Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman. Jaargang 42

bron
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42. Stichting Jacob Campo
Weyerman, Amsterdam 2019

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_med009201901_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1

[Mededelingen van de stichting Jacob Campo
Weyerman, Jaargang 42, Nummer 1, zomer
2019]
Traanrijk en troosthart
Zingen over watersnoodrampen in de lange achttiende eeuw
Lotte Jensen
Ontzagchelijke God! hoe trillen all' mijn leden!
Hoe lilt mijn ingewand, geschokt door tegenheden!
Delfshaven! Schoonerloo! geteisterd Vaderland!
Nu leest mijn oog in u Gods vreesselijke hand:
Gij felle geessel, doet de maatschappij nu beeven!
Gij kunt aan Treurgezang een dubbele traanstof geeven.1

Aan het woord is Traanrijk, die geschokt verslag doet van de grote watersnood die
het ‘geteisterd vaderland’ op dinsdag 14 november 1775 heeft getroffen. Op die dag
is er een verschrikkelijke storm over de Republiek getrokken, die tot grote
overstromingen heeft geleid. De provincie Holland en de kusten van de Zuiderzee
zijn het zwaarst getroffen. Duizenden stuks vee zijn verdronken, vruchtbare akkers
zijn onder water gelopen en zo'n zeventig mensen hebben de dood gevonden,
schipbreukelingen niet meegeteld.2

Watersnood in Groningen in 1686, door Jan Luyken. Illustratie uit Johann Ludwig Gottfried,
Historische kronyck; vervattende een [...] beschrijvingh der aldergedenckwaerdigste geschiedenissen
des weerelds, deel 2 (Leiden, Pieter van der Aa 1698). Collectie Rijksmuseum:
RP-P-1896-A-19368-1562

Deze passage maakt deel uit van een bijna veertig pagina's tellend watersnoodlied,
waarin Traanrijk en Troosthart elkaar beurtelings toezingen. Het was geschreven
door de predikant en dichter Olivier Porjeere (1736-1818), die ooggetuige van de
ramp was. Hij werkte als predikant in Delfshaven, waar de
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inwoners enkele hachelijke uren beleefden. 's Avonds stroomde het water met
oorverdovend kabaal over de sluisdeuren heen, waardoor grote delen van
Zuid-Holland bedreigd werden. Uiteindelijk slaagden twee burgers er met behulp
van de sluiswachter in het gat te dichten, maar de ravage was enorm.3 Strofen lang
weidt Traanrijk uit over de verwoestingen rondom Delfshaven. Overal ziet hij
ondergelopen huizen, kapot huisraad en weggespoelde tuinen:
Hier staan de tuinen als in rouwgewaad te klaagen,
De vreugd van 't schoon geboomte is in de zee gedraagen.
Daar ligt het zomerhuis ontheupt en neêrgesmakt.
Gindsch zijn de schuttingen aan flarden ingezakt.4

Hier - daar - gindsch: steeds weer herhaalt Porjeere deze woordcombinatie. Traanrijk
voert de lezer op deze manier niet alleen mee langs de puinhopen in zijn woonplaats,
maar beklemtoont ook de ernst van de situatie voor het gehele land.
In dit artikel ga ik nader in op Porjeeres dichtstuk tegen de achtergrond van het
(relatief onbekende) genre van de watersnoodliederen. Hoe kunnen we dit genre
karakteriseren, welke functies vervulde het, en hoe past het tranenrijke lied van de
predikant uit Delfshaven daarin?

Het watersnoodlied
Porjeeres lied behoort tot een enorm corpus historische watersnoodliteratuur. Na een
overstroming klommen schrijvers steevast in de pen om verslag te doen van de
gebeurtenissen en om deze van betekenis te voorzien. Dat leverde een rijk palet aan
teksten op: van preken en gedenkboeken tot gedichten en toneelstukken. Liederen
werden er ook volop geschreven. In mijn (nog groeiende) corpus ‘rampliederen’
vormen de watersnoodliederen de grootste categorie, direct gevolgd door
scheepsrampen.5
Het oudste watersnoodlied uit mijn corpus dateert uit 1624 en gaat over de
doorbraak van de Lek bij Vianen op 1 januari 1624. De auteur, Leenaert Clock, was
predikant bij de doopsgezinden te Haarlem en bracht in 1604 Het groote liede-boeck
uit, waarvan in 1625 een vermeerderde versie verscheen. Een van de toegevoegde
liederen gaat over de overstroming bij Vianen. Clock behandelde deze gebeurtenis
vanuit een religieus en politiek perspectief. Hij beschouwde de dijkdoorbraak als
een straf van God en tegelijkertijd sprak hij de hoop uit dat die andere ramp, de
‘Spaansche Tyrannie’, tot een spoedig einde zou komen.6 Andere liederen uit mijn
corpus gaan over de overstromingen van 1654, 1669, 1682, 1717, 1775, 1799, 1809,
1820, 1825, 1855, 1861, 1926 en 1953. Sommige liederen bleven lang in het
collectieve geheugen bewaard. Van de zangbundel Een nieuw lied-boekje, waarin
een lied over de watersnoodramp uit 1682 is opgenomen, verscheen in 1742 een
elfde druk; ook in 1854 werd het herdrukt.7
Watersnoodliederen hadden verschillende functies. Ten eerste waren ze bedoeld
om het nieuws te verspreiden.8 Ze staan bol van de feitelijke details, zoals datum en
tijdstip van de ramp, het verloop ervan, de locatie, het aantal slachtoffers en de
reddingsacties van burgers. Ze werden gezongen op markten, pleinen en andere
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openbare gelegenheden door straatmuzikanten. Mensen van alle rangen en standen,
inclusief degenen die niet konden lezen, vernamen zo
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het nieuws.9 Neem bijvoorbeeld de volgende muzikale verslaglegging van de
watersnoodramp van 26 januari 1682. De auteur, Tannetge Cornelis Blok, opent zijn
lied met allerlei concrete gegevens:
Al op den zes- en twintigsten dag,
Van Ianuary twee en tagtig,
Als men met groote droefheid sag,
De groote kragt van God Almagtig,
Wanneer hy door sijn slaende hand,
Ging straffen ons Flaquesche Land [...]
Veel dijken braken in ons Land,
Soo dat de Vrugten die er groeyen,
Men doen sag onder 't water staen.
Want in ons Land door dit onwe'er,
Sijn Agtien Polders ingeloopen,
Veel huysen syn geraekt omveer:
Eenige menschen die 't bekoopen
Moesten, o droefheid! met de dood,
In desen grooten Waters-nood.10

In totaal achttien polders waren er ondergelopen in ‘ons Flaquesche Land’, aldus de
auteur, die zelf afkomstig was uit Middelharnis.
Behalve nieuwsverspreiding hadden de watersnoodliederen nog een andere functie:
de schrijvers interpreteerden de gebeurtenis en koppelden er een les aan. Die was
vrijwel altijd een godvruchtige: God straft de mens om zijn zonden. Om te voorkomen
dat God nieuwe ‘plagen’ zou sturen, diende eenieder zich vromer te gedragen. Deze
stichtelijke boodschap werd keer op keer herhaald. In een lied uit 1799 over de grote
overstromingen in Gelderland werd bijvoorbeeld gesproken van ‘de slaande hand’
van God, die het Nederlandse volk terecht gestraft had:
Maar ach! ô Vadren God!
Al 't geen ons Volk moet draagen
Dat is haar zondenschuld,
't Zyn welverdiende plaagen,
Want 't gansche Nederland
Is van u afgekeerd.11

Dezelfde les vinden we terug in de Boet-zangen van Adrianus Mandt, predikant te
Gorinchem. In deze serie liederen over de overstromingen van 1799 vertolkte hij de
boodschap dat de ramp als een straf Gods moest worden gezien en dat de mens zijn
leven diende te beteren. In de titel Boet-zangen lag diezelfde les al besloten.12
Een derde functie was het gezamenlijk verwerken van het verdriet en het creëren
van saamhorigheidsgevoel. De auteurs besteedden veel aandacht aan het menselijk
leed dat door een overstroming werd veroorzaakt. Ze rapporteerden uitgebreid over
schrijnende gevallen, zoals een vrouw die de dood van haar man beklaagde, een baby
die opgeslokt werd door de golven of een jongeling
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die vergeefs zijn toevlucht aan de takken van een boom had gezocht. Bij Mandt lezen
we bijvoorbeeld:
Ginds scheurt de band der echtelingen
Van één, in 't bruischend schuim van gryze water-kringen.
De gade zoekt zyn wedergaê,
De wedergaê heur vriend, aan haaren schoot ontdraagen;
Dan ach! het zwalpend meir was doof voor 't kermend klaagen.
Zelfs 't zuigend wichtje, wacht vergeefsch op lyfs genaê;
't Geschommeld wiegje, weggedreeven,
Op 't vlot des wreeden vloeds, ziet 't schreiend kindje sneeven.13

Het opwekken van emoties moest het publiek niet alleen vatbaarder maken voor de
stichtelijke les, maar het bood ook de mogelijkheid om collectief te rouwen en in
groepsverband de traumatische gebeurtenissen te verwerken.14 De praktijk van het
samen zingen - in kerken en daarbuiten - kon het gevoel van onderlinge verbondenheid
versterken, zowel op het lokale als nationale niveau. In de negentiende-eeuwse
watersnoodliederen kreeg deze solidariteit nog een extra dimensie: het publiek werd
opgeroepen geld en goederen te doneren aan de slachtoffers. Na de overstromingen
in het rivierengebied in 1861 klonk de muzikale oproep bijvoorbeeld als volgt:
Komt waarde landgenooten,
Geef thans aan hen met milde hand
Elk een naar zijnen rang en stand
Breng een offer aan hun lijden
Dat zal u en hen verblijden.15

Een vierde en laatste kenmerk van de watersnoodliederen is hun esthetische functie.
Dat lijkt paradoxaal, want wat hebben verwoestende watermassa's en schoonheid nu
met elkaar te maken? Er bestond echter een lange en rijke traditie in het verbeelden
van natuurrampen: de tekstuele en visuele weergave van catastrofale gebeurtenissen
kwam in de loop van de zeventiende eeuw tot bloei.16 Deze esthetisering zien we ook
terug in de watersnoodliederen: ze lieten allerlei gradaties van literariteit zien. Zo
werden er tal van literaire technieken en stijlmiddelen in gehanteerd, zoals de repetitio
(herhaling van woorden), parallellisme (gelijk zinsverloop), alliteratie (herhaling
van woordklanken) en exclamatio (emotionele uitroepen zoals ‘ach!’ en ‘och!’).
Daarnaast gebruikten schrijvers ook allerlei topoi ofwel clichématige beelden. Het
meest in het oog springende motief is dat van het kindje in de wieg, dat we keer op
keer in de watersnoodliteratuur tegenkomen. Illustratief is de hierboven geciteerde
passage van Mandt, waarin een huilend kindje in een schommelende wieg sterft. Het
is maar de vraag of hier sprake is van een beschrijving van de werkelijkheid; veeleer
lijkt de auteur een beroep te doen op zijn dichterlijke verbeeldingskracht.17
De esthetisering kwam bovendien tot uiting in de muzikale component van de
liederen: het waren niet zomaar teksten, maar ze waren bedoeld om gezongen te
worden. Bovenaan de liederen stond de wijsaanduiding aangegeven.
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Meestal ging het om bestaande melodieën ofwel contrafacten.18 Het kiezen van een
bepaalde melodie kon de emotionele lading en de boodschap extra kracht bijzetten.
De hierboven al genoemde Mandt had de derde zang van zijn Boet-zangen
bijvoorbeeld getoonzet op de bekende melodie van ‘O Kersnacht, schooner dan de
dagen’. Deze kwam oorspronkelijk uit de bekende rei van Klarissen uit de Gysbreght
van Aemstel, waarin Vondel de moord op de nonnen in het Klarissenklooster
beschreef. Door deze melodie te kiezen resoneerde in Mandts lied een oudere tragische
gebeurtenis, hetgeen de droefheid van de gebeurtenissen extra aanzette. Zijn
watersnoodlied kon ook worden uitgevoerd op een andere melodie, namelijk op
‘Bittere klagte van een ziel’. Dat was een lied van de predikant Rutger Schutte
waarvoor de componist L. Frischmuth een melodie had geschreven.19 Het ging hier
om een diep religieus lied over berouw en zondebesef, en ook deze toonzetting kan
Mandts godvruchtige boodschap alleen maar versterkt hebben.

Porjeere en zijn tuinsalaadje
Hoe komen bovengenoemde aspecten naar voren in het watersnoodlied van Porjeere?
Zijn dichtwerk springt er om meerdere redenen uit. Het is met bijna veertig pagina's
niet alleen het langste maar ook verreweg het meest emotionele lied uit mijn corpus
watersnoodliederen - de hoeveelheid tranen die bij Porjeere worden gestort, vormen
een watervloed op zichzelf. Daarnaast is het ook een van de meest ‘literaire’ liederen.
De personages Traanrijk en Troosthart zijn geen mensen van vlees en bloed, maar
prototypische karakters uit de pastorale literatuur; dat soort herderlijke figuren ben
ik tot dusver nog niet in andere watersnoodliederen tegengekomen. Bijzonder is
verder dat Porjeere zijn eigen ervaringen in het lied heeft verwerkt, die hij vertolkt
via het personage Traanrijk. Maar voordat ik verder hier op inga, volgt eerst enige
achtergrondinformatie over de schrijver, die een klein maar boeiend oeuvre heeft
nagelaten.
Olivier Porjeere werd in 1736 geboren te Amsterdam, waar hij theologie studeerde.20
Daarna vertrok hij naar Abcoude, waar hij twaalf jaar als dominee stond. Hij behoorde
niet tot de rechtzinnige calvinisten, maar stond een rekkelijker houding voor. In 1772
werd hij beroepen in Delfshaven, waar hij de watersnoodramp van 1775 meemaakte.
In die tijd werd hij ook actief als dichter. Zo won hij in 1776 een zilveren medaille
van het Haagse dichtgenootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt voor zijn gedicht
‘De heilzame invloed der dichtkunst op den godsdienst’. Verder sprak hij in een lang
gelegenheidsgedicht zijn vreugde uit toen in Delfshaven de nieuwe psalmberijming
in gebruik werd genomen.21 In 1780 vertrok hij naar Alkmaar, waar hij zich steeds
nadrukkelijker als voorstander van de patriotten profileerde. Hij uitte onder meer
zijn medeleven met het overlijden van de patriot Joan Derk van der Capellen van de
Poll. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre het stadhouderlijk herstel van 1787
ten grondslag lag aan zijn ontslag als predikant in 1787. Evenmin is helder of hij
inderdaad de auteur was van een politieke satire (in handschrift) op de politieke
twisten in deze periode.22 Hoe het ook zij, vanaf 1792 hervatte Porjeere zijn taken
als dominee en diende hij achtereenvolgens in Wijckel (1792-1797), Winkel
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(1797-1798) en Alkmaar (1798-1817). In laatstgenoemde stad stierf hij op 81-jarige
leeftijd.
Zijn belangrijkste werken zijn Zanglievende uitspanningen (1788) en
Dichtmengelingen (1792). Ze bevatten een keur aan mengeldichten, variërend van
een
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lofzang op de geboorte van Jezus en een gedicht op zijn eigen verjaardag, tot aan
bespiegelingen over de lommerrijke natuur. Gebeurtenissen uit zijn eigen leven
vormden vaak een bron van inspiratie. Zo dichtte hij over zijn afscheid als predikant
in Abcoude en in Delfshaven, en over de aanvaarding van zijn ambt in Alkmaar. In
Delfshaven had hij een vast bankje aan de oevers van de Maas, waar hij veel ‘voedzel’
voor zijn gedachten opdeed.23 Hij had een zekere voorliefde voor wat we nu
‘tuinpoëzie’ zouden noemen. De klimop, het beemdgras, de eikenboom, de kropsla
en de viooltjes: alles werd met vrome intensiteit begroet. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat dat nu niet bepaald tot de meest hoogstaande gedichten leidde:
ô Tuinsalaadje!
Beur 't Kruintje in top;
ô Lindenblaadje!
Zwel uit uw Knop;
ô Boerenboontje!
Draag 't poeslig kroontje.
Kruip, kievits zoontje
Kruip uit den dop.24

Porjeere werd om deze verzen bespot, onder andere door Johannes Kinker in zijn
weekblad Post van den Helicon (1788).25 Ze werden in de negentiende en twintigste
eeuw aangehaald om te illustreren hoe diep het peil van de Nederlandse poëzie kon
dalen en belandden in de eenentwintigste eeuw zelfs in een bloemlezing met slechtste
gedichten uit de Nederlandse literatuur.26
Een van Porjeeres grote inspiratiebronnen was de predikant en dichter Rutger
Schutte, die vier bundels met Stichtelijke gezangen (1762-1787) publiceerde. Porjeere
beschouwde hem als zijn vriend en geestelijk vader.27 Veel liederen uit Porjeeres
Zanglievende uitspanningen konden op de wijs van diens liederen gezongen worden.

‘Traanenperssend Nieuws’
‘Traanrijk en Troosthart’ is een van de 41 liederen uit Zanglievende uitspanningen.
Het is niet helemaal duidelijk wanneer het geschreven is: mogelijk kwam het direct
na de ramp tot stand, maar het kan ook later zijn geweest. Het is evenmin bekend op
welke melodie ‘Traanrijk en Troosthart’ gezongen moest worden. Er staat alleen een
aanduiding bij de ‘Nazang’, namelijk ‘Hoe lieflijk rijst gij uit de kimmen’. Dat was,
blijkens de Liederenbank, een veelvoorkomende wijs in de jaren 1770-1790.28 Het
lied is opgebouwd uit een voorzang, drie gezangen en een slotzang. In de voorzang
worden Traanrijk en Troosthart geïntroduceerd: zij zitten gezamenlijk op een bruin
bankje. Het hoofdgedeelte bestaat uit een tweezang ofwel duet tussen beide
personages, waarin ze elkaar beurtelings toezingen. Dat doen zij in drie gedeeltes,
waarbij de eerste zang zich vooral op de gebeurtenissen in Delfshaven richt, de
tweede op de rest van het getroffen gebied en de derde op de christelijke les. In de
‘Nazang’ rondt de alwetende verteller het relaas af. Zowel Troosthart als Traanrijk
keert huiswaarts, maar het bankje - liefkozend het ‘Maasvermaakje’ genoemd - is
getuige van hun
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beurtzang geweest en zal dat blijven.29 We herkennen in deze woorden Porjeere en
zijn bankje aan de Maas waar hij dichterlijke inspiratie opdeed.30

Overstroming van de sluis in Delfshaven in 1775, door Noach van der Meer naar een tekening van
Hendrik Kobell (Amsterdam, weduwe Jacobus Loveringh en Johannes Allart). Collectie Rijksmuseum:
RP-P-OB-84.964

Als we naar de hierboven genoemde vier functies van watersnoodliederen kijken,
dan zijn deze ook duidelijk in Porjeeres gedicht te onderscheiden. Allereerst heeft
het lied een nieuwsfunctie. Traanrijk doet in geuren en kleuren verslag van het
‘Traanenperssend Nieuws’ en vindt de zang een geschikte vorm daarvoor: ‘Bewaart
ook 't aaklig Nieuws in zanggedagtenis:/ Haar oogmerk is met U den Ramptijd te
gedenken’.31 Gedetailleerd beschrijft hij hoe op 14 november 1775 de westerstorm
opstak en met donderend geraas de zee optilde. De dijken begonnen dusdanig te
trillen, dat ze instortten en de huizen van Delfshaven onder water liepen. Als een
verslaggever beschrijft Traanrijk hoe de slagregens op de huizen beukten en de tuinen
van Delfshaven werden weggeslagen. Vervolgens richt hij zijn blik op de rest van
het land, en dan is het alsof hij het ene na het andere krantenbericht aan elkaar rijgt:
De jammertijding stroomt door 't breede nieuwskanaal.
Het magtig Amsteldam vermeld ons zwarte nooden.
Het hoflijk 's Graavenhaage ontrust ons: - naare booden
Verkondigen de schae van 't bloeiënd Rotterdam.
Ik schrikte als 't Nieuwspapier in onze waereld kwam!32

Van provincie tot provincie, van stad tot stad en van dorp tot dorp: geen plaats bleef
ongeschonden, te beginnen met Noord-Holland:
Het zindelijk Zaandam bekermt zijn lotgeval.
Het dijkrijk Heusden beeft in zijn' bedamden wal.
De Landklagt kan alöm van 's Hemels roede spreeken.
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Het noodbericht vliegt voort uit Kennemerlandsche streeken.
Daar 't Visschend Egmond bij het lóótsrijk Petten treurt,
En 't Beverwijksch bericht de trommelbliezen scheurt.33

Als een razende reporter doorkruist Traanrijk het land om verslag te doen van de
ramp, maar dan wel met meer epitheta ornantia dan een krant zou doen. Iedere plaats
krijgt ook een kenmerkend attribuut erbij: van ‘'t Vlijtkweekend Harderwijk’ en ‘'t
ijsselgroetend Campen’ tot aan ‘'t waterscheppend Thoolen’. Een enkele keer springt
zo'n bijvoeglijk naamwoord extra in het oog, bijvoorbeeld als Traanrijk van ‘'t digt
gebouwd Blokzijl’ en ‘de laage Blankenham’ spreekt. Dergelijke plaatsen waren
vanwege de dichte bevolking of lage ligging extra kwetsbaar bij een overstroming.
De tweede functie, het overbrengen van een stichtelijke boodschap, was minstens
zo belangrijk in Porjeeres gedicht. Steeds wordt de gedetailleerde verslaglegging
van Traanrijk onderbroken met aanroepen aan God (‘Ontzagchelijke God!’) of korte
lessen. Terwijl Traanrijk de rampzalige gevolgen breed uitmeet en zijn emoties de
vrije loop laat, brengt Troosthart steeds verzachting door godvruchtige lessen te
trekken. Keer op keer wijst hij zijn vriend op Gods almacht: ‘Boezemvriend! de
hooge God regeert,/ Wiens Almagt op haar' tijd de woeste golven keert’.34 In tal van
passages verwijst hij naar bijbelse personages die eveneens op Gods voorzienigheid
konden rekenen. Het is de herhaling van de zinsstructuur die de boodschap moet
doen beklijven. Door het hele gedicht heen klinkt zijn berustende stem: ‘De God van
Jakob helpt’, ‘De God van Moses dekt, en laat U nooit verlegen’, ‘De God van Josua
zal hulp en uitkomst geeven’.35 Dertienmaal gebruikt Troosthart deze frase (‘de God
van...’) om zijn bedroefde vriend te helpen.
God is zowel de brenger van het kwaad als de schenker van alle goeds. Veelzeggend
is de verwijzing naar de aardbeving van Lissabon uit 1755. Deze bracht in heel
Europa een schokgolf teweeg en leidde zelfs tot twijfel aan het bestaan van een goede
God, maar van dat laatste vinden we niets terug in het lied van Porjeere. Conform
de dominante reactie in de Republiek zag hij deze ramp als een straf van God: ‘Die
hand, die Lissabon geheel heeft omgekeert,/ Is zichtbaar in den storm en 't golvend
zout te leezen’.36 Er volgde een onverbiddelijke oproep om van het ‘pad van snoode
zonden’ af te keren, opdat God zijn straffende hand niet opnieuw zou laten voelen.37
Interessant is in dit verband de passage die Porjeere wijdt aan de twee personen
die een ergere ramp wisten te voorkomen door de sluiswachter te assisteren, namelijk
de wijnkoper Cornelis Coebergen en de kastelein Hendrik Hoos. Porjeere eert beide
mannen, maar wijst erop dat de eigenlijke redder natuurlijk de almachtige God is:
't Behoud van alles is der Almagt toe te schrijven;
Maar Koeberg zal naast Hoos in eeuwgen dankroem blijven,
Dit waardig Tweemanschap zoo trouw, zoo braaf van aart,
Heeft door zijn kunde en hulp naast God ons volk bewaart.38

Samen met de sluiswachter kregen de twee dappere mannen een gouden medaille
van stadhouder Willem V voor hun optreden.39

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

9
Als derde functie is hierboven genoemd het opwekken van emoties en het creëren
van saamhorigheidsgevoel. Bij Porjeere vloeien de tranen rijkelijk - niet voor niets
heet de belangrijkste vertolker van alle ellende Traanrijk. Hij loopt voortdurend over
van de emoties, nu zijn ziel ‘door een zee van rampen’ wordt beroerd.40 Zo vernemen
we hoe Traanrijk het huis uitsnelde om met behulp van een vloedplank het kelderraam
te sluiten. De vloed kwam echter zo snel opzetten dat hij het volgende moment in
het water stond. Ook zijn tuintje viel tot zijn grote verdriet aan de golven ten prooi:
Ik zag in weinig tijds mijn tuintje weggezonken,
Mijn Viöletje, Roosje, en Kapsikum verzonken,
De schulpjes doken weg, 't rabatje ontweek mijn oog,
Terwijl de vloed een zee door 't witte hekje spoog;
Mijn needrig beddeke vol groene pieterselie,
Aurikelplantjes, gras en blanke en bonte lelie;
Het nette Persikboompje, - een laaggestamde Althee
Ontweeken 't weenend oog in deezen schoot der zee.41

Dit doet denken aan de eerder genoemde tuinpoëzie, maar van belang is hier vooral
de koppeling aan de tranen: de persoonlijke ervaring maakt het leed voor het publiek
invoelbaar. Verzenlang wijdt Traanrijk vervolgens uit over het onderlopen van zijn
huis en de angstige momenten die hij en zijn vrouw beleven. Terwijl de schoorsteen
instort en grote gaten in het dak boort, houdt zijn echtgenote moed door God om
genade te smeken. Wanneer het water de huiskamer binnenstroomt, moeten ze naar
de studeerkamer vluchten, waar ze vuur noch voedsel hebben. Daar brengen ze een
angstige nacht door. De volgende ochtend nemen ze de schade op en zien ze hoe
heel Delfshaven is overstroomd.
Even verderop beschrijft Traanrijk dat hij enkele dagen later, op zondag, weer
moest preken. Net als in bovenstaande vlucht- en tuinpassages fungeert Traanrijk
als het alter-ego van Porjeere. Traanrijk geeft een uitgebreide beschrijving van de
hartverscheurende dienst. Er werd gehuild en gejammerd, gekreten en geschreid:
'k Zal 't preêkuur nooit vergeeten,
'k Heb schier mijne oogen blind: mijn traanklier leêg gekreeten
Ik weende - ik preekte - ik riep - de groote God regeert!
Beeft volken! Beeft voor Hem, die door gerichten leert.
'k Zag aangedaan en blij mijn dierbre Havenaaren,
Getuchtigd - en gerukt uit duizende gevaaren.
Wij weenden onderling, bedaard, verstomd, verblijd,
't Gebrooken hart werd Gode in 't Beedehuis gewijd.
'k Riep mijn gemeente toe - vooral den waaren vroomen,
Om dankende in 't gebed met mij tot God te koomen.42

De kerkdienst biedt hier de gelegenheid om uiting te geven aan het bezwaarde gemoed
en via de uiting van emoties nader tot elkaar en tot God te komen.43 Het uiten van
het verdriet staat zo voortdurend ten dienste van een hoger doel: het tot stand brengen
van saamhorigheid, die uiteindelijk tot een dieper religieus
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besef leidt. Troosthart zegt het zo: ‘Hij schreit - ik ween met hem, die hier in onmagt
viel [...] Gods hand zal balzem op de diepe wonden strijken’.44
De vierde en laatste functie, de esthetische, komt op tal van manieren tot uiting.
Want wat doet Traanrijk, midden in de nacht, op het moment dat de storm even gaat
liggen? Hij laat zich inspireren door het maanlicht en grijpt zijn lier:
De witte maan daagde op - het zwerk, door God gestild,
Vertoonde een heldre kleur met blaauwgeverfde wangen:
't Gezicht alleen ontstak den lust tot Nachtgezangen:
Ja, 'k greep de dankharp reeds in 't lachend oogenblik.45

Dat is een hoogst onwaarschijnlijke reactie voor iemand die zojuist in doodsangst
heeft gezeten, maar we hebben dan ook te maken met een gestileerde, literaire reactie.
Een dergelijke frase doet denken aan dichters die tot de hoogste lyrische
ontboezemingen kwamen tijdens een zwerftocht door het bos, in het holst van de
nacht en beschenen door maanlicht. We komen het in deze periode tegen bij auteurs
als Rhijnvis Feith, Hiëronymus van Alphen en Elizabeth Maria Post. Zij lieten zich
inspireren door een hausse aan gevoelige teksten en Duitse dichters als Goethe,
Klopstock en Wieland. Invloed ging ook uit van de Engelse dichter Edward Young,
auteur van The complaint: or, Night-thoughts on life, death, & immortality
(1742-1745), vaak afgekort tot Night-thoughts. Hij legde de basis voor de zogenaamde
graveyard poetry, waarin schrijvers thema's als nacht, eenzaamheid, melancholie,
dood, kerkhof en sterfelijkheid bijeenbrachten. Het lijkt dan ook geen toeval dat ook
Porjeere stilstaat bij de grafzerken in zijn gemeente, zij het in een wat bijzondere
toestand: ‘Veel graven waren ook door 't water ingestort’.46 En niet voor niets spreken
zowel Troosthart als Traanrijk aan het slot van de zang hun doodsverlangen uit: de
hemel zal hun rustplaats zijn. Ze beelden zich in hoe ze dobberend in een scheepje
hun laatste tocht aanvangen, het ‘Troonlicht’ aanschouwen en ‘Hemelrust’ vinden.
Het schip dat eerst mensen moest redden, is nu een vaartuig geworden dat hen naar
de laatste rustplaats brengt.
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Silhouet van de hervormde predikant en patriot Olivier Porjeere, met daaronder een vierregelig door
hemzelf geschreven versje (ca. 1781). Collectie Regionaal Archief Alkmaar: PR 1001800

Literair is ook de vorm van het lied, namelijk een tweezang waarin twee landelijke
figuren met prototypische namen elkaar beurtelings toezingen. Dat paste in de traditie
van de pastorale poëzie, die teruggaat op de Bucolica (Herderszangen) van Vergilius.
In
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de Nederlandse poëzie wemelt het van de lyrische duetten tussen personages met
literair klinkende namen als Damon, Lycidas, Menalkas, Darilis en Silvander en
vernederlandste varianten als Melkman, Elsrijk en Reinhart. We komen dit
veelbeoefende genre tegen bij bekende achttiende-eeuwse auteurs, zoals Hubert
Korneliszoon Poot, Jan Baptista Wellekens, Petronella Johanna de Timmerman en
Adriaan Spinneker. Porjeeres duet past naadloos in deze trend. Hij voert twee
personages op die hun naam eer aan doen. Gezeten op het bruine bankje laat Traanrijk
zijn tranen de vrije loop bij het zien van zoveel ellende, terwijl Troosthart zijn steun
en toeverlaat is.

