leeren, gevolgd door
het rijmpje dat bovenaan dit artikel staat. Op de eerste pagina vinden we een haan
afgebeeld met daaronder:
De Haen verkondight 's Heeren Dagh,
Heeft by syn Huysgesin ontsagh:
Hy roept een yeder vroegh aen 't werk
En Sondaeghs neerstigh in de Kerck.

Haan en letters in het Groot A/B/C/Boek (Amsterdam, Adam Meyer, 1781). Collectie UvA, Bijzondere
Collecties: OK 04-3856

Daarna volgen acht alfabetten, waarvan vijf met Gotische, twee met Romeinse en
één met cursieve letters. Dan vinden we de vocalen en de medeklinkers en
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vele lettergrepen van twee letters. Van deze lettergrepen beginnen er dertien met een
a, dertien met een e, dertien met een i, dertien met een o en dertien met een u.
Vervolgens komen Ba, Ca, Da, Fa, Ga, Ha, Ja, Ka, La, Ma, Na, Pa, Ra, Sa, Ta, Va,
Wa en Za en daarna combinaties met e, i, o en u. Dan volgen ‘Dat Vader Onze’, ‘De
Hoofd-artykelen onzes Christelijcken Geloofs’, ‘Van den Heiligen Doop’, ‘De Tien
Geboden des Heeren’, ‘Van 't Nagtmaal Christi’, ‘Het Morgen gebed’, ‘Het Avond
Gebed’, ‘Gebed voor het Eeten’, ‘Een ander voor het Eeten’, ‘Gebed na het Eeten’,
‘Een ander na 't Eeten’ en tot besluit het ‘Christelyke A/B/C’. Dat laatste bestaat uit
25 korte religieuze tekstjes die beginnen met de letters van het alfabet (minus de J)
en een opdracht, aanmoediging of spreuk inhouden, zoals:
A Alle goede Giften, ende volmaakte Gaven, die komen van den Vader der Ligten.
B Bid Godt om Wysheyd zy zal u gegeven worden.
C Christus is voor ons Gestorven op dat wy zouden Leven.
D De Dood der Gelovige en is geenen Dood maar een doorgang in 't Eeuwige Leven.
E Elendigh Mensche! denk op 't Sterven.
F Frayer is 't toekomende Leven, dan 't tegenwoordig.

Deze inhoud is ontleend aan het zestiende-eeuwse Emder bedingen (gebedenboekje
uit Emden) of Groot Emder. Dat is een abc-boek met gebeden uit een te Emden voor
de protestantse gemeenten gedrukte catechismus.6
Een Nieuw groot A/B/C/Boek, uitgegeven in 1765 bij Salomon Cohen in 't
Reenseveen (Veenendaal), heeft ongeveer dezelfde inhoud, maar aan het eind vinden
we een ander ‘Christelijk A B C’. Het is een gedicht van zes kwatrijnen, waarvan de
eerste letters van de regels het alfabet vormen (minus de J en de Q). Deze tekst die,
als daar aangegeven, gezongen kan worden op de wijs van ‘O Zalig, heilig
Bethlehem’, begint aldus:
Ach Heer! terwijl ik in mijn Jeught
Ben gansch besmet met vuile zonden,
Cier my voor uwen Geest met Deugt:
Doe my in Christus zijn gevonden.

In sommige haneboeken is duidelijk invloed van de Verlichting te merken, want het
abc-gedicht aan het eind is dan algemeen opvoedend in plaats van religieus.
Bijvoorbeeld: een haneboek uit 1794, uitgegeven bij David du Mortier in Leiden,
bevat een abc-gedicht met bij de A: ‘Al wat kwaad is moet gij mijden’ en bij de F:
‘Feestgang moet geen Schoolgaan weeren’.
Volgens de Bibliografie van achttiende-eeuwse school- en kinderboeken van het
echtpaar Buijnsters was in die eeuw van alle abc-boeken het haneboek het meest
voorkomende en kende het enkele varianten: zo zijn er haneboeken voor calvinisten,
katholieken, joden en lutheranen bekend.7

Het beeld-alfabet
Rond 1750 verscheen bij ‘boekverkooper’ Kornelis de Wit (werkzaam: 1736-1764)
in Amsterdam een haneboek, getiteld Groot A,B,C, boek, maar nu met prenten, een
beeld-alfabet. Dat was iets nieuws: een leesmethode, die bij elke letter van
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het alfabet een afbeelding geeft van een ding of een dier, waarvan het kind het
bijbehorende woord moet raden, want dat staat er niet bij. Bij de A zien we een
prentje van een aal, bij de B een bril tot en met de Y van ‘ey’ (ei!) en de Z van zeef.
De letters I en J staan samen bij de afbeelding van een inktpot, bij de X wordt geen
voorwerp of dier, maar een fraaie X afgebeeld. Met dit boek leerden vrijwel alle
kinderen in die tijd lezen.

Een beeldalfabet uit Kornelis de Wit (ed.), Een nieuwyks uitgevonden A.B.C. boek (Amsterdam,
Kornelis de Wit, 1759). Privécollectie
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Telvoorbeelden uit Kornelis de Wit (ed.), Een nieuwlyks uitgevonden A.B.C. boek (Amsterdam,
Kornelis de Wit, 1759). Privécollectie

Maar daar liet De Wit het niet bij. In 1759 publiceerde hij een ander abc-boek (16
× 10 cm), met veel meer tekst en vier alfabetten met bij elke letter (behalve de X)
een prentje.8 De lezertjes hoeven nu niet meer te raden naar de benamingen van de
getoonde dieren en dingen, want die staan nu op de pagina ernaast. Ik citeer hier de
gehele titel, omdat die de inhoud en bedoeling van dit leerboekje duidelijk weergeeft.
Daaruit blijkt ook dat het om meer dan leren lezen gaat:
Een nieuwlyks uitgevonden A.B.C. boek. Om de kleine kinderen, op eene
gemakkelyke wyze, de verscheide soorten van letteren [letters] te leeren
kennen en noemen: door middel van figuuren, by de kinderen bekend: en
welker naamen de klank der letteren, zo veel mogelyk, uitdrukken. Hier
by is gevoegd, een nieuwe manier om de kinderen, door afbeeldingen, te
leeren tellen: de byzondere soorten van cyfer-letters te leeren kennen en
noemen: mitsgaders de voornaamste streeken der winden, op het compas.
Benevens eenige afbeeldingen van kopere, zilvere en goude geld-munten,
in deze Provintien gangbaar. Alles, ten dienste der eerste jeugd.
Daaronder staat als motto: ‘Die met deze Printjes Speelen, Zal 't A.B. niet ligt
verveelen’.
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De letter N (voor Neêrland) uit Johan Hendrik Swildens, Vaderlandsch A-B boek voor de
Nederlandsche jeugd. Op de vloer kaarten van de VOC-gewesten (Amsterdam, W. Holtrop, 1781).
Privécollectie

Het boekje begint met vier verschillende alfabetten met prentjes: twee Duyts
(Gotisch), een Romyns (niet cursief) en een Schrijf (cursief) alfabet met ernaast de
bijbehorende woorden zoals Arend, Boek, Citroen tot en met Wereld, X, Yzerepot
en Zoutvat. Daarna volgen pagina's met cijfers om te leren tellen en klokkijken,
munten om te leren rekenen met geld, de bijbelse geschiedenis in vraag en antwoord,
de artikelen des geloofs, het doopformulier, de Tien Geboden en tot slot een aantal
gebeden. Het boekje was dus uitermate geschikt als voorbereiding op het leven na
de school zowel wat betreft praktische informatie als religieus onderricht.
In zijn ‘Voorbericht’ geeft De Wit aan dat hij iets nieuws op het terrein van spelen leesonderwijs te bieden heeft, en legt hij zijn leermethode uit. Het leesonderwijs
ging tot nog toe uit van de spelling en niet van de klank. Dat leidde tot het opdreunen
van afzonderlijke letters zoals: bé aa el (bal). In zijn boekje benadrukt hij het
educatieve aspect, dat veel meer dan bij vroegere haneboeken aanwezig is. Om tot
kennis te geraken moet de jeugd de letters op aangename wijze en al spelende leren,
met behulp van afbeeldingen van voorwerpen en dieren uit de wereld van het kind
zoals een bril, duif, klomp, mes, koe, pijp, schoen, tol, wieg en ei; de x moet het van
een ‘Exster’ (ekster) hebben! Het gaat trouwens wel om de jeugd uit de betere kringen,
gezien begrippen als ‘cedul’ (doopceel), degen, eenhoorn, viool, notenboek, ‘pallet’
(badmintonracket), theebus, waaier en zoutvat. Ook zal zo'n geïllustreerd boekje
relatief duur zijn geweest vanwege de extra kosten van het laten maken van prenten.
Alles is helemaal bedacht en uitgelegd volgens de ideeën van de Verlichting of
zoals De Wit het in zijn ‘Voorbericht’ verwoordt:
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Gelyk het Leezen volstrekt noodzakelyk is, om tot alle soorten van
Wetenschappen te geraken, zo is de kennis der Letteren, daar toe de eerste
en noodzakelykste Trap. Elk die iets toebrengt, om het verkrygen deezer
kennis gemaklyk en vermaakelyk te maken, doet buiten twyffel, een
nuttelyk Werk.
De Kinderen, welken men dit, zo vroeg mogelyk zy, behoord te leeren,
valt dit, om dat zy het nut 'er niet van begrypen, doorgaans zwaar en
verdrietig. Ik hebbe derhalven uitgedagt, om de Kinderen op een ligte en
aangenaame wyze, en al speelende, de Letteren te leeren, door middel van
Figuuren [afbeeldingen], in welker naamen de klank gehoord wordt van
de Letter die 'er by staat. Eene manier van Onderwijs, tot nog toe, myns
wetens, in ons Land niet bekend: waarom dit Boekje den naam draagt van
Een Nieuwlyks Uitgevonden A.B.C. Boek. [...] Men heeft daarom
toegelegt, om zodanige Figuurtjes te gebruiken welke voor de Kinderen
kennelyk [bekend] waren; 't zy men ze ontleend hebbe van hun Speeltuig,
of van dingen, welke in de huisgezinnen dagelyks gebruikt worden, of
anderen die zy door het zien en hooren noemen, leeren kennen.
Daarna legt De Wit het gebruik van zijn boekje uit en besluit zijn inleiding met een
kort versje:
Die de Letter nog niet weet,
Vraag het Beeldje hoe hij heet.
Wie zou 't Schoolgaan niet begeeren,
Als hij Speelen kan en Leeren?

Dit versje doet denken aan de bekende versregels van Hieronymus van Alphen uit
zijn bundel kinderversjes (1778): ‘Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen. En
waarom zou mij dan het leeren verveelen?’.9 Zou het versje van De Wit hem
geïnspireerd hebben?
Behalve om te leren lezen geeft het boekje ook instructies over tellen en diverse
in de Nederlanden gangbare munten, verduidelijkt met een aantal prenten. Eén prent
gaat over tellen en cijfers: we zien een linker- en rechterhand met boven de vingers
de getallen I tot en met X, dus in Romeinse cijfers. Om een afbeelding van een grote
klok zijn twaalf hokjes gegroepeerd met elk een kleine afbeelding en eronder een
Arabisch en een Romeins cijfer, die cijfers gaan van 1 tot en met 12: 1. Man I; 2.
Vrouwen II, 3. Boomen III tot en met 10. Stuiters X, 11. Hoofden XI en 12. Steenen
XII (dominostenen van 1-12). Onder de klok is een windroos afgebeeld, waarop de
windrichtingen zijn aangegeven.
Het geldgidsje telt zes pagina's met tekst en afbeeldingen over de waarde van de
geldstukken die toen in ons land in omloop waren. Ze lopen van een duit en een
stuiver (= acht duiten) tot een gouden rijder (veertien gulden). Het boekje eindigt
met bijbelse informatie in vraag- en antwoordvorm, enkele gebeden en de
geloofsartikelen.

Het prent-abc
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Ook al had De Wit in zijn vernieuwde spel- en leesmethode de religieuze teksten
gehandhaafd, het boekje sloeg niet aan. De ouderwetse haneboeken bleven op de
scholen nog lang in gebruik. In de jaren zeventig van de achttiende eeuw kwam er
een omslag door de grote invloed van filantropijnen als Johann Bern-
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hard Basedow en Joachim Heinrich Campe.10 Daarna werd het onderwijs steeds
kindvriendelijker en vooral gericht op praktisch nut en goed burgerschap.
Het prent-abc is weer een volgend stadium in de ontwikkeling van het abc-boek.
Het gaat hoofdzakelijk over één onderwerp met per letter een afbeelding van een
halve of hele pagina. Dit genre kwam in de achttiende eeuw niet veel voor. Pas in
de volgende eeuw ging het met steeds mooiere en grotere afbeeldingen over diverse
onderwerpen verschijnen, waarbij het accent ook en steeds meer kwam te liggen op
het vermaken van de jeugd: de invloed van de Verlichting nam blijkbaar af. Hierna
volgen beschrijvingen van de enkele bekende achttiende-eeuwse prent-abc's.