Besluit
De ontvangst van Porjeeres Zanglievende uitspanningen, waarin het watersnoodlied
was opgenomen, was wisselend. Een criticus van de Vaderlandsche Letteroefeningen
vond dat Porjeere was doorgeslagen in zijn imitatie van Schutte, en dan met name
in het gebruik van ‘Oostersche’, deels aan de Bijbel ontleende uitdrukkingen. Hij
doelde daarmee op taalgebruik als ‘Senirs gladde dennenbomen,/ Libans
Cederheerlykheên’. En als hij deze niet gebruikte, wilde Porjeere zich nog al eens
in details verliezen, terwijl hij het ‘grootsche en verhevene’ zou moeten bezingen.47
De liederen over de natuur, bijvoorbeeld de lentezang, vielen meer in de smaak.
De Boekzaal der Geleerde Waereld reageerde stukken enthousiaster. De recensent
vond het een ‘keurigen Bundel van geestlyke Dichtstukjes’, die aan alle liefhebbers
van ‘Godgewyde Dichtkunde’ kon worden aanbevolen.48 De twee afsluitende
gedichten, waaronder de tweezang tussen Traanrijk en Troosthart, kregen in het
bijzonder lof toegezwaaid. Porjeeres oog voor detail werd als een kracht beschouwd:
‘De Dichter is in beide deze dichtstukken zo nauwkeurig, juist, naïf, krachtig en
eigenäartig, en oplettende, zelfs op de minste omstandigheden [...]’, dat men ze niet
zonder aandoening en stichting kan lezen.49
Na de eeuwwisseling sloeg het oordeel om. In 1804 adverteerde uitgever W. van
Vliet, die de rechten had overgenomen, dat hij de resterende exemplaren van
Zanglievende uitspanningen en Dichtmengelingen voor een uiterst voordelige prijs
van de hand deed, zodat ook ‘minvermogenden’ in het bezit van dit werk konden
komen.50 Twintig jaar later, in 1824, veegde de letterkundige P.G. Witsen Geysbeek
de vloer aan met Porjeeres ‘beuzelrijmen’, en sindsdien leeft hij voort als de dichter
van het ‘Tuinsalaadje’.
Bovenstaand artikel is niet zozeer een poging tot eerherstel van Porjeere - zelfs
een ware tuinliefhebber krijgt op zeker moment genoeg van de drijvende
peterseliebedjes -, maar het beoogt wel aandacht te vragen voor het onderbelichte
genre van de watersnoodliederen. Daaraan leverde de predikant uit Delfshaven een
opmerkelijke bijdrage, die alleszins de moeite waard is: rampliederen als deze geven
iets prijs van de wijze waarop mensen vroeger met grote overstromingsrampen
omgingen en welke rol het gezongen woord daarbij speelde. Watersnoodliederen
verspreidden het nieuws en koppelden dat aan een stichtelijke boodschap. Daarnaast
boden ze ook een uitweg voor alle verdriet en ze waren troostrijk, zoals Traanrijk en
Troosthart bij uitstek laten zien.
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Koninklijke gaarkeukens en driestuiver ordinarissen
Het gastronomisch Amsterdam van Weyerman*
Maarten Hell
Op 8 januari 1983 - 36 jaar geleden - hield mejuffrouw I.H. van Eeghen een lezing
ter gelegenheid van de zesde jaarvergadering van de Stichting Jacob Campo
Weyerman.1 De twintigste-eeuwse historica en de achttiende-eeuwse broodschrijver
hadden meer met elkaar gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Beiden
beschikten over een fenomenale feitenkennis op een breed terrein, beiden hielden
van anekdotiek en excelleerden in het bewandelen van zijpaden zonder
noodzakelijkerwijs terug te keren naar de hoofdweg.2 In haar lezing besprak Van
Eeghen de relatie van Weyerman tot de Amsterdamse boekhandel: een van de
onderwerpen waarmee zij zich redelijk uitputtend had beziggehouden.3 Aan bod
kwam onder meer de Brakke Grond, een bekende veilingherberg in de Nes en
Weyermans ‘hoofdkwartier in de Amsterdamse jaren’, aldus Van Eeghen. Terloops
noemde zij ook de Pontac, een befaamd eethuis in de Kalverstraat (huidig nr. 15).
Met dit eethuis zijn we aanbeland bij het hoofdonderwerp van deze lezing: buitenshuis
eten in Weyermans leven en werk.

Het Zwijns Malta
Tijdens mijn promotieonderzoek naar het Amsterdamse herbergwezen4 maakte ik
kennis met diverse satirische geschriften van Weyerman. Daarin prijst hij de deftigste
Amsterdamse eethuizen van zijn tijd en hekelt hij aanstellerige Franse spijzen. Zijn
gedetailleerde kennis van interieur, gerechten en uitbaters wijst ook op een geregeld
bezoek aan goedkopere ordinarissen en gaarkeukens. Zo stuitte ik op enkele passages
uit Den Vrolyke Tuchtheer, waarin Weyerman op onbarmhartige wijze uithaalt naar
de ‘domme Kastelyn in het Zwyns Malta’ en de ‘beruchte Beerebyt’.5 Met zichtbaar
plezier en venijn fileert hij de werkelijk bestaande drankhuizen en hun uitbaters.
Over de vermaaksherberg de Berenbijt buiten de Utrechtsepoort (Amsteldijk) schrijft
hij bijvoorbeeld dat ‘de wijn en het bier onvergeeflyk zijn, de mol [witbier] doodelyk,
den brandewyn en genever onverandwoordelyk, de paling verderflyk, en het brood
oneetbaar’.6 Een objectieve en afgewogen recensie van de culinaire kwaliteiten van
de Berenbijt kun je het nauwelijks noemen, maar Weyerman laat als een van de
weinigen zijn licht schijnen op het aanbod aan publieke eethuizen van zijn tijd. Zijn
bovenmatige interesse in de consumptieve en sociale aspecten van het herbergwezen
zijn Freudiaans terug te voeren op zijn prille jeugdjaren in Breda. Vanaf zijn derde
woonde Weyerman in deze Brabantse garnizoensstad, waar zijn moeder met haar
halfzus een eethuis draaiende hield. Weyerman gaf hoog op van zijn moeders
kookkunsten, wier ordinaristafel ‘een van de lekkerste in geheel Breda’ zou zijn
geweest.7
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Een Franse ordinaris, met in de keuken een groezelige bediende en een vette kok. Aan de haken achter
hem hangen dode huisdieren, die de pan in zullen gaan. Satirische prent, getekend door Thomas
Rowlandson (1804). Collectie British Museum: 1866, 1114.653

Vergeleken met mamma's keuken kon het buiten de deur eten in Amsterdam alleen
maar tegenvallen. Voordat Weyerman in 1729 in deze stad kwam wonen, was hij er
als tijdelijke passant aangewezen op het ruime herbergaanbod. Indertijd telde
Amsterdam ten minste veertienhonderd herbergen (drankhuizen), waaronder circa
honderd grotere logementen waar je ook kon dineren, en een twintigtal
gespecialiseerde eethuizen. Een deel van de vroegmoderne ‘horeca’ was
geconcentreerd in de Nes, de voormalige kloosterwijk. Vanwege de aanwezigheid
van de vleeshallen, enkele kleine markten voor riviervis, groenten, worsten en
orgaanvlees, en de grote vismarkt slechts een paar passen verder op de Dam, vestigden
koks en traiteurs zich in de omgeving. Daarnaast waren er talloze drankhuizen en
logementen in de Nes gevestigd. Van Eeghen vertelde al dat de Brakke Grond gevestigd in een oud kloostercomplex - Weyermans stamkroeg was. Tijdelijk logeerde
hij ook in een niet bij name genoemd ‘Gaskons
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logement’, waar de overige gasten naar lieve lust gokten met kaart- en dobbelspel.
Die omschrijving wijst in de richting van de Stad Lyon, een Franse
vreemdelingenherberg op de locatie van het huidige Theater Frascati (Nes 63). Ook
in later jaren ging Weyerman daar ‘spijzen’ en netwerken voor zijn kunsthandel.8
Uitvoerig ging de schrijver in op het culinaire aanbod van het ‘Zwijns Malta’. Dit
was niet Nieuw Malta in de Nes, maar de oudere naamgenoot aan het Singel, ter
hoogte van het huidige P.C. Hoofthuis. Weyerman beschrijft hoe de ‘boter zwemd
op de Ragous van den Munstersche Kok’ van die herberg.9 De waard en eigenaar,
Juriaan Lammers, was daadwerkelijk een Duitse migrant, uit het prinsbisdom Münster,
die als belijdend katholiek de tegenover zijn herberg gelegen huiskerk het Torentje
bezocht.10 Zijn kookkunsten moeten het ernstig ontgelden bij Weyerman. In 1724
zou er de pest zijn uitgebroken, ‘veroorzaakt door 't Eeten van bedurve Zalm’ waarvan
alleen de geur al het leven kostte aan twee vogels in een boompje buiten de herberg.
De overige gerechten in Malta waren niet veel beter: ‘gezoode Leb-Serpenten
[vermoedelijk palingen], vermomd onder feuillemort Onkruid, en wilde Piterseli’,
twee loden bakken met bejaarde bonen, een derde deel van een Westfaalse schenk
(ham), een gortdroge Brusselse kalfsschijf gevolgd door een uitgeteerd hoen en een
dessert van ‘boter om een schip mee op Land te winden, en Kaas om een muur mee
over hoop te rammeyen’.11 Malta's kok was niet zuinig met de zuivel, zoveel is
duidelijk. Weyermans antipathie jegens Malta had wellicht te maken met de katholieke
achtergrond van de waard. Juist in deze periode was er een opleving van
antipapistische sentimenten, vanwege verhevigde vervolgingen van protestanten in
den vreemde en de toegenomen erkenning van katholieke organisatievormen in eigen
land. In zijn Historie des pausdoms en periodieke geschriften hekelde Weyerman de
katholieke kerk, haar leer en vertegenwoordigers, ongetwijfeld zowel om principiële
als om commerciële redenen.12 Ook zijn tirade tegen de Berenbijt kan in dit licht
bezien worden. Goddeloze dierengevechten - de herberg was vernoemd naar de
bloedige strijd tussen steendoggen en mannetjesvarkens - vonden er allang niet meer
plaats, en deze dierenmishandeling zou Weyerman weinig gedeerd hebben. Ergerlijker
was de nauwe band tussen herberg de Berenbijt en de nabijgelegen statie ‘St.
Willibrordus buiten de veste’. De circa tweehonderd gezinnen uit deze statie kerkten
in een eenvoudige schuur aan het Kuiperspad (nu: Kuipersstraat). De Berenbijt was
hun stamkroeg en het verzamelpunt voor de jaarlijkse bedevaartstocht naar het Duitse
Kevelaer, waar de gezamenlijke Mariaverering plaatsvond.13 De waard, Jan Pietersz
Visser, was zelf in de schuurkerk gedoopt. In 1725 had hij de Berenbijt overgenomen
van zijn overleden vader. Een jaar later trouwde hij met een katholiek meisje, met
wie hij de herberg bestierde in de tijd dat Weyerman erover berichtte.14

Au Pontac
Naast onaardigheden over de Berenbijt en Malta schreef Weyerman ook vriendelijke
woorden over Amsterdamse herbergen. Al in zijn onuitgegeven blijspel De schoone
dwaalstar (door hemzelf gedateerd op 1704) gaf de auteur blijk van kennis van met
name Frans georiënteerde herbergen in de stad. Zoals de Plaats Royaal, voorheen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

het Schild van Frankrijk, in de Kalverstraat (huidig nr. 13). Een van de hoofdfiguren
geniet daar met drie ‘winkeldochters’ van de ‘Bourgonje druijf’, de fameuze
Colchester oesters15 en ‘een gebardeerde [met spek bedekte]
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duijf’. Beschonken buitelt hij over tafels, rustbanken en stoelen om vervolgens over
te steken naar de Pontac, op de andere hoek van de Papenbroeksteeg.16

‘De Vrienden Scheid naa in het Logement de Middelste Bijbel een Biefstuk te hebben gegeten’.
Tekening door Jacob Cats. Collectie Rijksmuseum: RP-T-1899-A-4222

De Pontac was een van de zeldzame Amsterdamse eethuizen waarover Weyerman
zich uitsluitend in positieve bewoordingen uitliet. Je kon er de ‘lekkerste beetjes’
eten, zoals taarten en pasteien, begeleid door heerlijke wijnen: ‘Nu zeyl ik na Pontak,
staa by, gewyde Flessen!/ Sta by den Moesel en den Ryn!’.17 De naam van dit eethuis
in de Kalverstraat lijkt in eerste instantie naar een wijnsoort te verwijzen. Pontac,
een zware rode Bordeaux van het wijnhuis Haut-Brion, genoot een goede reputatie
als ‘maag-wijn’ en werd vanwege de hoge prijs vooral gedronken door de elite.18 De
vroegst bekende uitbater, Elie Lombart, was een wijnkoper uit Bergerac. Behalve
de door Weyerman genoemde moezel- en rijnwijn zal hij ook Pontac uit zijn
moederland hebben geschonken.
Toch is een andere verklaring voor de naamgeving van Lombarts eethuis
waarschijnlijker. Met ‘Au Pontak’ op het uithangbord hoopte hij te profiteren van
de internationale faam van een gelijknamig Londens eethuis. De eigenaar en uitbater,
François-Auguste Pontac, was door zijn vader - een slimme wijnproducent uit
Bordeaux - naar de overkant van Het Kanaal gestuurd om diens wijnen te slijten.
Vanwege de kwaliteitswijnen en Franse keuken zou Pontacs eethuis in Londen
(Abchurch Lane, op de locatie van een bij de stadsbrand verwoeste wijnkroeg)
uitgroeien tot een trefpunt van
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de Londense elite. Zo hielden de leden van de Royal Society er hun jaarlijkse maaltijd.
Volgens vaste bezoeker John Evelyn sprak de excentrieke uitbater Pontac alle talen.
Ook was hij belezen, vooral in filosofische en kabbalistische geschriften, al noemde
Evelyn hem wel ‘an eternal hablador’. William Hogarth gaf Pontac een plaatsje
tussen de Romeinse keizers aan de wand op een van zijn prenten uit de serie The
Rake's Progress, zij het gesitueerd in een bordeel. Een Hollandse habitué van de
Londense Pontac was Constantijn Huygens junior, secretaris van koning-stadhouder
Willem III. Tijdens zijn verblijf in Londen in 1689 dineerde hij er en liet hij er schotels
afhalen.19 Ook bezoekers met een krappere beurs konden in de Pontac eten, want de
uitbater rekende variabele prijzen. Daarom wekt het enige verbazing dat het eethuis
ontbreekt in Le Guide de Londres pour les estrangers, een reisgids uit 1693 waarin
wel het goedkope eethuis van de evenzeer polyglotte uitbater ‘Mr. Block’ wordt
aangeraden.20 De refugié Henri Misson zette het hoge gastronomische niveau van
Pontac af tegen de karige en vlezige maaltijd in de overige Britse eethuizen.21 In de
loop der jaren werden de diners in Pontac steeds extravaganter, als we de letterkundige
getuigenissen hierover mogen gelovend.22 Rond 1730 kon je er exotische lekkernijen
eten, zoals vogelnestjessoep uit China, een ragout van vetgemeste slakken, een
Bantam-speenvarken van slechts één dag oud, Franse erwten in azijn met kaas en
knoflook, en een tartaar van kikkers en gehakt vlees.23
De Amsterdamse Pontac heeft in het collectieve geheugen minder diepe sporen
nagelaten dan het Londense voorbeeld. Ten dele komt dat doordat de stedelijk
eetcultuur in de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden slecht bestudeerd is. De
bestaande literatuur hierover laat zich beknopt samenvatten in één zin: vóór de
opkomst van het fenomeen restaurant - halverwege de negentiende eeuw - bestond
er in Holland geen traditie van buitenshuis eten en de kwaliteit van de herbergkeuken
was belabberd.24 In de contemporaine letterkunde was Weyerman echter niet de enige
die de polderpendant van het fameuze Londense eethuis te berde bracht. In het blijspel
De Amsterdamsche dragonnade25 van IJsbrant Vincent figureert een knecht in dienst
van ‘Monsieur Lombard’ in de Pontac. In het stuk gaat het uitsluitend om de sociale
functie als kroeg en de verboden maar veelvoorkomende combinatie van de wijnkoper
annex waard. Voor uitbater Elie Lombart stond echter het culinaire aspect voorop:
in het befaamde Reisboek van Ten Hoorn liet hij zijn zaak immers vermelden als
‘Fransche Ordinaris’.26 Een ordinaris was een laagdrempelig eethuis waar bezoekers
tegen een vaste prijs een vaststaand menu (doorgaans drie gangen) kregen
voorgeschoteld. Dat werd rond het middaguur geserveerd op een of meer
gemeenschappelijke tafels (table d'hôte), waar je moest aanschuiven naast andere
gasten. Deze formule was bij uitstek geschikt voor uithuizige studenten, beursgangers,
reizigers en vrije beroepsbeoefenaars als Weyerman.
Interieurafbeeldingen van ordinarissen zijn schaars. Op Thomas Rowlandsons
tekening van een Londense ordinary is te zien dat de gasten aten en dronken aan
gemeenschappelijke tafeltjes en in afzonderlijke kabinetten, enigszins discreet
gescheiden door gordijntjes. Het bezoek lijkt uitsluitend mannelijk te zijn geweest
en dan van het norse en morsige type, al kan dat ook aan de interpretatie van de
tekenaar liggen. Honden waren toegestaan en hoofddeksels moesten netjes aan een
haakje worden gehangen. Het ‘ordinaris-systeem’ was halverwege de zeventiende
eeuw komen overwaaien uit Engeland. In Amster-
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dam was de formule een doorslaand succes mede vanwege de helderheid over de
prijzen, waarover in herbergen nogal eens twist ontstond. Bestaande herbergen
begonnen een table d'hôte en herdoopten hun zaak tot ‘ordinaris’. Later in de
achttiende eeuw kon je in ordinarissen maandabonnementen nemen en kwamen er
aparte tafels en tijden voor heren en voor minder gefortuneerde gasten.27 Ook in
andere Hollandse steden vestigden zich ordinarishouders. Zo kreeg Haarlem er in
het najaar van 1685 drie nieuwe zaken bij. Een lokale herbergier begon een eethuis
met ordinaristafel in het Vergulde Vlies, aan de vismarkt. Een maand later kreeg hij
in de Barteljorisstraat concurrentie van Michiel Ursinus, die zich met zijn beheersing
van vijf talen (Frans, Engels, Spaans, Portugees en Nederduits) op een internationale
klantenkring richtte. Een uit Amsterdam afkomstige eethuisbaas in de Haarlemse
Smedestraat adverteerde ook speciaal voor een doelgroep van uitheemse gasten.28
Terug naar de Amsterdamse Pontac. Elie Lombart serveerde daar Franse maaltijden
met bijbehorende wijnen en bood ook logies aan. Tijdens de Windhandel ging hij
de mist in met aandelen in de South Sea Company en in 1733 verliet Lombart het
eethuis. Er volgde een stoet nieuwe uitbaters, meestal van Duitse origine.29 Een van
hen was Gerrit Brons Jacobsz, een kastelein uit Halfweg. In mei 1767 verhuisde hij
van de Pontac naar een ander eethuis aan het Rokin, de Keulse Dom (huidig huisnr.
102). Ook dit adres kwam voor in het culinaire universum van Weyerman. In 1726
blaast hij de loftrompet over het banket in de Keulse Dom. Verder is er weinig te
vinden over deze zaak, behalve dat een latere Franse uitbater er een potje van maakte.
In 1819 zat zijn weduwe zo diep in de schulden dat ze met de noorderzon moest
vertrekken. Na sloop van het oude herbergpand kwam hier het Leesmuseum;
tegenwoordig zit er een showroom van modehuis Tommy Hilfiger.30
Onder nieuwe uitbaters hield de Pontac dapper stand, tot in 1774 de naam werd
gewijzigd in het Poolse Koffiehuis. Vermoedelijk verwees die naamswijziging naar
de uitvoering van de Eerste Poolse Deling, want enig Pools bloed is er niet te vinden
onder de opeenvolgende waarden en eigenaren. In modernere tijden kwam er een
hotel-café-restaurant op deze locatie, uitgebreid tot aan het Rokin, waar Multatuli,
Annie M.G. Schmidt en andere creatieve geesten neerstreken. Dit Hotel Polen viel
in 1977 jammerlijk ten prooi aan de vlammen, waarbij 33 gasten omkwamen en de
kunstboekencollectie van De Slegte in de as werd gelegd.31

Vader Jeremias
Met uitzondering van zijn lofzang op de bovengenoemde kwaliteitszaken besteedde
Weyerman hoofdzakelijk aandacht aan de inferieure eethuizen van Amsterdam.
Onderaan de gastronomische ladder bungelden de ‘gaarkeukens’, niet te verwarren
met de latere uitdeelplaatsen van voedsel. Deze eethuizen serveerden doorlopend
‘gare cost’ zoals ham en worst, gebakken vis, eieren en pannenkoeken aan een breed
publiek. De meeste gaarkeukens waren gevestigd rond de Dam en de
koophandelsbeurs: drukke locaties met hongerige zeelieden, slepers, sjouwers,
makelaars, reizigers, beurshandelaren en andere passanten. De vroegst bekende
gaarkeukenhouder, Jeremias van Oostenrijk/Oisterwijk (ca. 1635-1684), voormalig
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godsdienstleraar, verkocht ook spek, zuivel en grutterswaren. Zijn gaarkeuken en
spijswinkel zat in de Jan de Vriezengang, een
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verdwenen doorgang van de Oudezijds Voorburgwal naar de Servetsteeg (ter hoogte
van Krasnapolsky). Financieel ging het hem voor de wind; in 1674 gaf hij een ongetwijfeld bescheiden ingeschat - vermogen op (1400 gulden) en kon hij er twee
panden in de steeg bijkopen, ter uitbreiding van zijn zaak.
In 1678 verscheen de Koddigen opdisser, een verzamelbundel met liederen en
verzen waarin de gaarkeukenhouder en zijn dochter Sara - die meehielp in de
bediening - veelvuldig voorkomen. Op een illustratie wordt Jeremias afgebeeld als
een corpulente, chagrijnig kijkende kok met een schort voor en een keukenmes
langszij.32 Het aanbod in Jeremias' gaarkeuken was gevarieerd: van kabeljauw, krab,
garnalen, aal aan het spit, botjes en stokvis (‘sacht gebeuckt’) tot hoenders, saucijs,
ansjovis, salade, ham, pens, tong, boter, beschuit, oliekoeken, vijgen, wafelkoek en
een portie rijstebrij voor een tandeloos oud ‘besje’. De nadruk van de teksten in de
Koddigen opdisser ligt sterk op de laagdrempeligheid van de gaarkeuken en een
klantenkring uit alle rangen en standen: van heren, eenvoudige burgers en kritische
Fransen tot ‘Hanneke de Mayer’ - de archetypische Duitse seizoenarbeider; voor
iedere beurs was er iets te bestellen. In 1684 overleed naamgever Jeremias, maar zijn
weduwe en dochters namen het stokje over. Na het overlijden van de weduwe
verkochten de erven in 1733 de gaarkeuken, inmiddels herdoopt in het Dorstige
Hert/Hart. Onder de nieuwe eigenaar bleef de gelegenheid bekend staan als ‘de
befaamde gaarkeuken van Vader Jeremias’.33

Titelplaat van Den koddigen opdisser vol aerdige en vroolicke gezangen, kusjes, rondeeltjes, levertjes,
bruylofts, punt- en mengel-dichten, deel 1 (Amsterdam, Jan Claesz. ten Hoorn 1672). Collectie UvA,
Bijzondere Collecties: OTM: Muz. 304 (1)

In 1727 refereerde Weyerman nog aan de nazaat van de ‘doorluchten Vader
Jeremias’. Het avondmaal daar moest het afleggen tegen een - veel betere middagmaaltijd in de deftige Kloveniersdoelen, onder kastelein Jan Hendrik Mos.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

22
In datzelfde jaar beschreef hij het oude keukenspit van Jeremias, bedekt met stof en
as.34 Ook elders liet Weyerman zich kritisch uit over de eethuizen in de Servetsteeg,
‘alom berucht’ wegens de kwaliteit van het daar geserveerde ‘dor(re) Gebraat’.35 Ook
Weyermans rivaal Hermanus van den Burg memoreerde ‘Vader Jeremias’ in zijn
Amsterdamsche Argus. In een bijdrage over de actionisten van 1720 lokaliseert hij
de gaarkeuken flauw in de ‘Tafeldoeksteeg’. Dit roept wel de vraag op of de
Servetsteeg niet toch is vernoemd naar het tafelgoed, in plaats van naar het ravet
(kaatsbaan), zoals de straatnamenboeken vermeldend.36 Behalve in de Servetsteeg
vestigden gaarkeukenhouders zich graag in de omgeving van de beurs, waar een
koopkrachtige klantenkring rondhing. Met de nodige ironie noemde Weyerman de
‘koninglyke gaarkeukens van het befaamt Rokin’. Rond 1690 telde dit kleine stukje
gracht ten minste drie gaarkeukens: de Oude Gaarkeuken, de Maagd van Dordt en
het Hof van Arnhem.37 Eén gaarkeukenhouder bij de beurs noteerde op een luifelbord
zijn gerechten: ‘een kropsalaatje, gezoden en gebraden,/Van een kalfsborst, ham,
saucyzen,/frikkedellen en carmenaden,/ Poulet, worsten ook, en 't geen een ieder
voorts belieft’. Hier had de klant vrije keuze. Er was dus geen vaststaand menu, zoals
in de ordinarissen.38
De koninklijke gaarkeukens aan het Rokin waren geen lang leven beschoren; in
Ten Hoorns Reisboek uit 1721 zijn ze allemaal alweer verdwenen. Een nieuwkomer
daarin was het Wapen van Zeeland, dat zich onder aanvoering van een Rijselse kok
als gaarkeuken én ordinaris presenteerde. Het onderscheid tussen beide soorten
eetgelegenheden begon ook te vervagen, aangezien sommige gaarkeukenhouders
vaste dinertijden aanhielden.39 Later in de achttiende eeuw gingen enkele gaarkeukens
ter ziele. Bij het faillissement van een zaak in de Taksteeg (bij het Rokin) werd een
boedelinventaris opgemaakt, zodat we ons een voorstelling kunnen maken van het
interieur. Zowel in het voorhuis als op de eetzaal kon worden gedineerd. In het
voorhuis stonden een toonbank, vier stoelen en een tafel en op de zaal nog meer
stoelen en tafels. De uitbaters boden ook gelegenheid tot overnachting, zodat hun
gaarkeuken zich in weinig meer onderscheidde van een herberg of logement.40

‘Geforceerde gerechten’
Over de gerechten en eetgewoonten in de Amsterdamse gaarkeukens en ordinarissen
was Weyerman informatief. Weliswaar verzon hij vieze combinatie-gerechten, maar
de genoemde ingrediënten (vis, bonen, ham, kalf en zuivel toe) stonden geregeld op
het menu, zo getuigen ook reizigers. In 1728 beschreef Weyerman een bezoekje aan
een succesvol eethuis in de Pijlsteeg.41 Bij de entree stond een beeld van een noblesse
d'épée, ‘wiens Ridderschap leunde op een langwerpig fransch brood en op een Kaes
van Brie’. In de eetzaal rook het sterk naar uien en een bezoeker bestelde honderd
oesters.42 Inzichtelijker over het menu is Weyermans beschrijving van een ‘onvermaart
ordinaris’ bij de Dam. Na enige twist over wie er aan het hoofd mocht zitten, vielen
de aanwezige heren - met ‘lepels en vorken’ - aan op een Franse soep, ‘vergezelt
met een gekookt stuk rundvleesch dat reeds aan die soupe in de potagieketel had
schot en lot betaalt’. Daarna bracht de kastelein een gebraad met zes ‘gebardeerde
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kuykens’, terwijl zijn domestieken de ossenlende aandroegen. Als dessert kregen de
gasten een ‘staatelyk stuk Cheshire kaas’ en schoteltjes met rozijnen, kraakamandelen,
biscuitjes en dergelijke ‘vodderyen’. Na afloop verschenen er flessen, roemers
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en kelkjes, om daarmee ‘de kooking der maag te bevorderen’, en klonk er nog slechts
dronkemansgelal in de eetzaal.43 Weyerman had zijn relaas over dit eethuisbezoek
gebaseerd op passages uit The London Spy, een Engels periodiek. Opvallend genoeg
kregen de eters in Londen rijnwijn als aperitief, dan kalfskop, een koppel ganzen en
tot slot dezelfde Cheshire-kaas als in Amsterdam.44
Culinaire invloeden op de Hollandse keuken kwamen doorgaans niet uit Engeland,
maar uit Frankrijk. Volgens Weyerman hadden de refugiés hun ‘geforceerde
gerechten’ geïntroduceerd bij de ‘maatige Nederlanders’. Hun ‘ragous, frikassees,
soupees, getorende pasteyen, gefruite kikvorschen, gestoofde slakken’ en andere
frivoliteiten zouden verderfelijk voor de maag en lustopwekkend zijn.45 Ook Gallische
pasteibakkers moeten het bij Weyerman ontgelden: ze zouden dagelijks ‘paleizen
stigten op de puinhoopen der Nederlandsche zotternyen, en overspeelige
overdadigheden’.4646 De herroeping van het Edict van Nantes (1685) lijkt geen
enorme toestroom van Franse pasteibakkers en koks te hebben veroorzaakt. Wel
belandden enkele Franse nieuwkomers inderdaad in Amsterdamse herbergkeukens.47
Zo was een van de koks van de Stad Lyon, de door Weyerman gefrequenteerde
vreemdelingenherberg in de Nes, een gevluchte hugenoot. Zijn collega was echter
katholiek, evenals de eerste uitbater.48 Over hun kookkunsten weten we weinig. Wel
hadden herbergen met een internationale - vooral Franse - klantenkring beter
ingerichte keukens dan eenvoudige eethuizen. In 1782 beschikte de Stad Lyon
bijvoorbeeld over twee keukens, een aanzienlijke hoeveelheid keukengerei en een
‘oven met koperen platen’. Dat laatste was een zeldzaamheid, want koken gebeurde
voornamelijk op en in het open vuur.49
In de grotere Frans georiënteerde herbergen was het eten weliswaar beter, maar
daarvoor betaalde de klant een prijs. Gemiddeld waren gasten een gulden (dus 20
stuivers) kwijt voor een maaltijd, meestal exclusief drank. Weyerman kende veel
goedkopere adresjes. In 1721 noemt hij in het voorbijgaan een ‘Fransche
driestuivers-ordinaris’ en enkele jaren later (1728) komt hij met een ‘zes stuyvers
Ordinaris’ op de proppen. Gezien de bovengenoemde maaltijdprijzen waren beide
eethuizen spotgoedkope alternatieven, vergelijkbaar met de hedendaagse snackbars
of cafetaria's.50

Modern restaurant
In Weyermans Amsterdam was het aanbod aan publieke eetgelegenheden divers en
toegankelijk voor iedere beurs. Dat is ook weinig verwonderlijk voor een volkrijke
handelsstad met internationale bezoekers. Lang voor de opkomst van restaurants in
Amsterdam, rond 1860, kende de stad al een sterke traditie van buitenshuis dineren
in publieke eetgelegenheden. Het Parijse restaurant bracht nieuwigheden, zoals een
menukaart, maar combineerde vooral bestaande elementen van de vroegmoderne
voorgangers, zoals ruimere openingstijden, eten aan afzonderlijke tafels en vrije
gerechtenkeuze.51 Dat de geraffineerde Franse cuisine al in de achttiende eeuw tot
de Amsterdamse eethuizen was doorgedrongen, bevestigt Weyerman met zijn tirade
tegen kikkerbilletjes, slakken en lustopwekkende ragouts. Nadere bestudering van
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het culinaire aanbod van de stad in de periode 1780-1850 kan nieuw licht werpen op
deze ontwikkeling.