1 Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche Jeugd
Rechtsgeleerde en filosoof Jan Hendrik Swildens (1745-1809) was enthousiast
geworden door het Neues ABC Buch (1772) van de Duitse pedagoog en schrijver
Christian Felix Weisse (1726-1804). Deze was een van de vertegenwoordigers van
de Verlichting in Duitsland en wordt beschouwd als de grondlegger van de Duitse
kinderliteratuur. Een dergelijk boekje wilde Swildens ook voor de Nederlandse jeugd
maken. Daarvoor reisde hij zelfs naar Leipzig om met Weisse te overleggen.
Het moest een alfabetisch gerangschikt lees- en leerboekje worden volgens de
ideeën van de Verlichting, met een patriottisch in plaats van een confessioneel
karakter. Swildens was van mening dat religieus onderwijs neutraal moest zijn, opdat
elke godsdienstige richting zich erin kon vinden. De teksten moesten de leerlingen
onderwijzen in nuttige en verstandige zaken en brengen tot maatschappelijke deugden
als burgerzin en liefde voor het vaderland. Bij elke letter moest niet zoals gebruikelijk
een dier of voorwerp worden afgebeeld, maar een anekdotische prent, liefst verwijzend
naar een ideologische onderwerp of het grootse verleden van het vaderland.
Het resulteerde in een anoniem door Swildens bij Willem Holtrop te Amsterdam
in 1781 uitgegeven Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd met 32
kopergravures van een halve pagina.11 Het boek (22 × 13 cm) bestaat uit een pagina
met zes alfabetten van hoofd- en kleine letters in diverse lettertypen en 27 pagina's
met voor elke letter van het alfabet één pagina (behalve de G, die krijgt er twee). Op
elke pagina staat een illustratie met eronder een tweeregelig rijmpje en een toelichting
in proza. De onderwerpen zijn akkerman, burger, ‘cyffermeester’, dijk en duinen,
eendracht tot en met wol, Xantippe, ijzer, zout en zeep. Bij de G vinden we God als
schepper van de dag en als schepper van de nacht. Deugden zoals eensgezindheid
en patriottisme staan centraal. Enkele voorbeelden:
Eendragt is onze eerste Deugd, is ons dierste pand:
Daar door bloeit elk Huisgezin, en het gantsche Land.

Ee Ee
De Eendragt of eensgezindheid is de eerste Vaderlandsche Deugd. Daarom
verkoozen onze Voor-ouders ook zulk een Wapen en zulk eene leerryke
en algemeene Zinspreuk. ‘Kinderen moeten eendragtig leeven.’ Er moet
Eendragt heerschen tusschen Vader en Moeder, tusschen een geheel
Huisgezin, tusschen een geheel Maagschap,
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tusschen de Gebuuren, tusschen alle de Inwooners eener Stad of Plaats,
tusschen Regenten en Onderdaanen. Dus alleen kan een Huisgezin, eene
Maagschap, eene Stad of Landstreek recht gelukkig zyn’.
Bij de Z wordt de kern van het boek geformuleerd: zoals het lichamelijk leven zout
en zeep niet kan ontberen, zo kan ons geestelijk leven niet zonder verstand en deugd:
Zout geeft smaak aan alle spyse, Zeep wascht alles rein.
Kind, denk dat Verstand en Deugd ook zo noodig zyn.

Zz Zz
Zout en Zeep doen denzelfden algemeenen dienst in 't ligchaamlyke, dien
VERSTAND en DEUGD in 't zedelyke doen. Ons zedelyk leven, 't geen zonder
VERSTAND en DEUGD niet dan laf en morsig kan zyn, krygt immers alle
zyne waare aangenaamheid en zuiverheid enkel en alleen door VERSTAND
en DEUGD.
Het VADERLANDSCH A-B begon met den Akkerbouw, het begin van alle
menschlyke bezigheden. Het eindigt hier met twee algemeene ligchaamlyke
behoeften, wier geduurig gebruik ons geduurig kan herinneren die twee
algemeene zedelyke behoeften, zonder welke alle menschlyke bezigheden
en voorrechten moeten vervallen.
Zoals in alle lees- en leerboekjes van de achttiende eeuw werden de letters van het
alfabet steeds in kapitaal en onderkast weergegeven, opdat de scholieren leerden dat
sommige ‘grote’ letters er anders uitzagen dan hun ‘kleine’ equivalent.
Het tweede deel van het boek heet ‘Eerste Beginsels van het Cyfferen en van alle
Kunsten en Handwerken’. Hier vinden we de tafel van 10, Arabische en Romeinse
cijfers tot 100, hoe grote getallen als 100, 1000 en 10.000 uitgesproken moeten
worden, een ‘rekentafeltje’ en afbeeldingen van een driehoek, cirkel, rechte hoek,
passer, el, gradenboog en windroos.
Het derde deel bevat speloefeningen met letters, lettergrepen, woorden met aa, ee,
ie, oo, uu, ai, au, ei, eeu, ieu enz. en een afbeelding met klinkers en medeklinkers
plus bijbehorend woord en prentje: aap, eend, inkt, oog en uur, respectievelijk: bloem,
druif, fles, glas, hoed, juk, kraai, lamp, meeu [meeuw], neus, paau [pauw], quast,
ram, sys [zeis], trom, vrou [vrouw], wieg en zerk.
De leesoefeningen geven duidelijk aan welke opvoeding, levenslessen en kennis
Swildens nodig achtte voor de jeugd. Enkele voorbeelden:
bp. fvw. m. lip-letters.
Brood en Bier is spys en drank;
Hy, die dit niet lust, is krank.
f. sch. z. tand-letters
Slak, gy draagt uw huis en pak.
Schip, gy zeilt langs strand en klip.
Zwaan, gy zwemt en vliegt, wy gaan.
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h. keel-letter.
Heb de Hand snel aan den Hoed,
Als u er-gens ie-mand groet.

Daarna volgt een lange reeks spel- en leesoefeningen als:
De Meis-jes spee-len met pop-jes,
De Knaap-jes met hun-ne snap-haan-tjes. [geweertjes]
Een Meis-je zegt be-ter wat fraai is;
Een Knaap-je zegt be-ter wat goed is.
Al-le Boo-men en Strui-ken en Plan-ten
zui-gen met hun-ne wor-tels hun
voed-sel uit de aar-de en groei-jen dus.

Na deze korte spel- en leesoefeningen vinden we een pagina over leestekens en verder
een aantal langere leesoefeningen zonder lettergreepindeling die ook opvoedkundig,
educatief en/of religieus zijn, waaraan een paginagrote afbeelding van het zonnestelsel
is toegevoegd:
Wy leeven gelukkig, wanneer wy altyd doen wat GOD gebooden heeft, en
laaten wat GOD verbooden heeft: want dan doen of laaten wy juist al dat
geene, dat ons heilzaam is te doen of te laaten; en dan kunnen wy vast
vertrouwen, dat wy aan den Almagtigen en Algoeden Opperheer van 't
HEELAL aangenaam zyn; en zouden wy dan niet gelukkig leeven?
Geen van deze leesstukjes is verhalend; echte ontspanningsliteratuur, speciaal
geschreven voor de jeugd zoals de anekdotische versjes van Van Alphen, is het dus
niet. Al zijn Van Alphens versjes ook nog behoorlijk opvoedkundig en moraliserend,
zoals toen gebruikelijk was.
Swildens besluit zijn boek met lessen over staatsinrichting en ‘Vyf Vaderlandsche
Grond-Waarheden’. Het gaat om eendracht, welzijn, oppermacht der heren Staten,
recht en gerechtigheid.
Swildens wilde een degelijk boek uitgeven: hij zette bekwame graveurs voor
illustraties aan het werk (hun namen staan achterin het boek vermeld, wat bijzonder
is) en zorgde voor een oplage van 6325 exemplaren, in prijzen van vijftien stuivers
tot zeven gulden. Het bevreemdt dat hij zijn abc-boek anoniem uitgaf, want hij stond
immers voor zijn idealen. Was hij bevreesd dat de verkoop minder zou zijn, als men
wist dat de auteur van het Vaderlandsch A-B boek een vrijmetselaar was? Het heeft
echter niet mogen baten: vele exemplaren bleven onverkocht en Swildens stierf
verbitterd.

2 Vorstelyke koninglyke en princelyke atlas
In 1790 verscheen, eveneens anoniem, bij Willem Coertse te Amsterdam een fel
orangistische tegenhanger van Swildens' boek. Dat is ook een abc-boek (22 × 14 cm)

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41
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en princelyke atlas, en dagboek van Nederlandsche gebeurtenissen, in
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de laatste jaaren voorgevallen en oprecht vaderlandsch, staat- en stadhouderlyk
A.B. boek, benevens de echte vaderlandsche staat- en stadhouderlyke catechismus,
beginnende met de vroegste historie onzes vaderlands en eindigende met 't einde van
den jaare MDCCLXXXIX.12 Het gaat over gebeurtenissen in de strijd tussen prinsgezinden
en patriotten. De in ere herstelde Oranjes (stadhouder Willem V en zijn echtgenote
Wilhelmina, prinses van Pruisen) worden verheerlijkt en de verslagen patriotten
verguisd. Het is dus pure propaganda. Ook hier vinden we diverse alfabetten met
daarbij een abc-gedicht met vaderlandse spreuken en een gedicht over ‘christelyke
zedepligten’. Daarna volgt het prent-abc (zonder J en X) met prenten van een halve
pagina, met op elke linkerpagina twee letters met zesregelige rijmen en op elke
rechterpagina twee bijbehorende prentjes. Er is steeds per letter een hele pagina uitleg
in proza. Het alfabet loopt van ‘Arresteeren van haare Kon. Hoogheid, Beleg van
Gorkum, Commando van Den Haag’ tot en met ‘Willem de V, Yselyke verwoestinge
der zog. Patriotten en Zegenpraal’. Als voorbeeld de tekst bij de letter S, die gaat
over de mislukte aanslag van Utrechtse patriotten (het ‘landbedervend Rot’) op paleis
Soestdijk op 26 juni 1787:
Schrik landbedervend Rot, zo vaêk gy hoord en ziet,
Wat op Soestdyk, uw Maats, de plund'raars is geschied,
Die, vyf- zes honderd sterk, uit Utrecht, stil marcheerden;
Om 't VORSTLYK Lusthuis uit te plund'ren in den nagt,
Zy hadden, voor den buit, agt Wagens meê gebragt;
Maar die vol dooden en gekwetsten wederkeerden.

De Z-tekst gaat over de triomfantelijke optocht van de prinsgezinden door Amsterdam
op 7 maart 1788:
Zo zegenpraald, in 't Eind, de lang verdrukte DEUGD,
En al 't Verloste Volk, tot in den ziel verheugd,
Poogt Elk tot vrolykheid en blydschap op te wekken;
De pragtige optogt, van de Byltjes,* door de Stad,
Een plegtigheid, waar van men nimmer voorbeeld had,
Zal, voor het Nageslagt, hier van, ten tuigen** strekken.

Het boek sluit af met een vele bladzijden lang ‘Beknopt Dagboek der Gebeurtenissen,
In de laatste Jaaren voorgevallen in de Republicq der Vereenigde Nederlanden’ op
rijm en een ‘Korte Catechismus der Staatsgebeurtenissen onzes Vaderlands, Van de
Vroegste Tyden af tot op de Tegenwoordigen Tyd’ in tweekoloms proza.
Het lijkt het echtpaar Buijnsters ‘niet waarschijnlijk dat deze politieke satire ooit
als kinderboek heeft gediend’,13 maar ze beschouwen dit boek blijkbaar wel als
schoolboek, want het is in hun bibliografie opgenomen. Het is niet ondenkbaar dat
het als propagandistisch abc-boek diende om de jeugd te beïnvloeden. Het is echter
geen satire (zoals het echtpaar Buijnsters meent), doordat de Oranjes en hun aanhang
zonder enig spoor van ironie of sarcasme bejubeld en de patriotten verguisd worden.