Eindnoten:
* Lezing gehouden tijdens de grondvergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman op 12
januari 2019.
1 I.H. van Eeghen, ‘Jacob Campo Weyerman en de boekhandel’, in: Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman 6 (1983), nr. 3, p. 1-16.
2 K. van der Haven, ‘De wanordelijke orde van Weyermans vertelzugtige vertogen’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 41 (2018), p. 1-14.
3 I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, 5 dln. (Amsterdam 1960-1978).
4 M. Hell, De Amsterdamse herberg (1450-1800). Geestrijk centrum van het openbare leven
(dissertatie Universiteit van Amsterdam 2017). De handelseditie (Nijmegen 2017) is een
ingekorte uitgave van het proefschrift. In de noten hieronder wordt naar het originele proefschrift
verwezen.
5 J.C. Weyerman, Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Ed. A. Hanou (Amsterdam z.j.), dl. 1, p. 21;
dl. 2, p. 233.
6 Vrolyke Tuchtheer, 24-10-1729, p. 129-136; ed. Hanou, dl. 1, p. 141-148; dl. 2, p. 339, n. 17,
p. 358.
7 W. Hendrikx, ‘De gevluchte Hermes. Bredase elementen in het werk van Jacob Campo
Weyerman’, in: P. Altena, W. Hendrikx e.a., Het verlokkend ooft. Proeven over Jacob Campo
Weyerman (Amsterdam 1985), p. 76-100, aldaar 94-95; F. Wetzels, De vrolijke tuchtheer van
de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda (z.p. 2006), p. 44-45; idem,
lemma Elisabeth Someruell, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland [online geraadpleegd
17-12-2018].
8 Drie decennia later zou ook de Venetiaanse avonturier Casanova daar een kaartje leggen, zie:
Giacomo Casanova, Het verhaal van mijn leven. Ed. T. Kars, dl. 2 (Amsterdam 2018), p.
279-280; Hell, Herberg, p. 194; A.J.M. Broos, Tussen zwart en ultramarijn. De levens van
schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747) (Amsterdam 1990), p. 197;
J.C. Weyerman, De levensbeschryvingen der Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen,
dl. 4 (Dordrecht 1769), p. 436.
9 J.C. Weyerman, Den Echo des Weerelds, nr. 21, 11-3-1726, p. 162.
10 Stadsarchief Amsterdam (hierna: SAA), Doop-, Trouw- en Begraafregisters (hierna: DTB),
ondertrouw 1-5-1716; doop dochter in het Torentje, 23-4-1720; begraven 18-5-1731 (Juriaan
Lammers uit Warendorf); Weyerman, Vrolyke Tuchtheer, ed. Hanou, dl. 1, p. 9; dl. 2, p. 233;
I.H. van Eeghen, ‘De herberg Malta’, in: Maandblad Amstelodamum 54 (1967), p. 8-11.
11 De kalfsschijf uit ‘Zwyns Malta’ keert gestoofd terug in Weyermans Maandelyksche 't
Zamenspraaken, tusschen de dooden en de leevenden (Amsterdam 1726), p. 16, waarin verder
sprake is van ‘smaakeloos Vleesch, veel Vocht en een walgelyke overvloed van verdronken
speceryen’. J.C. Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken, dl. 1, nr. 48, 4-9-1724, p. 383-384.
12 O.a. E. Hagen, ‘Een meer of min doodlyken haat’. Antipapisme en cultureel natiebesef in
Nederland rond 1800 (Nijmegen 2008), p. 32-36, 246-247.
13 Mogelijk stond de schuurkerk op pachtgrond van de uitbaters van de Berenbijt, want die huurden
van het Burgerweeshuis ook de strook (gras)land tussen Buiten-Amstel en Boerenwetering.
SAA, Archief 367.A, inv. nr. 368, f. 101; Archief 435, inleiding; Katholiek Amsterdam in de
18e eeuw 1700-1800 [Stichting Katholiek Erfgoed,
http://www.stichtingkatholiekerfgoed.nl/canon/amsterdam-2; geraadpleegd 10-1-2019]; Hell,
Herberg, p. 229.
14 Na Vissers dood (1731) nam zij de honneurs tijdelijk zelfstandig waar, tot ze hertrouwde en
het herbergwezen vaarwel zei. SAA, Archief 367.A, inv. nr. 368, f. 101; inv. nr. 369, f. 1-2; DTB
700, 143, ondertrouw Pieter Visser en Jannetie Witt, 7-6-1697 (pui); DTB 1071, 39v, begraven
Pieter Jansz Visser, 27-11-1725 (NZ Kapel); 1071, 33, begraven Johanna de Widt, weduwe
Visser, 25-1-1725 (NZ Kapel); DTB 376, 98, doop Jan Pietersz Visser 3-7-1703 (Kerk op het
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Kuiperspad); DTB 715, 298, ondertrouw Johannes Visser en Maria Abt uit Oudshoorn, op akte
secretaris aldaar, 21-6-1726 (pui); DTB 1071, 73v, begraven Jan Visser, uit de Berenbijt,
12-5-1731 (NZ Kapel); DTB 718, 330, ondertrouw Jacobus Kleerbesem en Maria Abt(s), weduwe
Visser, 5-7-1731.
Mede beroemd vanwege het lofdicht van J. Six van Chandelier, zie zijn Gedichten. Ed. A.E.
Jacobs, dl. 1 (Assen 1991), p. 765.
J.C. Weyerman, Den heer is betoovert, en de juffer is behext; De schoone dwaalstar, of De
vereenigde gelieven; De vruchtbaare juffer. Ed. A.J. Hanou (Amsterdam 1979), p. 122, 125.
Echo des Weerelds, nr. 1, 21-10-1726, p. 6; nr. 13, 13-1-1727.
Oprechte Haerlemsche Courant, 27-5-1713; WNT-lemma ‘Pontak’; A. Wegener Sleeswijk,
Franse wijn in de Republiek in de 18e eeuw. Economisch handelen, institutionele dynamiek en
de herstructurering van de markt, dl. 2 (dissertatie Universiteit van Amsterdam 2006), p. 389;
R. Phillips, A short history of wine (Londen 2000), p. 142-143. Dank aan Mariëlle Beukers voor
laatstgenoemde verwijzing.
C. Huygens, Journaal van 21 october 1688 tot 2 september 1696, dl. 1 (Utrecht 1876), p.
103-105, 116, 323.
F.C. Colsoni, Le guide de Londres pour les estrangers (Londen 1693), p. 1, 6.
‘Those who would dine at one or two Guineas per Head, are handsomely accommodated at our
famous Pontac's; rarely and difficultly elsewhere’. S. Mennell, All manners of food. Eating and
taste in England and France from the Middle Ages to the present (Baltimore 1995), p. 136, laat
dit gedeelte van het citaat over de Britse keuken merkwaardigerwijs achterwege. Henri Misson,
Memoirs and observations in his travels over England (Londen 1719), p. 147, gecit. H.B.
Wheatley en P. Cunningham, London past and present. Its history, associations, and traditions,
dl. 3 (Londen 1891), p. 102.
[J. Wilford], Metamorphosis of the town; or a view of the present fashions (Londen 1730), p.
10-12.
Rond 1735 was uitbater Pontac overleden en tien jaar later verkaste de Royal Society, maar pas
rond 1780 volgde sloop van het eethuis. J. Timbs, Club life of London with anecdotes of the
clubs, coffee-houses and taverns of the metropolis (Londen 1866), dl. 2, p. 130-131; H.C.
Shelley, Inns and taverns of old London (Bremen 2011), p. 33-34; J.H. Burn, A descriptive
catalogue of the London traders, tavern, and coffee-house tokens current in the seventeenth
century (Londen 1855), p. 13; P. Cunningham, Handbook of London: past and present, dl. 1
(Londen 1850), p. 403-404.
Dit achterhaalde beeld - o.a. in: S. Mennell, ‘Eten in Nederland’, in: De Gids 150 (1987), p.
199-206; W. Born, Eten door de eeuwen. De geschiedenis van de culinaire cultuur (Baarn
1989), p. 183; M. Jacobs en P. Scholliers, ‘Nieuwe smaken, andere gewoonten en duurzame
geneugten in de negentiende en twintigste eeuw’, in: idem (red.), Buitenshuis eten in de Lage
Landen sinds 1800 (Brussel 2002), p. 9-25, aldaar 12, en J. Meerman, Kleine geschiedenis van
de Nederlandse keuken (Amsterdam 2015), p. 285 - zal worden bijgesteld in: M. Hell en F.
Meijer, ‘Ordinarissen, gaarkeukens en herbergen. Uit eten in vroegmodern Amsterdam
(1550-1800)’, in: Jaarboek Amstelodamum (2018) [te verschijnen].
Vertaling door IJsbrant Vincent van Desmarres, Merlin Dragon ou la dragone (1686), uitg.
1714 en 1715.
[N. ten Hoorn], Reisboek door de voornaamste koningryken en heerschappyen van Europa
(Amsterdam 1721).
Oprechte Haerlemsche Courant, 8-5-1773.
Oprechte Haerlemsche Courant, 17-11-1685 (Ursinus); 9-10-1685 (Queeckelaer) en 30-10-1685
(Van Halteren).
In 1741 overleed zijn vrouw, Ester Bare (DTB 1131, 175: begraven 11-12-1741) en in 1755 zou
Lombart zelf gaan hemelen (DTB 1132, 45v: begraven 9-1-1755, Fransch of Waalsch
Gereformeerde Kerk).
In Weyermans tijd was de Keulse Dom eigendom van de familie Dutrij. SAA, Notariële Archieven
(hierna: NA), inv. nr. 4852, 34, nots. Samuel Wijmer, boedelscheiding 16-7-1714;
kwijtscheldingen 19-5-1684; 16-12-1745; 28-1-1767. Echo des Weerelds, dl. 2, nr. 1, 21-10-1726,
p. 6.
Naamswijziging in: Amsterdamse Courant, 22 en 24-12-1774.
Hell, Herberg, p. 199-200.
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33 In 1772 zat er nog een gaarkeuken, maar twaalf jaar later werd het legendarische pand in de
Servetsteeg geveild. SAA, kwijtschelding 25-2-1768 (verkoop 2100 gulden); Hell, Herberg, p.
200.
34 Echo des Weerelds, dl. 2, nr. 48, 15-9-1727, p. 381; nr. 51, 6-10-1727, p. 402. In Het groote
tafereel der dwaasheid (z.p. 1720), p. 83, is Vader Jeremias ‘Harten Zes’: ‘Een gemeen
manspersoon, Vettewaarier, Commenyhouder of Drogastery-man, afkomstig van de doorluchtige
eerwaarde Vader Jeremias, uit de Servetsteeg; draagt ook zyn servet veur’. In de Amsterdamse
gaare-keuken, met den blyhertigen op-disser (Dordrecht 1736; herdruk) komt Jeremias niet
voor, noch andere eethuisbazen.
35 G. Maréchal en B. Sierman, ‘Weyerman en Amsterdam’, Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman 12 (1989) p. 24-28, aldaar 25-26.
36 H. van den Burg, Amsterdamsche Argus, nr. 27, 11-12-1720; M. Bakker, Stadsatlas Amsterdam
(Amsterdam 1998), p. 101.
37 Naar de laatstgenoemde gaarkeuken verwees wellicht het adjectief ‘koninklijke’, zie: Weyerman,
Vrolyke Tuchtheer, ed. Hanou, dl. 1, p. 23; dl. 2, p. 237, n. 11.
38 Hell, Herberg, p. 201.
39 Zo bezocht in 1773 een hongerige bezoeker om 4 uur 's middags een gaarkeuken in de
Servetsteeg. De dienstbode wilde hem nog wat grauwe erwten voorschotelen, maar de baas
vertelde dat hij uitsluitend kon dineren ‘tussen twaalf en twee’; zelfs de erwten waren van de
baan. De klant reageerde onsportief door de gaarkeukenhouder een harde klap op zijn hoofd te
geven. SAA, NA 14268, 7, attestatie 16-2-1773.
40 Ook in andere Europese steden rees verwarring over de typologie van eet- en drinkhuizen. In
1804 zou Parijs 2000 restaurants tellen, maar die aanduiding werd toen ook gebruikt door
herbergiers en gargotiers (gaarkeukenhouders), terwijl in Londen talloze koffiehuizen waren
getransformeerd tot logementen en kroegen. Zie: R.L. Spang, The invention of the restaurant:
Paris and modern gastronomic culture (Harvard 2001), p. 172-174; J.I. Freeman (ed.), The
epicure's almanack: eating and drinking in Regency London. The original 1815 guidebook by
Ralph Rylance (Londen 2012), p. xv. SAA, Archief 5072, inv. nr. 5185, boedelinventaris
13-4-1793 (Verroen en Muller, gaarkeuken Taksteeg).
41 In 1742 zat er geen ordinaris maar wel een Franse bakker (Guillaume Persept, verpondingsnr.
1835) in de Pijlsteeg, wiens aanwezigheid wellicht het ridderlijke stokbrood verklaart. W.F.H.
Oldewelt (ed.), Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742, dl. 1
(Amsterdam 1945), p. 40.
42 Echo des Weerelds, dl. 1, nr. 48, 16-9-1726, p. 377-378.
43 J.C. Weyerman, De Doorzigtige Heremyt, nr. 7, 8-11-1728, p. 49-54.
44 Ned Ward, The London Spy. The vanities and vices of the town exposed to view. Ed. A.L.
Hayward (New York 1927), p. 3-4. Dank aan Jac Fuchs voor deze verwijzing.
45 Doorzigtige Heremyt, nr. 5, 25-10-1728, p. 34. Vgl. W. van Swaanenburg, De Vervrolykende
Momus of koddige berisper, nr. 6, 20-1-1727, p. 47-48: ‘sint[s] de Franschen in 't Land syn
gekomen, praten de Boeren beget [bij God] van Soepen en Ragoën’.
46 J.C. Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes, nr. 8, 18-11-1721, p. 61.
47 Doorzigtige Heremyt, nr. 5, 25-10-1728, p. 34. Over Weyermans houding tegenover de refugiés:
C. Berkvens-Stevelinck, ‘“Ik voltizeer als een pikeur”. Jacob Campo Weyerman en de Franse
réfugiés’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 14 (1991), p. 1-7, m.n.
4-5.
48 J.C. Weyerman, De Rotterdamsche Hermes, nr. 24, 2-1-1721, p. 132; Doorzigtige Heremyt, nr.
5, 25-10-1728, p. 36; Hell, Herberg, p. 192, 377.
49 SAA, Archief 5072, inv. nr. 3516, boedelinventaris 14-6-1782 (Vin, Stad Lyon).
50 Rotterdamsche Hermes, nr. 24, 2-1-1721, p. 132; Doorzigtige Heremyt, nr. 5, 25-10-1728, p.
36; Hell, Herberg, p. 377.
51 Hell en Meijer, ‘Ordinarissen, gaarkeukens en herbergen’ (zie boven, noot 24).
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A la mode
Robe à la Polonaise
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg
De hier te bespreken jurk was niet bedoeld voor feestvierende vrouwen die in een
rij zingend voorbij kwamen. Het kledingstuk kon zeker als feestjurk gedragen worden,
maar ook als wandeljapon (met een wandelstok) of visitekleding, al naar gelang de
stofkeuze. Niets bijzonders dus? Toch veroorzaakte de voetvrije rok veel ophef. De
kousen werden gezien en de elegante hooggehakte schoentjes! Witte of blauwe
gestreepte kousen waren een pikant detail. Bovendien hoorden bij de korte japon
extreem hoge kapsels van wel meer dan vijftig centimeter, en grote mutsen en hoeden.
De Polonaise was een kittig jurkje, met alle kenmerken van een japon uit de
achttiende eeuw: driekwart mouwen met kanten stroken, een laag decolleté met of
zonder fichu, een rijglijf, paniers onder de rok en een lange of driekwart over japon.
De bovenste onderrok werd aan het lijfje (de corsage) vastgezet met haakjes en
oogjes.
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Dit kledingstuk kwam na 1771 in de mode en bleef dat tot ver in de jaren tachtig.
Niet iedereen was blij met lange rokken. Boerinnen droegen tijdens hun werk al
voetvrije rokken en zij trokken hun onderrokken door splitten in de zijkant van de
bovenrok. Dat werd robe retroussé dans les poches genoemd. Dames namen dit over,
zodat ze niet steeds op hun rokken trapten. Een andere manier was om koordjes aan
de binnenkant van de kleding te maken, die men aantrok en met een knoopje vastzette.
Zo was het mogelijk de rok lang of kort te dragen.
Het was populair om onderdelen van werkkleding toe te passen en in dure stoffen
uit te voeren. Decadent? Zeker, maar ook uit interesse voor de boerenstand die zich
begon te roeren en voor de zogenaamde puurheid van het platteland.

Politiek
In de zeventiende eeuw werd de bovenste rok opgeschort, waarbij de gekleurde
onderrok zichtbaar werd. In de achttiende eeuw nam men bij feestkleding de bovenrok
op in vele draperieën met strikken, linten, volants en bouillons (ornamenten in reliëf).
Maar vanaf 1771 waren er drie draperieën (poufs): op de beide heupen en op de bips.
De driedeling van Polen had in Frankrijk voor consternatie gezorgd. Het lag voor de
hand om de Polonaisejurk hiermee te associëren. In Polen kende men deze dracht
echter niet en ze doet ook niet denken aan de Poolse klederdracht.
Politieke gebeurtenissen en statements waren terug te vinden in de kleding en in
de kapsels.

Veranderingen
In de periode na 1770 gaat men bij de Polonaise uit van de oude snit. Andere
kledingstukken worden eenvoudiger, zoals de hemdjurk (robe chemise) en de robe
anglaise.
De rococoperiode (Lodewijk XV) was vol krullen, ranken en bloemen; nu werden
de dessins eenvoudiger en geometrisch. Er werden strepen en ruiten toegepast, maar
de Polonaise was toch een bombastisch geheel. De onderrok was rijkelijk versierd
met geplooide en geplisseerde stroken dwars over en aan onderkant. Het overkleed
was opgenomen en ook versierd met linten, strikken en plooien. Aan de voorkant
van het lijfje werd een strikjesladder aangebracht om de rijgsels te verbergen, zoals
op bal- en bruidskleding.

Kapsels
De kapsels van de dames werden steeds hoger. Ze waren een combinatie van echt
en vals haar, waarbij het eigen haar tegen de pruik werd opgekamd. De vulling was
van paardenhaar; in de nek en aan de zijkant waren valse krullen aangebracht. In het
kapsel werden allerlei attributen verwerkt, zoals spiegeltjes en portretjes. Deze kapsels
werden poufs au sentiment genoemd. Zelfs waren er kapsels, versierd met schepen
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of oorlogstuig ter ere van een militaire overwinning. Over de hoofdtooi kwam een
grote batisten muts of een wijde kap. Kappers beschouwden zich als kunstenaars; de
bekendste was Leonard Autier, die ook voor koningin Marie Antoinette werkte. Maar
kappers zijn weer een ander verhaal.
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Jan van Santen en zijn ‘Fratelli’
Over de levensbeschrijving en executie van een crimineel in 1756*
Peter Altena
Het is zaterdag in Gouda, een man van iets over de zestig betreedt het podium. Het
is de 63-jarige Jan van Santen. Die dag, 13 november 1756, brengen de dienaren van
het gerecht hem naar het schavot ‘agter het Raadhuys dezer Stad plaatze, daar men
gewoon is Crimineele Justitie te doen’. Een paar dagen ervoor, op 10 november, is
opdracht gegeven om behalve dat schavot ook ‘de kamer van de Heeren
Burgemeesteren’ te ‘prepareren’.1
Vanuit die kamer hebben de stadsbestuurders van Gouda het beste zicht op het
schavot en op de vele nieuwsgierigen die zich daaromheen verzameld hebben. Het
publiek en het stadsbestuur vervullen rollen in het theaterstuk dat op punt van
beginnen staat.2 Zij zijn niet slechts waarnemers. Het stadsbestuur wil het
toegestroomde publiek met de executie duidelijk maken dat de regels van het recht
binnen de stadsmuren krachtig gehandhaafd worden. Publiek en stadsbestuur zien
elkaar en weten wat ze aanstonds gaan zien.
Op het schavot treft Van Santen Jan Diepenbroek, ‘meester van den scharpen
swaarde te Haarlem’. Die Diepenbroek, bijtijds ‘besteld’, stond er al. Hij speelt een
belangrijke rol in de voorstelling die onder strakke regie staat. De ontmoeting van
beide mannen is de ontmoeting van twee eerloze mannen: Van Santen had zijn eer
verloren om wat hij had misdaan en Diepenbroek omdat hij als scherprechter het
vuile werk moest doen.3 De executie begint wanneer Diepenbroek Van Santen ‘op
een Kruys’ legt.

Gedrukte en handgeschreven bronnen
De geschiedenis van Jan van Santen, zijn leven en zijn dood, kennen we uit diverse
bronnen. De gedrukte Leevens beschryving van Jan van Santen, een boekje van 76
bladzijden dat in 1756, dus kort na die 13e november, in Leiden bij Hendrik van der
Deyster verscheen, is de belangrijkste bron,4 maar er zijn ook twee gedrukte edities
van de Sententie, in verschillend formaat en al op 23 november te koop in Amsterdam,5
én een relaas van tien bladzijden in de gezaghebbende Nederlandsche Jaerboeken.6
In die Jaerboeken gaat het overigens niet enkel om Jan, maar ook om zijn broer
Willem, die zo'n tien dagen na Jan op een schavot in Rotterdam het leven liet. Van
Willems bekentenis werd een lied gemaakt.7 Op de melodie ‘Van de Agtkante Boer’
belijdt de 56-jarige Willem van Santen zijn zonden en die van broer Jan.8 Hij kijkt
in het lied terug op de executie van zijn broer en bereidt zich voor op het eigen
levenseinde:
Myn Broer heeft tot Gouda Straf geleeden,
En hier in Rotterdam de Steede,
Moet ik myn nu maaken bereid,
Om te gaan na de Eeuwigheid.
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De broers - er was ook nog broer Barend, die meer dan eens het verkeerde pad met
Jan en Willem deelde - vormden een kleine bende, een enkele keer aangevuld met
neef Jan, de zoon van Barend. Van een vervolging van Barend en neef Jan is niets
bekend. Uit de bekentenissen van de oude Jan blijkt dat hij in de beginjaren van zijn
loopbaan als dief nog hulp had gehad van een Duitse jongen. Diens naam onthulde
hij niet.
In november 1756 was de vervolging van de twee broers nieuws. Met hun dood
en hun optreden in de Leevens beschryving, in de gedrukte Sententie, in de Jaerboeken
en in een liederenbundel was het verhaal van hun leven in de misdaad kortstondig
‘trending topic’. Dat de broers na 1756 niet meer opduiken in opsommingen van
befaamde misdadigers, laat zien dat hun geschiedenis uiteindelijk een strovuur bleek.
Behalve de gedrukte bronnen zijn er archivalische gegevens, die ik in het
stadsarchief van Gouda en in het Gelders Archief te Arnhem aantrof. De stukken
over Jan van Santen, in het bijzonder de gespecificeerde rekening van de
scherprechter, zijn meer dan eens geraadpleegd en geciteerd.9 Hoewel de tekst van
de Leevens beschryving en die van de Sententie in grote lijnen de handgeschreven
‘Sententie’ volgen,10 zijn zij juist door hun publieke toegankelijkheid en
beschikbaarheid van een andere orde dan de handgeschreven teksten. De gedrukte
teksten functioneren in een publiek domein, terwijl de slechts in handschrift bewaarde
verhoren, de briefwisselingen tussen de schout en schepenen van Gouda aan de ene
kant en de baljuw, schepenen ‘en Mannen van Schieland’ en de baljuw en ‘Geswoore
Welgebore Mannen van Rhijnland’ aan de andere kant, tot het besloten domein van
stadsbestuur en justitie behoren.
Een aantal vragen dringt zich op. Om te beginnen is er de vraag of de samenwerking
van de drie Van Santen-broers de naam van ‘bende’ verdient. Zijn er overeenkomsten
tussen het banditisme zoals zich dat in de laatste decennia van de achttiende eeuw
manifesteerde, en dat van Jan en zijn broers? Zijn de patronen die het leven en stelen
van de ‘Grote Nederlandse Bende’ in de periode 1790-1799 kenmerkten, ook al te
zien in de loopbanen van Jan van Santen en diens broers?11
Of er in de achttiende eeuw in de Republiek een lijn zat in het banditisme, was
volgens Florike Egmond in 1986 nog moeilijk te bepalen: overzichtswerken ontbraken
en aan roversbenden was toen niet veel aandacht besteed.12 Sindsdien is dat beeld
wel veranderd, niet in de laatste plaats door de studies van Egmond zelf. Inmiddels
zijn we bijvoorbeeld over de roemruchte bende van Sjako goed geïnformeerd.13 Die
bende was actief in het begin van de achttiende eeuw. Ook over de bende van de
Bokkerijders is veel bekend,14 maar juist de geschiedenis van het banditisme in de
periode 1730-1780 ‘ten noorden van de grote rivieren’ blijft een blinde vlek.15 De
eerste vraag die hier aan bod komt, is of het criminele netwerk van Jan van Santen,
in het bijzonder actief in het gewest Holland, een bende mag heten en of er gelijkenis
is met het netwerk van de ‘Grote Nederlandse Bende’.
In haar boek over de ‘Grote Nederlandse Bende’ ziet of construeert Egmond een
relatie tussen een hausse aan banditisme en maatschappelijke en politieke instabiliteit.16
Als de centrale macht de touwtjes weer krachtig in handen neemt, verdwijnt het
banditisme naar de achtergrond. De door haar beredeneerde samenhang is misschien
te mooi en te kloppend om helemaal geloofwaardig

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

32
te zijn, maar uitdagend is haar visie zeker wel. Een tweede kwestie die hier rijst, is:
wat is in de zaak van de gebroeders Van Santen de relatie met de ‘staat van Holland’?
Wijzen hun misdaden op zwak bestuur?
In haar proefschrift bespreekt en onderzoekt Egmond nog een ander verband. In
tijden van oorlog lijkt het banditisme te verwaarlozen, maar het steekt de kop op in
de jaren die volgen op het sluiten van vrede en de daaropvolgende afdanking van
troepen. Na 1650 en na 1715, dus na de Tachtigjarige Oorlog en de Spaanse
Successieoorlog, zouden bendes grote activiteiten ontplooien.17 In het verlengde van
de vraag naar de samenhang tussen zwak bestuur en misdadigheid ligt de vraag of
de criminele werkzaamheid van de broers verband houdt met het einde van een oorlog
of oorlogen.
De derde en laatste vraag luidt: wat maakt de zaak van de gebroeders Van Santen
zo uniek? Dat die uniek is, leert bijvoorbeeld de vergelijking met de lotgevallen van
de 74-jarige tuindief Robbert Jansz. Ariens de Roos. Zijn diefstallen zijn beschreven
in een ongedrukt gebleven sententie van 29 juli 1757. Op 10 augustus daaropvolgend,
nog geen jaar na de terechtstelling van Willem van Santen, is hij ‘agter het Raadhuis’
van Rotterdam ‘met den koorde gestraft’.18 Bij mijn weten hebben de misdaden en
executie van De Roos niet die aandacht en zelfs niet de kortstondige vermaardheid
gekregen die die van Jan van Santen en zijn broers wel oogstten. Als de zaak uniek
is, waarin bestaat die uniciteit dan en wat zegt die dan over de gewóne gang van
zaken? Waarom baarde de zaak van De Roos nauwelijks opzien? En welke gevoelige
snaren raakte de geschiedenis van Jan, Willem en Barend van Santen?