*
**

de scheepstimmerlui van Kattenburg in Amsterdam werden vanwege hun gereedschap
‘bijltjes’ genoemd;
als getuigenis
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3 Het Sint Nicolaas figuurlyk en leerzaam A,B,C, boekje
Zeer bijzonder is Het Sint Nicolaas figuurlyk en leerzaam A,B,C, boekje. Dienende
om de jonge jeugd, uit zo veel zeer fraaije prentverbeeldingen, alle de letteren van
't A, B, C, op eene gemaklyke wyze te leeren kennen. Zynde iedere prentverbeelding
met eene gepaste verklaaring voorzien. Het is zonder auteursnaam gedrukt in
Amsterdam bij de Erve de Weduwe Jacobus van Egmont (werkzaam: 1756-ca.1805).14
Dit kleine boekje (10 × 7,5 cm) begint met een zesregelig opvoedkundig rijmpje met
ernaast de afbeelding van een haan (!):
De wyste Mensch, die ooit op Aarde heeft geleeft,
Bereikte nooit den top der eêlste Weetenschappen,
Dan van 't A B School af, door vlyt en tyd, by trappen;*
Hy leert al wat hy wil, die lust in 't leeren heeft.
Een Papegaai, een Spreeuw, een Exter kan men leeren.
Schik dan uw harte, ô Jeugd! om geen verstand te ontbeeren.

Dan volgen vier pagina's met elk een alfabet in hoofdletters en een in kleine letters
van hetzelfde lettertype. Daarna vinden we een alfabet (zonder J), bestaande uit 25
dubbele pagina's met op de linkerpagina een vierregelig rijmpje en op de rechterpagina
een bijbehorend zwart-wit prentje. De teksten zijn overwegend ter vermaak van de
jeugd, wat dit abc-boek bijzonder maakt. Maar er is nog iets bijzonders. De lezer
mag het eerst zelf raden aan de hand van de volgende voorbeelden:
B.b.
Kan u deez' Bok vernoeging geeven,
Zo ryd' er, als gy kunt, dan mee;
Gy zaagt nooit schooner van uw Leeven:
Denk zyn geluid is B, b, b.
F.f.
Blaas, blaas zo sterk niet, malle Jongen!
Of gy verliest wel uw Bezef;
De Asch komt reeds in uw Keel gedrongen:
Schei dan maar uit met Ef, f, f.
W.w.
Gants Bloed! Wat kryg jy voor jou Billen?
Jou Domoor, die noch A, noch B,
Gebed, noch niets heeft leeren willen,
Schreeuw dan nu vry, ô Wee! w, w.

Het zal zijn opgevallen dat de auteur geprobeerd heeft met de uitspraak van de letters
het geluid van een mens of een dier na te bootsen: ‘bé’ bij een bok, ‘fff’ bij blazen
en het ‘wéé’ roepen bij een pak slaag. Het gaat van de uitroep ‘A’, de bok die ‘Bé’
zegt, de teennagel die op een C lijkt tot en met de X van ‘Xa’ (een ophitsingskreet)
en Xenophon, de Y van een wiegelied ‘Ya, Ya’ en de Z van de

*

in opklimmende moeilijkheidsgraad
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kreet van pijn ‘Zoo zeer’. De geluidsnabootsing is dus niet overal aanwezig, ook niet
bij de K:
K.k.
Waarom, ô Knaap! zo wild te loopen?
Daar heb je nu wat aan, ei, zie!
Gy moet uw Drift met smart bekoopen
En schreit, myn K...! myn K...! myn Knie.

Dit is een gemiste kans, want bij de K zou een krassende kraai natuurlijk ka, ka, ka
opgeleverd hebben. Het boekje eindigt met een opvoedkundig, soms moralistisch
gedicht:
Kan u dit Boekje in 't leeren schraagen,
Spand, Kind'ren! dan uw Krachten in,
Om nog veel grooter Stap te waagen;
Op dat uw Leer-Lust roem gewin';
Bid om Gods Gunst by uw vermogen
En toont, dat gy Verstand bemind;
Gy word tot Menschen opgetoogen,
En die niet leert blyft steeds een Kind.

Waarna nog enkele bijbelteksten uit Spreuken en Prediker volgen. Het ‘Sint Nicolaas’
in de titel is overigens nogal misleidend, want deze oude kindervriend komt in het
hele boekje niet voor. Zijn naam dient slechts om (groot)ouders en andere volwassenen
te verleiden om dit boekje als sinterklaasgeschenk voor een kind aan te schaffen.
Ook bij andere kinderboeken uit de achttiende en negentiende eeuw komt dit
verschijnsel voor. Louter commercieel dus!15

Conclusie

De letter W uit Het Sint Nicolaas figuurlyk en leerzaam A,B,C, boekje (Amsterdam, Erve Wed. Jacobus
van Egmont, z.j.). Privécollectie

Het abc-boek van de achttiende eeuw diende hoofdzakelijk om spellen en lezen
te leren. Dit genre kent een aantal varianten en een ontwikkeling, waarbij afbeeldingen
steeds belangrijker worden, er steeds meer spel- en leesoefeningen worden opgenomen
en naast of in plaats van religieuze teksten ook andersoortige teksten, maar geen
verhalende, voorkomen. Een enkel abc-boek werd gebruikt
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voor idealistische of propagandistische doeleinden en bevat afbeeldingen van een
halve of hele pagina. Pas in de negentiende eeuw verloren de abc-boeken voorgoed
hun functie als leermiddel. Ze bevatten echter vele onderwerpen, zoals beroepen,
dieren en landen, die de kinderen, vooral door steeds meer en mooiere afbeeldingen,
via deze boeken konden en kunnen leren kennen.

Eindnoten:
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zedelijke opvoeding en de vorming van de burger ging bij hen boven de vorming van de mens.
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15 Er werd bijvoorbeeld kort voor Sinterklaas voor geadverteerd in de Oprechte Haarlemse Courant
van 19-11-1805: met gekleurde plaatjes kostte het toen zes stuivers, met zwartwit plaatjes vier
stuivers.
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De vrolyke Navorscher
Twee onbekende pruikendragers: de onthulling
Op 16 maart 2018 doken, zoals gemeld in de vorige aflevering van de Mededelingen,
twee achttiende-eeuwse miniaturen van bepruikte heren op bij een veiling in Parijs.
In de catalogus werden de portretjes omschreven als ‘Duitse School’. Op basis van
de afmetingen, de uitvoering en de originele lijstjes in de vorm van een lauwerkrans,
was echter duidelijk dat de portretjes Nederlands waren en ooit hadden behoord tot
het Panpoëticon Batavûm, een achttiende-eeuwse verzameling schrijversportretten.
Naar de identiteit van de twee geportretteerden bleef het gissen: de achterzijde van
de koperen paneeltjes, waarop steeds de naam en de leefjaren van de geportretteerde
werden vermeld, was afgeplakt met een hergebruikt stuk blauw papier. Inmiddels
heeft de koper van de portretjes zich gemeld en kan de identiteit van de
geportretteerden onthuld worden. Bij restauratie van de miniaturen is het papier
verwijderd en zijn de inscripties weer zichtbaar gemaakt: het gaat om de Middelburgse
rekenmeester Pieter de la Ruë (1695-1770) en dichter-diplomaat Jan Jacob Mauricius
(1692-1768).

Naar het leven
De portretten van De la Ruë en Mauricius werden kort na elkaar door de tweede
eigenaar van het Panpoëticon Batavûm, de Amsterdamse makelaar Michiel de Roode
(1685-1771), toegevoegd aan de verzameling.1 Anders dan zijn voorganger Arnoud
van Halen baseerde De Roode zich niet primair op reeds bestaande afbeeldingen,
maar gaf hij vooraanstaande kunstschilders de opdracht dichters en dichteressen naar
het leven vast te leggen. Voor zowel het portret van De la Ruë als Mauricius benaderde
hij de Amsterdamse kunstschilder Jan Maurits Quinkhard (1688-1772). Beide heren
zaten model in Quinkhards atelier. ‘Tweemaal hebbe ik er, omstreeks drie uurs voor
gezeten’, noteerde De la Ruë in zijn Aantekeningen.2
Enkele maanden later beschreef Mauricius hoe hij tijdens een bezoek aan
Amsterdam door De Roode was verzocht om te poseren voor een portret ‘door den
beroemden Quinkhart op zyn E. kosten’.3 De portretjes zijn ‘in 't graauw’ uitgevoerd,
zoals de La Ruë het zelf beschrijft: in grisaille.4 Beide heren zijn vaker geportretteerd,
zowel Mauricius als De La Ruë ook door de beroemde Amsterdamse schilder Cornelis
Troost. Diens portret van De la Ruë is helaas niet meer bekend; het fraaie pastelportret
van Mauricius bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum.5

De dichters zelf aan het woord
Pieter de la Ruë behoorde tot de vele literatuurliefhebbers die het Panpoëticon
Batavûm een bezoek brachten. Toen hij tijdens een verblijf in Amsterdam in 1735
het huis van De Roode aandeed, was hij niet alleen onder de indruk van het kabinet
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Roode van ‘der voornaamste thans levende digteren’ had
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ontvangen.6 Hij kon de verleiding niet weerstaan om ook zelf een lofdicht op het
Panpoëticon te schrijven. Zijn strelende woorden lieten De Roode naar alle
waarschijnlijkheid niet koud en werden door hem geïnterpreteerd als een open
sollicitatie voor opname in het Panpoëticon.

Voor- en achterkant van het portretje van J.J. Mauricius, door J.M. Quinkhard. Privécollectie

Kort daarop kreeg De la Ruë het, naar eigen zeggen, ‘onweigerbaar verzoek’ om
zijn portret te laten schilderen. Hoewel de titel van het lofdicht dat hij De Roode
hierop stuurde wat bescheiden klinkt - ‘by gelegenheid dat ik my op zyn aanhoudend
verzoek, ter vermeerdering van zyn Panpoëticon [...] liet schilderen’ - was De la Ruë
overduidelijk in zijn nopjes nu ook zijn beeltenis deel uitmaakte van het illustere
intellectuele gezelschap dat in het Panpoëticon vereeuwigd was.7
Bij Mauricius daarentegen overheerste vooral een gevoel van ongemak. Ook hij
schreef plichtsgetrouw een lofdicht voor De Roode nadat zijn portret in de verzameling
was geplaatst. In ‘Verlegenheid om een dankdicht, aan den heere Michiel de Roode’,
zette hij uiteen waarom hij zijn portret enigszins misplaatst achtte in ‘den ry van
Nederlands Poëeten’. Zelfs het dichten van de schamele versregels aan De Roode
viel hem zwaar omdat hij ‘de Hollandsche Poëzy geheel ontwend’ was.8 Zijn
langdurige verblijf in Hamburg had hem, zei hij, vervreemd van de Nederlandse taal:
‘Of is myn' tong ontwend van zuiver Duitsch [lees: Nederlands] te spreeken,/ En is
de zachtheid van het Vaderlandsch geluid/ Verbromd door 't Hoogduitsch, dat my
steeds in de ooren tuit?’.9

Nieuwe inzichten
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Nadere bestudering van de portretjes heeft een aantal interessante nieuwe inzichten
opgeleverd. Zo is op de achterzijde niet alleen het geboortejaar van de geportretteerde
aangebracht, maar ook twee andere nummers (49 en 237 voor De la Ruë en 43 en
232 voor Mauricius). De 200-nummers zijn in recenter hand aangebracht en zijn
waarschijnlijk een later inventarisnummer van de collectie waarin beide portretjes
zich op enig moment na het uiteenvallen van het Panpoëticon bevonden. Interessant
is echter dat ook in de lijstjes een nummer gekrast is, te weten respectievelijk ‘50’
en ‘43’. Het lijkt erop dat dit nummer een congruentie aangeeft tussen het koperen
paneeltje en het lijstje, waarbij het portret van De la Ruë in een ander lijstje terecht
gekomen lijkt te zijn. Het is vooralsnog niet duidelijk of deze nummers oorspronkelijk
zijn en ook te vinden zijn op andere portretten uit het Panpoëticon.
LIEKE VAN DEINSEN EN GEERT-JAN JANSE
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Voor- en achterkant van het portretje van P. de la Ruë, door J.M. Quinkhard. Privécollectie

De eer van Gerrit Brender à Brandis gered
Het is al in 2015 verschenen, maar pas kortgeleden heb ik het boek voor het eerst
ingezien: De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826) met als ondertitel
Het rampzalige leven van een Amsterdams jurist, publicist en orangist, in de editie
van Hanneke Ronnes (Hilversum 2015). Een egodocument uit de tweede helft van
de achttiende eeuw.
Bij elk nieuw boek over de achttiende eeuw werp ik allereerst een blik in de index
om te zien of Gerrit Brender à Brandis (1752-1802) wordt genoemd. Brender à
Brandis heeft mijn speciale belangstelling; hij was het onderwerp van mijn
afstudeerscriptie, Leven en werken van Gerrit Brender à Brandis (1751-1802),
(Nijmegen 1984). De index op persoonsnamen geeft ‘Brender à Brandis’ op blz. 23
van het ‘Curriculum vitae’.
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De man die in noot 110 op blz. 74 van het boek kort wordt omschreven, lijkt evenwel
niet op de persoon uit mijn doctoraalscriptie. De begrippen ‘Leidse’, ‘oranjegezinde’
en ‘schout’ kunnen onmogelijk betrekking hebben op de persoon die verder correct
wordt omschreven als ‘schrijver, secretaris van 't Nut, lector in Felix Meritis en
examinator van stadsmaten en gewichten in Amsterdam’.
Het begrip ‘Leids’ kan niet op Gerrit slaan omdat de betrokkene in genoemde
periode niet in Leiden maar in Amsterdam woonachtig was. Gerrit is weliswaar
geboren in Leiden maar rond 1774 naar Amsterdam verhuisd. Verder was Gerrit
zeker niet ‘oranjegezind’. Zijn lidmaatschap van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen staat daar al min of meer borg voor. Leden van de Maatschappij kwamen
grotendeels uit de kring der patriotten. Pertinent onwaar is de bewering dat Brender
à Brandis ‘schout’ was in Leiden. Hij was wel in dienst van de gemeentelijke overheid
maar, zoals de auteur zelf al schrijft, als ‘examinator van alle stads maten en gewigten’
in Amsterdam.
De persoon die Kumpel bedoelt, is niet Gerrit maar Charles Christoffel Brender
à Brandis. In genoemde periode is Charles Christoffel ‘Schout of Steedehouder van
Rhynland’ en hoofdman van de Leidse schutterij. In een bericht in de Leydse Courant
van vrijdag 9 juli 1784 (aldaar p. 1-2) wordt melding gemaakt van opstootjes in
Leiden, gekoppeld aan de mededeling dat C.C. Brender à Brandis is ontslagen als
hoofdman van een compagnie van de Leidse schutterij. De leden van betreffende
compagnie accepteerden hem niet meer als hun hoofdman. De reden voor zijn ontslag
zal ongetwijfeld zijn Oranjegezindheid zijn geweest.
Het is niet de eerste keer dat Gerrit wordt verwisseld met Charles Christoffel. In
de Leydse Courant van maandag 6 november 1797 (p. 1-2) en de Groninger Courant
van 10 november 1797 (p. 1-2) wordt verslag gedaan van een voorstelling in de
Stadsschouwburg en in de Fransche Schouwburg te Amsterdam ‘ten voordeele van
de Gekwetsten, de Weduwen en Kinderen der gesneuvelde Zeelieden’ na de Zeeslag
bij Kamperduin op 11 oktober 1797. Bij die gelegenheid werd een lierzang
voorgelezen van stadssecretaris Gerrit Brender à Brandis. De correspondent van de
nieuwsbladen noteert dat de ‘Burger’ G. Brender à Brandis niet verward moet worden
met C.C. Brender à Brandis. Ik citeer: ‘Niemant verwarre dezen eerlykdenkenden
Vaderlander met den geweezen Auditeur Militair, C.C. Brender à Brandis, wiens
naam reeds meer dan eens de oplettendheid der Nationale Vergadering heeft moeten
bezig houden, tot leedweezen veeler weldenkenden, die niet weinig vreemd opzagen
dat Lieden, aan wien dezen Man even zo wel kon en moest bekend zyn, als aan hun,
ten zynen opzigte nog zyn gesurpreneerd [verrast]’.
DIRK VAN DRUNEN

Cesare Beccaria, Voltaire, Abraham Perrenot en de verbranding van een
‘Tooveresse’
Het begint eenvoudig. Je doet onderzoek naar de Nederlandse vertaling uit 1768 van
een essay van ene Cesare Beccaria, een jonge Italiaanse filosoof uit de achttiende
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je in alle rust inzien. Een dun boekje van ongeveer zestig bladzijden. Het is de
vertaling van Dei delitti e delle pene, over misdaden en straffen, dat Beccaria op
26-jarige leeftijd geschreven heeft in Milaan in 1764. Hij ontwerpt daarin een nieuw
strafrecht, sterk geïnspireerd door grote mannen uit de Verlichting als Montesquieu,
d'Alembert en Rousseau.1
Cesare Beccaria wordt door dit boekje beroemd in verlichte kringen en trekt de
aandacht van grote mannen als Voltaire en filosofen uit de wereld van de
Encyclopedisten. Het wordt twee jaar later in 1766 in het Frans vertaald en in Parijs
uitgegeven. Het verschijnt nadien in Europa in vele vertalingen, ook in het Nederlands
in de Republiek. De Amsterdamse uitgever Gerrit Bom brengt de vertaling in 1768
op de markt onder de titel: Verhandeling over de misdaaden en straffen, ‘naar de
derde verbeterde en vermeerderde Italiaansche uitgave, waarbij de verklaaring op
dit werkje van den heere de Voltaire uit het Frans vertaald’. De vertaler is onbekend.
Hij wordt slechts aangeduid met de letters O.P. De literatuur noemt geen naam. Er
wordt wel een suggestie gedaan. Die is ontleend aan het Leidse exemplaar van de
Amsterdamse vertaling dat ik aanvroeg. Daar komt de naam van een zekere Abraham
Perrenot naar voren, een jurist uit de wereld van Willem IV. Volgens tijdgenoten een
verlicht man.2
Mijn boek over Beccaria verschijnt in 2017. Het Leidse exemplaar van de
Verhandeling wilde ik dit jaar opnieuw inzien, omdat ik in mijn studie naar Beccaria
de suggestie had gedaan dat deze Perrenot wel eens de gezochte vertaler kon zijn.
Maar in zijn bespreking trok Ton Jongenelen die toeschrijving in twijfel. Abraham
Perrenot zou weinig op hebben met Voltaire en Beccaria. Hij zou meer op de lijn
zitten van Montesquieu. En een verlicht man was hij ook niet. De aantekeningen in
het Leidse boekje die ik had geraadpleegd, waren niet geloofwaardig. Je moest niet
alle opmerkingen van verzamelaars en bibliothecarissen zomaar geloven, besloot
Jongenelen zijn recensie.3
Ik bekeek mijn bron opnieuw. Dat was het begin van een klein nieuw avontuur.
Een avontuur met een goede afloop. Perrenot heeft wel iets met de Amsterdamse
vertaling te maken gehad, maar slechts zijdelings. Hij heeft zich wel intensief
beziggehouden met Voltaire. Perrenot is echter niet de gezochte vertaler, is nu mijn
conclusie. Maar voordat ik deze conclusie trok, heb ik een omweggetje moeten
maken. Dat voerde mij naar een aspect van het achttiende-eeuwse strafrecht, waaraan
ik in mijn onderzoek naar de Italiaanse Beccaria niet zoveel aandacht had besteed.
Het gaat om de rol van ‘la magia’, het bijgeloof of ‘toverij’, in het strafrecht. Beccaria
bespreekt dat in zijn paragraaf over de geloofwaardigheid van getuigen.4 Rechters
dienen heel kritisch te staan tegenover getuigen, die beweren duivels te hebben gezien
of heksen door wie zij betoverd zijn.
Over heksen heeft vooral Voltaire geschreven. Het maakt hem boos wanneer hij
leest over strafzaken waarin vrouwen ter dood veroordeeld werden omdat zij zich
door de duivel hadden laten verleiden. Met eenzelfde boosheid spreekt hij over de
vervolging van ketters en lieden die wegens heiligschennis of belediging van God
of de Kerk werden vervolgd en verbrand.5 Bijgeloof en religieuze vooroordelen
speelden toen een serieuze rol in de waarheidsvinding in strafzaken, in het verhoor
van getuigen, al dan niet met de pijnbank. Zij maakten ook deel uit van
beschuldigingen en executies. Onze filosofen meenden dat dit verschijnsel op zijn

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

retour was en eerder paste bij de zestiende en zeventiende eeuw dan bij een verlichte
achttiende eeuw. Het verbaasde mij, dat ik in mijn onderzoek

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

174
naar Perrenot bij hem nog zoveel belangstelling aantrof voor een heksenproces uit
de eerste helft van de achttiende eeuw. Uit 1749. Verrassende bijvangst van mijn
zoektocht naar de vertaler.
De bron van veel misverstand ligt inderdaad in het door mij geraadpleegde Leidse
exemplaar van de Amsterdamse vertaling. Dat wijkt op drie manieren af van
vergelijkbare exemplaren in andere universiteitsbibliotheken. Het is voorzien van
een meegebonden publicatie van een andere drukker en uitgever dan Gerrit Bom.
Het heet: Aanhangzel op de verklaring van den heer de Voltaire over de verhandeling
van de misdaaden en straffen tot opheldering van het verhaal der verbranding eener
toveresse te Wurtzburg, uitgegeven te Culemborg door Coenraat Wishoff in 1768.
Het Aanhangzel heeft betrekking op de vertaling van het stuk van Voltaire dat
Gerrit Bom naast dat van Beccaria opnam. Zeven pagina's lang. Daarin worden twee
onnauwkeurigheden in de Amsterdamse vertaling gesignaleerd. Voltaire had het
jaartal waarin het proces plaatsvond, verkeerd weergegeven: 1748 in plaats van 1749.
En de plaats van het proces en de executie is onjuist vertaald. Waar Voltaire het in
paragraaf 9 van zijn commentaar heeft over een heksenproces in het bisdom
Württemberg, bedoelt hij het bisdom Würzburg. Dit wordt allemaal nog eens fijntjes
uitgewerkt in een tweede Culemborgse uitgave die ook is meegebonden. Die is
eveneens gedateerd in 1768 en gaat over het heksenproces zelf. Het is ‘vertaalt’ uit
het Hoogduits, meldt de titelpagina, en heeft een lange en ingewikkelde titel:
Christelijke aanspraak bij de gerigtsplaats waar het lighaam van Maria Renata eene
door het zwaard te regt gestelde tooveresse op den 21 juni 1749 is verbrand geworden
[...]. Uit de rest blijkt dat het gaat om een toespraak die P. Georgius Gaar S.J. aan
een talrijke ‘Verzameling van Volk [heeft] gedaan en [die] op allergenadigst Bevel
van de HOOGE Overigheid in 't Ligt is gegeven’. Vijftien bladzijden lang. Het is de
letterlijke tekst van een lijkrede die op last van hogerhand uitgesproken is door pater
Georgius Gaar, ‘Jesuit’. De derde bijzonderheid van het Leidse exemplaar is dat er
een met zwarte inkt geschreven notitie in zit, vermoedelijk geschreven door de
eigenaar van het boekje. Hij schrijft: ‘Het lijdt bijna geen twijfel of de schrijver van
dit Aanhangsel, de vertaler en uitgever van het bijgevoegde stuk is Abraham Perrenot,
in Zwitserland geboren in 1726 en overleden in s' Haag in 1782, regtsleerde,
letterkundige en Wijsgeer, laatst raadsheer bij de Domeinen van de Prins van Oranje,
door onderscheiden geschriften en in het bijzonder door zijn Verluchte denkbeelden
[zich] zeer bekend hebbende gemaakt’.6
Deze handgeschreven notitie is de bron geweest van de aanwijzing van Perrenot
als vertaler van Beccaria. De toeschrijving aan Perrenot als auteur van de anonieme
publicaties uit Culemborg is overtuigend, maar zegt niets over Perrenot als vertaler
van Beccaria. De drukwerkjes uit Culemborg slaan alleen op het stuk van Voltaire.
Perrenot neemt het de vertaler van Voltaires ‘verklaring’ niet kwalijk dat hij Voltaire
laat zeggen dat het proces in 1748 plaatsvond.
Wat Perrenot ‘de Vertaalder’ echter niet vergeeft, is dat hij de vergissing van de
plaats van het proces en de executie van de ‘Toveresse’ heeft laten staan. Bisdom
Württemberg is nu eenmaal niet bisdom Würzburg. Een dergelijke fout had die
‘Vertaalder’ niet mogen maken, zegt Perrenot pinnig. Wanneer hij dit zo uitdrukkelijk
op papier zet, is Perrenot die ‘Vertaalder’ dus niet. Hij is dus ook niet de vertaler van
het essay van Beccaria dat onverbrekelijk met het stuk van