Jans leven en strafblad
Voordat deze vragen beantwoord worden, eerst een overzicht van leven, loopbaan
en verhoor van Jan van Santen. De Levens beschryving biedt een nauwgezet overzicht.
Hij moet omstreeks 1697 zijn geboren in het Gelderse Elst, tussen Arnhem en
Nijmegen. Zijn vader en moeder woonden daar ‘op den vergert’,19 een wijk die nog
steeds bestaat.
Aan Jans eerste arrestatie wijdt de Levens beschryving weinig woorden, maar over
die geschiedenis weten de handgeschreven ‘Sententie’ en diverse verklaringen, te
vinden in het Gelders Archief, veel te vertellen.20 In 1719 - Jan is 22 - wordt hij in
Elst gepakt. Hij pronkte al te opzichtig met de kleren en de rijkdom die hij uit de kist
van Claas Janssen had gestolen. Die diefstal had plaatsgevonden in Overijssel ‘op 't
Lant van Vollenhoven’, in de boerderij van Goossen Lubberts, waar Jan en Claas
als knecht werkten. Jan had de pech dat iemand uit de omgeving van Blokzijl Elst
doorkruiste en hem herkende als de verdachte jongeman die zich uit de voeten had
gemaakt. Tijdens het verhoor bekende Jan nog enkele andere diefstallen. Degenen
die in Elst recht moesten wijzen, wisten niet goed wat een passende straf was: zij
overwogen op een bepaald moment de doodstraf, want tegen ‘diverijen van
domestiquen’ moest hard opgetreden worden. Boeren die tevreden waren over de
tijd dat Jan bij hen als knecht gediend had, legden verklaringen af, die aan het dossier
werden toegevoegd. Uiteindelijk werd Jan veroordeeld, ‘ter exempel’, tot zes jaar
tuchthuis in Arnhem.
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Na zijn vrijlating verlegde Jan zijn werkterrein naar Holland. Bij tal van boeren
diende hij als knecht en van zijn vrije tijd en avonden maakte hij gebruik om kraakjes
te zetten. Bij geen enkele boer bleef Jan lang: de criminele loopbaan
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vereiste mobiliteit. Bij de diefstallen, meestal op het platteland bij rijke boeren, kreeg
Jan aanvankelijk assistentie van een ‘bovelandsche Jongen’, een jonge Duitser die
inwoonde bij zijn broer Willem. Vanaf 1736 kreeg Jan hulp van zijn broers Willem
en Barend, in wisselende combinatie en met wisselende rollen. De ene keer pleegde
hij de inbraak met Barend, de andere keer met Willem, soms met beiden. Willem en
Barend stonden ook wel eens op de uitkijk, soms dienden zij als tipgever en braken
de broers in bij een boerderij waar de andere broer werkzaam was geweest. De Levens
beschryving besteedt vele pagina's aan al die diefstallen.

De terechtstelling van de Parijse moordenaar Antoine-François Derues op 6 mei 1777 werd op
vergelijkbare wijze voltrokken als de executie van Jan van Santen op 13 november 1756. Collectie
Archives Nationales de France

Op 14 januari 1753 liep het uit de hand. De drie broers hadden het gemunt op een
boerenwoning ‘in de Wypoort, onder de Ambagte van Soeterwoude’, maar bij de
uitvoering van de nachtelijke diefstal ging het mis toen Adrianus Immerseel, ‘een
voorname Bouboer’, de dieven betrapte. Broer Barend trok als eerste zijn pistool,
vuurde op de boer en sloeg hem er daarna zo hard mee op het hoofd dat het pistool
brak. Om het handgemeen te beslissen pakte ook Jan zijn pistool, schoot de boer in
zijn linkerzijde en sloeg hem ook met het pistool op het hoofd. Vervolgens sleepte
de bende van drie de boer naar buiten, bond hem aan de karnmolen en verbrijzelde
zijn hoofd.
Ruim drie jaar later, in oktober 1756, werd Jan van Santen, die op dat moment in
Polsbroekerdam in de Lopikerwaard woonde, gearresteerd vanwege een diefstal op
24 september, kort ervoor dus. Het ging om een gewelddadige inbraak in Lekkerland
in de Alblasserwaard, bij Jan Ariensz. de Groot en Ariaantje de Groot. Een enorme
buit. In Jans huis werden enkele gestolen goederen teruggevonden.
Bij verhoren op 2, 6 en 7 oktober bekende Jan naar hartelust allerlei inbraken, van
recente datum maar ook van lang geleden.21 Die loslippigheid had hem in 1719 al
bijna de das omgedaan, nu helemaal. Toen hem bij het vierde verhoor gevraagd werd
of hij nog meer op zijn geweten had, bekende hij de moord in Zoeterwoude.22 Terloops
tekende Jan van Santen zo zijn doodvonnis. In de dagen die
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volgden, kwam die moord in de verhoren niet ter sprake. Daarin kwamen vragen aan
de orde die kennelijk voordien al opgesteld waren. Pas veertien dagen en drie verhoren
later kreeg de bekentenis een vervolg. Tijdens het zevende, achtste en negende verhoor
- van eind oktober tot en met begin november - ging het voornamelijk over de moord.
Wat Jan bezielde om dit allemaal te vertellen? Dacht hij door eerlijkheid sympathie
te wekken, zijn schuld te verkleinen? Of bracht de tortuur hem aan het spreken? Dat
zou vreemd zijn, omdat in 1756, tijdens de eerste verhoren, iedere verdenking van
moord ontbrak en er voor een tortuur dus geen aanleiding was. Ogenschijnlijk kostte
het degenen die Jan verhoorden, nauwelijks moeite om hem aan het spreken te krijgen.
Of had het recente Lekkerlands geweld de ondervragers in Zoeterwoudse richting
gedreven? Liet Jan na weken gevangenschap, in het aangezicht van justitie, alle
verweer varen? Zijn bekentenissen lijken intussen niet door schuldgevoel en berouw
afgedwongen.
Was Jan zwakbegaafd? Op het eerste gezicht lijkt het al niet zo slim van de jonge
Jan om in 1719, kort na zijn greep in de kist van Claas Janssen, in Elst met het gestolen
goed te pronken. In die gewoonte volhardde hij: op het moment van de arrestatie,
die het einde van zijn loopbaan en leven inluidde, had hij de zojuist gestolen
‘Schoengespen mede nog in zyn Schoene’.23 Vergelijkend onderzoek leert dat het
vaker gebeurde. Rovers probeerden met dure kleren en schoengespen anderen te
overtuigen van hun welstand. Indertijd was Jan, die het ouderlijk huis al verlaten
had, teruggekeerd naar Elst om de mensen daar te imponeren; ook in Polsbroekerveen
wilde hij blijkbaar weer de gebraden haan uithangen.
De leden van de ‘Grote Nederlandse Bende’, decennia later, leden aan die zelfde
kwaal: met nieuwe, soms uit diefstal verworven kleren, hoopten zij de weg van
sociale stijging in te kunnen slaan, door zich alvast uit te geven voor ‘grand seigneur’.
Keurige kleding leidde vanzelf tot aanzien, was de gedachte.24 Tegelijkertijd zwegen
zij beter dan Jan van Santen en herkregen meer dan eens, tegen alle schijn en alle
verwachtingen in, de vrijheid. Van Jans lust tot bekennen hadden zij geen last.

Bende ja of nee?
De eerste vraag die hierboven is opgeworpen, is de vraag of Jan en zijn broers, de
‘Daltons van Elst’, aanspraak mogen maken op de eretitel ‘bende’. Als het criterium
‘meer dan vier personen’ is, voldoet de criminele equipe van Jan daar geen moment
aan.25 Vergeleken met de ‘Grote Nederlandse Bende’ is die van Jan van Santen te
klein om als bende te kunnen gelden. Egmond laat in haar boek zien dat de leden
van de ‘Grote Nederlandse Bende’ soms in kleine, dan weer grotere groepen
opereerden, maar altijd in grotere groepen dan die Van Santen op de been bracht.
De ‘Grote Nederlandse Bende’ was in feite een optelsom van diverse bendes, die
allerlei vertakkingen vertoonden. Om die reden spreekt zij liever van een ‘netwerk’
dan van bendes.26 En een ‘netwerk’ vormden de Van Santens natuurlijk wel.
Uit de gedrukte en ongedrukte bronnen komt naar voren dat Jan van Santen vaak
alleen opereerde, soms met een Duitse jongen of een van zijn broers en slechts in
bijzondere gevallen als onderdeel van een Elsts kwartet. De kans bestaat natuurlijk
dat Jan in zijn bekentenissen het aantal diefstallen en de
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omvang ervan minimaliseerde, anderen dekte en het aantal betrokkenen klein hield,
maar bij wat hij wél bekende, was hij zo gul met het noemen van betrokken
familieleden en helers, dat er weinig reden is te denken dat zijn equipe groter was.
Hoorden de helers bij de kring van Jan van Santen? In de Leevens beschryving is
vijf keer sprake van heling: vier keer in Rotterdam, een keer in Delft. In Rotterdam
was de heler twee keer een zilversmid - de ene woonde op de Kaasmarkt, de andere
op de Hoogstraat -; daarnaast boden de lokale Bank van Lening en een ‘Uytdraagster
op de Luyzemarkt’ uitkomst. In Delft, op de Markt, was het ook een zilversmid die
voor gestolen goed contanten uitkeerde.27 Het heeft er alle schijn van dat zilversmeden
en ‘uitdraagsters’ tot de infrastructuur van de misdaad behoorden en ook wel tot het
netwerk, maar in strikte zin geen leden van een bende waren.
Het verschil in omvang tussen de ‘Grote Nederlandse’ en de kleine Elstse is evident,
maar er zijn toch enkele interessante overeenkomsten. De voortdurend wisselende
samenstelling van de roversequipe is iets wat bij beide treft. Aanvankelijk lijkt Jan
van Santen een solist, vervolgens krijgt hij hulp van een Duitse jongen, na verloop
van tijd schakelt hij steeds vaker zijn broers en zijn neefje in, maar wie van de
familieleden meegaat, verschilt van geval tot geval.
De ‘Grote Nederlandse Bende’ bestond voor een belangrijk deel uit joodse rovers.
Zij stonden buiten de stedelijke orde en beschikten over internationale netwerken,
waarin behalve rovers ook ‘baldovers’ (tipgevers), helers en herbergiers
participeerden. Voor de christelijke of vooral niet-joodse rovers gold wat anders: zij
beschikten niet over een dergelijk internationaal netwerk en waren in veel opzichten
aangewezen op familie. Die bood hun de grootste veiligheid. De leiders van de ‘Grote
Nederlandse’ waren de tweelingbroers Jan en Frans Bosbeeck; prominente leden
waren ook de broers Andries en Jan Jaspers.
De beroepsachtergrond van de christelijke en joodse rovers verschilde. Hoewel
bijna alle rovers - en ook niet-rovers - kleine ambachten en handelsactiviteiten
combineerden of op elkaar lieten volgen, dwongen de beroepsbeperkingen de joodse
rovers vaak tot ambulant werk (speellieden, dansmeesters, toverlantaarnvertoners).
Christenen waren vaak actief (geweest) in ambachten, de agrarische sector, het leger.
Als uitvalsbasis voor een dievencarrière was het agrarisch bedrijf, waarin
landarbeiders regelmatig van werkgever wisselen, bijzonder geschikt.28 In een aantal
opzichten past Jan van Santen dus in het profiel van de niet-joodse leden van de
‘Grote Nederlandse Bende’: medeplichtigen vond hij in de familiekring en hij was
van jongs af aan werkzaam als boerenknecht.

Misdaad en de staat van het land
Jans loopbaan in het stelen loopt van 1719 tot en met 1756. Twee keer liep hij
tussentijds tegen de lamp: in 1719 in zijn geboorteplaats en in augustus 1755, toen
hij ‘in een kwaade Reuk’ raakte en door de ‘Mans Mannen van de Leckerkerk en
Zuydbroek’, ‘voor al zyn Leeven’ gebannen werd ‘uyt den Lande van Holland en
Westfriesland’.29 Vermoedelijk is die verbanning een gevolg van een hooglopende
ruzie in Lekkerkerk. Hoewel een directe relatie tussen de criminele activiteiten en
de verbanning ontbreekt, vestigde de verbanning wel allerlei achterdochtige ogen
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op Jan. Hij trok zich niets aan van de verbanning: al in september 1756 was hij met
broer Willem aan het stelen in Lekkerland, waarbij hij zich blijkbaar niet realiseerde
dat hij er onder een vergrootglas lag. Kort na de diefstal in Lek-
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kerland ging het definitief mis, voor Jan en Willem. Broer Barend en diens zoon Jan,
beiden genoemd in de verhoren en in de Leevens beschryving, schijnen de dans te
zijn ontsprongen. Het is niet moeilijk te raden dat zij, gealarmeerd door het nieuws
over hun broers en ooms, probeerden zo snel mogelijk Holland te verlaten, zo ver
mogelijk weg en liefst met nieuwe namen. Die periode 1719-1756 is te lang om een
verband met bijvoorbeeld het einde van de Spaanse Successieoorlog of met het
Tweede Stadhouderloze Tijdperk te zien. Misschien is zo'n verband tussen
oorlogseinde en bendevorming ook alleen geldig voor bendes die wat groter zijn dan
die van de drie van Elst. Het lijkt erop dat de gebroeders Van Santen van meet af
aan als boerenknechten werkzaam waren en dus niet in het Staatse of een ander leger
gevechtservaring en zwerflust hadden opgedaan.
Jan van Santen had het bij zijn dieverijen vooral gemunt op boeren, in het bijzonder
die in de rijke rurale gebieden in de omgeving van Leiden, Rotterdam, Delft en
Gouda. Het ging veelal om boerderijen die welvarend oogden en weinig vast personeel
herbergden. Dat hadden de broers dan vooraf geconstateerd: bij berovingen door Jan
en Willem diende Barend bijvoorbeeld als ‘Spioen of aanwyzer’.30 Boeren maakten
veel gebruik van seizoensarbeiders en losse krachten. Dat zorgde ervoor dat er volk
rondtrok en arbeiders zich bij boerderijen meldden met de vraag of er werk was. Ook
handelaren gingen van boerderij naar boerderij, met hun almanakken, geneesmiddelen
en andere koopwaar. Er was op het platteland zoveel volk onderweg, dat ‘spionage’
niet opviel.
Bij nachtelijke diefstallen stuitten de Van Santen-broers zelden op verweer. Als
zij overdag hun slag sloegen, letten ze op de tijd: in de zomer van 1736 bijvoorbeeld
wachtten Jan en Barend tot het werkvolk, ‘des morgens omtrent vier Uuren’,
‘Landinwaards in gegaan waaren om haar Beesten te Melken’, om vervolgens ‘eene
Boere Wooning’, waarvan de deur open stond, binnen te gaan.31 Van dat ochtendritme
moeten ze vooraf hebben geweten. In de boerderijen vonden de broers heel wat geld
en goederen, wat de juistheid van hun criminele intuïtie bevestigde: veel boeren
waren rijk. In de jaren na zijn Arnhemse detentie richtte Jan zich bij zijn
boerderijenbezoek in het begin op een ‘Party Peekelspek’, een koperen melkketel
en ‘stukken Runtvlees’, maar al snel ging het om zilverwerk, dure kleren en contanten.
Jan en zijn broers wisten dat de boeren bij wie zij werkten, goed in de slappe was
zaten. Zij kenden de weg naar de bewaarplaatsen van de rijkdommen. Wat in de
geschiedenis van het banditisme vaak als motief wordt genoemd - honger of armoede
- lijkt hier geen rol van betekenis te spelen. De Van Santens lijken vooral gemotiveerd
door het verlangen in die rijkdom te delen. Het is denkbaar dat de bronnen, beheerd
door de bestuurders van de stad, hier openbaren wat zij wensen te openbaren.
Veelzeggend in dit verband is de korte passage over de jonge Duitser, ‘de
bovelandsche Jongen’, die zich door Jan liet aanwerven. In de Leevens beschryving
staat dat hij ‘gelyk menig bovelander tot de hebzugt besmet bevonden werd, menende
wanneer zy uit haar Land trekken, de straaten hier met Goud belegt zyn’.32 Hebzucht,
dat was de verklaring van diefstal die het meest voor de hand lag en het gemakkelijkst
ingang vond.

Platteland versus stad
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Of er in de jaren van Jans roverijen van politieke instabiliteit sprake was? Het is niet
moeilijk om in het omvangrijke tijdvak 1719-1756 jaren te vinden waarin
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de Republiek wankelde en de economische stagnatie een uitweg vond in collectieve
angsten. Zo rond 1730 was er vrees vanwege de paalworm, angst voor sodomie, voor
vrijmetselaars en voor een katholieke greep naar de macht, in 1747 stonden de Fransen
aan de grenzen en leek het vaderland verloren. De meeste van die angsten gingen
voorbij en lijken de stabiliteit van het land niet beslissend aangetast te hebben.
Belangrijker is hier de tegenstelling tussen stad en platteland. Terwijl de agrarische
sector jaren van voorspoed kende, groeiden de onvrede en armoede in de steden. De
gebroeders Van Santen kenden het platteland, ze werkten er en richtten zich bij hun
expedities vooral op dat platteland. Slechts twee keer pleegden zij een inbraak in de
stad, beide keren in Weesp. In 1740 maakten zij gebruik van de plaatselijke
paardenmarkt om er op advies van Barend, de ‘aanbrenger’, op klaarlichte dag een
huis in de ‘Agter straat’ binnen te gaan. Een paar maanden later sloegen zij elders
in de stad andermaal hun slag.33
Het is niet moeilijk te raden waarom zij het platteland verkozen als werkterrein:
het was veiliger. In steden was de sociale controle groter: iedere stad kon beschikken
over mannen die toezagen op de orde, de meeste steden hadden onder het stadhuis
een gevang ingericht. Op het platteland, buiten de stadsmuren, wemelde het van
rondtrekkend volk. Wie kwaad wilde, was snel uit zicht. Bovendien, in een stadje
als Weesp en bij veel boerderijen stond de deur open en waren de kastladen
‘ongeslote’.34 Van het onderling vertrouwen dat daar blijkbaar heerste, maakte Jan
van Santen misbruik.
Niet zonder reden wezen de slachtoffers, in hun vertrouwen bedrogen, met een
beschuldigende vinger naar de stad. Wat zij op dat moment niet wisten, maar mogelijk
bevroedden en nadien aan de weet kwamen, was dat wat op het platteland geroofd
was in de stad te gelde werd gemaakt. Daar woonden de helers. Uit het onderzoek
naar de ‘Grote Nederlandse Bende’, maar ook uit het onderzoek naar de bende van
Jaco en die van Gerrit Rubon alias Gerrit de Koe, blijkt dat de meeste bendeleden in
grote steden als Amsterdam en Rotterdam hun toevlucht zochten. Dat gold niet voor
Jan van Santen, die naar eigen zeggen ruim 25 jaar in Lekkerkerk woonde en na zijn
verbanning uitweek naar Polsbroekerdam. Misschien hangt zijn ‘gemakkelijke’
arrestatie in 1756 daarmee ook samen: in Lekkerkerk en Polsbroekerdam kon je niet
onderduiken.
Dat degenen die zich op het platteland schuldig hadden gemaakt aan diefstal en
doodslag vrijuit konden gaan, weten de mensen van het platteland aan stedelijke
laksheid. De landelijke gebieden waarin de Van Santens hun misdaden pleegden,
vielen onder de jurisdicties van Rijnland en Schieland, die hun zetel in Leiden en
Rotterdam hadden. De vijandige, anti-stedelijke sentimenten bleven in de steden niet
onopgemerkt.
In zijn eerste verhoor, op 2 oktober, toen de kwestie zich nog beperkte tot de
verdenking van diefstal in Lekkerland, vertelde Jan dat zijn broer Willem ‘aen de
Rotte Buijte’ woonde. Die werd per ommegaande in Schieland gearresteerd. Op 5
oktober vroegen baljuw, schepenen en de ‘Mannen van den Hove en Hogevierschaare
van Schieland’ aan hun collega's in Gouda of zij de medeplichtige Jan van Santen
naar Rotterdam wilden sturen. Gouda weigerde, zoals Gouda ook nee zei tegen het
zwaarwegender verzoek van de Rijnlandse collega's in Leiden. Dat verzoek dateert
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van 19 oktober. Een paar dagen ervoor, op 13 oktober in Gouda, had Jan, haast tussen
neus en lippen door, de moord op de Zoeterwoudse boer
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bekend. Die moord viel binnen de jurisdictie van Rijnland en als de moord op de
Zoeterwoudse boer ergens bestraft moest worden, dan toch in Leiden, zo luidde de
argumentatie.35 De Rijnlandse brief maakt ten overvloede duidelijk waarom iedereen
zo begerig was om Jan van Santen te berechten. De zo talrijke diefstallen ‘in het hart
der Provincie’, met veel geweld en zelfs doodslag, verscherpten de tegenstellingen
tussen platteland en stad. Op het platteland was intussen een vijandige stemming
ontstaan. De justitie was ‘het onschuldig voorwerp van de Laster der onkundigste
en onbescheijdenste yveraars uijt de gemeenten’. Er klonken beschuldigingen van
‘Nonchalance, quade directie’ en andere ‘grovere ondeugden’. Het gerucht deed de
ronde dat ‘de Administratie van het regt zoude zyn verspert’,36 dat het recht zijn
beloop niet kreeg.
De stedelijke bestuurders was er veel aan gelegen om die indruk van ontoereikende
daadkracht te bestrijden. De schepenen en burgemeesters van Gouda gaven opdracht
om de stoelen van de macht voor het raam in gereedheid te brengen, opdat de heren
niets van de executie hoefden te missen, maar vooral om de verwachte grote aantallen
toeschouwers, ook boeren en buitenlui, duidelijk te maken dat zij de ‘landslieden’
niet aan hun lot overlieten en als het moest misdaden tegen die ‘landslieden’
genadeloos straften.
Misschien is het zo dat bendevorming gedijde bij vrede én politieke onrust. Bij
Jan van Santen zijn de criminele activiteiten echter geen gevolg van politieke onrust,
maar juist een oorzaak van maatschappelijke onrust. Die maatschappelijke onrust
kon natuurlijk gepolitiseerd raken, maar in de jaren dat Van Santen actief was, bleef
dat uit.

Jan van Santen bijzonder
Toen Jan van Santen die zaterdag in Gouda op het kruis lag, brak scherprechter Jan
Diepenbroek zijn leden, ‘van onderen op, langzaam’. Hij werd geradbraakt. Daarna
schoot Diepenbroek de geradbraakte Jan in zijn rechterzijde, met hetzelfde pistool
waarmee deze de Zoeterwoudse boer had beschoten. Vervolgens verbrijzelde de beul
met dat pistool het hoofd van Van Santen, waarna hij het afkapte. Buiten de stad
kreeg het hoofd een plaats op ‘een spil, en een houten Machine, als een Pistool daar
boven’. Dat alles, zo herhaalden de schepenen in de beschrijving van de executie,
‘anderen ten Exempel’.
Dat executies bedoeld waren om anderen af te schrikken, is geen nieuws en het
maakt de executie van Jan van Santen dan ook niet tot een buitengewone gebeurtenis.
Dat was het blijkbaar wel: de Sententie, waarin een overzicht van de strafbare feiten
en het vonnis te vinden was, werd gedrukt en herdrukt, een Levens beschryving kwam
uit en in de voorname Jaerboeken werd een en ander geboekstaafd als een memorabele
gebeurtenis in de geschiedenis van het land. Op de terechtstelling van Jan volgde
bovendien die van zijn broer Willem. Aan zijn broer werd geen biografie gewijd,
maar wel een liedje.
Waarom al die aandacht? Een nadere beschouwing van de Leevens beschryving
werpt misschien licht op het bijzonder karakter van de geschiedenis van Jan van
Santen. Het is duidelijk dat van de in de Sententie verzamelde, in chronologische
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orde gepresenteerde gegevens door de schrijver van de Leevens beschryving een
verhaal wordt gemaakt, waarbij narratieve procedés gevolgd worden.
Dat begint al in de ‘Voorreden’, waarin wordt beweerd dat in de biografie ‘geen
vercierde grollen en verdichtzels te vinden zyn’.37 Dergelijke verklaringen
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van authenticiteit behoren tot het instrumentarium van de schrijvers van ware en
gefabuleerde geschiedenissen, maar ontbreken in gerechtelijke sententies. Die leggen
de ten laste gelegde overtredingen en het reeds uitgevoerde oordeel vast. Er hoeft
niemand meer overtuigd te worden. Dat is anders in de Leevens beschryving, die op
een algemener schare lezers mikt.
Op de eerste bladzijde plaatst de schrijver Van Santens verhaal in een traditie van
criminele biografieën. Het gaat daarbij om de geschiedenissen van ‘den
aller-befaamdste Cartouche, Jaco, Colonel Jac &c, en [...] den onlangs binnen Valence
ge-executeerden Louis Mandryn’.38 Met zijn verwijzing naar de Franse bandiet
Mandrin, wiens leden op 26 mei 1755 op het rad gebroken waren, was de auteur
behoorlijk bij de tijd. Cartouche en Jaco, zij waren dan wel legendarisch en hun
verhalen behielden langdurige bekendheid, maar ze hadden echt geleefd. Colonel
Jack, de hoofdpersoon uit de gelijknamige roman die Daniel Defoe in 1722
publiceerde en in 1729 een Nederlandse vertaling beleefde, had niet echt bestaan. In
de opsomming van de schurken van de achttiende eeuw raakten zo feit en fictie met
elkaar vermengd, al zal het voor de lezer vermoedelijk niet veel hebben uitgemaakt.
Iets soortgelijks deed zich voor in de reisbeschrijvingen van deze tijd, die zich
kenmerkten door een ‘osmose van authentiek en imaginair’. Over het werk van Defoe
heette het: ‘He made fiction seem like truth and truth like fiction’.39
De schrijver van de Leevens beschryving doet er verder veel aan om de misdaden
van Jan van Santen meer orde te geven dan die van de chronologie alleen. Hij voorziet
de biografie ook van voortekens. Zo etaleren Jan en zijn broers al in hun jonge jaren
‘eene tegenstrevigen Aart, een wrevelig humeur, en eene begeerlykheid’, die ‘een
kwaat einde’ beloofden.40 De misdaden, in de Sententie nog goeddeels
nevenschikkend, krijgen nu niet alleen de ordening ‘van kwaad tot erger’, maar ook
een beoordeling door God: de ‘wanbedryven’ groeiden aan ‘in God tergende
gruweldaden, die tot den Hemel om Wraak riepen’.41
Opmerkelijk is verder het gebruik van spreekwoorden in zowel de Leevens
beschryving als in de Jaerboeken: ‘den Bal loopt zo lang tot dat hy ten eynden is’
en ‘De Kruik, zegt ons oude spreekwoord, gaet zoo lang te water tot dat zy breekt’.42
In deze wijsheden wordt een comfortabel, geruststellend en volks wereldbeeld
gerepresenteerd, dat vermoedelijk aansloot bij dat van de lezers.43
Deze ‘verliteraturing’ van juridische gegevens maakt van de geschiedenis van Jan
van Santen een bijzonder verhaal, maar de vraag naar het waarom is daarmee niet
beantwoord. Er dienen zich enkele mogelijkheden aan. Was het de ernst van de
bedreven misdaden? Was het de verbreking van de ban die Jan van Santen zwaar
werd aangerekend? Was het hun niet-Hollandse komaf?44 De Rotterdamse tuinrover
Robbert de Roos kwam zelfs uit Wesel, maar hij had geen moord gepleegd. Van Jans
overtreding van de ban wordt geen grote zaak gemaakt.
De briefwisseling van het gerecht in Gouda met de collega's in Leiden en Rotterdam
maakt duidelijk dat de kritiek van het platteland tot groeiend ongemak in de steden
leidde. De moord in Zoeterwoude bleef ruim drie jaar onopgelost en met een zekere
overdrijving beweerden boeren dat het de heren in de stad niet veel kon schelen. In
Gouda, Rotterdam en Leiden brandden de burgemeesters en schepenen daarom van
verlangen om aan iedereen, in het bijzonder aan de boeren in de omgeving, te laten
zien dat zij krachtig optraden tegen dergelijke misdaden. In Gouda liet men zich de
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executie van Jan van Santen niet afpakken. Rotterdam had Willem. En Leiden? In
Leiden verscheen de Leevens beschryving,
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daar kende de bevolking niet de genoegdoening van een executie, maar wel de
beschrijving ervan.
In die Leevens beschryving zijn diverse bewijzen van bestuurlijke flinkheid te
vinden. Bijvoorbeeld in het commentaar op de gevangenisstraf die Van Santen in
zijn jonge jaren kreeg opgelegd:
Hoe zeer ook de inzigt van den Rechter mag zyn en een Roemwaardige
daat is, om misdadigers voor eenige jaaren, in eenige Tugthuyzen te
Confineren, tot verbetering van hunne voorgaande fylen, zo leerd de
ondervinding, dat het zelve eer tot een oplegging van Pracktyk, en tot
verdre en veel ergerlyke levens aanlyding geeft.45
Volgens de Leevens beschryving haalde zo'n tuchthuisstraf weinig uit. De
‘ondervinding’ leerde dat het vaak juist averechts werkte: misdadigers verbeterden
er niet, maar verergerden. In de tekst is nog een andere ‘ondervinding’ te vinden: de
opvatting dat een crimineel onverbeterlijk is, niet tot inkeer komt, maar zich juist
van kwaad tot erger ontwikkelt. Die kennis put de schrijver uit de levens van ‘andere
Rovers en Moordenaars’:
hoe groter den geroofden Buyt, hoe meerder, Groter en Bozer stukken zy
ter Uytvoer bragten, en dus daar door zo veel te eer na hunne eindens
snellen, om 't eeniger tyd Loon na Werken te ontfangen.46
Zo is er andermaal een ‘ondervinding’, nu aangevuld met de stelling dat ‘een Dief
die Huysbraak doet, [...] te gelyk voor een Moordenaar gehouden’ wordt.47
De beeldvorming van de gevangenis als hogeschool van de misdaad en die van
de misdadiger als iemand die zich niet laat corrigeren en tot steeds groter kwaad
vervalt, is er ook nu nog. Die beelden en de ‘ondervinding’ die daaraan voeding
geeft, blijken hardnekkig. In de Leevens beschryving staan die beelden en ervaringen
in dienst van het pleidooi voor het gemakkelijker opleggen van de doodstraf.

Katharsis
Tot die doodstraf kwam het uiteindelijk in Gouda en Rotterdam. Het justitieel
toneelstuk beoogde een katharsis: met de executie hoopte men de maatschappelijke
onvrede weg te masseren. Het toneelstuk werd heropgevoerd in de gedrukte Sententie,
de Leevens beschryving en in de Jaerboeken, zodat ook de afwezigen aanwezig
konden zijn. De belangrijkste functie die de executie blijkens het vonnis had, was
om ‘anderen ten Exempel en Afschrik’ te dienen, maar wie de Sententie en de Leevens
beschryving bekijkt, ziet dat daarmee geen genoegen genomen werd.
Dat executies beogen de aanwezigen een voorbeeld te stellen en tot braafheid en
inkeer te brengen, dat lees je steeds weer. De executie, de Sententie en de Leevens
beschryving laten zien dat de straf wil ‘spiegelen’. In dubbel opzicht. Natuurlijk wil
de executie de omstanders in de eerste plaats een spiegel voorhouden: dit gebeurt er
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met je als je je gedraagt als Jan van Santen. Diens leven en dood zijn zo een eigentijds
exempel.
De executie in Gouda wil echter meer dan dat: de straf weerspiegelt de misdaad.
Oog om oog, tand om tand, dat is de richtlijn. De straf spiegelt en imiteert

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

41
de misdaad zelfs: wat Jan van Santen de ongelukkige boer in Zoeterwoude liet
ondergaan, moet hij nu zelf ondergaan. Tot in details. De straf wordt zo een
wraakoefening die publiek sadisme bevredigt en collectieve angst bestrijdt. Op het
platteland was die angst in de voorbije jaren zo gegroeid, dat de overheid zich uitte
in ‘overstatements’.
Memorie van de Leges van Jan Diepenbroek mr. van den Scharpen swaarde te
Haarlem, verdient voor het Executeeren van Jan van Santen op den 13e November
1756
Den 13e November een Manspersoon gerabraakt

f 24:-:-

dezelve met een Pistool in zijn Regterzijde geschoten

f 3:-:-

deselve met het Pistool zijn hooft verbrijselt

f 6:-:-

deselve met een Bijl het hooft afgekapt

f 6:-:-

deselve van het Kruijs genomen

f 1:10:-

deselve buijten op het Radt geset

f 3:-:-

het Hooft op een Pen geset

f 1:10:-

Nog een Pistool boven het selve gehangen

f 1:10:-

Mijlgeld

f 14:12:-

Daggeld

f 12:-:-

In totaal kostte de executie van Van Santen de stad Gouda dus f 73:2:-. De post
‘Mijlgeld’ betreft de reiskosten. De rekening bevindt zich in het Goudse archief in
het Streekarchief Midden-Holland.
De buitengewone aandacht voor het misdadig leven en de terechtstelling van Jan
van Santen komt naar voren in de bijzonder wrede en theatrale executie en in de
geschriften die aan hem gewijd werden. De Sententie en de Leevens beschryving
herhaalden op papier het toneelstuk dat in Gouda opgevoerd was. De Leevens
beschryving deed meer: de schrijver verliteratuurde de geschiedenis en gebruikte het
verhaal om grotere strengheid in straffen te bepleiten.
Al die aandacht op het podium van Gouda en op het papier had de bedoeling om
de onrust op het platteland te bestrijden. Op het platteland vertegenwoordigden de
boeren de nieuwe welvaart en zij lieten zich niet meer mismoedig met een kluitje in
het riet sturen. Zeker niet door de stad. Om bij de boeren en burgers een goede indruk
te geven, presenteerden de stadsbestuurders zich als rechtlijnige en meedogenloze
crime fighters.
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Rhijnvis Feith, Cornelis van Hoogeveen Jr. en de Vrijmetselarij
André Hanou (†)*
Rhijnvis Feith (1753-1824) verbleef voor zijn studie slechts enkele jaren in Leiden.
Zoals dat voor veel studenten het geval is, moeten het ook voor de Zwolse schrijver
vormende jaren zijn geweest. Het is daarom interessant te onderzoeken wie er in zijn
studententijd invloed op hem gehad zou kunnen hebben en ook hoe die invloed
eventueel heeft doorgewerkt in zijn oeuvre. Voor het beantwoorden van deze vragen
vormt zijn lidmaatschap van de vrijmetselarij een belangrijk aanknopingspunt. Een
prominent lid van de loge La Vertu, Cornelis van Hoogeveen Jr. (1740-1812), heeft
hem er vermoedelijk geïntroduceerd. In die loge maakte Feith kennis met het
maçonnieke gedachtegoed en met de maçonnieke beeldtaal. Zouden hiervan nog
reminiscenties terug te vinden zijn in bijvoorbeeld zijn beroemde Julia (1783)?

Rhijnvis Feith als vrijmetselaar
Zoals zoveel achttiende-eeuwse schrijvers, en als zoveel andere personen die van
belang zijn voor de Nederlandse geschiedenis, werd ook Rhijnvis Feith lid van een
vrijmetselaarsloge. Nog student in Leiden, niet ouder dan zeventien jaar, kwam hij
in 1770 aan bij de Leidse loge La Vertu.1 Letterlijk luidt het in de notulen van de
‘Apprentifs Loge gehouden op 17 Maart 1770’:2
Na het openen der Loge zijn de Notulen der vorige Loge gelezen. De
Broeders Delo [= J.P. de Lo] als Lid der Loge, de Heren R: Feith, O.H.
van Hogenhuijzen & W.A. Lette als Leden der Orde & Loge voorgestelt
zijnde, zijn alle goedgekeurt.
Met zijn toetreding maakte Feith een keus. Hij had namelijk ook lid kunnen worden
van L'Age d'Or, een andere Leidse loge. Maar omdat daarin vooral Zeeuwen zaten,
lag die niet voor de hand. Ook bestond er in Leiden nog een andere bloeiend
genootschap: dat van de Vrije Timmerlieden (‘Francs Charpentiers’), een organisatie
waar helaas weinig van bekend is. In de notulen van La Vertu komt dit gezelschap
regelmatig voor: het beoefende alle vrijmetselaarspraktijken, had dezelfde doelen,
maar de leden hoefden veel minder te betalen.
De leiding van het metselende La Vertu had reden genoeg om aanhoudend te
fulmineren tegen dit aan de weg timmerende gezelschap, als een sta-in-de-weg voor
de bloei van de eigen loge. Niet zelden bleken de eigen leden ook nog eens lid te
zijn van deze Vrije Timmerlieden.3 Die groep was niet ‘regelmatig’, dat wil zeggen:
niet in het bezit van een constitutie erkend door het Nederlands Groot Oosten (de
reguliere Vrijmetselarij, die sinds 1756 een redelijke organisatie op landelijk niveau
had). Dat feit vormde kennelijk, althans in Leiden, geen belemmering voor haar
aantrekkingskracht.
Heeft Feith niets voor dat gezelschap in de vrije sfeer gevoeld? We kunnen niet
met zekerheid zeggen dat hij geen Vrije Timmerman is geweest. Wel kun-
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nen we constateren dat zijn vader al een echt ‘regulier’ en ijverig vrijmetselaar was.4
Leiden lijkt overigens in de achttiende eeuw vruchtbare grond geweest te zijn voor
paramaçonnieke (of: niet reguliere) organisaties. In de notulen van La Vertu wordt
in de jaren tachtig ook wel eens verwezen naar een groep die zich de ‘Chevaliers des
cinq épées’ noemde.
Nu moet in La Vertu iemand Feith voorgesteld hebben; dat is gebruik. Die persoon
wordt in de notulen niet genoemd (dit gebeurt in loge-notulen lang niet altijd, en bij
La Vertu pas vanaf een paar jaar later). Waarschijnlijk was het één van de op die
vergadering aanwezige personen. Deze waren: Laurens van Santen, de Voorzittend
Meester, later een beroemd classicus. Verder: H. Wils, F.M. Verboom, A. van
Teylingen, C. van Hoogeveen, R. Sandifort, H. Schepman, H.Z. Couderc, C.E.
Burckhardt, B. Kooij, M.J. van Staden, J.D. van der Burch, P. Vreede Jr. (inderdaad:
de later zeer bekende patriot en politicus), J.H. van Damme, J.J. Macquet, A.
Pannekoek, J.L. van der Burch, H. Verwout Noiret, C. Heyligert, A.J. la Pierre, C.G.
Hultman, F. de Jean. We hebben hier overigens, op een enkele afwezige na, de kring
waarin Feith belandde.

Portret van Rhijnvis Feith, door Lambertus Antonius Claessens naar een tekening van Pelletier.
Collectie Rijksmuseum: RP-P-BI-5810
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Portret van Cornelis van Hoogeveen Jr., door Jan Punt. Collectie Rijksmuseum: RP-P-OB-66.251

Wie zou hem voorgesteld kunnen hebben? Dat blijft giswerk. Zou het Macquet
kunnen zijn, mogelijk een relatie van de letterkundige geneesheer J.D. Macquet? Of
‘Van Hoogeveen’, beter: Cornelis van Hoogeveen Jr., de Leidse drukker-uitgever
die later, in 1783, Feiths Julia zou uitgeven? Hij was een van de leidende figuren in
het Leidse literaire leven en ook de belangrijkste man van het Leidse dichtgezelschap
Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen.5 Met hem moet Feith een redelijk contact
gehad hebben, want een paar maanden later, toen Feith op 13
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augustus 1770 promoveerde, werd zijn dissertatie bij Van Hoogeveen gedrukt. Hun
relatie was een langdurige, als we ook de Julia daarbij betrekken.
Er is dus een redelijke kans dat Van Hoogeveen Feith in de loge heeft voorgesteld.
Voor hun beider relatie zou het nuttig zijn te weten of Van Hoogeveen iemand was
die de vrijmetselarij bevorderde en of hij functies had binnen de loge. Dat is inderdaad
het geval. Daarover later meer.
Eerst terug naar die apprentiefsloge van 17 maart 1770. Bij La Vertu was het in
die tijd nog gebruikelijk dat na de receptie als Leerling meteen de receptie in de
tweede graad, die van Gezel, plaatsvond. Daarvan kwam het niet. Na de behandeling
van huishoudelijke zaken werden, zo melden de notulen, de genoemden
als Leerlingen aangenomen [in margine staat: ‘Feith Hoogenhuys en Lette
als VM. en Leden aengenomen’]. Dewijl de tijd het niet toe liet is de
receptie als Medgezel, het uijtleggen van het tafereel, het lezen der
bijzondere wetten en t'oeffenen in onze Koninglyke Kunst tot nader
gelegendheyd uijtgestelt, waarom de Loge met de gewone plegtigheden
gesloten is.
Feith werd dus wel onderworpen aan de normale perikelen van de voorgestelde
Leerling: de overpeinzing in de donkere kamer, het geblinddoekt worden binnengeleid
in de donkere loge en het in die staat worden geconfronteerd met allerlei gevaren,
het zien van het Licht en wat dies meer zij. Maar het Leerlingstableau (het ‘tafereel’)
werd hem niet uitgelegd. Hij kreeg dus aan de hand van bepaalde daarop afgebeelde
symbolen geen instructies over het architectureel en moreel werken aan de Tempel
en het Zelf. Het is overigens geen essentieel onderdeel van de receptie. Het is meer
een toegift.
Feith liet zich blijkens de notulen voorstellen als én lid van de Orde én lid van
deze loge. Dat laatste is niet vanzelfsprekend. Een groot aantal nieuwe leerlingen
wordt slechts lid van de Orde, niet van de loge waarin zij gerecipieerd werden. Lid
zijn van een (en dus ook deze) loge betekent: vaste contributies, het op zich nemen
van verplichtingen, het stemrecht en zo nog het een en ander. Feith was dus niet
voornemens slechts ‘passant’ te zijn, zoals dat heet. Hij had in Leiden gekozen voor
La Vertu en op 17 maart 1770 koos hij voor blijvende verplichtingen aan dit
maçonnieke gezelschap.
Logisch dat we ruim twee maanden later, op 29 mei 1770 in de notulen van de
‘Compagnonsloge’ vinden:
na het leezen der notulen zyn de Broeders Leerlingen Hoogenhuyzen, en
Feith als medegezellen voorgestelt en goedgekeurt [...]. De geapprobeerde
Broeders Leerlingen wierden als medgezellen aangenomen, en na het
leezen der wetten in de fransche taal [dat gebeurde afwisselend in het
Nederlands en het Frans] door den Broeder Redenaar6 met een
voorafgegaane Cierlyke Redenvoering in de gehymen onser Orde
onderweezen.
Daarna gaven Van Hoogenhuyzen en nog een ander zich op om in de toekomst de
derde graad (Meester) te ontvangen. Feith niet. Daar hoeven we geen betekenis aan
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te hechten. Wel zou men kunnen verwachten Feith in de nabije toekomst als Meester
aan te treffen: als ‘volwassen’ Metselaar. Men wacht vergeefs. Feith is zonder zich
verder met de loge te occuperen uit Leiden vertrokken. Dit blijkt
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uit twee eerder onbekende brieven, geschreven aan Feith, te Zwolle, door Vreede in
diens functie van Thesaurier van La Vertu.7 Ik citeer:

Leiden 4 Febr. 1772
den Heere R. Feith
te Zwolle
Ik neem de vryheid Ued. met dezen onze pretensie op UEd van f. 4-16-8
op te geven, hetwelk wy ontdekken, dat UED bij deszelfs vertrek aan onze
[Loge] zyt schuldig gebleven; in een gerust vertrouwen, dat UEd ons
hetzelve by eerste occasie zult laten toekomen, heb ik de eer te zyn &c
&c
onderstond/ P. Vrede Junior Tresorier
Een zakelijk maar vriendelijk briefje dus. Voor ons is van belang dat Feith uit Leiden
is vertrokken en dat hij bij vertrek de loge nog iets schuldig was. Had hij, zoals dat
volgens de logewetten behoorde te gebeuren, wel zijn ontslag gevraagd? Anders dan
bij vele anderen het geval is, is er wat Feith aangaat niets daarvan in de notulen te
vinden. De zaak wordt iets duidelijker uit de volgende brief van Vreede, kennelijk
een antwoord op een verzoek door Feith om verduidelijking van die ‘pretensie’:

Leyden 18 febr. 1772
den Heere R. Feith
te Zwolle
WelEd. Heer!
Ter vriendelijke rescriptie op UEd. aengenaeme van den 6 en dezer, aen
den Br. Hoogeveen geadresseerd, neeme ik bij dezen de vrijheid het door
mij, op UEd. ingevorderde pretensietie van f. 4:6:8 te verifieeren. De
zwaarigheid by UEd. is, dat de Contributie der Maendg. van 7ber en 9ber,
word berekend, en dus 2 a 3/m nadat UEd reeds van hier vertrokken waerdt.
Doch UEd. gelieve eens te overweegen dat UEd. tot dus verre voor het
Lidmaetschap onzer Loge niet bedankt heeft, en dus ook verpligt zijt, om
de Maendgelden op te brengen; hier in ligt niets onbillyks opgesloten, als
UEd. Considereere dat de Venerable elke maend op UEd. Persoon
gerekend, en yder Soupé, als waere UEd. tegenwoordig geweest voor UEd.
aen den Hospes heeft betaeld, terwyl UEd. dus ligt begrijpen kan, dat het
werklyk ten nadeele der Loge zijn zoude, indien wy op UEd. Persoon, by
het bestellen der Maeltyden hebben moeten tellen, en met geen billykheid
altoos, de betaeling voor UEd. als niet tegenwoordig zynde, hebben konnen
weigeren.
Verder zou 'er mogelyk nog overig blyven, dat het UEd. vreemd zoude
dunken dat 'er sedert 9er geen Contributie voor UEd. berekend is, en het
dus schynen zou, omdat het maar 2/m is, dat het eenen anderen Broeder,
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althans UEd. niet aangong; doch mogelyk zal UEd. zich nog wel eene wet
kunnen te binnen brengen, welken zeide: ‘dat al wie in 2/m zyn maendgeld
niet betaeld heeft, van het Lidmaetschap onzer Loge verstoken is’. Welke
wet ten opzichte van UEd. geoefend, en UEd. dus wezenlyk een merklyk
voordeel gedaen is.
Wat vervolgens de Boete betreft, de Loge is in 7ber, zonder boete, omdat
het de eerste na de groote vacantie was, beleid geweest, en die van 9ber
op de boete van 16 ½ st. welke UEd. even redelyk als het Maendg. schuldig
zijt.
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Wij vertrouwen dat het bovenstaende genoeg zal zijn, om UEd. te
overtuigen van de echtheid onzer pretensie, waerom dezelve dan ook by
de eerste gunstige gelegenheid te gemoet zie, in welke afwachting ik de
eer heb, na hartlyke salutatie der Broeders, en van my, met alle veneratie
te zyn. &c. &c.
onderstond/ P. Vreede Junior Tresorier
De conclusie uit deze brieven is dat Feith al vóór september was weggegaan uit
Leiden. Op zichzelf is dat een normale zaak voor iemand die in augustus is
gepromoveerd. Maar tamelijk dom is dat hij zijn lidmaatschap niet had opgezegd.
Hij kreeg op eigenlijk heel vriendelijke wijze de regels uitgelegd die bij elk gezelschap
behoren. De loge zelf kon officieel niet weten wat er aan de hand was met Feith. Pas
in de maandloge van 16 maart 1771 deelde Voorzittend Meester Van Santen mee
dat hij ‘de Broeders Schepman, J.D. van der Burch, Macquet en Feyth van hun
lidmaedschap vervallen verklaard’ had.
Een en ander verklaart waarom Feith na zijn verheffing tot Gezel in mei nooit
meer in La Vertu verscheen. 's Zomers was er namelijk nooit loge en na de zomer
was Feith uit Leiden vertrokken. Iets soortgelijks deed zich voor bij veel studentleden
van La Vertu, die nooit verder kwamen dan Gezel, of die zelfs alleen maar Leerling
bleven; simpelweg omdat zij vertrokken wanneer hun studie (die toen vaak niet veel
om het lijf had) was afgerond. Soms meldden zij zich dan in hun eigen woonplaats
opnieuw aan bij de plaatselijke loge - als die daar al bestond. In achttiende-eeuws
Nederland waren er massa's metselaars buiten de grote steden die niet in de
gelegenheid waren aan het leven in de loge deel te nemen.
Nu bestond er in Zwolle bij Feiths terugkeer in 1770 nog wel de loge
L'Inébranlable, die in 1764 door onder anderen Feiths vader was opgericht. Het
maçonnieke leven daarin was kennelijk aan het uitdoven, want enkele jaren later, in
1774, werd deze loge vervallen verklaard,8 zodat we moeten concluderen dat zij in
de voorgaande jaren nauwelijks of niet actief was.9 In zo'n geval komen er in de
enkele jaren durende ‘sterf’-periode zelden of nooit nieuwe leden bij. Ik heb het
archief van deze loge niet gezien en weet niet of Feith daar geweest is als ‘visiteur’.
Slechts enkele loges vermelden in hun notulen de namen van de visiteurs, omdat ze
in strikte zin geen lid zijn.10
We kunnen op dit moment dus niet concluderen dat Feith na Leiden niet (meer)
in de Orde geïnteresseerd was. Nog minder kunnen we poneren dat Feith een ijverig
maçon was of bleef, aangezien er geen gegevens voorhanden zijn waaruit blijkt dat
hij later een rol speelde in de Broederschap. Bovendien komt zijn naam niet voor in
het visiteursboek van La Vertu, terwijl hij beslist later in Leiden terug is geweest.
Opvallend is dan wel weer dat Feiths oudste zoon Pieter Rutger eveneens een
vrijmetselaar was en zelfs daarbinnen literair actief.11 Ook hij werd in La Vertu
gerecipieerd, in 1805.12 Hoe het ook zij, La Vertu beschouwde Rhijnvis Feith als een
van haar kinderen, want hij werd aldaar na zijn dood herdacht door J.A. de Mist en
P.H. Arntzenius, op 7 mei 1824.13
Inmiddels is uit de laatste brief van Vreede gebleken dat Feith zich ter opheldering
van het financiële probleem had gewend tot Van Hoogeveen en niet tot Vreede zelf.
Van Hoogeveen lijkt dus inderdaad zijn belangrijkste contact met La Vertu. Was
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Feiths uitgever een overtuigd vrijmetselaar? Kan dat van invloed geweest zijn op
Feith?
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Receptie van een Leerling-Vrijmetselaar, die geblinddoekt wordt binnen gevoerd naar het tableau
waarop de moeilijke reis naar het Licht is afgebeeld. Rond het tableau staan Vrijmetselaren met hun
rituele voorschoot om. Collectie Bibliothèque Nationale de France: G160790

Cornelis van Hoogeveen Jr. als vrijmetselaar
Cornelis van Hoogeveen Jr. was een genootschapsman zoals er maar weinige
gevonden worden. Hij werd op 24 juni 1769 in La Vertu voorgesteld als lid van de
Orde en van de loge. Bij diezelfde gelegenheid werd hij én Leerling én Gezel. Dat
kon in die tijd nog. Hij werd die avond in de geheimen der Orde onderwezen door
de Orateur, A. van Teijlingen. Voorzittend Meester was in dat jaar Laurens van
Santen. Van Hoogeveen zal beschouwd zijn als een aanwinst: hij was een belangrijke
uitgever, dichtgenootschapper en een culturele figuur.
Van Hoogeveen werd dus eigenlijk niet zo veel vroeger lid dan Feith: driekwart
jaar eerder. Maar zijn maçonnieke carrière verliep heel anders. Reeds die 24e juni
kreeg hij zijn eerste functie. Hij werd aangesteld als assistent van de secretaris,
Beaumont. Interessant is dat op de volgende ‘leerlingscomparitie’, op 21 oktober
1769, Pieter Vreede werd voorgesteld. Op deze laatste datum vroeg Van Hoogeveen
te worden toegelaten tot de Meestergraad en presenteerde hij alle Broeders een
exemplaar van een van zijn gedichten (waarover hieronder meer). De Meestergraad
volgde op 6 november.
Op 9 december 1769 verzocht Van Hoogeveen, die duidelijk van zins was de
complete maçonnieke ladder te bestijgen, te worden toegelaten tot de graad van
‘Schot’. Deze behoort tot de zogenaamde Hoge Graden, die beoefend worden in een
‘kapittel’, een niet tot de gewone vrijmetselarij behorend systeem.14 De beoefenaars
daarvan hadden evenwel vaak de idee plus-que-maçon te zijn.15
Op die 9e december vond ook de bestuurswisseling in de loge plaats, de eerste
sinds de komst van Van Hoogeveen. Zo'n wisseling was er doorgaans eenmaal per
jaar: alle leden kiezen de Voorzittend Meester en deze benoemt vervolgens een aantal
bestuursfunctionarissen (‘Officieren’). Van Hoogeveen werd prompt Thesaurier. Als
zodanig was hij zeker op een goede wijze actief.16 Waarschijn-
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lijk was Van Hoogeveen degene die op 3 februari 1770 de Leidse boekverkoper
Cornelis Heyligert (of: Heiligert) heeft voorgesteld, want deze figuur vinden we in
alle denkbare situaties en ruzies, en in vele genootschappen, terug als de
onafscheidelijke metgezel, of bijloper, van Van Hoogeveen.17
Als Officier nam Van Hoogeveen deel aan de Officiersvergaderingen waarin het
wel en wee van de loge, de beleidslijn, besproken werd. Zijn eerste post raakte hij
echter op 16 maart 1771 alweer kwijt, omdat M.J. van Staden toen als Tresorier
benoemd werd. Vreede werd toen Orateur. De ambteloosheid van Van Hoogeveen
duurde niet lang, want op 19 oktober 1771 - Feith was toen al weer terug in Zwolle
- vroeg Scheidius hem als assistent ‘te willen behulpzaem zijn, met opzicht op het
Secretariaet, heeft dezelve [H.] zulks gewillig op zich genomen’. Dat betekende dat
de boekverkoper in feite de belangrijke post van secretaris overnam, want Scheidius
vroeg een maand later ontslag uit de loge.
In zijn nieuwe functie werd Van Hoogeveen bevestigd door Van Santen op de St.
Jansloge van 20 december 1771.18 Van Hoogeveen bleef secretaris tot 15 januari
1773.19 Daarna werd hij de bijna belangrijkste man in La Vertu, want hij werd
benoemd tot 1e Opziener (de twee Opzieners of Surveillanten zijn, na de Voorzittend
Meester en de eventuele Gedeputeerde Voorzittend Meester, de hoogsten van het
Officierscorps).20 Bij een volgende ronde, op 17 december 1774, zien we Van
Hoogeveen ten slotte terechtkomen op de plaats die waarschijnlijk het meest voor
hem geschikt was. Hij werd namelijk niet alleen Ceremoniemeester maar ook Orateur.
In die laatste functie diende hij het woord te voeren bij belangrijke gelegenheden,
nieuw-aangenomenen toe te spreken en de maçonnieke geheimen uit te leggen en
zo meer. Als Orateur volgde hij Karel de Pecker op, een goede Leidse kennis die
evenals hijzelf bij de straks te noemen patriotse beroeringen een van de leiders zou
zijn. Van Hoogeveen kweet zich goed van zijn taak want de notulen, die tot dan toe
nauwelijks gewag maken van de verrichtingen van de Orateurs, merken nu op 17
januari 1777 op dat hij ter gelegenheid van de St. Jansloge een ‘cierlyke Redevoering
in Dichtmaet’ hield.21
Op 17 oktober 1777 liet Van Hoogeveen ontslag vragen - hijzelf is niet aanwezig
- als ‘amptenaar’ en als lid van de loge. Een reden wordt niet gegeven. Wilde hij
geen Officier zijn onder iemand anders dan Van Santen? Een maand later, in
november, beëindigde deze namelijk zijn jarenlange optreden als Voorzittend Meester
en trad af. In zijn plaats werd Joost Romswinckel gekozen.
Hoe dat ook zij, Van Hoogeveens vertrek was van korte duur. Op 15 januari 1778
werd hij opnieuw voorgesteld als lid van de loge en toen, door Romswinckel, prompt
benoemd als Hofmeester. Een wat vreemde functie voor Hoogeveen. Bij de
eerstvolgende bestuurswisseling, 29 januari 1779, was er alweer een nieuwe
Voorzittend Meester: Dirk Wormer. Deze benoemde Van Hoogeveen in zijn oude
functie van Orateur. Die behield hij tot zijn vertrek in 1785,22 toen J.W. Druijvesteyn
het bewind voerde. Van Hoogeveen was toen al enkele jaren zelden ter vergadering
verschenen. Hij bleef wel in ere, want op 25 mei 1783, toen La Vertu haar 25-jarig
jubileum vierde, was het wel Van Engelen die een Oratie hield over de geschiedenis
van de loge, maar ‘Hogeveen reciteert een welgepast vaers, welk aan ieder Broeder
ten geschenke wort medegedeelt. tusschen beyde worden er symphonien gespeelt’.23
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Hoogeveen vierde zijn voorschoot op 29 september 1785, aan het begin van weer
een nieuw logejaar: ‘Wierd voorgeleezen een brief van den Br. Hoogeveen,
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waarin dezelven zyn ontslag als Lid verzocht 't welk hem wierd ge-accordeerd en
wierd teevens geresolveerd hem de quitantie voor zyne verschuldigde penningen te
doen toekoomen’. Opnieuw is het gissen naar de reden. Was hij op de Orde
uitgekeken? Kreeg hij als drukker-uitgever te veel werk nu de politieke spanningen
nog meer dan voorheen begonnen op te lopen, spanningen die hijzelf zo bevorderde?