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

175
Voltaire samenhangt. Wie de vertaler van Beccaria is geweest is dus - opnieuw - een
raadsel.
Rest mij nog even stil te staan bij dat Duitse heksenproces uit het midden van de
achttiende eeuw, waaraan Voltaire en Perrenot zoveel aandacht besteden. Mijn
vermoeden is dat het Perrenot niet zozeer ging om twee tamelijk onbenullige
vertaalfouten in het stuk van Voltaire. Wat hem waarschijnlijk dwars zat, was dat
Voltaire niet dieper op de zaak was ingegaan. Dan had hij namelijk moeten melden
dat de ‘Tooveresse’ uit het proces een non was uit het klooster Unter Cell in het
bisdom Würzburg. Een priorin zelfs, met een vijftigjarige staat van dienst, op wie
weinig aan te merken viel. Een dame die al op jonge leeftijd tegen haar zin het klooster
in was gegaan en nu beschuldigd wordt jonge kloosterlingen ‘betoverd’ te hebben.
Wat die betovering inhield kon niet meer achterhaald worden, zegt pater Georgius
Gaar. De processtukken waren verdwenen. De pater doet daarnaast zijn uiterste best
in de geschiedenis van het strafrecht gevallen te vinden waarbij een kloosterlinge op
grond van ‘toverij’ ter dood is veroordeeld.
Pikant daarbij is dat dit heksenproces aangespannen moet zijn op initiatief van de
plaatselijke katholieke kerk. Perrenot schrijft dat hij zich niet aan de indruk kon
onttrekken dat er sprake was van een verdenking dat het klooster onder invloed van
deze priorin de overstap naar het protestantisme overwoog en daar werk van maakte.
Of zijn verdenking gerechtvaardigd is, laat hij gemakshalve aan het oordeel van de
lezer over. Ik durf hier niet veel over te zeggen. Daarvoor zou ik hem en zijn
opvattingen beter moeten kennen. Het enige wat mij in dit verband te binnen schiet,
is dat het niet de eerste maar ook niet de laatste keer zou zijn dat de overheid het
strafrecht inzette als middel om tegenstanders de mond te snoeren of onwelgevallige
opvattingen de kop in te drukken.
SIMON STOLWIJK
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Rectificatie en aanvulling
In mijn artikel ‘De wanordelijke orde van Weyermans vertelzuchtige vertogen’ in
de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 41 (2018), 1, schrijf ik
onder andere over de anekdote en het ‘gebeurlijke’ (p. 8-10). In de tekst verwijs ik
tot tweemaal ten onrechte naar de anekdote bij Langendijk, waarover P.J. Buijnsters
zou hebben geschreven. Nu is er ongetwijfeld veel te zeggen over anekdotes bij Pieter
Langendijk, maar daar heeft Buijnsters nooit over geschreven. In de bijbehorende
voetnoot staat het wel correct: het gaat hier om zijn artikel ‘Het gebruik van de
anekdote bij Justus van Effen’, dat verscheen in de bundel Wat duikers vent is dit!
Opstellen voor W.M.H. Hummelen (Wijhe 1989).
Ik neem hier de gelegenheid te baat om mijn collega Lars Bernaerts te bedanken
voor zijn adviezen in de beginfase van mijn bescheiden onderzoek naar Weyerman
en de anekdote. Peter Altena en Jan Bruggeman ben ik erkentelijk voor enkele
aanvullende bibliografische tips die ik van hen mocht ontvangen.
KORNEE VAN DER HAVEN

Eindnoten:
1 Voor een overzicht van de geportretteerde auteurs aanwezig in het Panpoëticon Batavûm, zie:
Lieke van Deinsen, Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis (Hilversum
2017), p. 271-310.
2 Pieter de la Ruë, Aantekeningen over zaaken en gevallen van verscheiden aardt (Universiteit
van Amsterdam, Bijzondere Collecties, ongepagineerd ms. XIV G 1-5), deel 3, sectie 12, par.
10.
3 Jan Jacob Mauricius, Dichtlievende uitspanningen (Amsterdam 1753), p. 122.
4 De la Ruë, Aantekeningen, deel 3, sectie 12, par. 10.
5 De la Ruë beschrijft in zijn Aantekeningen dat hij drie maal geportretteerd is: ‘eens in crayon,
eens met oostindische inkt door C. Troost, toen 32 en nu door Quinkhard in't graauw geschilderd
40 jaaren oud zijnde’. De la Ruë, Aantekeningen, deel 3, sectie 12, par. 10. Troosts pastelportret
van Mauricius bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum onder inv. nr. SK-A-4060.
6 De la Ruë, Aantekeningen, deel 3, sectie 11, par. 8-9.
7 Arnoud van Halen's Pan Poëticon Batavûm: verheerlijkt door lofdichten (Leiden 1773), p.
94-98.
8 Over Mauricius' ambivalente houding aangaande de plaatsing van zijn portret in de verzameling,
zie: Van Deinsen, Literaire erflaters, p. 178-180.
9 Mauricius, Dichtlievende uitspanningen, p. 123.
1 Zie Cesare Beccaria, Over misdaden en straffen. Vertaald en toegelicht door prof. dr. S.A.M.
Stolwijk (Den Haag 2017).
2 De eerste die dat suggereerde, was W.H. Nagel, Leids hoogleraar criminologie, in zijn artikel
‘Beccaria en Calkoen’ in Tijdschrift voor Strafrecht 77 (1968). Zie Beccaria, Over misdaden
en straffen, p. 149-151.
3 Zie de boekbespreking van Ton Jongenelen in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman 40 (2017), p. 94-95.
4 Beccaria, Over misdaden en straffen, paragraaf XII, p. 81.
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5 Zie Voltaire, De onwetende wijsgeer. Een keuze uit het mengelwerk. Vert. Hannie
Vermeer-Pardoen (Amsterdam 2008), ‘Commentaar op het boek over delicten en straffen’, p.
222, en in het bijzonder p. 238 over paragraaf IX, over ‘heksen’.
6 De notitie gaat nu verder linksaf, met de opsomming van een reeks vindplaatsen in de juridische
literatuur waaruit blijkt dat de correcties van Perrenot niet in het stuk van Voltaire zijn
doorgevoerd. Zelfs in 1828 was dat nog zo. Zou men die stukjes van Perrenot vergeten zijn,
vraagt de eigenaar zich bezorgd af. Dat was de reden om ze maar bij de Beccaria-vertaling te
voegen.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