Vragen over de verbinding Feith - Van Hoogeveen - La Vertu
Leveren al deze feiten nog iets meer op dan winst voor de biografieën van Feith en
Van Hoogeveen?
Uiteraard kan een onderzoek naar alle figuren die Feith en Van Hoogeveen in La
Vertu ontmoetten, beter inzicht verschaffen in hun milieu, hun kennissenkring en zo
meer. Misschien is het ook van belang voor een beter begrip van hun werk; een
enkele vraag daarover zal ik straks stellen bij dat van Feith.
De eerste vraag blijft hoe dan ook: was het Van Hoogeveen die Feith in de loge
introduceerde en hem liet kennismaken met het gedachtegoed binnen de Orde? Uit
het bovenstaande is duidelijk geworden dat Van Hoogeveen zich niet aan de
buitenzijde van La Vertu bevond, maar zich daar actief opstelde en er belangrijke
functies had. Bovendien was hij niet alleen betrokken bij La Vertu, maar maakte hij
ook deel uit van het gezelschap der Vrije Timmerlieden.24 Zijn belangstelling voor
het (para)maçonnieke was dus zeker niet incidenteel.
Van Hoogeveen is van alle La Vertu-leden de enige van wie wij weten dat hij een
stevige relatie had met Feith en die ook behield. Hij kan beschouwd worden als de
‘lijf’-uitgever van Feith in diens vroege periode, gezien de uitgave van Feiths
dissertatie (1770), van diens Vergankelijkheid van het heelal, en de voortreffelijkheid
van het verstand (1776) en natuurlijk van de Julia (1783). Het valt trouwens op dat
bij Feith welbekende namen en titels als die van ‘Fanny’ en ‘Julia’ ook namen zijn
in titels van boeken die Van Hoogeveen eerder uitgaf.25 Wanneer Feith met de loge
een probleem had af te handelen, schreef hij via Van Hoogeveen. Hebben de
maçonnieke overtuigingen van Feith en Van Hoogeveen er, gezien beider relatie,
niet toe kunnen bijdragen dat sporen daarvan in Feiths werk te vinden zijn?
Hun relatie moet overigens door nog iets anders zijn verstevigd dan alleen door
het maçonnieke of literaire. Zoals bekend was Feith een patriot. Dat is een term die
een werkelijkheid dekt die in 1770 nog niet zozeer aan de orde is, maar die wel al
een bepaalde gezindheid aangeeft of veronderstelt. Elders heb ik al gemeld dat Van
Hoogeveen in de roerige jaren 1780-1787 in Leiden bekend stond als ‘Cornelis de
Baviaan’.26 Kenners van het tijdvak weten dat dit verwijst naar apen/patriotten (kezen).
Het was zelfs al kort na zijn toetreden tot La Vertu dat Van Hoogeveen in La Vertu,
waar officieel niet over politiek of religie getwist mocht worden, een
maatschappelijk-politiek punt wist te scoren.
Nu waren vele leden van La Vertu in hun normale leven patriotsgezind - ik moge
terzijde voor de belangstellende nog opgeven dat ook Pieter 't Hoen hier op 21 oktober
1774 werd voorgesteld; zijn receptie ging echter niet door. Maar het is, gezien de
loge-traditie, tamelijk uitzonderlijk dat er in deze jaren in de notulen van La Vertu
zeker twee feiten te vinden zijn die de gezindheid van de logeleden verraden.
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Allereerst is er een rede die Willet hield op 10 februari 1770 bij de receptie van ene
Saliceti: ‘Lof der Vrijheid, als een bemind voorwerp der Vrijmetselaren’. Dat er een
onderwerp van de redevoering werd genoemd, is vóór 1780 in welke maçonnieke
notulen ook al iets heel bijzonders, temeer daar het nu niet een of andere ‘gewone’
zedelijke deugd betreft. Bij het tweede feit komen we bij Van Hoogeveen zelf. Op
21 oktober 1969, toen hij nog niet eens Meester geworden was, deelde hij iets rond.
De notulen melden hierover:
Aen de Tafelloge [de meer informele bijeenkomst na de eigenlijke
logebijeenkomst] heeft de Br. C. van Hoogeveen Junior alle de Broederen
aangenaem verrast met een present van zijn Dichtstuk, het verheerlijkt
Santhorst, bij gelegenheid der komst van den Corsicaenschen Held Pascal
Paoli aldaer; en is deswegens, uit aller naem [...] met toewensching van
alle soort van genoegen en vordering in de Godlyke Dichtkunde, met alle
eerbewijzen van onze Orde, op eene gracieuse wijze bedankt.27
Santhorst! Dat is het goddeloze buiten, reservaat van Loevesteiners en prinsenhaters
en onorthodoxen, vlakbij Leiden, waar het stokje van de oude Oldenbarnevelt
voorwerp was van verering! Men sla er Betje Wolffs Santhorstsche geloofsbelijdenis
eens op na.28 Het was daar dat de Corsicaan Paoli, vader van Bonaparte,
vrijheidsstrijder tegen de Franse bezetter, symbool van de vrije burger worstelend
met een machtig monarch, gefêteerd werd toen hij door Europa rondtrok op zoek
naar hulp. Wie de bewondering die Paoli in Europa opriep wil begrijpen, moet eens
het boek lezen dat de jonge James Boswell schreef over zijn reis op Corsica en zijn
ontmoetingen met Paoli.29
In deze tijd, toen ook in Nederland de burgers geleidelijk aan in verzet kwamen
tegen het regentendom en de aristocratie, stond Van Hoogeveen wat zijn politieke
voorkeur betreft dus op één lijn met Feith. Maar het was ook voornamelijk Van
Hoogeveen die ten tijde van Feith, en gedurende zijn eigen loge-lidmaatschap, daartoe
het literaire element aanbracht. Het dichtstuk voor Paoli spreekt voor zich. Eerder is
al melding gemaakt van deze of gene ‘cierlijke Redevoering’ of ‘welgepast vaers’
van Van Hoogeveen. Daar zijn wel meer voorbeelden van te vinden. Op 12 maart
1770 vinden we: ‘Aan de tafelloge is door de broeder Hogeveen een vaers en door
de broeder La Pierre een lied op de ontvangst der leden van L'Age d'Or aan de Loge
medegedeelt’. Zo'n ‘vaers’ mag dan wel maçonnieke gelegenheidspoëzie zijn, maar
ook dat is onderdeel van literatuur en cultuur.
In La Vertu werd de inbreng van de maçonnieke boekverkoper duidelijk
gewaardeerd:
Aan de Tafelloge is de Agtbare Meester door den Broeder Van Hogeveen
in een cierlijk discours gedeeltelijk in prosa en gedeeltelijk in verzen geluk
gewenscht met zyne herstelling [...]. Insgelijks heeft de broeder van
Hogeveen de broeder Secretaris met zyne zegewenschen begroet over zyn
aanstaand vertrek en te gelyk ons allen beklaagt over 't verlies 't geen wy
daardoor leden.
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Bij een systematische zoektocht naar dit soort teksten zou men werkelijk kunnen
beginnen aan het opstellen van een maçonnieke poëtica.
Tot slot nog een ander soort blijk van betrokkenheid van Van Hoogeveen bij loge
en literatuur. In de notulen van de Officiersloge van 16 januari 1776 staat
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vermeld dat de in Leiden woonachtige Giovanni Andrea Kauchlitz Collizzi sommige
maçonnieke gezangen op nieuwe wijzen had gecomponeerd. Die had hij laten drukken.
De secretaris kreeg de exemplaren, terwijl Van Hoogeveen werd verzocht de rekening
bij hem en niet bij Collizzi in te dienen. Het is vrij duidelijk dat Van Hoogeveen dus
ook een maçonnieke liedbundel, met muziek, drukte. Dit alles bijeen laat zien dat
Van Hoogeveen in La Vertu een politieke en literaire lijn voorstond, die Feith
geïnteresseerd moet hebben.
Hoe nu de relatie tussen Feith en Van Hoogeveen in het puur-maçonnieke heeft
gelegen, blijft een moeilijk te beantwoorden vraag. Feith hield Van Hoogeveen nog
jarenlang als zijn uitgever aan. Betekent dit dat eventuele gedeelde maçonnieke
interesses terug te vinden zijn in het werk dat Feith bij Van Hoogeveen liet uitgeven?
Zonder Feiths werk woord voor woord te hebben doorgenomen meen ik voorlopig
te moeten concluderen: nee. Nergens wordt op een expliciete manier gesproken over
vrijmetselarij of vrijmetselaarsthematiek (licht, tempel, bouw, zelfkennis, Johannes,
hermetica). Evenmin denk ik dat in de Julia,30 Feiths bekendste of eerste belangrijke
werk, werkelijke maçonnieke referenties te vinden zijn.
Toch is het zaak voorzichtig te zijn. In literatuur gaat het dikwijls niet om het
puur-referentiële alleen. Het kan soms zinvol zijn te wijzen op mogelijke
verwantschappen; op sferen, thema's die misschien nog in de verte meeklinken. Juist
in dit geval, omdat wij weten dat de auteur ooit in zijn leven bepaalde ervaringen
had die hij deelde met zijn uitgever. Ik wijs op enkele elementen, thema's in de Julia.
Dit betreft aandachtspunten. Geen opvattingen, overtuigingen.

De Julia: maçonniek?
De Julia nu is en blijft beslist de liefdesroman waarvoor zij altijd is aangezien. Het
boek trok bij verschijnen veel aandacht en kreeg hevige tegenstand wegens het als
onverantwoord beschouwde sentiment. Over dat laatste zullen we het niet hebben.
Maar, was het wel een roman? De Julia heeft immers iets eigenaardigs. De gewone
roman had vrijwel altijd de vorm van een biografie of een biografische
liefdesgeschiedenis. Dat is zo tot op de dag van vandaag. Het is een vorm van epiek
waarbij de onderdelen logisch of chronologisch met elkaar samenhangen. De
liefdesgeschiedenis die de Julia is, heeft wel een soort chronologische opbouw maar
bestaat uit momentopnamen van emotionele toestanden en beschouwingen. Het zijn
als het ware filmische scènes; taferelen die een zeker causaal verband suggereren.
Feith zelf vraagt in zijn opdracht ‘Aan mevrouwe ***’: ‘Aan wie zal mijne
Schilderij behagen?’. De term ‘Schilderij’ is door de editeurs met ‘schildering’
geannoteerd. Mogelijk had Feith hier de oude poëtica in gedachten, waarin epos
(roman) en schilderkunst eenzelfde taak hebben. Zo moeten bijvoorbeeld in de
historieschilderkunst, de hoogste vorm van schilderkunst, kernmomenten van de
geschiedenis worden aangeboden, taferelen die de historische en emotionele essentie
van het mensdom samenvatten en duiden. Wat gebeurt er in Feiths schilderij, zijn
tafereel van de liefde Eduard-Julia?
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Vrijwel iedereen zal het erover eens zijn dat twee ‘scènes’, taferelen, cruciaal zijn.
Allereerst is daar, geheel in het begin, ‘De ontmoeting’. In deze eerste scène van de
Julia verblijft Eduard in het bos, min of meer een wildernis ‘waar een

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

54
eeuwig duister in heerschte’. Het wordt avond, nacht. ‘Het bosch werd mij tot een'
Tempel - in ieder stofje zag ik mijnen verheven Weldoener - alles werd GOD!’. Hij
begeeft zich naar de door hem meest geliefkoosde plaats: ‘In het diepste van 't woud
was eene grote kom, wier midden de eenigste verlichte [curs. AH] plek van dit geheele
bosch was’. Daar, ‘bijna aan het midden van het woud’ hoort hij Julia zuchten. ‘Nu
was ik tot aan de verlichte [curs. AH] plek van 't woud genaderd’. Dan ziet hij Julia,
licht van zijn leven.

Eduard wenend op het graf van zijn geliefde Julia. Illustratie uit Rhijnvis Feith, Julia (Amsterdam,
Johannes Allart 1792). Gravure door Reinier Vinkeles naar een tekening van Jacobus Buys

Die plek licht, midden in het donker woud, welk woud een Tempel voor Eduard
is, betekent blijkbaar veel voor hem. Een dergelijke symboliek, behorend bij deze
‘locus amoenus’, is natuurlijk algemeen-menselijk en gemakkelijk als zodanig te
duiden. Maar de symboliek ligt ook heel dicht bij, of is zelfs gedeeltelijk gelijk aan
de maçonnieke initiatie, de moeilijke reizen door het Duister naar het Licht, in de
Tempel. Vergelijkbare literaire uitbeeldingen daarvan kan men bijvoorbeeld vinden
in de bijna gelijktijdige vrijmetselaarsopera van Schikaneder en Mozart, de
Zauberflöte (1791), waar Tamino en Papageno in een soortgelijke omgeving via
beproevingen het licht vinden in de tempel van Sarrastro. Of, om een Nederlands
voorbeeld te geven, weer wat later kan men zo'n maçonniek Doornroosje-verhaal
vinden bij Jan Kinker.31
Verwerkte Feith hier, toen hij zijn Eduard in dit woud (vol struikelblokken?) liet
zoeken naar iets dat zijn leven zin zou geven, bewust of onbewust iets van zijn
ervaringen in de Leidse loge, van zijn zoektocht door het duister naar het licht? Zijn
allereerste ervaring, in dit woud-tableau, was trouwens dat er zo iemand bestond als
een ‘Weldoener’, een bouwmeester van de schepping.
De filmische opbouw van Feiths verhaal, het scenische - ik zou haast zeggen het
tableau-achtige - komt herhaaldelijk terug in die elementen, bezinningsmomenten,
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waarin begrippen als tempel, geschiedenis, doodskist en dergelijke een belangrijke
rol hebben. In ‘De grafkelder’ bezoekt Eduard met Julia ditmaal een gebouwde
tempel.
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Eenige uuren van ons Vlek verheft zich een tempel, die wegens zij ne
eerbiedverwekkende schoonheid in den geheelen omtrek beroemd is.
Nergens, sprak het gerucht, vond men een aandoenlijker schouwtoneel
dan in zijne onderaardsche gewelven [...]. In het donkerste gedeelte des
tempels ontdekten wij tusschen twee gothische zuilen eenen breden
marmeren trap, die naar beneden leidde [...]. Toen onze voorste voet den
grond van dit rustvertrek des doods raakte, weêrgalmde het geheel
gewelfsel en deeze doffe klank scheen tegen alle de kisten, die ons oog in
een lang verward verschiet ontdekte, te stuiten.32
Dit alles heeft natuurlijk vooreerst alles te maken met Feiths voorkeur voor het
mortuaire en het aandoenlijke. Maar beluisteren wij hier misschien ook de nagalm
van de ervaringen bij de recepties in de loge? Van beenderen en doodshoofden, van
die voorkeur voor het ‘gothische’ verleden van de Orde van Vrijmetselaren, van het
gevonden graf van de bouwmeester van Salomons tempel, zoals te zien op het tableau
van de Meester-receptie?
Doodskisten komen trouwens regelmatig voor in de Julia. Maar de belangrijkste
scène is natuurlijk die, waarin de terugkerende Eduard, nadat zijn liefde voor Julia
door haar ouders is goedgekeurd, haar dorp binnentreedt. Het eerste wat hij dan ziet
is haar lijkbaar, haar lijk.33 Met deze scène zijn we bijna aan het einde van de Julia
- hoewel er nog zeer geweend wordt bij haar echte graf, onder het licht der maan.
Dat versterkt echter de idee dat we na de eerste episode in het bos te maken hebben
met de werkelijke tweede, cruciale en leerzame, ‘illustratie’ van de beoogde waarheid
in dit verhaal.
Twee scènes. Twee sleutels die de biografie van Eduard bepalen. Ik denk dat het
moeilijk zal zijn hier een werkelijke connectie met de vrijmetselarij aan te brengen.
Wel wil ik attenderen op de mogelijkheid dat iets in het geestelijk klimaat van Leiden,
toen Feith er studeerde, hem (mede) de literaire instrumenten en beelden in handen
heeft gegeven waarmee hij ‘archetypische’ gevoelens heeft kunnen formuleren in
zijn Julia.
Nog iets kleins. Over de wijze waarop de geschiedenis van Eduard en Julia gelezen
kan of moet worden. Zoals gezegd heeft de Julia een opdracht ‘Aan mevrouwe ***’.
In die opdracht wordt herhaaldelijk de naam van deze vrouw genoemd: Sophie. Zij
zal deze liefdesgeschiedenis begrijpen: ‘ten minste zal Sophie mij met hare
goedkeuring belonen’.34 Ik ga hier voorbij aan een heel andere vraag, namelijk of er
aan deze Sophie, met wie Feith naar zijn zeggen over zijn Julia sprak ‘in uw donker
Prieel aan den oever van den Rhijn’, ooit misschien een werkelijk persoon heeft
beantwoord.
Belangrijker is dat de gemiddelde lezer haar naam zal hebben opgevat als een
symbolische naam. Sophie betekent uiteraard ‘Wijsheid’. Haar manier van lezen,
duiden en interpreteren heeft als het ware eeuwigheidswaarde. Elke Sophie wordt in
deze tijd door de lezers herkend als vrouw, of meisje, die gebruikt kan worden als
toetsings-lezeres voor waarheid. Een ‘Sophie’ is later opnieuw Feiths klankbord,
wanneer hij wil spreken over aangelegenheden van hoger belang: filosofie, eeuwige
waarden. Dan schrijft hij Brieven aan Sophië (Amsterdam 1806). Kinker, die hierin
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door Feith wordt aangevallen op zijn kantiaanse opvattingen, is zo vriendelijk deze
Sophie terug te laten schrijven (Brieven van Sophië aan Mr. Rhynvis Feith, 1807).35
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Sophie is dus Wijsheid. Vraag: is een zodanig gebruik van de wetende en wijze
vrouw misschien verwant met het wat hiëroglyfisch in de loge spreken, over Isis, de
Wijze Moeder, en over andere figuren? Was Feith in zijn Julia niet inderdaad bezig
met het uitleggen van tenminste twee tableaus over de basische waarheden des levens?
In een denktrant die niet zo erg veel te maken had met een roman die werkte volgens
een causaal-chronologisch model?

Eindnoten:
* Dit artikel is vermoedelijk geschreven in 2010, mogelijk bestemd voor een bundel over
vrijmetselarij in de achttiende eeuw die nooit is verschenen (Rietje van Vliet).
1 Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het archief van de loge La Vertu, momenteel in het
bezit van het Erfgoed Leiden en Omstreken. Over de oprichters en de beginjaren van La Vertu
rond 1757-1765, zie J.A.M. Snoek, ‘De oprichting en oprichters van de Leidse Vrijmetselaarsloge
La Vertu’, in: Leids Jaarboekje (1990), p. 61-90. In noot 2 aldaar vindt men oudere literatuur
over La Vertu genoemd, zoals het La Vertu-nummer van Thoth, 8 (1957) 4. Enige andere
literatuur: Malcolm Davies, ‘Musici in La Vertu te Leiden en negen canons door J.A. Kauchlitz
Colizzi’, in: Thoth 51 (2001) 1, p. 34-42; Max de Haan (red.), La Vertu, 1757-2007, een loge
in Leiden (Purmerend 2007).
2 Niet op 7-3-1770, zoals elders in de literatuur wordt gesteld. Ook in het Constitutieboek van
de loge tekent Feith met zijn toevoeging van de juiste datum: 17-3-1770.
3 Als leden van deze groepering worden in diverse bronnen uit het La Vertu-archief in de jaren
1770 en 1780 genoemd: N. Berkenhoff, Lette, Sypesteijn, Burckhardt, Ardisch, M.J. van Staden,
Hoogeveen, De Pecker, H. Costerus, Griffioen, Van Langen.
4 Vader Pieter Feith had in 1763-1764 banden met de Utrechtse loge De Goede Trouw, de
ambulante loge La Concorde te Kampen en met L'Inséparable te Zwolle. Van die laatste loge
was hij een van de oprichters, zo blijkt uit het fichesysteem op personen dat zich bevindt in het
Groot Oosten der Nederlanden, Den Haag. Vgl. A. Maass en D. Bos, Gedenkschrift van de loge
‘FIDES MUTUA’, in het Oosten van Zwolle (z.p. 1953), p. 1. Mede gezien het aantal loges waarbij
vader Feith betrokken was, lijkt het tamelijk boud om met Feith-biograaf Buijnsters te zeggen:
‘Er is alle [?] reden om zijn [d.i. vaders] lidmaatschap te zien als iets bijkomstigs, een
gehoorzamen aan de bon ton’. P.J. Buijnsters, Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter
van ‘Het graf’ (Assen 1963), p. 4. In de tweede helft van de achttiende eeuw was het
lidmaatschap zeker nog geen bon ton - als het dat al ooit was. Mogelijk speelt hier een
onuitgesproken vooroordeel mee, want in het geval van Rhijnvis zelf luidt het ook al, echoënd:
‘Persoonlijk geloof ik, dat Feith toetrad, deels om te gehoorzamen aan de bon ton, deels omwille
van de vriendschap met enkele literatoren’ (p. 15).
5 Zie hierover bijvoorbeeld R.L. Arpots, Vrank en Vry. Johannes le Francq van Berkheij
(1729-1812) (Nijmegen 1990). Zoals wellicht in de lijst van logegenoten al opgevallen is: Van
Hoogeveens beroepsgenoot, volgeling en epigoon, de Leidse drukker Cornelis Heyligert, ofwel
‘Apekees’, blijkt eveneens lid van La Vertu! Over Heyligert zie A.J. Hanou en W. van Oostrum,
‘Cornelis Heyligert: Apekees, en het faillissement van een Leidse boekdrukkerij in 1792’, in:
Spektator 4 (1974/75), p. 290-295; Rietje van Vliet, ‘Cornelis Heyligert (1743-1803). Apekees,
intrigant en baantjesjager’, in: Leids Jaarboekje (2010), p. 61-84. Over Van Hoogeveen zelf:
Th. Lunsingh Scheurleer, C. Willemijn Fock, A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis
van een Leidse gracht, deel Va (Leiden 1990), p. 46, 63-66, 102, 722; deel Vb (Leiden 1990),
p. 722; Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting (Nijmegen
2005), p. 362-366.
6 Die Redenaar was Carel Gerard Hultman. Hij zou als zodanig in 1771 door Vreede worden
opgevolgd.
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7 Te vinden in het Copy-Boek uitgegane brieven.
8 G.F.E.W. Lowenstijn, Lijst van loges welke onder het Grootoosten der Nederlanden [...] werken
of gewerkt hebben (z.p. [1961]), p. 21.
9 Pas in 1786 werd zij weer opgericht; een jaar waarin Feith misschien wel iets anders aan zijn
hoofd had (politiek).
10 Feith zou hiernaast banden gehad kunnen hebben met een ambulante loge. Dat soort loges waren
verbonden aan een garnizoen. De militairen werden telkens ergens anders in garnizoen gelegerd,
de loge ging mee. Gewone burgers konden eveneens in zo'n loge opgenomen worden, zoals dat
ook omgekeerd het geval was. Er is weinig zicht op het bestaan en de omvang van dit soort
loges.
11 In Pieter Rutger Feiths Gedichten, deel 1 (Leeuwarden 1839) kan men vinden (p. 64-67): ‘Aan
de Vrij-metselaren in 's Hage, na den ramp van Leiden, op den 12 Januarij 1807, bij gelegenheid
eener Collecte’. Het vers is gedateerd 16-1-1807. Een lied voor een tafelloge in de Zwolse loge
Fides Mutua, opgericht in 1802, is te vinden in J. Vos, Facetten van 175 jaar Vrijmetselarij in
Zwolle [Zwolle 1977], p. 9.
12 Pieter Rutger tekende het Constitutieboek op 24-10-1805. De aantekening luidt dat hij als
passant is aangenomen. De relevante notulen melden dat hij diezelfde dag Compagnon en
Meester werd. Mogelijk was hij later lid van Fides Mutua (zie vorige noot).
13 Dit wordt gemeld uit Leiden; ik heb het feit niet kunnen verifiëren.
14 Zie hierover mijn Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de
vrijmetselarij en andere Nederlandse genootschappen, 1790-1845 (Deventer 1988).
15 In het Kapittel van de Hoge Graden van La Vertu werden in de tijd van Van Hoogeveen slechts
twee graden beoefend, die van ‘Schot’ en die van ‘Elu’. Van Hoogeveen werd, zo blijkt uit het
notulenboek van dat Kapittel, Schot op 3-3-1770. Hij koos als te beoefenen deugd: Getrouwheid.
Op 1-12-1774 fungeerde hij als 1e Opziener van het Kapittel. Op 5-5-1775 werd hij Elu. Op
16-3-1782 was hij Orateur (misschien was hij dat al eerder, maar duidelijke lijsten van
bestuurders ontbreken). Op 22-6-1782 was hij 2e Orateur en op 22-3-1783 en 7-12-1784 opnieuw
1e Orateur (op de laatste datum samen met Beukelaar). Op de daarop volgende lijst van
bestuurders (24-1-1787) komt Van Hoogeveen niet meer voor.
16 In het Copij-Boek uitgegane brieven van La Vertu zijn brieven te vinden van Van Hoogeveen
als Tresorier of secretaris: aan H. Verwout Noiret (18-9-1770), J.J. Macquet (18-9 en 6-12-1770),
Bornwater (18-9-1770), Beaumont (18-9-1770), A.D. Guicherit (18-9-1770), F. Dekker
(16-10-1770), C.A. Testart (12-3-1772).
17 Heyligert was ook als boekhandelaar van nut voor de Orde. Zo zei de Meester in de
Officiersvergadering van 20-9-1776 ‘een partij Tractaetjes, de Metselary specteerende’ van
Heyligert gekocht te hebben, ten gebruike van de aanwezigen.
18 Op de Officiersvergadering van 9-9-1771 was Van Hoogeveen al door de Voorzittend Meester
als secretaris-ad-interim aangesteld.
19 Waarbij alleen op te merken valt dat hij op 21-2-1772 twee assistenten koos: R. van Olden, en
- natuurlijk - Heyligert.
20 Het lijkt er enigszins op dat hier een wisseling van de wacht plaatsvond. De oudgedienden
Kinkée en La Pierre stapten namelijk in een ruzieachtige atmosfeer op. Dit is verder niet
onderzocht.
21 Opmerkenswaard voor deze periode is verder slechts, dat Van Hoogeveen op 16-2-1776 voor
korte tijd de Russische edelman Apraxin als aparte Orateur voor het Frans naast zich kreeg. In
La Vertu werd afwisselend in het Nederlands en Frans ‘gewerkt’; niet alleen in het Frans zoals
Buijnsters, Tussen twee werelden, p. 14, beweert. Op 10-2-1776 stelde Hoogeveen twee nieuwe
leerlingen voor: de Leidenaars Hendrik van Thiel en Jacobus Kleinhoff.
22 Die functie moest hij wel af en toe delen. Tussen 12-11-1779 en 9-2-1781 was hij Orateur samen
met J. Voegen van Engelen; eveneens tussen 20-2-1783 en 15-2-1784. Op die laatste datum
werd hij Orateur, samen met Beukelaar, voor 't Hollands, en Van Meurs voor 't Frans; hetzelfde
gebeurde op 17-2-1785.
23 Van Engelen en Van Hoogeveen kregen verlof om hun producten in de maçonnieke almanak
te laten afdrukken.
24 Zulks blijkt bij een discussie over het dubbele lidmaatschap, op 19-1-1776. Mogelijk behoorde
Van Hoogeveen bij de Francs Charpentiers ook tot de bestuurders.
25 Voorbeeld: [Baculard d'Arnaud], Fanny, of het gelukkig berouw. Zedenspel, door het
kunstgenootschap, onder de zinspreuk [KWDAV] (Leiden 1770). Een noot in het voorwoord
vermeldt dat deze tekst al in 1769 vertaald en bij Van Hoogeveen werd uitgegeven.
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26 Zie literatuuropgave in noot 4.
27 Het betreft Van Hoogeveens De ridderhofstad Santhorst verheerlijkt, door het ontvangen van
den grootsten held dezer eeuwe Pascal Paoli (Leiden 1769). - Wellicht is het zinvol hier te
melden dat zich in het archief van La Vertu enkele gedichten in handschrift van Van Hoogeveen
bevinden: ‘Bij de Beschouwing van den Nieuwen en Pragtigen Troon in de Achtbare Loge La
Vertu’ (gesigneerd ‘1775. Concordiae Vinculo Homines Junguntur’ en ‘Bij gelegenheid dat ik,
nevens weinige andere Officieren in de Loge La Bien Aimee visiteerde’, en een uitgaafje ‘Op
het jubilé der Achtbaere Loge La Vertu. Gevierd den 25. Van Bloeimaend, 1783’.
28 Zie Elizabeth Wolff-Bekker, De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis. In rym gebragt
door eene zuster der Santhorstsche gemeente (1772). Ed. A.J. Hanou (Leiden 2000).
29 James Boswell, An account of Corsica. The journal of a tour to that island; and memoirs of
Pascal Paoli (Londen 1768).
30 Ik maak gebruik van Rhijnvis Feith, Julia. Ed. J.J. Kloek en A.N. Paasman ('s-Gravenhage
1982).
31 Hanou, Sluiers van Isis, deel 1, p. 335-343.
32 Feith, Julia. Ed. Kloek/Paasman, p. 92-93.
33 Feith, Julia. Ed. Kloek/Paasman, p. 147-153 (hfst. ‘Het gevoel’).
34 Feith, Julia. Ed. Kloek/Paasman, p. 75.
35 Meer hierover in A. Hanou, ‘Sophie's keuze: Kant. 1807: Jan Kinker publiceert zijn Brieven
van Sophië aan Mr. Rhynvis Feith’, in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.), Nederlandse
literatuur. Een geschiedenis (Groningen 1993), p. 409-413.
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Menukaart
‘Malse aspargies, dick en soet’
Een half millennium asperges op de Nederlandse dis
Marleen Willebrands
‘Hy rook zo lieflyk als het middernachts water van een oude spaansche Gouvernante,
na het eeten van een paar bossen Aspersjes’. Met deze observatie in Den Echo des
Weerelds van 6 oktober 1727 heeft Weyerman de eer om als eerste Nederlander te
schrijven over stinkende urine na het eten van asperges. Aspergerecepten daarentegen
bestaan al veel langer.

Monogrammist O.M., ‘Stilleven met fruit en asperges op een zilveren schaal’ (tweede helft 17e eeuw).
Particuliere collectie. Met dank aan Salomon Lilian, Dutch old master paintings Amsterdam (Catalogus
Tefaf 2019)

De asperge (Asparagus officinalis) komt oorspronkelijk uit het Middellandse
Zeegebied en is al sinds de Oudheid een lekkernij. De Romeinen kweekten de plant
ook voor medicinale doeleinden. Door zijn vochtafdrijvende werking was
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de asperge een probaat middel tegen nierstenen en verstopping. In de late
middeleeuwen verspreidde de veredelde asperge zich verder over Europa. De plant
dook op in kasteel- en kloostertuinen en werd ook daar vooral voor medicinale
doeleinden gekweekt. Tegen het einde van de zestiende eeuw ging de asperge in de
Nederlanden een rol spelen als consumptiegroente. Vanwege het uiterlijk van de
stengels, zo vermeldt arts en botanicus Rembert Dodoens in zijn Cruijdt-Boeck
(1644), gelooft men dat ‘datse het menselijck saedt vermeerderen ende den bijslapens
lust verwecken konnen’.
Het gebruikte landras was de ‘gewone Noord-Hollandse’. Wanneer de spruiten
bedekt zijn met aarde, blijven ze wit. Ze werden in de lente geoogst, zodra ze boven
de dekaarde uitgroeiden. De koppen zijn dan niet meer wit maar groen of blauwachtig
van kleur door inwerking van zonlicht. Op aspergestillevens van oude meesters als
Adriaen Coorte is dat duidelijk te zien.
Teeltgebieden van asperges lagen in de zeventiende eeuw langs onze westkust,
van Noord-Holland tot Zeeland. In de Kennemerduinen is de in het wild voorkomende
asperge nu nog een stille getuige van de vroegere aspergeteelt. In Zuid-Holland was
het Westland een belangrijke aspergeleverancier voor de Haagse markt. Daarnaast
werden asperges geteeld in de privé-tuinen van de vele buitenplaatsen die in de
zeventiende eeuw verrezen. In zijn hofdicht Dapes inemptae of de Moufe-schans,
dat is de soeticheyt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken (Leiden 1621)
bejubelt dominee en botanicus Petrus Hondius de vlezige asperges van het buitengoed
de Moffeschans bij Terneuzen: ‘Malse aspargies, dick en soet’.
Met de aspergeteelt in Limburg is men overigens pas na de Eerste Wereldoorlog
begonnen.

Asperges in de zeventiende-eeuwse kunst
Vroeger was de asperge een luxeproduct, dat dienst kon doen als geschenk. Zo stuurde
de dichter Jacob Westerbaen aan vrienden eens een schotel onovertroffen asperges
uit de tuin van zijn buitenplaats Ockenburgh bij Loosduinen. In zijn hofdicht Arctoa
Tempe. Ockenburgh ('s-Gravenhage 1654) daagt hij hen uit tot een oordeel over de
kwaliteit ervan:
Asperges, die ick segh voor andren niet te wijcken,
En, so by tegenspraeck hier vonnis viel te strijcken,
Ick wacht het van myn vrinds of myn vriendinnes mond
Dien ick van dit gewas somtijds een schotel sond.

Op voedselstillevens uit de zeventiende eeuw drukt een bos asperges in rijk voorziene
keukens en overvolle marktkramen die weelde goed uit - en de ijdele zinloosheid
daarvan.

Recepten met asperges in De verstandige kock (1669)
In 1669 verscheen te Amsterdam het oudste Nederlandse aspergerecept in De
verstandige kock. Het is een simpel gerecht van gekookte asperges met een sausje
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van olijfolie en azijn of een botersausje. Het kookboek was een bestseller tot ver in
de achttiende eeuw, met keukenrecepten voor producten uit de eigen tuin of wat in
de buurt te koop was. Geen recepten voor showstukken, zoals

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

61
pasteien versierd met pauw of kalkoen, maar voor de dagelijkse kost van de gegoede
burgerij. Het is een compleet kookboek met bereidingen voor groenten, vlees, vis,
gebak, taarten, pasteien en vele confituren. Anders dan gebruikelijk in de toenmalige
kookboeken staan er veel recepten in voor groenten. De flinke hoeveelheid instructies
voor fijne groenten weerspiegelt de ontwikkelingen in de tuinbouw en de toegenomen
welvaart.