177

Recensies
Fred Jagtenberg, Willem IV. Stadhouder in roerige tijden, 1711-1751.
Nijmegen, Vantilt 2018. 968 p., ill. Prijs: €39,95.
Stadhouder Willem IV is in de geschiedschrijving uiteenlopend beoordeeld. Terwijl
hij in de achttiende-eeuwse oranjepropaganda werd opgehemeld als een machtig
vorst en een hercules die zijn vijanden verpletterde, groeide in latere tijden het beeld
van een man die, zijn minzaam karakter en talenten ten spijt, niet was opgewassen
tegen de taken die hem in 1747 als stadhouder van de zeven Provincies in de schoot
werden geworpen. Een vergelijking met zijn illustere voorganger Willem III moest
wel negatief uitvallen en dat heeft het beeld gekleurd. Ongetwijfeld heeft aan die
beeldvorming ook bijgedragen dat na J.W. Claus van Laars Levens-beschryving van
den doorluchtigsten vorst [...] Willem Carel Hendrik Friso uit 1752 geen poging tot
een volledige biografie van Willem IV meer is ondernomen. Naar Fred Jagtenbergs
boek werd dan ook reikhalzend uitgezien. In bijna duizend pagina's heeft de auteur
een monument voor de stadhouder opgericht dat zijn weerga niet snel zal vinden.
Jagtenberg beoogt een biografie ‘van de wieg tot het graf’. Van jaar tot jaar, soms
zelfs van dag tot dag en van uur tot uur, wordt de lezer meegevoerd op Willems
moeizame weg naar de volwassenheid en het stadhouderschap. De auteur hanteert
een methode die hij in 1994 reeds beproefde in zijn boek over Willem IV's moeder,
Marijke Meu, en behandelt veel dat ook daar aan de orde kwam. Hij maakt vooral
gebruik van de brievencollecties in het Koninklijk Huisarchief. Evenals in het eerste
boek is er naast dynastieke, politieke en financiële verwikkelingen, uitgebreid aandacht
voor het stadhouderlijk familieleven, in dit geval de rol van de prins als zoon,
echtgenoot en vader. Een bezwaar dat destijds al werd geuit geldt echter ook dit
werk. Jagtenberg houdt onvoldoende afstand tot zijn onderwerp, schreef Simone
Wijna, en laat de brieven te veel voor zich spreken. De in de correspondenties
gebruikte stijlvormen en terminologie worden gezien als betrouwbare indicatoren
van het gevoelsleven. Dat ook persoonlijke brieven gekarakteriseerd worden door
stereotiepe, plichtmatige uitdrukkingen, eigen aan de tijd - iets waar G.J. Schutte al
in 1982 voor waarschuwde - gaat er bij Jagtenberg niet in. De recente theorievorming
over self-fashioning heeft in dit boek geen neerslag gevonden. De inhoud van de
brieven wordt zonder reserve weergegeven.
Een tweede bezwaar betreft het historiografisch kader. De auteur volgt de gebaande
paden van de oudere geschiedschrijving. Deze trajecten worden overdadig gestoffeerd
met details uit het stadhouderlijk archief, maar in de rimboe worden geen nieuwe
wegen uitgekapt. De ruggegraat van het boek is Van Laars Levens-beschryving, een
werk dat wordt getypeerd als ‘behoorlijk betrouwbaar’, maar dat, gezien de context
waarin het is ontstaan, omzichtig moet worden gehanteerd. Van Laar, zo bleek uit
onderzoek door Ton Jongenelen, was een aarts-querulant die na een ballingschap op
Curaçao optrad als oranjegezind pamflettist. Na negen maanden cel in 1749 wegens
het aanranden van de in orangistische kringen omstreden fiscaal Anthony van Weezel,
kwam hij op voorspraak van Willem IV vrij. In 1752 leidde hij een precair bestaan
als publicist in Amsterdam. Met zijn boek over de recent overleden stadhouder hoopte
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hij politieke rugdekking en de gunst van prinses Anna te verwerven. Van Laar schreef
geen biografie in moderne zin, maar een propagandastuk waarin Willem IV's
mythische status maximaal wordt uitvergroot. Oranje wordt voorgesteld als ‘een
prins door God geschonken, en verwekt tot Heil des Vaderlands’, die als geen ander
uitmuntte door ‘Heldenmoed, Godsvrucht, Wysheid, Rechtvaerdigheid, Minnelykheid,
en lievde voor de Roem en welvaard des Vaderlands’.
De echo van deze beeldvorming blijft in de geschiedschrijving hardnekkig
doorklinken. Jagtenberg schetst de politieke en maatschappelijke context waarin
Willem IV en zijn voorgangers opereerden met grove penseelstreken. Het federatieve
staatsbestel wordt getypeerd als inherent gebrekkig en inefficiënt. Zonder een
stadhouder werd het ‘beheerst door een voor corruptie steeds gevoeliger kaste’, die
het nepotisme de vrije loop liet en ‘de belangen van land, stad en gewest ondergeschikt
maakte aan die van de eigen kliek en familie’. Misstanden die zich tijdens het eerste
stadhouderloze tijdperk al manifesteerden, ‘leidden, nu een stadhouderlijke macht
als tegenwicht ontbrak, in de eerste helft van de achttiende eeuw tot een volkomen
pervertering van de ware vrijheid’, met als kenmerk de contracten van
correspondentie, waarmee de regentenelites de functies in kleine kring verdeelden.
Nog liever dan hun posities te verliezen, verkochten de regenten het land aan
Frankrijk, althans zo luidde de oranjepropaganda.
Het stadhouderschap wordt in deze visie positief gewaardeerd, maar daar valt over
te twisten. Het meest recente werk waaraan Jagtenberg zijn typering van het
statenbewind ontleent, is D.J. Roorda's Partij en factie, in 1978 baanbrekend omdat
het de factiestrijd centraal stelde, maar inmiddels gedateerd. Meer recent onderzoek,
door Maarten Prak bijvoorbeeld, heeft geleid tot een genuanceerder beeld van het
karakter en functioneren van de bestuurlijke elites. De regentenheerschappij ging
gepaard met allerlei misstanden, maar de heren op het stadhuis bleven verbonden
met de stedelijke gemeenschap en opereerden, met name in de kleinere steden, binnen
smalle marges. Eigenbelang ten spijt, konden ze zich er niet aan onttrekken ook de
wezenlijke belangen van stad en bevolking te betrachten. Dat was ook sommige
eigentijdse waarnemers wel duidelijk. Jagtenberg had te rade kunnen gaan bij Van
Laar, die J. van den Honerts typering van het Nederlandse volk in diens lijkrede voor
Willem IV aanhaalde: ‘Nooit loopt het aan de eene zyde, onzen Lande tegen, of men
zoekt de oorzaak in den Raad, en by de Hoofden, zonder te denken, dat alle ongeluk
geen gevolg van kwade raad of ontrouw zy’. Tegen die achtergrond wordt begrijpelijk
dat Willem IV in 1748 in tranen afscheid nam van de Amsterdamse burgemeester
Gerrit Corver, een van de grote matadors van het gevallen statenbewind.
Jagtenberg tekent het statenbewind met een zwarte kool en bijgevolg verschijnt
de stadhouder in een stralend licht. Gegeven ‘de taaie kracht van de toenmalige op
bekrompen eigenbelang gebaseerde bestuurlijke traditie’, stelt hij, waren Willem III
en IV niet in staat ‘het politieke stelsel van de Republiek met zijn diep ingewortelde
gebreken’ ingrijpend te hervormen. Gesteld dat zij daar de wil en de mogelijkheid
toe hadden gehad, wat zouden die hervormingen dan hebben behelsd? Wellicht heeft
de auteur het voorbeeld van staten als Frankrijk en Spanje voor ogen, waar de lokale
autonomie en de corporatieve structuren die garant hadden gestaan voor een zekere
mate van consultatief bestuur, volledig waren uitgehold ten gunste van een - naar
verhoopt - ‘verlicht’
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absolutisme. Ook zonder die hervormingen, zo weten we uit A.J.C.M. Gabriëls'
onderzoek naar het stadhouderlijk patronagestelsel, drong het oranjebewind door tot
in de haarvaten van het bestuurlijk apparaat. Onder Willem III werden de meeste
Hollandse stadsbesturen onder het juk gebracht van vertrouwenslieden, die bepaalden
wie onder welke voorwaarden in aanmerking kwam voor een functie. Onder Willem
IV en V werd dit systeem geperfectioneerd. Amsterdam en andere grote steden konden
soms nog weerstand bieden, maar in de kleinere Hollandse steden - tien van de
negentien in de Statenvergadering - werd de vroedschap als representatief orgaan
volledig buitenspel gezet, en werden de benoemingen, het intern stedelijk bestuur
en de stellingname in de Staten exclusief gedirigeerd door het hof. Via de
luitenant-stadhouder ter plaatse vereiste zelfs de minste concessie en het kleinste
baantje, direct of indirect, de gunst van de stadhouder. Oranje beoogde niet het
nepotisme, de baantjesjagerij en de corruptie tot staan te brengen, maar dienstbaar
te maken aan de eigen doeleinden, en met succes. De auteur heeft moeite het te
erkennen, maar aan het stadhouderlijk hof wemelde het van wat hij omschrijft als
‘pluimstrijkende, baatzuchtige intriganten’.
Jagtenberg heeft een rijk boek geschreven, maar hij verzuimt geijkte aannames te
toetsen. Zo wordt in navolging van J. Aalbers benadrukt dat de ‘Grote Vergadering’
die zich in 1716-1717 over de overheidsschuld en het vraagstuk van hervormingen
boog, slechts ten gevolge had dat de legeromvang werd ingeperkt, maar dat is te kort
door de bocht. Een maatregel die wel degelijk zoden aan de dijk zette, was de verkoop
van de Hollandse graaflijkheidsdomeinen. In de Statenvergadering werd dit besluit
ruim tien jaar opgehouden door Gorcum en Purmerend, dat werd vertegenwoordigd
door de fel-oranjegezinde pensionaris J.J. Mauricius. Verkoop zou immers kunnen
betekenen dat Oranje, wanneer het stadhouderschap zou worden hersteld, niet langer
zou beschikken over de honderden ambten die met het domeinbeheer samenhingen,
en de mogelijkheid verliezen een machtsbasis op het Hollandse platteland op te
bouwen. In dit geval was het een oranjeprotegé die zich bediende van wat Engelse
oranjegezinde diplomaten beschouwden als de voornaamste gebreken van de
besluitvorming onder het statenbewind, particularisme en de mogelijkheid tot
sabotage.
Een aspect dat onderbelicht blijft, is de groeiende onrust in de gereformeerde kerk
vanaf 1730. Jagtenberg noemt de sodomietenvervolgingen en het groeiende
anti-katholicisme, maar deze verschijnselen waren onderdeel van een bredere trend.
Het verval van de internationale grootmachtstatus, de economische achteruitgang en
incidentele crises als de veepest werden in orthodoxe kringen gezien als gevolgen
van moreel en zedelijk verval. Het stadhouderschap zou de Republiek in staat stellen
Gods gramschap af te wenden en Zijn zegen te herwinnen. Vanaf de kansels werd
in 1747 luidkeels voor de prins geijverd. Hoewel het in de burgerrekesten in 1748
niet altijd duidelijk naar voren komt, was het doelistenactivisme een vrijwel exclusief
gereformeerde zaak. De roep om Oranje ging gepaard met toenemende intolerantie
jegens minderheidsgroepen en devianten. De invloed van deze kerkelijk-orthodoxe
onderstroom valt niet te onderschatten. Willem IV had persoonlijk wel sympathie
voor moderne theologie, maar in de gereformeerde kerk ging zijn verheffing gepaard
met een krachtige ruk naar rechts, ten gunste van de orthodoxie. Een katholiek als
Jan
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de Boer, door Jagtenberg veelvuldig aangehaald, bezag de doelistenbeweging dan
ook met groot wantrouwen.
Jagtenberg doet een moedige poging de duizelingwekkend complexe
ontwikkelingen in de periode 1747-1750 in kaart te brengen. Het probleem is dat er,
oudere publicaties ten spijt, nog een groot onderzoeksterrein braak ligt. Het
oranjebewind beschikte niet over een kant-en-klare organisatie die in het
machtsvacuüm kon treden. Allerlei belangengroepen en individuen die de
omwenteling hadden gesteund, verdrongen zich om gunsten en verwachtten
tegemoetkomingen. De mechanismen van de machtsovername in deze jaren, de
sociale netwerken die een rol speelden, en vooral het functioneren van de kring van
vertrouwelingen rond de prins en prinses, verdienen nader onderzoek. Berichten dat
hofdignitarissen als Jan de Back en Douwe Sirtema van Grovestins op grote schaal
geld aannamen voor hun bemiddeling bij door het oranjebewind te verlenen gunsten
en toegang tot het hof, worden door Jagtenberg genegeerd.
Ook met betrekking tot de doelistenbewegingen in diverse steden liggen nog veel
vragen open. Jan de Jongste analyseerde vrij recent de ontwikkelingen in Haarlem,
maar dergelijk diepgaand onderzoek naar de burgerbewegingen in Amsterdam en
veel andere plaatsen ontbreekt vooralsnog. Voor Amsterdam maakt Jagtenberg
veelvuldig gebruik van N.J.J. de Voogds De doelistenbeweging (1914) en P. Geyls
Revolutiedagen (1936), degelijk werk, maar beperkt van opzet en gedateerd. Nieuw
onderzoek naar de doelistenbeweging en de machtsstrijd in Amsterdam is dringend
gewenst.
De grote verdienste van Jagtenbergs boek is de inkijk die het biedt in de hofcultuur
van de Oranjes. Aan de hand van de stadhouderlijke brieven schetst hij een levendig
beeld van het familieleven, de dynastieke positie van de prins temidden van de
Europese vorstenhuizen, zijn rol als Duits Rijksvorst, en de strategieën die werden
gehanteerd in het streven naar het hoogste ambt in de Republiek. De auteur steunt
op Marijke Bruggemans studie over de strijd van de Friese Nassaus voor erkenning
van hun rechten in de jaren 1702-1747, maar biedt aanvullende inzichten en kleurrijke
details. Soms, bijvoorbeeld bij de beschrijvingen van het tergende ceremonieel
waaraan de prins bij gelegenheid werd blootgesteld, verliest de auteur zich in deze
detaillering. Willems inhuldiging als stadhouder van Groningen en Gelderland in
1729 vult zeven dichtbedrukte pagina's. De indruk kan ontstaan dat een adequate
redactie heeft ontbroken. Het is alleraardigst kennis te maken met Willems hondje
Nero en curieus te weten dat de prins in 1745 na een operatie aan een anale fistel
door professor Albinus, een half jaar geen paard kon rijden, maar waarom willen we
dat weten?
Jagtenbergs eenzijdige oriëntatie op de oudere literatuur en de archieven van het
Koninklijk Huis, heeft een zeer welwillend beeld van Willem IV opgeleverd. Wanneer
eens iets minder positiefs te melden valt, neemt de auteur zijn protagonist in
bescherming. De toch wel hardnekkige geruchten dat niet Willem IV, maar Van
Grovestins de vader van Willem V was, worden afgedaan in een ellenlange voetnoot.
De Engelse hofdignitaris Hervey, die Willem bij diens huwelijk met Anna omschreef
als een mismaakte dwerg met een afschuwelijk stinkende adem - gevolg van een
recent kaakabces, aldus Jagtenberg -, en die de afschuw van de koningin beschreef
bij haar confrontatie met Willems fysieke gestalte, wordt niet serieus genomen.
Hetzelfde geldt voor Gijsbert Jan
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Hardenbroek, volgens Jagtenberg auteur van een ‘chronique scandaleuse’.
Hardenbroek omschreef Willem als ‘Goedhartig van aart’, maar voegde er in 1756
aan toe: ‘de prins was verschrikkelijk bagattelier, en hielt altoos de menschen op met
spreukjes en badinages, als men over saken dikwils kwam spreeken. Sliep meest
s'avonts als men dagt dat hij werkte. S'morgens lagte en badineerde met sijn
kamerdienaaers, liet oneyndig veel ongeteykent liggen, en dikwils brieven van
aengelegenheydt, soodat luy scheen en geensints bequaem tot soo grote post’. Had
Jagtenberg de persoonsverheerlijking in het oranjegezinde kamp met dezelfde scherpte
tegen het licht gehouden, dan had uit dit boek een heel wat minder vleiend beeld van
de prins en zijn bewind op kunnen rijzen.
JOHN BESSELING

Wim Coster, Het Wolfsmeisje. Amsterdam, Balans 2018. 162 p., ill. Prijs:
€19,99.
‘De zoektocht naar een verdwenen kind uit de achttiende eeuw’ is de samenvatting
die zich laat lezen op de voorkant van Het Wolfsmeisje van Wim Coster. Boeken met
zo'n aanprijzing kun je toch moeilijk laten liggen. Het omslag zelf oogt ook al als
een spannende thriller; met een groot oog boven een donker, geschilderd
(achttiende-eeuws?) landschap. Als in de blurb van het boek ook nog valt te lezen
dat in de zomer van 1717 ‘in de bossen bij Zwolle een volkomen verwilderd meisje
[wordt] aangetroffen’ van wie niemand weet wie ze is, dan ben je als lezer om. Helaas
valt de inhoud van het boek tegen.
De flaptekst verhaalt dat Coster op ‘bijzondere wijze [...] de geschiedenis van het
enige wolfskind dat Nederland heeft gekend’ heeft beschreven. Bijzonder. Dat is het
werk zeker. Terwijl het wordt verkocht als een ‘reconstructie van een fascinerend
verhaal’, is het boek meer een verslaggeving van de zoektocht van de auteur,
volgestopt met diens overdenkingen. Een zoektocht, die qua nieuwe informatie niet
veel heeft opgeleverd - hooguit veel speculatie.
Het boek gaat over de niet-onbekende geschiedenis van Nederlands enige wolfskind
(of wild kind): Anna Maria Jennaert, een meisje dat grotendeels opgroeide zonder
veel menselijk contact. Het boek vangt aan in 1717 wanneer in Zwolle een wolfsmeisje
van ongeveer negentien jaar oud wordt aangetroffen. Niemand weet wie het totaal
verwilderde meisje is, dat niet in staat is om te praten, en niemand weet waar ze
vandaan komt. Haar verhaal is spectaculair genoeg om in de kranten te belanden.
Een jaar later bereikt deze geschiedenis een vrouw in Antwerpen wier peuter van
zestien maanden in 1700 was ontvoerd. Het meisje voldoet aan de uiterlijke
kenmerken en haar moeder reist af naar Zwolle om zich te herenigen met haar
doodgewaande dochter.
Het verhaal werd destijds beschreven in twee pamfletten, waarvan Cort verhael
van de geboorte, neminghe ende vindinghe van Anna Maria Jennaert (Antwerpen,
z.j.) het bekendst is. Ook is het verhaal recentelijk nog onderzocht door Marijke van
der Wal (1999) en door Dimphéna Groffen (Digitaal Vrouwenlexicon Nederland).
Sindsdien is er niet veel meer boven water gekomen. Dat is dan ook het mankement
aan dit boek. Er is erg veel achtergrondinfor-
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matie opgenomen om het verhaal meer omvang te geven. Bijvoorbeeld over de
geschiedenissen van de (religieuze) gebouwen die het meisje gezien zou moeten
hebben. Deze uitweidingen houden het verhaal echter eerder op dan dat ze werkelijk
iets toevoegen en kunnen niet verhullen dat de resultaten van het onderzoek
vermoedelijk magerder waren dan de auteur op voorhand gehoopt had.
De vormgeving van het boek is ook opmerkelijk te noemen. Zo staan in de lopende
tekst recente gedichten opgenomen die de auteur doen denken aan het verwilderde
meisje en zijns inziens passen in de loop van het verhaal. Zoals een gedicht dat zou
aansluiten bij de eenzaamheid en het onbegrip die het meisje ervoer op het moment
dat ze de grote stad binnenkomt. Om die reden zijn ook de notenbalken van psalm
38 (zonder tekst) afgedrukt (p. 132). Een uit een andere bron geciteerde lijst gangbare
achttiende-eeuwse beroepen is door de auteur voor de verandering opgesteld in een
typografisch vorm die sterk doet denken aan Paul van Ostaijens dichtwerk (p. 48).
Er is duidelijk geëxperimenteerd met de vorm in een poging om een breed publiek
aan te spreken. Dat komt ook terug in de schrijfstijl. Wie van zinnen houdt als: ‘Als
een afgedwaalde en ongewapende soldaat in oorlogsgebied zwerft zij rond. Is de
nacht voor haar een duister gedicht of juist een tijdspanne waarin zij het daglicht niet
hoeft te vrezen?’ (p. 24), en ‘[...] leek ook Anna Maria te zijn verdwenen in een
vrijwel ondoordringbaar woud vol vermolmde stambomen, verbasterde namen en
dwarrelende data’ (p. 128), is op zijn of haar plek met dit boek.
Naar eigen zeggen heeft de auteur zich, op ‘één mogelijk uitzondering na’,
onthouden van fictie (p. 11-12). Wel vraagt hij zich erg vaak af wat er door het hoofd
van het meisje zou spelen, om die gevoelens vervolgens zelf te beschrijven. De auteur
komt er dan ook openlijk voor uit dat hij zichzelf ziet als romanfiguur, op het spoor
van een in 1698 geboren meisje. Hij omschrijft haar als zijn muze die ‘een handvol
mosterdzaadjes heeft gestrooid die nog drie eeuwen later ontkiemden’ (p. 136).
De eerste 35 pagina's van Het Wolfsmeisje gaan over Anna Maria. Het tweede deel
van dit boek handelt, aldus de auteur, over ‘wilde kinderen’ en ‘wolfskinderen’ in
het algemeen; het derde deel over andere ‘leden van de familie’ van wilde kinderen
waar Anna Maria ongewild deel van uitmaakte. Deze kinderen worden geplaatst in
de context van de achttiende-eeuwse discussie over het ontstaan van taal. Overige
voorbeelden zijn even breed als bekend: van Kaspar Hauser tot Kiplings Mowgli,
tot gevluchte ‘wolfskinderen’ in Oost-Europa als gevolg van de Tweede Wereldoorlog,
tot een geval uit het Los Angeles van 1970 van een meisje dat opgroeide in totaal
isolement, opgesloten door haar vader. Het vierde deel, ‘wetenschap en verbeelding’,
vangt aan met het onderzoek van Marijke van der Wal naar Anna Maria en andere
achttiende-eeuwse wolfs- en wilde kinderen en hun taalontwikkeling. (Voor wie niet
weet hoe de bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands aan de Universiteit
van Leiden eruitziet, is er een portretfoto.) Aan het einde van het boek zijn stukken
opgenomen rondom een theatervoorstelling over het wolfsmeisje Anna Maria, een
project dat tegelijk met het schrijven van het boek van start ging. Een nawoord is er
van de lokale stadspastor die het wolfsmeisje beschrijft als een ‘cadeau’ voor de stad
Zwolle in een poging de geschiedenis te koppelen aan de huidige
vluchtelingendiscussie.
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Afgezien van kleurrijke invullingen en speculaties staan er ook slordigheden in. Zo
begint het verhaal van Anna Maria in het jaar 1700 en de wijze waarop de vermissing
van het meisje in de krant werd vermeld. Vervolgens meldt de auteur dat een ‘latere
pastoor en kroniekschrijver [...] voor het jaar 1717’ andere belangrijke zaken te
melden had dan de ontvoering (p. 18) - niet vreemd zoveel jaar na dato. Verderop
gaat de auteur de mist in bij de geboorte- en doopdatum van Anna Maria. Op het
afgebeelde doopregister (p. 110) met haar naam valt bovenaan onmiskenbaar
‘December 1698’ te lezen. De auteur stelt vervolgens dat in de secundaire literatuur
altijd 18 oktober 1698 als doop- of geboortedatum wordt aangehouden. Mogelijk,
volgens hem, ‘omdat oktober ook maand tien (decem) is’ (p. 110). Hier gaat hij de
fout in. De reden dat de bestaande literatuur oktober heeft aangehouden is niet omdat
december de tiende maand zou kunnen zijn, maar simpelweg omdat het pamflet Cort
verhael aanvangt met de woorden: ‘Anna Maria is geboren binnen Antwerpen in't
jaer 1698. den 18. October’. Dat ze exact twee maanden na haar geboorte is gedoopt,
betekent niet dat december opeens oktober is geworden. Een ander punt van kritiek
is dat de onderschriften bij afbeeldingen verraden waar het verhaal heen gaat, terwijl
de auteur de spanning probeert op te bouwen door in de lopende tekst niet te veel
informatie weg te geven.
Coster noemt zijn zoektocht ‘een roadmovie op papier’ (p. 12), hoewel die reis
vooral plaatsvond tussen de woonplaats van de auteur, Zwolle (de vindplaats van
het meisje), en Antwerpen. De eerdergenoemde uitzondering waar de auteur zich
onthouden heeft van fictie, blijkt aan het einde: in archieven kwam hij ene Anna
Maria Jenar tegen. Dat is een veel voorkomende achternaam gecombineerd met een
voornaam die oneindig vaak voorkomt. Dit meisje blijkt volgens de archieven een
vondeling te zijn, waardoor de auteur geïntrigeerd raakt en zich (ongegrond) probeert
voor te stellen dat dit kind mogelijk wel eens de dochter van het verwilderde meisje
kan zijn. Om vervolgens verder te fantaseren dat Anna Maria na de dood van haar
biologische ouders wegliep met een van de vele soldaten in Antwerpen. Zwanger
van de soldaat, zou zij vervolgens gedwongen zijn het kind af te staan. Het
fantasievolle einde past bij het boek dat veel meer overdenkingen kent van de auteur
over ‘zijn muze’.
Het boek kwam tegelijk met een ‘theaterspektakel’ over Anna Maria tot stand. De
auteur wilde met zijn boek de verbeelding van de lezer prikkelen en deelgenoot
maken van zijn zoektocht naar een mysterieus achttiende-eeuws meisje. Helaas is
die zoektocht gepaard gegaan met te veel speculatie. Dat heeft geresulteerd in een
verhaal dat te vaak heen en weer springt, en te weinig nieuwe vondsten bevat.
RINDERT JAGERSMA
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Signaleringen
Nadine Akkerman, Invisible agents. Women and espionage in
seventeenth-century Britain. Oxford, Oxford University Press 2018. 264
p., ill. Prijs: €27,99.
Een spion is een goede spion als hij onzichtbaar blijft, onherkenbaar als spion. Dat
de spion ook een spionne kon zijn, kwam niet zo gauw op bij zeventiende-eeuwse
mannen. Vrouwen waren te goed van inborst en te zwak van gestel om zulk werk
aan te kunnen. Die houding bood spionerende vrouwen een natuurlijke dekmantel.
Die werkte kennelijk zo goed, dat sommige spionnen zich schuilhielden achter
vrouwennamen. Ook de mannen die de spionagenetwerken organiseerden waren zich
daarvan bewust en zetten vrouwen in als hun dat opportuun leek. Als spionerende
vrouwen toen nagenoeg onzichtbaar bleven, betoogt Nadine Akkerman, dan zijn ze
dat voor de hedendaagse historicus nog steeds. Die moet eigenlijk thuis zijn in
spionagetechnieken om eventuele spionnes op te sporen: ‘set a spy to catch a spy’
(p. 3). Via allerlei omwegen kwam Akkerman op het spoor van Alexandrine von
Taxis (1589-1666), die tussen 1628 en 1646 in Brussel ‘a spy-riddled postal service’
bestierde en informatie verkocht aan de hoogste bieder. Nieuwsgierig geworden,
ging Akkerman op zoek naar meer zulke vrouwen.
Uiteraard is het fenomeen van de spionne niet totaal onbekend in de
geschiedschrijving. Daar weten ze bijvoorbeeld van Lady Mary Knatchbull
(1610-1689), abdis van het Benedictijner klooster in Gent, die voor de Engelse koning
spioneerde. (Nonnen zijn in beginsel dubbel onverdacht, als vrouw en als religieuze.)
En denk aan onze eigen Etta Palm (1743-1799), die voor zover we weten twee
meesters diende: Frankrijk en de Republiek. Maar dat er in de loop der tijd (veel)
meer geweest moeten zijn, maakt Akkerman meer dan duidelijk.
Evenmin als de achttiende eeuw spelen Nederlanders en/of de Republiek een rol
van betekenis in dit boek. Het dichtst daarbij komt hoofdstuk 7, ‘Aphra Behn's letters
from Antwerp, July 1666-April 1667: intelligence reports or epistolary fiction?’.
Behn (1640-1689) voorzag in haar levensonderhoud als schrijfster en vertaalster,
maar voordat het zover was, werd ze door de Engelse koning als spionne naar
Antwerpen gestuurd. Haar opdracht was om een vroegere Engelse spion, William
Scott, te overreden om dubbelspion te worden. In 1666 werkte Scott vanuit het
garnizoen in 's Hertogenbosch voor raadpensionaris Johan de Witt, die meer Engelse
spionnen had ‘overgenomen’. Wellicht viel de keuze op Behn, omdat ze Scott kende
uit haar tijd in Suriname.
Eenmaal in Antwerpen moet Behn contact met Scott hebben opgenomen. Er is
althans één ontmoeting van hen bekend, in Vlaanderen. Daarna heeft Behn steeds
Scotts informatie doorgestuurd naar haar opdrachtgever. Missie geslaagd. Of toch
niet? Akkermans wantrouwen werd gewekt door het feit dat al die brieven in Behns
handschrift zijn. Er is geen letter van Scott bij. Behn beweerde dat het te gevaarlijk
was om Scotts brieven door te sturen, dus schreef ze die over. Akkerman vermoedt
dat Behn, die Nederlands kon spreken, de informatie zelf verzamelde. Ze legde haar
oor te luisteren in de Antwerpse herberg waar ze bivakkeerde en waar veel Hollanders
kwamen.
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De puzzel is helaas incompleet en Akkerman moet toegeven, dat ‘the evidence is
inconclusive’ (p. 214). Het materiaal dat ze aandraagt is echter precies van het soort
waar John le Carré zijn

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 41

185
romans van maakt: een echte spion is een acteur die iedere rol kan spelen die hem
of haar uitkomt, om persoonlijke redenen of om redenen van veiligheid. Spioneren
is een wonderlijk beroep en het is onwaarschijnlijk dat de mensen die het uitoefenen,
toen wezenlijk anders waren dan nu.
Het is onmogelijk een samenvatting te geven van Akkermans zoekmethodes.
Zoveel kronkelige en duistere wegen als spionnen en spionnes bewandelden om
onopgemerkt te blijven, zoveel wegen moet de spycatcher bewandelen om ze te
betrappen. De onderzoeker moet bereid zijn niemands verhaal voor zoete koek te
slikken en vooral de relaties tussen (eventuele) betrokkenen grondig uit te spitten.
Invisible agents is een fraaie en goed geschreven les in historisch detectivewerk,
waar ook dixhuitièmistes hun voordeel mee kunnen doen, zeker als ze zich
bezighouden met de Spaanse Successieoorlog, de Vierde Engelse Oorlog of de Franse
tijd, inclusief wellicht Etta Palm.
ANNA DE HAAS