Recept voor asperges in sausje van olie, azijn en peper, of met botersaus. Uit: De verstandige kock,
of sorghvuldige huyshoudster (Amsterdam 1669), p. 7

De verstandige kock gebruikt asperges in een rijk gevulde kippenpastei en croûte,
en in drie stoofschotels met vlees, waaronder een hutspot van schapenvlees. Een
‘hutspot’ is een stoofpot, hier met vlees en groente. Zeer decoratief is de serveertip
om gekookte asperges op een schotel te draperen in een krans rondom het gestoofde
schapenvlees. In een hedendaagse variant kunnen we lamsschenkel nemen in plaats
van een kloeke schapenbout.
En waar vindt ons klassieke recept van gekookte asperges met Hollandse saus zijn
oorsprong? In Frankrijk, in Le cuisinier françois (Parijs 1651) van de Franse hofkok
François Pierre de la Varenne. Hij noemt dit ‘asperges à la sauce blanche’, identiek
aan onze fluweelzachte ‘sauce Hollandaise’, die is gemaakt van boter, eigeel, zout,
nootmuskaat en wat azijn. Dit kookboek verscheen kort na de Parijse druk ook in
Amsterdam, in 1653. Wij kunnen dus terugkijken op een lange geschiedenis van
aspergerecepten.
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Venus en Cupido*
Annemieke Houben
‘Les heures du soir’ staat er in goudgestempelde letters op het rugschild van een
bandje dat ik een paar jaar geleden op de kop tikte. Zeer toepasselijk, want hoewel
het bandje een goedkoop, hergebruikt twintigste-eeuws exemplaar is, laat het
achttiende-eeuwse scabreuze boekje dat erin gebonden is zich het beste lezen in de
eenzame avonduren. De anonieme uitgever maakte het verschijnen van het werk
wereldkundig in de Noordhollandsche Courant van maandag 19 februari 1781:
‘Heeden is van de Pers gekomen, VENUS EN CUPIDO, of het Toneel der Liefde, waarop
vertoond wordt alles wat men kan verwachten, doormengd met geestige, natuurlyke
en tevens Vermaaklyke Snaakeryen’. ‘Heeden’ moet hier vooral niet te letterlijk
worden genomen; in de twee volgende maandagkranten verscheen precies dezelfde
advertentietekst.

Inhoud

Venus fatsoeneert de gehavende Cupido. De twee praten over prostitutie en liefde. Uit Venus en
Cupido (z.p., z.j.). Collectie auteur
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De ongehoorzame Cupido krijgt billenkoek van een boze Venus. Uit Venus en Cupido; of het tooneel
der liefde; waarop vertoond wordt, alles wat men in den uitgebreidsten zin, kan verwachten, dat 'r
op vertoond zal worden (z.p., z.j.). Collectie UvA, Bijzondere Collecties: OTM O 60-517

Het episodisch opgebouwde boek Venus en Cupido bestaat uit erotisch getinte
verhalen over ongelukkige liaisons, doorspekt met satirische verhandelingen over
onder meer toneelspelers, dichters en de hopeloos modieuze jeugd. De verhalen zijn
geplaatst binnen een kaderverhaal over Venus en Cupido, dat opgehangen is aan een
serie prenten van de liefdesgodin en haar zoon. De titel
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doet lieflijk aan, maar de boog van Cupido schittert in dit boek van opgewreven
wreedheid. De jonge liefdesgod gedraagt zich ronduit malicieus; hij koppelt de
verkeerde mensen aan elkaar en verkneukelt zich over de ellende die hij zo
veroorzaakt. Zijn pijlen veroorzaken zelfs een reeks sterfgevallen onder de
ongelukkige getroffenen.
Zo wordt Eduard, die met zijn ‘elektriseermachine’ niet alleen zijn vrouw, maar
ook diverse andere patiëntes behandelt, vergiftigd door zijn eega. Een getrouwde
banketbakker kruipt van huwelijksellende in zijn eigen oven. Twee uiterst zuinige
echtelieden sterven een hongerdood omdat ze geen eten voor zichzelf of elkaar willen
kopen. Een wellustige man trouwt een vrouw van hetzelfde slag en sterft aan uitputting
na ‘altoos in conjunctie’ te zijn geweest. Een zeer vroom meisje wordt in haar huwelijk
geterroriseerd door haar wellustige en gewelddadige man, die haar nooit bezocht ‘als
met de broek in zyn hand’ en wel bij voorkeur tijdens haar avondgebed. Zij noemt
haar bed haar slachtbank en hangt zichzelf op. Een dorpsorganist krijgt het flink te
pakken van een meisje dat een kerkdienst bijwoont, probeert haar te verkrachten,
maar wordt betrapt door haar vader. Die trekt zijn degen en steekt de verliefde zo
lek als een ‘gateplettiel’ (vergiet). Cupido's slechte inborst toont zich bij uitstek
wanneer de jonge Ferdinand zich uit liefdesverdriet verdrinkt in de Maas en de
liefdesgod bij wijze van ‘plengoffer’ over de plek van zijn verscheiden heen pist.
Uiteindelijk komt de booswicht er ook zelf niet zonder kleerscheuren vanaf: een
hoerenmadam geeft hem een ongenadig pak slaag en een 21-jarige brunette verkracht
hem op pijnlijke wijze. Wanneer blijkt dat noch zijn belevenissen, noch de
reprimandes en straffen van Venus de jonge god tot inkeer brengen, besluiten de
goden gezamenlijk dat Cupido geblinddoekt op jacht moet gaan. Zij zullen
hoogstpersoonlijk de pijlen uit zijn boog besturen. Geef dus toe aan de liefde, port
de verteller de lezer sardonisch, want deze is ons door de goden ingegeven.
Misschien heeft de auteur zich in grote lijnen laten inspireren door Ehen werden
im Himmel geschlossen van Gottlieb Rabener.1 In Rabeners tekst wordt, na een
pessimistische bespiegeling over geluk in het huwelijk, een reeks korte verhalen over
stukgelopen huwelijken opgedist. Hij laat de slachtoffers van onbezonnen begonnen
liefdesaffaires denken: ‘Is 't onze schuld dat wy zotten zyn geweest? De huwelyken
worden in den hemel gesloten! Wy zyn geheel onschuldig’.2 De teksten verschillen
echter aanmerkelijk van elkaar. De felheid van Venus en Cupido wordt bij lange na
niet gehaald, en bij Rabener is er geen sprake van een narratief dat de verhalen
onderling verbindt.

Scherzi d'amore
De tekst van Venus en Cupido is opgehangen aan een serie van tien prenten waarop
beide personages zijn afgebeeld. Deze zijn buiten de collatie gebonden, wat de
behouden overlevering van de boeken niet bevorderd heeft; uit alle vier de mij
bekende exemplaren zijn enkele prenten verdwenen en drie van de tien prenten zijn
in geen van de boeken bewaard gebleven. De oorspronkelijke plaatsing hiervan kon
worden herleid uit de tekst.
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Voor een marginale publicatie als deze is het speciaal laten maken van etsen veel
te kostbaar. Ze moeten ergens op de plank hebben gelegen. Waar komen ze vandaan?
De krantenadvertenties uit februari 1781 hebben het over tien platen,
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vervaardigd door ‘een Gezelschap van Smaak’.3 Latere advertenties reppen van
‘Fransche Plaaten’ en ‘Kunstplaaten, welken de verborgene Dingen openbaaren,
vervaardigd door de beroemdste Meesters van Parys, men weet dat de Fransche
bekwaam zyn in dit soort van zaaken’.4

Cupido ontvangt de eerste opdracht van zijn moeder: met zijn pijlen mensen aan elkaar koppelen. De
prent, vervaardigd in 1617, is omstreeks 1650 nagestoken en voorzien van de serietitel ‘Scherzi
d'amore’: bedoeld als titelblad van een reeks losse prenten. Collectie Rijksmuseum: RP-P-OB-36.089

De etsen blijken echter helemaal niet gemaakt door een Fransman. Ik uploadde
een scan van één van de prenten in de beeldzoekomgeving van Google en kwam er
zo achter dat ze zijn gebaseerd op een serie vroeg-zeventiende-eeuwse etsen van de
Italiaan Odoardo Fialetti, de ‘Scherzi d'amore’. Deze wijdverbreide serie bestaat uit
dertien prenten met Venus en Cupido, alle voorzien van een vierregelig Italiaans
vers. De platen die voor het boek zijn gebruikt, zijn echter niet die van Fialetti zelf,
maar door een andere hand naar zijn voorbeeld gesneden. Op de veilingsite Catawiki
vond ik afbeeldingen van twee in 2017 verkochte prenten uit ca. 1650 die duidelijk
wél van dezelfde platen gedrukt zijn. Getuige de zeer ruime bladspiegel, de tekst
onder de prenten en de bindgaatjes bovenin het blad, maakten zij deel uit van een
los verkochte prentenserie. Een van de etsen, voorzien van de serietitel en het
monogram van Fialetti, is bedoeld als titelblad. Deze is gesigneerd door de
Duits-Nederlandse plaatsnijder Johan Julius Milheuser (ca. 1611-1680). Hij is dus
de vervaardiger van de platen die in 1781 voor Venus en Cupido gebruikt zijn.
Over Julius Milheuser is niet veel bekend. Rond 1611 werd hij geboren in het
Duitse Baden. In enkele biografische schetsen wordt waarschijnlijk ten onrechte
aangenomen dat hij in Luik gewoond heeft; uit zijn ondertrouwakte weten we dat
hij al in 1640 Amsterdammer was.5 Hij lijkt zijn geld vooral verdiend te hebben met
het maken van stadspanorama's en plattegronden. Zijn vroegst bekende gedateerde
werk is een gezicht op het Huis te Nieuwburg bij Rijswijk uit 1644. Hij werkte voor
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enkele belangrijke uitgevers: voor Joan Blaeu maakte hij grote stadsgezichten en
plattegronden voor diverse atlassen. In 1661 werkte hij aan kaarten voor Jacob Colom.
Voor de stad Amsterdam graveerde hij in 1662 het uitbreidingsplan van Daniël
Stalpaert. Naast zijn cartografische werk vervaardigde hij ook ‘reguliere’
boekillustraties: de platen van het vierde deel van de Wyse jaer-beschryver, in 1662
uitgegeven bij Cornelis Jansz Zwol, zijn waarschijnlijk van zijn hand. Wanneer de
‘Scherzi d'amore’ zijn vervaardigd, blijft in het ongewisse.
Milheuser trouwde in 1640 met de ruim tien jaar oudere, van oorsprong uit Keulen
afkomstige Johanna (Janneke of Jannechien) Pontkees. Met haar streek
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hij neer op de Keizersgracht, schuin tegenover de schouwburg, naast de familie
Witsen. Zijn huisbaas was de Dordtse koopman en wisselaar Johannes de Canjoncle
(ca. 1621-1691). Met deze neef van Janneke moet het echtpaar Milheuser een goede
band moet hebben gehad, zo blijkt uit het feit dat ze getuige waren bij de doop van
elkaars kinderen.6 Toen Milheuser in conflict raakte met een buurtgenoot, getuigde
De Canjoncle voor hem bij de notaris.7
In een testament uit 1646 maakte Janneke Pontkees haar neef tot haar enige
erfgenaam, waarbij werd vastgelegd dat haar echtgenoot tot zijn hertrouwen of dood
over het vruchtgebruik van haar goederen beschikte. Toen zij in juli 1666 overleed,
bleef hij, 55 jaar oud, op de Keizersgracht wonen. Zijn carrière moet toen al over
zijn hoogtepunt heen zijn geweest; er is geen werk van na 1662 van hem bekend.
Haar geld, juwelen en zilverwerk zouden de familie De Canjoncle nooit bereiken.
Op 24 december 1679, toen Milheuser door een ernstige ziekte aan bed gekluisterd
was en de dood voelde naderen, liet hij een notaris komen. Ten overstaan van De
Canjoncle bekende hij dat hij geen rooie cent meer bezat en dat hij de erfenis van
zijn vrouw geheel opgemaakt of verpatst had. Om dit goed te maken, benoemde hij
De Canjoncle tot erfgenaam van zijn roerende goederen. Op 7 januari 1680 stierf de
plaatsnijder en werd drie dagen later begraven in de Westerkerk. De Canjoncle moet
vermoed hebben dat er schulden waren en repudieerde de erfenis.

Venus dekt de gehavende Cupido toe, nadat deze door een hoerenmadam hardhandig uit een bordeel
is gezet. Uit Venus en Cupido; of het tooneel der liefde (z.p., z.j.). Collectie UvA, Bijzondere Collecties:
OTM O 60-517

Het napluizen van notariële akten leverde geen informatie op over de
totstandkoming of de verblijfplaats van de ‘Scherzi d'amore’. Zou Milheuser de
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serie hebben gemaakt in opdracht van een uitgever, of zou hij de prenten zelf
gedistribueerd hebben? In de fondslijsten van de hierboven genoemde uitgevers zitten
geen publicaties waarin de platen gebruikt zijn. Wanneer de platen ruim een eeuw
later opduiken in Venus en Cupido, hebben ze de nodige aanpassingen ondergaan.
Slechts tien van de dertien platen zijn gebruikt voor het boek. De boekillustraties
zijn ontdaan van hun Italiaanse teksten. Te oordelen naar de moeten (indruksels) zijn
de platen afgezaagd onder de afbeelding. Bovendien is de signatuur van de etser
verdwenen van de titelpagina. Een nauwkeurige inspectie van de bewuste
boekillustratie onthult dat de naam bijna helemaal van de plaat afgeschuurd is, maar
dat de bovenste halen van de dubbele lange-s - hij schreef zijn naam als Milheuffer
- nog net zichtbaar zijn. Ook Fialetti's monogram en de titel van de serie zijn
weggepoetst, samen met een stuk lucht, dat met wat slordig gezette lijnen min of
meer is teruggebracht. Het is niet duidelijk of deze aanpassingen speciaal voor de
boekuitgave van Venus en Cupido zijn doorgevoerd, of dat de platen wellicht al voor
een eerder gebruik zijn bewerkt.
De maker van het boek heeft zijn best gedaan om de tekst op de prenten te laten
aansluiten, maar andersom zijn er ook verhaalelementen toegevoegd in enkele
prentvoorstellingen. Nadat Cupido een pak slaag heeft ontvangen van een
hoerenmadam, wordt hij op diverse illustraties afgebeeld vol blauwe plekken en
schrammen. Die verwondingen zijn er op de platen bij gekrast, net als rondslingerende
pijlenkokers, bogen en extra onkruid op de grond (om Milheusers signatuur en
nummering te verbloemen). Ook is er op de platen een paginanummering aangebracht
die correspondeert met de plaatsing van de illustraties in het boek. De gemutileerde
platen zullen hierna niet meer voor nieuw drukwerk zijn gebruikt. Het stapeltje
etsplaten dat een broodschrijver ruim honderd jaar na hun schepping inspireerde tot
een nieuw boek, heeft die inspiratie waarschijnlijk met omsmelting moeten bekopen.

Uitgever
De uitgever moet een goed debiet verwacht hebben van Venus en Cupido, want er
werd in 1781 en 1782 minstens vijftien keer voor geadverteerd, in drie reeksen. De
eerste drie keer in de Noordhollandsche Courant en nadat deze verboden werd, in
de opvolger daarvan, de Diemer- of Watergraaf-meersche Courant.
De lezer wordt lekker gemaakt met de belofte van ‘een menigte galante Voorvallen
en Gebeurtenissen’, waaronder ‘de ontmoeting van een naakt Meisje’, een
‘Historiekundige Beschryving van twee Globens’ en ‘Cupido in het hoerhuis’. Ook
is er sprake van een ‘Kabinetje van Naturalia’. Daarnaast is het boek ‘vercierd niet
alleen, maar ook opgehelderd met 10 Kunstplaaten, welken de verborgene Dingen
openbaaren’ en ‘waarop de Liefhebbers niet weinig speculatie kunnen oeffenen’.
Kortom, een boek om het niet droog bij te houden.
Aanlokkelijk genoeg, zou je zeggen. Toch lijkt de uitgever met zijn handelsgeest
de waarheid geweld aan te doen in de advertenties die hij vanaf december 1781
plaatste. Hij beweert hierin dat er in het boek sprake zou zijn van een ‘Historie des
Lichaams van een dik Man, in Holland bekend onder den naam van Philip, de
Kindervormer of de Prins Liefhebber’. In het boek is het echter tevergeefs zoeken
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naar die dikke man, achter wie de volumineuze hertog van Brunswijk zou kunnen
schuilgaan. Volgens een andere advertentiereeks bevat het boek een ‘Geslacht Lyst
van zekeren Patriot, die al vrij Ouderwetsch is’.
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Deze verwijzing naar het orangistische tijdschrift De Ouderwetse Nederlandsche
Patriot is curieus, want Venus en Cupido werd gedrukt voordat in december 1781
het eerste nummer van het tijdschrift verscheen. In het boek zelf is geen sprake van
politiek rumoer. Het lijkt er dus sterk op dat de uitgever slechts een publicitair graantje
wilde meepikken van de groeiende spanningen van 1781/82.
In de advertenties worden vier Amsterdamse boekhandelaren/uitgevers genoemd:
Hendrik Arends, Johannes Geyger, Gerrit Bom en Frans Hendrik Demter. De kans
is reëel dat één van deze vier verantwoordelijk is voor de publicatie. Wellicht was
het Hendrik Arends, want alleen bij zijn naam wordt een adres vermeld. Wanneer
hij zich in de loop van de jaren 1780 ontpopt als orangistisch boekverkoper, krijgt
hij het zwaar voor de kiezen. In pamfletten uit 1784 komt hij voor als ‘schele Hein’,
met een verleden als oppasser in een hoerenhuis.8 Een dergelijk verleden lijkt uit de
lucht gegrepen maar past goed bij de galante aard van Venus en Cupido. Een derde
aanwijzing is te vinden in een inventarisatie van de schade die een patriotse menigte
op 30 mei 1787 aan het huis van Arends heeft toegebracht. Na de Pruisische
interventie maakten de boekverkopers Willem Holtrop en Jan Barend Elwe op verzoek
van het slachtoffer een overzicht van de schade. Daarin komen onder andere ‘koperen
plaatjes van galanterieën’ voor, die volgens Arends' opgave vijftig gulden waard
zouden zijn.9 Waren dit misschien tien etsen à vijf gulden?
Het blijft echter onzeker of Arends werkelijk de uitgever was van Venus en Cupido.
Zijn orangistische sympathieën laten zich slecht rijmen met de toenemende
anti-orangistische berichten in de kranten waarin voor het werk werd geadverteerd.
Dat alleen zijn adres wordt vermeld, zou er ook op kunnen wijzen dat dit was omdat
hij een nieuwkomer was, maar ook Johannes Geyger had zich kort geleden gevestigd
als boekverkoper. Het publiek kende zijn winkeladres net zo min, maar bij zijn naam
wordt geen adres vermeld.

Een werk vol lappen
Het is onduidelijk of de verhalen in Venus en Cupido bij elkaar verzameld zijn, of
dat de schrijver ze zelf heeft geconcipieerd. De titelpagina vertelt dat ze ‘met groote
moeite byeengebracht’ zijn, maar uitgebreide zoektochten in Engelse, Franse en
Duitse bronnen leverden niets op. Toch moet er sprake zijn van een vertaling, te meer
daar de teksten hier en daar de indruk wekken slordig vertaald te zijn. Bovendien
wordt er af en toe gezinspeeld op exotische locaties, wat in episodische romans vaak
een indicatie is voor een vertaling. De capriolen van de liefdeszieke organist spelen
zich bijvoorbeeld af in een niet gespecificeerd buitenlands dorp.
Hoewel de stad Amsterdam in het boek vaak genoemd wordt, is het slechts bij
uitzondering dat er in de tekst werkelijk een voet wordt gezet op de Amsterdamse
straatstenen. Dat gebeurt eigenlijk alleen wanneer een zeker ‘liefhebber van de
natuurkunde’ zijn hoerenloperij moet bekopen met een geslachtsziekte en zich naar
de ‘Tuin van Gezondheid’ begeeft om daar een kuur te ondergaan. De Tuin van
Gezondheid was een in 1779 achter in de Amsterdamse Plantage gevestigd
etablissement, geleid door de Franse dokter (en later ook Macbeth-vertaler) Guillaume
René le Febure baron de St. Ildephont. Mannen, vrouwen en kinderen die leden aan
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‘verborgen kwalen’ konden daar, desnoods in de kost, worden behandeld. Ook
verkocht hij Moretwijn tegen scheurbuik. De instel-
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ling was zeven dagen per week geopend en reclameaffiches in het Nederlands, Engels
en Frans hingen door de hele stad. In mei 1781 verhuisde Le Febure naar de
Doelenstraat. In september 1785 moest hij terechtstaan nadat hij iemand had
uitgedaagd tot een duel op het pistool. Hij besloot de uitspraak niet af te wachten en
verliet de stad, om in Frankrijk de lijfarts te worden van de jongere broer van Lodewijk
10
XVI, de latere koning Lodewijk XVIII.
De gemiddelde lezer zal zich ervan bewust zijn geweest dat de roman bestond uit
aan elkaar ‘genaaide’ verhalen en zal waarschijnlijk moeiteloos over obligatoire
stoplappen heen hebben gelezen. Ongestoord doorlezen is er echter niet bij in Venus
en Cupido. De verteller bestookt de lezer constant met metafictioneel commentaar.
Wanneer Cupido voor de zoveelste keer zijn moeder verlaat om nieuwe pijlen af te
schieten, lijkt de verteller zijn eigen opzet een beetje zat te zijn:
Wy zullen [..] Mevrouw Venus aan hare droefheid overlaaten; zy tog is
de Persoonaadjen, welke een lap in ons werk begint te worden, trouwens
onze Lezers, zullen zich desaangaande niet belgen, aangezien men hen,
zedert enige tyd, gewend heeft geene andere werken, dan die vol lappen
zyn, onder oogen te krygen; de smaak is wispeltuurig, thans is dezelve op
lappen gevallen.11
De verhalen over de naakte Julia en Cantor en Harmonia zijn ook te vinden in een
anoniem, ongedateerd almanaksupplementje: ‘Een wonderlyke liefdenshistorie.
Voorgevallen tusschen een daame en haar knegt’.12 Het enige exemplaar dat hiervan
lijkt te zijn overgeleverd, bevindt zich los in een verzameling met andere
supplementjes en is dus niet exact te dateren. De tekst lijkt direct uit Venus en Cupido
overgenomen, inclusief verwijzingen naar personages die niet in het supplementje
voorkomen.

Auteur
Wie had er in 1781 genoeg branie om Venus en Cupido te schrijven? Was het
misschien de broodschrijver Willem Ockers (1741-1782), zoals Ton Jongenelen
vermoedt? Direct bewijs lijkt niet te leveren, maar de anonieme auteur van Venus
en Cupido en Ockers delen in ieder geval een vrijmoedige satirische pen. Beiden
tonen in hun werk lak aan conventies en interesse in boekbedrijf, theater en opera.
In Venus en Cupido gaat menig vertelling vergezeld van tongue-in-cheek redeneringen
in de trant van ‘onze Amsterdammers doen dit niet’, een techniek die Ockers toepaste
in bijvoorbeeld Het klagend Nederland (1764) en Aan den Deensen grave van
Struensee (1772).
Een andere aanwijzing voor Ockers' betrokkenheid lijkt een opmerking in de eerste
aflevering van Noordhollandsche Courant (16 februari 1778), uitgegeven door
Harmanus Koning. Hierin maakt de toenmalige redacteur - Willem Ockers, een oude
vriend van de uitgever - duidelijk welke berichten de nieuwe krant in ieder geval
niet zal brengen, zoals ‘laffe Geslachtlysten en andere draadige geduldstroppen’.
Deze zinsnede doet sterk denken aan de opening van Venus en Cupido, waarvoor
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enkele jaren later alleen in de Noordhollandsche Courant en zijn opvolger werd
geadverteerd.
Er zijn ook lijnen te trekken naar andere broodschrijvers. De anonieme auteur lijkt
een fascinatie te hebben gehad voor de mode van de onthullende decolletés.
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Ockers' concurrent Nicolaas Hoefnagel (1735-1784) wijdt aan deze kwestie in 1772
een heel nummer van de Naamlooziana.13 Hij toont zich hierin verheugd dat de dames
hun ‘schoone tweelinge’ eindelijk kunnen ontbloten. Een boezem omschrijft hij als
‘een paar allerliefelykste Bergen, die door haar eigen zwoegen een Aardbeving
vertonen’ en hij noemt ze liefkozend ‘melkfonteyntjes’ en ‘melkvaatjes’. In Venus
en Cupido worden ze in vergelijkbare metaforiek opgevoerd als ‘beweegende
heuveltjes’, ‘roodgetopte bergjes’ en ‘melkflesjes’. Ook op andere plaatsen vertoont
de erotische beeldspraak in Venus en Cupido overeenkomsten met die van Hoefnagel,
bijvoorbeeld als hoeren hun ‘kabinetjes’ ontsluiten. Dat is echter te weinig om de
tekst aan Hoefnagel toe te schrijven. De auteur van Venus en Cupido lacht voorlopig
nog in zijn anonieme vuistje.

Eindnoten:
* Dit artikel is gebaseerd op mijn lezing tijdens de grondvergadering van de Stichting Jacob
Campo Weyerman op 20 januari 2018.
1 Een Nederlandse vertaling van dit stuk is o.a. opgenomen in Gottlieb Rabener, Verzameling
van hekelschriften, deel 4 (Amsterdam, Pieter Meijer 1779, 2e dr.).
2 Rabener, Verzameling van hekelschriften, deel 4, p. 183.
3 O.a. Noordhollandsche Courant, 19-2-1781.
4 O.a. Diemer- of Watergraaf-meersche Courant, 15-4-1782.
5 Stadsarchief Amsterdam (SAA), Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) 453 (Ondertrouwregister
van de kerk) 1640, p. 356. Met dank aan Frank van Lamoen.
6 SAA, DTB 65 (doopboek Nieuwezijds Kapel), p. 94 en p. 175, 16-7-1651 en 22-5-1659. Sara de
Canjoncle zou later goed bevriend raken met uitgeefster Katharina Lescailje. Van haar broer
Johannes verscheen in 1693 bij de erven Lescailje een geprezen vertaling van Racines Brittanicus.
7 Op de avond van 6-12-1649 trommelt ‘mutsedrucker’ Jan de Wit luidruchtig op de voordeur
aan de Keizersgracht. Milheuser is zelf niet thuis, maar Johannes de Canjoncle hoort hoe De
Wit hem uitscheldt voor guit, schelm en hondsvot, en hem zelfs bedreigt met de dood. Of het
hier een zakelijk conflict betreft, wordt niet duidelijk. Collega-plaatsnijder Abraham vanden
Broeck verklaart dat Jan de Wit zich al eerder in dergelijke bewoordingen over Milheuser uitliet.
SAA, 5075 (Notarieel Archief), inv. nr. 1198 (Jan de Vos), 7-12-1649, f. 170v.
8 De Politieke Nalezer, nr. 9 (25-12-1784), geciteerd in Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721-1796).
Boekverkoper van de Verlichting (Nijmegen 2005), p. 490.
9 SAA, 5039 (Thesauriën Ordinaris), nr. 873 (schadevergoedingen plunderingen, 30-5-1787),
overzicht van de schade van Hendrik Arends, opgesteld door J. Holtrop en J.B. Elwe, 7-6-1789,
p. 7.
10 SAA, 5061 (Rechterlijk Archief), nr. 1056, f. 92-92vo en 96-97 (Schepenen minuutregister, no.
353, 30-9 en 5-10-1785).
11 Venus en Cupido, p. 138.
12 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: sign. KW 174 K 37 [8].
13 N. Hoefnagel, De Naamlooziana, nr. 25 (1772).
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De Vrolyke Navorscher
Het faillissement van Jacob Campo Weyerman
Jacob Campo Weyerman ondertekende de opdracht van De leevens van den Paus
Alexander den VI. en van zyn zoon Caesar Borgia (2 delen, Rotterdam, Daniel Beman
1731) met ‘Amsterdam, 30 november 1730’. Het bleek zijn zwanenzang als
Amsterdams auteur, want eind 1730 vroeg hij aan de Gecommitteerde Raden van
Holland een vrijgeleide voor Vianen. Dat verzoek is nooit teruggevonden, maar in
de aanhef van de op 2 januari 1731 verleende toestemming herhaalden de
Gecommitteerde Raden de bewoordingen uit de ‘ootmoedige supplicatie’ van
Weyerman. Die had in Amsterdam verlies geleden op het laten uitgeven en drukken
van boeken. Zijn financiële problemen waren eigenlijk niet bijzonder groot, maar
helaas kon hij op dit moment zijn schulden niet betalen. Vanuit Vianen zou hij echter
op termijn met zijn schuldeisers accorderen.1
Amsterdamse faillissementen werden afgehandeld door een instantie die een
omvangrijk archief heeft nagelaten, de Desolate Boedelkamer. Toch is het
faillissement van Weyerman nooit teruggevonden. De indexen op de studiezaal geven
duizenden namen, maar die van Weyerman schittert door afwezigheid. Dat laat zich
vrij simpel verklaren: de indexen ontsluiten niet het gehele archief, maar slechts een
deel daarvan, de verbalen en akkoorden. Verbalen en akkoorden zijn overeenkomsten
van gefailleerden met schuldeisers. Om in aanmerking te komen voor opname in
deze procedure, die gericht was op schuldsanering en formele rehabilitatie, moest
de gefailleerde meewerken en bereidwillig zijn handtekening plaatsen onder al die
met zijn schuldeisers overeengekomen regelingen. Dat is wat Weyerman de
Gecommitteerde Raden voorspiegelde: vanuit Vianen zou hij mettertijd accorderen
met zijn schuldeisers. Hij zou zich coöperatief opstellen. Die belofte is hij echter
nooit nagekomen. Weyerman ontving het felbegeerde vrijgeleide, verliet de stad en
liet de boel de boel.
Faillissementen van dergelijke niet-coöperatieve personen werden afgehandeld
via een snellere procedure. Soms werden de in beslag genomen goederen getaxeerd
en onderhands verkocht aan een opkoper of aan een familielid of vriend van de
gefailleerde. In het geval van Weyerman kreeg de conciërge van het stadhuis de
opdracht om diens bezittingen te veilen. In april 1731 ging de boedel onder de hamer.
De verwachtingen waren niet hooggespannen, want bij grotere boedels werd een
inventarislijst opgesteld, maar de spulletjes van Weyerman vond men niet de moeite
waard om nader gespecificeerd te worden. Dat bleek een juiste inschatting, want op
19 april 1731 ontving de desolate boedelkamer van de conciërge 33:6 gulden.2 Het
volledige bedrag werd nog dezelfde dag uitbetaald aan twee schuldeisers, Jacob en
Dirk Kool.3 Dat was het. Aan dit schamele boedeltje maakte men verder geen woorden
meer vuil.