Johan J. Mattelaer, Hoognodig! Plassen in de kunst. Amsterdam,
Amsterdam University Press 2018. 240 p., ill. Prijs: €29,99.
Jean-Claude Lebensztejn, Pissing figures 1280-2014. New York, David Zwirner
Books 2017. 184 p., ill. Prijs: €14,95. (Vertaald uit het Frans: Figures pissantes
1280-2014. Parijs, Editions Macula 2016.)
Iedereen kent Rembrandts beroemde etsen van een plassende man en dito vrouw.
De man doet dat staande, de vrouw doet dat hurkend. ‘In Europa’, lezen we op p. 13
van Mattelaers boek, ‘urineren mannen normaal in staande en vrouwen tot in de 19de
eeuw in gehurkte houding’. Dat weten we dan ook weer, denkt de lezer, tot hij/zij
op p. 14 leest: ‘Vrouwen urineerden tot laat in de 19de eeuw zelfs in de straten en
op de markten in staande houding’. En op p. 15: ‘Ten slotte gingen vrouwen met het
invoeren van moderne toiletten niet meer gehurkt maar zittend urineren’. En zo weet
de lezer(es) binnen luttele pagina's toch nog niks. Overigens levert de kunst aanzienlijk
minder plassende vrouwen dan mannen op.
Wat verbeelden al die pissers en pissertjes nu eigenlijk? Dat de renaissancistische
combinatie van pissende putto (soms Amor) en Venus een erotische lading wordt
toegedacht is niet zo vreemd, al zouden we dat heden ten dage eerder met soft porno
associëren. Evenmin vreemd is het toekennen van een medische en/of alchemistische
betekenis aan de combinatie pisser en glazen fles (Mattelaer, p. 130-132; Lebensztejn,
p. 148-149). Die fles of matula kennen we uit afbeeldingen van piskijkers. Ook de
associatie pissen en drinken/dronkenschap (Bacchus, bacchanalia) is maar al te
herkenbaar. Of neem het ‘pissen van angst’, dat door niemand zo goed is uitgebeeld
als door Rembrandt in zijn schilderij van ‘De roof van Ganymedes’ (Mattelaer, p.
77; Lebensztejn, p. 155). ‘Pissen tegen de maan’ levert aardige afbeeldingen op,
hoewel ik eerder zou spreken van ‘pissen naar de maan’, naar iets onbereikbaars.
Intrigerend is het schilderij van Pieter Bruegel jr. van een man die staat te pissen
naar de weerspiegeling van de maan in het water (Mattelaer, p. 99). Het lijkt me de
ultieme verbeelding van een futiele bezigheid.
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De artistieke verbeelding van het plassen heeft allerlei allegorische en symbolische
betekenissen toegekend gekregen, die te maken hebben met de daad zelf en/of met
het tonen van de penis alleen al. Dat macht, erotiek en vruchtbaarheid daarin een rol
spelen is begrijpelijk en ook de associatie pis/wijwater wil de
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lezer best voor lief nemen. Die associaties zijn zelden zomaar uit het beeld af te lezen
en zo blijft er veel raadselachtig. Wat moeten we met de pissers (een engel, een
monnik) in de marge van middeleeuwse manuscripten (Mattelaer, p. 28, 31;
Lebensztejn, p. 120, nr. 12a)? En met al die afbeeldingen van mannen en vrouwen
die al sinds de Oudheid hun urine (laten) opvangen in een kom of pot? Was dat
hygiëne? Werd de urine bewaard voor medische, alchemistische of, wie weet,
erotische doeleinden?
Sommige afbeeldingen hebben waarschijnlijk helemaal geen dubbele bodem. Over
Rembrandts pissende vrouw en man schrijft Lebensztejn (p. 65): ‘No more allegorical
children [putti e.d., AdH], levity, cryptic symbols, curves or allusive masculinity;
just two peasants, male and female, who piss straight ahead [...]. As examples of a
genre then in vogue in the Netherlands, these small etchings [...] simultaneously
demonstrate high virtuosity and a contempt for custom’. Over die ‘vogue’ ben ik
niet zo zeker en met ‘custom’ doelt hij wellicht op de classicistische opvatting, dat
men de natuur moet afbeelden zoals zij zou moeten zijn, niet zoals zij is. Wat talloze
andere afbeeldingen betreft verzucht ik, mét de catalogus van de British Royal
Collections: ‘The subject is very obscure, but the Drawing very Capital’ (geciteerd
Lebensztejn, p. 55).
De auteurs helpen de lezer ook niet erg. Hun nogal opsommerige teksten zijn
vooral descriptief, zo nu en gelardeerd met wat (kunst)historische weetjes en bij
Mattelaer met veel etymologieën en woordverklaringen. Ze doen de lezer vooral
verlangen naar enige vorm van indeling. Bij beide boeken moeten we het echter doen
met een mengeling van chronologie en thema, wat de overzichtelijkheid niet bevordert.
Als mogelijk ordeningsprincipe dienen de in beide boeken genoemde thema's c.q.
allegorische of symbolische betekenissen zich aan: religie, macht, vruchtbaarheid,
erotiek, seksualiteit, dronkenschap, geneeskracht, alchemie (Mattelaer heeft over dat
laatste trouwens wel een apart hoofdstuk). Zoiets zou de lezer enig idee kunnen geven
van ontwikkelingen in de verbeelding van de plassende mens wat betreft bijvoorbeeld
preutsheid, humor, moraal, ethische en esthetische grenzen.
De achttiende eeuw komt vooral aan bod in Mattelaers hoofdstuk over Engeland,
waar hij veel materiaal vond in de prenten van William Hogarth, Thomas Rowlandson
en Isaac Cruikshank. Over de Nederlandse achttiende eeuw is in geen van beide
boeken veel te vinden. De auteurs beperken zich voornamelijk tot de zeventiende
eeuw, met Rembrandt en de genreschilderkunst, vooral herberg-scènes. Wat opvalt
in de in beide boeken zeer verspreide afbeeldingen van gewone straatscènes is dat
er gepist wordt tegen een muur en met de rug naar passanten én kunstbeschouwer.
Gewoon, zoals de ‘heren’ het nog altijd doen.
De twee boeken hebben vele afbeeldingen gemeen. Maar waar ze in Mattelaers
boek op redelijk groot formaat in de tekst staan afgebeeld, bevat Lebensztejns boek
alleen een apart katern met afbeeldingen op postzegelformaat. Beide boeken lopen
door tot in de 21ste eeuw, geen van beide heeft een register van welke soort ook. Al
met al zijn het vooral curieuze en amusante kijkboeken.
ANNA DE HAAS
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Bert Gerlagh, Boudewijn Bakker, Maarten Hell e.a., Kijk Amsterdam
1700-1800. De mooiste stadsgezichten. Bussum, Uitgeverij Thoth 2017. 279
p., ill. Prijs: €29,95.
Hoewel de expositie Kijk Amsterdam 1700-1800 in het Stadsarchief Amsterdam
sinds januari 2018 voorbij is, kunnen we nog altijd nagenieten van de kleurrijke
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catalogus. Deze biedt een prachtig overzicht van de voorname woonhuizen en de
monumentale kerkelijke, culturele en overheidsgebouwen die Amsterdammers graag
aan hun bezoekers toonden.
Bemiddelde stedelingen gaven bovendien uiting aan wat in de achttiende eeuw
zou uitgroeien tot een modeverschijnsel: ze gaven opdracht aan gerenommeerde
kunstenaars om tekeningen te maken van Amsterdamse stadsgezichten. Sommige
tekenaars concentreerden zich op de architectuur, anderen hebben vooral
straattaferelen vereeuwigd met de stad als decor. Het is er altijd mooi weer. Er ligt
nooit troep op straat. De afgebeelde figuurtjes ogen gezond; we zien nauwelijks
armoedzaaiers of ziekelijke figuren. Alles en iedereen is volop in bedrijf: niet alleen
de vele dienstboden en knechts, maar ook voorname heren en dames. Dit moet het
paradijs op aarde zijn geweest. De gedetailleerdheid en de kleuren geven ook
hedendaagse kijkers het gevoel dat ze zelf in die wereld hebben rondgelopen.
Omdat de collectie achttiende-eeuwse topografische tekeningen in het Stadsarchief
te omvangrijk was, hebben de samenstellers van de tentoonstelling besloten zich te
beperken tot het oude centrum, dat min of meer wordt ingesloten door de
zeventiende-eeuwse Singelgracht. Er worden slechts enkele uitstapjes gemaakt langs
de Amstel en de even landelijk gelegen Boerenwetering.
Deze beperking hindert niet, want er is in het centrum genoeg te zien. Zes
inleidende essays bieden de kijker enige context bij het schouwspel. Maarten Hell
beschrijft hoe Amsterdam allesbehalve een stad van duffe pruikendragers was. De
achttiende eeuw laat zich beschrijven als een eeuw van oproer en verzet, van
toenemende armoe en verpaupering, maar ook van enorme materiële en culturele
rijkdom binnen de grachtengordel. De verwoestende branden in de Franse schouwburg
op de Overtoom (1754) en de schouwburg aan de Keizersgracht (1772) stonden in
ieders geheugen gegrift.
Boudewijn Bakker gaat in op een van de bekendste collectioneurs die Amsterdam
heeft gekend: Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798). Deze Cees Ploos, zoals hij
ook wel genoemd werd, had zelf kunstenaar willen worden maar bleef een
liefhebberende koopman. Hij zorgde ervoor dat de tekenacademie nieuw leven werd
ingeblazen, verzamelde tekeningen en prenten, en gaf ook zelf opdrachten om zijn
stad te vereeuwigen. Bakker noemt de collectie van Ploos, waarvan veel tekeningen
zijn afgebeeld in Kijk Amsterdam 1700-1800, een zeldzame tussenvorm van ‘enerzijds
de pure kunstverzameling en anderzijds de zuiver documentaire atlas’. Wat Ploos
zo bijzonder maakt, zijn zijn opvattingen over ‘de poëzie van het alledaagse’ die hij
combineert met het strenge classicisme.
Ester Wouthuysen en Erik Ariëns Kappers belichten in hun bijdrage een andere
bekende verzamelaar. Het was deze Pierre Fouquet (1729-1800) echter niet te doen
om het bezit van prenten en tekeningen maar vooral om de handel erin. Hij is de
geschiedenis in gegaan als de man van de Atlas van Fouquet (1780), een serie
Amsterdamse stadsgezichten in oblongformaat die pas drie jaar later haar bekende
titel kreeg. De prenten zijn vermaard wegens hun topografische ‘levensechtheid’, al
zijn de straattaferelen schaars gestoffeerd met mens en dier. In het artikel van Bianca
du Mortier gaat het juist om die straattaferelen, met name om de mensen en de kleding
die zij dragen. Fraai zijn de horizontaal gestreepte kousen die een voorbijganger
draagt op een tekening van de schilder, tekenaar en behangselfabrikant Jacob Cats
(1741-1799).
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Scheidend archivaris Bert Gerlagh analyseert de veranderingen en continuïteit in
topografische voorstellingen op papier. Hij beschouwt de Amsterdammer Cornelis
Pronk (1691-1759) als degene met wie
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een nieuw tijdperk in de topografische tekenkunst aanbreekt. Diens tekeningen zijn
gedetailleerd en weerspiegelen een realistisch maar verfijnd en zonovergoten
Amsterdam. Interessant is de aandacht voor Johanna Cornelia van Cranenburgh
(1733-1799), een van de weinige tekenaressen die Amsterdam rijk was. Want dat is
wel opvallend: zij, Antonina Houbraken (1686-1736) en Cunera Crajenschot
(1724-1787) zijn de enige vrouwen die - voor zover nu bekend - zich met de
topografische tekenkunst bezighielden.
Het laatste essay is geschreven door de architectuurhistoricus Pieter
Vlaardingerbroek. Hij laat zien welke gebouwen zijn afgebeeld en welke stijl de
kunstenaars daarbij aan de dag hebben gelegd. Dat het voornamelijk
zeventiende-eeuwse gebouwen zijn, bestrijdt hij. Weliswaar werd na 1700 het
merendeel van de grachtenpanden nog slechts voorzien van de bekende krullen en
guirlandes, maar in de grachtengordel ten oosten van de Amstel werd nog heel veel
gebouwd. Daar verschenen vorstelijke bouwwerken voor nota bene
liefdadigheidsinstellingen, die de groeiende armoede in de stad moesten maskeren.
Ook deze paleizen voor de armen, die evenzeer bijdroegen aan het stedelijk prestige,
zijn vereeuwigd.
Al met al is Kijk Amsterdam 1700-1800 een schitterend boek, met veel informatie
over de stad zoals onze achttiende-eeuwse voorouders die gekend moeten hebben.
Het catalogusgedeelte is geordend naar kunstenaar. Daar blijkt dat de Republiek
beschikte over veel meer getalenteerde kunstenaars dan alleen de ‘usual suspects’
Cornelis Troost, Simon Fokke, Reinier Vinkeles en bijvoorbeeld Jan de Beijer. Het
werd tijd dat al die topografische voorstellingen eindelijk onder het stof vandaan zijn
gehaald.
RIETJE VAN VLIET
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