De schuldeisers
Dirk en Jacob Kool waren twee doopsgezinde broers die in 1709 trouwden met twee
zusjes Van Bronkhorst, Dirk met Katarina en Jacob met Geertruij. Van hun moeder
erfden ze een spiegelwinkel in de Kalverstraat. Als ondernemers waren

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

71
de gebroeders Kool geen kleine jongens. In september 1730 overleed Jacob.4
Vervolgens kocht Dirk de weduwe uit. Daarvoor moest hij de helft van 190.000
gulden op tafel leggen.5 Het kan zijn dat hij zich daaraan vertilde, want enkele jaren
later ging Dirk failliet. Dat faillissement werd door de Desolate Boedelkamer uitvoerig
gedocumenteerd. Honderden spiegels en lijsten gingen onder de hamer en uiteindelijk
bracht de spiegelwinkel meer dan tienduizend gulden op.6
Toch is het niet zo dat Weyerman een zo grote narcist was dat hij voor 33 gulden
of meer aan spiegels had gekocht. De broers hadden hun geld, en ook een aanzienlijk
bedrag aan geleend geld, in vastgoed belegd. Dat blijkt uit de boedelverdeling tussen
Dirk en zijn schoonzus Geertruij. Onder de onroerende goederen die zij verdeelden,
bevond zich een huisje aan de zuidzijde van de Wijde Lombardsteeg, het tweede
huis vanaf het hoekhuis aan het Rokin.7 Aangezien Weyerman in de Lombardsteeg
woonde, verklaart dat de schuld: Weyerman woonde daar in een huis van Dirk en
(wijlen) Jacob Kool.
Meteen dringt zich een vraag op: zou die woning nog bestaan? Volgens de
Amsterdamse transportregisters of ‘kwijtscheldingen’ werd het pand gedurende de
achttiende eeuw enkele malen verkocht.8 Bij de verkoop in 1803 blijkt het een nummer
te hebben gekregen: nr. 5. Vervolgens is het voormalige huurhuis van Weyerman
tweemaal omgenummerd, in 1853 en in 1875. Van 1875 tot 1901 ging het door het
leven als nr. 4.9 Toen wilde The Marine Insurance Company Ltd. een kantoor bouwen.
Architect Gerrit van Arkel, een liefhebber van de Jugendstil, maakte er iets moois
van; daar is de stad niet slechter van geworden. Wel werden ten behoeve van de
nieuwbouw alle panden aan de zuidzijde van de Lombardsteeg gesloopt, inclusief
nr. 4. Een pelgrimage naar de woning van Weyerman zit er dus niet meer in, maar
de schrijver die wanhopig op zoek is naar inspiratie zou natuurlijk kunnen overwegen
om bij de flexwerkplekken-makelaar Unitz een ‘stylish workspace’ te huren.
Misschien zweeft de geest van Weyerman nog rond in het tegenwoordige
rijksmonument aan het Rokin.
TON JONGENELEN
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Rectificaties
Helaas zijn er in het vorige nummer van de Mededelingen (2018, nr. 2) op het laatste
moment enkele fouten geslopen.
In het artikel van Jan Postma, ‘Joan Melchior Kemper, oud-patriotse wegbereider
van de constitutionele monarchie’ (p. 122-135) zijn twee portretten verwisseld. Het
portret op p. 127 verbeeldt Joan Melchior Kemper ten voeten uit, geschilderd door
D.P.G. Humbert de Superville, en had op p. 123 afgedrukt moeten worden. Het
portret op p. 123 is van de oud-patriot en napoleontische directeur van belastingen
Elias Canneman. Het is een kopie van een verloren gegaan schilderij door Charles
Howard Hodges.

Joan Melchior Kemper ten voeten uit, door D.P.G. Humbert de Superville

Portret Elias Canneman, door Charles Howard Hodges (kopie)

Verder zijn in dit artikel de laatste tekstuele wijzigingen van de auteur niet verwerkt.
De laatste alinea van p. 126 behoort te beginnen als ‘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 iedere deelnemer in een nieuwe
vergadering op 20 november met een patriots regent zou terugkomen. Daar werd
onder meer door Falck op aangedrongen, die als secretaris was aangezocht’. Op p.
130 (zesde regel van onder) moet ‘Souverein de Vorst’ uiteraard worden gelezen als
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‘Souverein Vorst’. De laatste alinea op p. 131 spreekt van ‘de prestatie’ van Kemper,
hetgeen gelezen moet worden als ‘de verdienste’.
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Portret Jan Jacob Mauricius

Portret Pieter de la Ruë

In de bijdrage van Lieke van Deinsen en Geert-Jan Janse aan de rubriek De Vrolyke
Navorscher, ‘Twee onbekende pruikendragers: de onthulling’ (p. 169-171), zijn op
p. 170-171 de portretjes verwisseld. Het portret op p. 170 verbeeldt Pieter de la Ruë
en hoort dus thuis op p. 171, terwijl het portret op p. 171 toch echt van J.J. Mauricius
is en dus op p. 170 had moeten staan.
REDACTIE

Eindnoten:
1 Peter Altena en Marijke Gijswijt-Hofstra, ‘Weyerman in Vianen: zijn vrijgeleide in 1731’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 6 (1983), p. 16-19, met daarin de tekst
van het vrijgeleide, afkomstig uit het Nationaal Archief, toegang 3.01.05 (Gecommitteerde
Raden van het Zuiderkwartier), nr. 3392 (appointementen, 2-1-1731).
2 Stadsarchief Amsterdam (SAA), toegang 5072 (Desolate Boedelkamer) (DBK) nr. 220 (journaal,
19-4-1731).
3 SAA, DBK nr. 260 (grootboek N), p. 381 (19-4-1731).
4 SAA, toegang 5001 (Doop-, trouw- en begraafboeken) nr. 1058, p. 61 (begraafboek Nieuwe
Kerk en Engelse Kerk, 12-9-1730).
5 SAA, toegang 5075 (Oud Notarieel Archief) (ONA) nr. 9998, akte 23 (Pieter van Gulik, 9-2-1731).
6 SAA, DBK nr. 805 (executoriale verkopingen van meubelen, 31-3-1739).
7 SAA, ONA nr. 9998, akte 23 (Pieter van Gulik, 9-2-1731).
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8 Zie SAA, toegang 5062 (Transportregisters). In 1740 werd het huis uit de insolvente boedel van
Dirk Kool verkocht aan Arend Wiggerink. In 1747 werd het verkocht aan Gilles Nieuwenbeek,
in 1760 aan Johannes Wilhelmus Dirker en in 1803 aan Johannes Roelvink.
9 SAA, klappers op de omnummeringen: het woonhuis van Weyerman, in 1803 aangeduid als
Wijde Lombardsteeg nr. 5, werd in 1852 omgenummerd tot wijk A nr. 399 en in 1875 tot Wijde
Lombardsteeg nr. 4.
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Recensies
Peter Van Cleave, Revolt, religion, and dissent in the Dutch-American
Atlantic. Francis Adrian van der Kemp's pursuit of civil and religious liberty.
Phoenix, dissertatie Arizona State University 2014. 350 blz. Het
proefschrift is te raadplegen op https://repository.asu.edu/items/24797.
François Adriaan van der Kemp (1752-1829) is een van de meest in het oog
springende figuren uit de patriottentijd. Hij schreef tientallen pamfletten, waaronder
bronnenuitgaven over Amerika en de oude constitutie, politieke verhandelingen en
enkele preken. Zijn vrijzinnige opvattingen had hij deels te danken aan zijn
leermeester F.A. van der Marck, maar ontwikkelde hij vervolgens op geheel eigen
wijze, met name geïnspireerd door de Amerikaanse revolutie en het werk van Joan
Derk van der Capellen tot den Pol. Hij groeide uit tot de officieuze spindoctor van
Van der Capellen, voor wie hij ook de redactie van Aan het volk van Nederland voor
zijn rekening nam. Hij was doopsgezind predikant in Leiden die mede dankzij zijn
preken bekend stond als de radicale predikant die in legertenue op de kansel stond,
zodat hij na de preek direct naar het exercitieterrein door kon om aldaar met het
vrijkorps te marcheren. Zijn werkterrein besloeg eerst Leiden, later Wijk bij
Duurstede, tot hij in juni 1787 werd gevangengenomen. Na zijn vrijlating in 1788
besloot hij zijn geluk te zoeken in de Nieuwe Wereld. In de halve wildernis ten
noordwesten van New York leefde hij nog veertig jaar in een kleine, op Nederland
georiënteerde gemeenschap, en besteedde hij zijn tijd onder andere aan het schrijven
van geleerde verhandelingen. Vermeldenswaard is de uitgave van zijn Engelstalige
autobiografie in 1903, een spannend relaas waarin niet alleen zijn patriotse activiteiten
aan de orde komen, maar waarmee ook het auteurschap Van der Capellen tot den
Pol van Aan het volk van Nederland definitief kon worden vastgesteld.
Van der Kemp heeft dus het grootste deel van zijn leven in Amerika doorgebracht.
In de geschiedschrijving zijn deze jaren dan ook het best bestudeerd. Helen Lincklean
Fairchild bezorgde zijn autobiografie in 1903, een Amerikaanse biografie door Harry
F. Jackson volgde in 1963. Het beeld ontstond van Van der Kemp als een uitzonderlijk
geleerde, maar ook een wat naïeve idealist, wiens voortvarendheid vaak werd
gefrustreerd door de realiteit en andere ongemakken. Van der Kemp werkte zich
letterlijk blind op de vertaling van Nederlandse aktes in New York, maar bij nadere
beschouwing bleek zijn werk vol fouten te zitten, waarna de hele boel ook nog eens
in een brand verloren ging. Ondanks de ruime aandacht voor Van der Kemp hebben
de Amerikanen toch steeds moeite gehad enige waardering uit te spreken voor zo'n
figuur die geen uitgesproken succesvol leven had. ‘Van der Kemp's finest hour came
before he ventured to the New World’, zo concludeerde een recensent van Jacksons
biografie. Gelukkig heeft die conclusie Peter Van Cleave er niet van weerhouden
om Van der Kemp opnieuw tot onderwerp van studie te maken. In 2014 verscheen
zijn disseratie Revolt, religion, and dissent in the Dutch-American Atlantic. Francis
Adrian van der Kemp's pursuit of civil and religious liberty.
Van Cleave, die zijn proefschrift aan de Arizona State University verdedigde,
wijkt van eerdere studies af door veel uitgebreider in te gaan op de ontwikkeling van
Van der Kemps politieke en religieuze denkbeelden in de Amerikaanse
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periode, en zet deze ontwikkeling duidelijker af tegen de achtergrond van de jonge
Amerikaanse republiek en het transatlantische revolutietijdvak. Het betoog wordt
ondersteund door een indrukwekkende verzameling bronnenmateriaal, bestaande uit
vele brieven en manuscripten die hij in verschillende Noord-Amerikaanse archieven
opdiepte. In Van Cleaves boek blijft Van der Kemp een uitzonderlijk figuur, maar
door meer oog te hebben voor de context waarin de man opereerde en de weinige
pretentie die hij had, ontstaat nu een veel sympathieker en vooral realistischer beeld.
De dissertatie bestaat uit acht hoofdstukken, inleiding en conclusie inbegrepen.
Hoofdstuk 2 en 3 beslaan de ‘Nederlandse jaren’ van Van der Kemp, waarin Van
Cleave achtereenvolgens ingaat op de religieuze situatie in de achttiende-eeuwse
Republiek en Van der Kemps activiteiten in de patriottentijd. Centraal staat Van der
Kemps werk met en voor Van der Capellen tot den Pol, en zijn gelukkige ontmoeting
met de Amerikaanse gezant John Adams. Dat laatste is weinig verwonderlijk, want
met John Adams zou Van der Kemp de rest van zijn leven in nauw contact blijven
staan. Hun correspondentie, die uit honderden brieven moet hebben bestaan, is
grotendeels overgeleverd. Deze twee hoofdstukken bieden een heel degelijk overzicht
van Van der Kemps activiteiten tot 1787. Van Cleave baseert zich hier hoofdzakelijk
op bestaande (Engelstalige) literatuur, waardoor wezenlijk nieuwe inzichten
achterwege blijven voor lezers die reeds bekend zijn met Van der Kemps autobiografie
en de biografische schetsen die G.W. Vreede en J. Hartog in de negentiende eeuw
publiceerden. Een grondige studie van Van der Kemps geschriften en een
herwaardering van zijn politieke rol in de periode 1777-1787 is dus nog altijd van
node.
Het zwaartepunt van het boek ligt dan ook op de Amerikaanse jaren van Van der
Kemp. Weinig patriotten vluchtten na 1787 naar Amerika, maar voor Van der Kemp
was dit een logische stap. Sinds 1776 had hij dit land verheerlijkt als baken van
vrijheid; al medio jaren tachtig had hij overwogen de toestand in de Republiek te
laten voor wat die was en de oversteek te wagen. Na zijn daadwerkelijke komst in
1788 zwierf Van der Kemp een tijd rond in Oneida County ten noordwesten van
New York City, voordat hij zich definitief vestigde in het gehucht Oldenbarneveld.
Hij ontwikkelde een interesse voor agricultuur en - hij bleef een Hollander - het
aanleggen van kanalen. De cultivering van het beloofde land ging gepaard met
hooggestemde idealen en verheerlijking van het frontier life. Van der Kemp deed
daar vrolijk aan mee, getuige zijn ideaalbeeld van de ‘enlightened farmer’: een boer
die zijn noeste landarbeid bij tijd en wijle onderbreekt om, gezeten onder een ‘majestic
oak’, zich te verdiepen in Locke, Montesquieu en Sidney. Zo'n boer moet ik nog
tegenkomen.
In hoofdstuk 5 en 7 besteedt Van Cleave ruime aandacht aan de godsdienstige
activiteiten van Van der Kemp. In de Republiek had Van der Kemp al radicaal
vrijzinnige opvattingen over het geloof en deze lijn zette hij in Amerika onverminderd
voort. In Oneida County nam hij het voortouw bij het oprichten van een
kerkgenootschap. Van der Kemp hield vast aan zijn radicale overtuiging dat het
geloof een individuele zaak was; vrijwel elke vorm van religieuze autoriteit, hiërarchie
of theologie wees hij stellig van de hand. Omdat iedereen de gelegenheid moest
hebben het woord te nemen, kende de kerk aanvankelijk geen voorganger. Mogelijk
had Van der Kemp hier de praktijken van de Rijnsburger collegianten voor ogen.
Het leidde tot groot onge-
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noegen van zijn dorpsgenoten. Zij stoorden zich niet eens zo erg aan Van der Kemps
vrijzinnige opvattingen, maar in plaats van een deïstische discussie-club hadden zij
op zondagmorgen simpelweg meer behoefte aan een stevige preek om het zieleheil
te bevorderen. Van der Kemp onthield ze dat houvast. Van Cleave omschrijft Van
der Kemps ideaal als ‘a kind of religious anarchism’, en dat in een tijd waarin religie
in Amerika een steeds heter hangijzer werd. In de vroege republiek heerste weliswaar
godsdienstvrijheid, maar in de praktijk leidde dat tot felle concurrentie tussen
verschillende denominaties die elkaar letterlijk de kerk uit vochten. Die strijd werd
rond 1800 nog eens aangewakkerd door de Second Great Awakening. Dit alles ging
ten koste van onderlinge tolerantie, tot grote frustratie van Van der Kemp. Van Cleave
wijst er fijntjes op dat, vanuit het perspectief van Van der Kemp, de situatie in
Amerika in veel opzichten leek op de religieuze benauwdheid waarvan hij zo had
gehoopt die in de Oude Wereld achter zich te laten.
Bleef Van der Kemp op religieus vlak aan zijn radicale principes vasthouden, in
politiek opzicht werd hij gaandeweg gematigder. Dit proces is wel al eerder
geconstateerd, maar wordt door Van Cleave nu eens duidelijk omschreven in
hoofdstukken 4 en 6. Door zijn epistolaire vriendschap met John Adams nam Van
der Kemp allengs diens denkbeelden over: vrijheid was belangrijk, maar orde moest
er zijn: ‘If civil and religious liberty is sanctioned and security [and] justice impartially
executed (...) I do little care about the form of government’. Van Cleave maakt
duidelijk in welke context dit inzicht indaalde. Waar de Republicans het vrije en
ongeremde ‘frontiers’-leven toejuichten, onderstreepten Federalists als Adams het
belang van law & order van bovenaf. In een zo onontgonnen gebied als Oneida
County, waar rechtspraak, wetgeving en rechtshandhaving vrijwel compleet afwezig
waren, stond democratisch zelfbestuur letterlijk gelijk aan regeringsloosheid. Van
der Kemps ‘conservatisme’ moet dus in zijn context begrepen worden: een groter
contrast tussen Oneida Country en de sterk verstedelijkte en ontwikkelde infrastructuur
van de Republiek is moeilijk denkbaar. Die context bewijst eens te meer het belang
oog te houden voor de biografische omstandigheden waarin politieke ideeën vorm
krijgen. Daar kwam nog een moeizame verhouding met Frankrijk bij. De passsiviteit
van Frankrijk tijdens de patriotse revolutie van 1786-1787 had bij Van der Kemp
een diep wantrouwen jegens de Fransen opgeleverd. Naarmate hij in Amerika het
belang van orde en grondwet begon in te zien, bereikten hem vanuit Europa de
berichten over de krachten die in 1789 waren losgekomen. Het uitbreken van de
officieuze Quasi-War tussen Amerika en Frankrijk versterkte dit wantrouwen. Over
het lot van de Republiek was hij sceptisch; terecht natuurlijk. Hier mag een kritische
noot geplaatst worden bij Van Cleaves bronnengebruik. Zo haalt hij nu eens brieven
uit 1812 aan en dan weer uit 1790, om Van der Kemps mening over de Fransen te
typeren. Voor de steeds veranderende politieke balans in de Republiek, met name in
de jaren 1795-1806, heeft Van Cleave - maar misschien ook Van der Kemp zelf weinig oog.
Al met al ontstaat er een doorwrocht en nauwkeurig beeld van de ‘Amerikaanse’
François Adriaan van der Kemp. Geen heldhaftig leven aan de Amerikaanse frontier,
maar ook zeker geen tragische figuur. Daarvoor had hij te veel karakter. Zelfs toen
hij bijna blind was, weigerde hij zich te beklagen: ‘this would be unthankfulness
having possessed the blessings of sight nearly 76 years’.
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Met zijn nieuwe landgenoten probeerde hij zijn utopische visie van Amerika in de
praktijk te brengen. Enige teleurstelling hoorde daar onvermijdelijk bij, maar
terneergeslagen was hij niet. ‘In hindsight’, zo stelt Van Cleave, ‘it was impossible
for the American republic to live up to his lofty standards. But then neither did the
Dutch Republic’. Het is een lot dat menig revolutionair moet dragen. Van Cleave
werkt momenteel aan een publiekseditie van zijn dissertatie, een boek om naar uit
te kijken.
DIRK ALKEMADE

Henk van Nierop, The life of Romeyn de Hooghe 1645-1708. Prints,
pamphlets, and politics in the Dutch Golden Age. Amsterdam, Amsterdam
University Press 2018. 452 p., ill. Prijs: €99.
In 1708 overleed de kunstenaar Romeyn de Hooghe (1645-1708). Dat was de reden
dat er in 2008 in Amsterdam een tentoonstelling werd geopend om de verguisde en
halfvergeten prentmaker onder de aandacht te brengen. Zoals gebruikelijk ging dit
gepaard met een publicatie: Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden
Eeuw. Deze tentoonstellingscatalogus, samengesteld onder redactie van historicus
Henk van Nierop in zijn functie van wetenschappelijk directeur van het Amsterdams
Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw, is een thematisch ingedeelde bundel
die fungeert als naslagwerk over het leven en werk van De Hooghe. De bundel
benadrukt diens betekenis als kunstenaar voor de boekillustratie en prentvervaardiging.
Kunstenaar is niet eens het goede woord om De Hooghe mee aan te duiden. Hij
was veel meer dan dat. Naast etser, ontwerper en schilder was hij voor kortere of
langere tijd ook kunsthandelaar, schrijver, advocaat, regent en spion. Tijdgenoten
zouden daaraan toevoegen: pornograaf, oplichter, fraudeur, dief, atheïst en libertijn.
Nog tijdens zijn leven was De Hooghe het slachtoffer van lastercampagnes die ervoor
zorgden dat bij latere (kunst)historici zijn artistieke prestaties ondergesneeuwd raakten
door de vele onzedelijkheden en misdaden waar hij van werd beschuldigd. Eerherstel
kwam vanaf eind twintigste eeuw, maar in eerste instantie vooral door gebrek aan
bewijs - de veronderstelde pornografische prenten van zijn hand werden niet
gevonden. Eerherstel kwam pas op gang toen duidelijk werd dat de meeste
beschuldigingen het gevolg waren van een smerige mediacampagne. Een belangrijke
stap in zijn rehabilitatie was de publicatie van genoemde tentoonstellingscatalogus.
Voor 2008 waren er slechts een handvol artikelen en twee onvolledige bibliografieën
van John Landwehr beschikbaar. Toch was ook deze bundel nog geen definitieve
biografie van een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van de zeventiende
eeuw.
Deze is er nu dan wel, dankzij Henk van Nierop. Het is een omvangrijke biografie
geworden van zo'n vierhonderd pagina's. Het boek is rijkelijk geïllustreerd, waarbij
de besproken afbeeldingen direct naast de tekst staan - zoals ook zou moeten om
onnodig bladeren en zoekwerk te voorkomen, maar te vaak niet het geval is. De hier
besproken uitgave is Engelstalig, maar gelukkig is er recent bij Prometheus een
Nederlandstalige editie verschenen onder de titel De vernuftige etser. Naar verluidt
is deze editie ingekort, bedoeld voor een breder
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publiek en ligt daar de nadruk meer op het biografische gedeelte en minder op de
prenten. Maar ook de Engelstalige editie is niet de definitieve biografie over De
Hooghe als het gaat om het kunsthistorische aspect. Van een aantal prenten worden
de voorstellingen geduid, maar een compleet overzicht van zijn werk ontbreekt.
Daarvoor lag de productie van De Hooghe ook te hoog. Wel vergelijkt Van Nierop
diens werk met dat van zijn vakgenoten, om die enorme productie enigszins in context
te plaatsen.
Van Nierop houdt zich vooral bezig met het leven van De Hooghe, zijn constante
drang om hoger op de maatschappelijke ladder te komen, en de schandalen die over
hem de ronde deden. Dit maakt dat de nadruk net iets te veel op de pamflettenstrijd
van 1690 komt te liggen. Hoewel hij voor die tijd al niet goed bekend stond, werd
tijdens deze pamflettenstrijd zijn reputatie vakkundig om zeep geholpen. Over
Romeyn de Hooghe deden vele geruchten de ronde. Hij zou zich regelmatig hebben
bezondigd aan pornografie, atheïsme, blasfemie, diefstal, fraude, verduistering en
onzedelijkheden.
De twee belangrijkste informatiebronnen voor het leven van De Hooghe zijn het
boek Het wonderlijk leeven van 't Boulonnois hondtie (1681) en het pamflet De nyd
en twist-sucht nae't leeven afgebeeldt (1690). In Het wonderlijk leeven geeft een
roddelend hondje commentaar op de levensloop van een anoniem personage dat
onmiskenbaar De Hooghe is. De Hooghe komt er daarin niet goed van af. Duidelijk
hadden de vervaardigers van het werk een appeltje te schillen met de prentmaker:
de verhalen beschrijven diefstallen, vervalsingen en leugens van De Hooghe en
eindigen met de openlijke seksuele losbandigheid van zijn vrouw. De auteur van Het
wonderlijk leeven is onbekend. Weyerman schreef veertig jaar later dat het Govard
Bidloo was. Op stilistische gronden vermoedt Van Nierop echter dat het Gotfried
van Broekhuyzen, predikant in Hekelingen, moet zijn geweest.
De andere informatiebron, De nyd en twist-sucht, is geschreven door de pamflettist
Ericus Walten op basis van wat De Hooghe zelf aan hem had verteld. Het verscheen
in de pamflettenstrijd van 1690. Hierin verdedigde De Hooghe zich en liet hij zichzelf
uiteraard beter voorkomen dan hij in werkelijkheid was. Overdrijving werd niet
geschuwd. Zo valt in het pamflet te lezen dat De Hooghe wegens verleende diensten
was ‘veradelt’ door de Poolse koning (De nyd en twist-sucht, p. 11). Van Nierop
haalt deze mythe onderuit door te constateren dat hij slechts benoemd was tot ‘Servitor
Regis’ (p. 87-88). Over De nyd en twist-sucht zegt Van Nierop dat dit werk, ‘written
as an apology at a time when he was under attack by his enemies, should be taken
with a grain of salt’ (p. 51). Een logische opmerking, zeker waar Walten beweert dat
er slechts drie plaatsnijders actief waren in Amsterdam toen De Hooghe zijn carrière
begon en dat er bij diens vertrek uit de stad, vijftien jaar later, 110 geregistreerd
waren bij het Sint Lucasgilde. Het merendeel daarvan zou, aldus het pamflet, door
hem zijn opgeleid. Het is duidelijk dat De Hooghe zijn artistieke waarde wilde
benadrukken alsmede zijn belang voor de werkgelegenheid in Amsterdam. Uiteraard
moet deze opmerking met een korrel zout worden genomen. De door Walten verstrekte
informatie over de inkomsten van De Hooghe, drie regels verderop in het pamflet,
neemt Van Nierop echter wel over (p. 77).
De informatie in de pamfletten is dus aangedikt, maar in hoeverre is die werkelijk
onbetrouwbaar? Een dergelijke vraag maakt onderzoek lastig. De
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bronnen rondom De Hooghe zijn ruwweg in twee soorten te verdelen. Enerzijds zijn
er de teksten van zijn tegenstanders, die hem zo zwart mogelijk proberen te maken
en daarbij veelal terugvallen op eerdere publicaties en geruchten. Anderzijds hebben
we te maken met bronnen rond het jaar 1690, waarin De Hooghe ten koste van alles
- geld, vriendschappen en andermans reputatie - zijn eigen naam wilde redden door
de geruchten te ontkrachten, zichzelf als goed en eminent burger te presenteren en
tegelijkertijd in een goed blaadje probeerde te komen bij stadhouder Willem III. Beide
typen bronnen botsen keihard met elkaar. Zelfs verklaringen van getuigen in archieven
zijn gekleurd en verzameld door helpers of juist tegenstanders die een heel ander
doel voor ogen hadden. Er zijn zelfs verklaringen afgelegd speciaal met het doel om
ze te publiceren en De Hooghe nog zwarter te maken. Wie dan nog te geloven? Dat
die vraag niet eenduidig te beantwoorden is, moge duidelijk zijn. Van Nierop zegt
dan ook regelmatig dat we de bedoelde opmerkingen met een korreltje zout moeten
nemen, maar dat er tegelijkertijd wel een kern van waarheid in moet zitten. Immers,
de pamfletten en boeken moesten ook niet als helemaal fictief overkomen op het
lezerspubliek. Hoewel duidelijk is dat Van Nierop worstelt met de betrouwbaarheid,
is hij erin geslaagd evenwicht te creëren tussen feit en fictie.
Niet alle geruchten en roddels over De Hooghe konden door Van Nierop ontkracht
worden. Ook is hij er helaas niet in geslaagd om over bepaalde zaken meer
duidelijkheid te creëren: zoals De Hooghes mogelijke connectie met Franciscus van
den Enden, zijn periode in Parijs en het gerucht van zijn last minute ontsnapping aan
de Franse galg. De lezer komt bovendien niets nieuws te weten over de Aretijnse
(pornografische) prenten. Opgedoken zijn ze in ieder geval niet, al vermoedt Van
Nierop dat ze wel hebben bestaan (p. 414). In dit licht is het wel opvallend dat de
commotie rondom de vervaardiging van de subtiele doch aanstootgevende elementen
op de prenten die De Hooghe in 1682 vervaardigde voor de Leidse predikant Johannes
Möller, niet aan bod komen. Ook heeft Van Nierop het niet over de inschrijving van
De Hooghe in het Haagse Sint Lucasgilde in 1662.
Van Nierop overtuigt minder als het gaat om de mogelijke ruzie tussen De Hooghe
en Govard Bidloo. Ondanks de verklaring van Weyerman zou, volgens Van Nierop,
Bidloo niet de auteur kunnen zijn van Het wonderlijk leeven van 't Boulonnois hondtie.
Deze aanname is gebaseerd op eerdere en latere samenwerkingen van De Hooghe
en Bidloo. De twee hadden immers al in de periode 1673-1678 samengewerkt, in
1689 werkten ze opnieuw samen ter meerdere glorie van Willem III, en vervolgens
ook weer in de pamflettenoorlog van 1690. Als Bidloo de auteur was van Het
wonderlijk leeven, dan was hij volgens Van Nierop ‘a master of deceit, secrecy, and
duplicity, and Romeyn a credulous dupe’ (p. 154). Is het echter onmenselijk voor
vrienden om jarenlang ruzie te hebben en het vervolgens weer goed te maken?
In de verhalen in Het wonderlijk leeven ziet Van Nierop kernen van waarheid. Zo
kan in het verhaal over de vervalsing van de Chinese prenten de opgelichte persoon
‘Jakobus’ geïdentificeerd worden als de uitgever Jacob van Meurs. Ook het verhaal
over het gestolen horloge zou volgens Van Nierop, op grond van een notariële akte,
een kern van waarheid bevatten. Het laatste verhaal handelt over de
syfilisbehandelingen van De Hooghes echtgenote. Een naamloze
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arts slaagt erin om de hardleerse vrouw tot twee keer toe te genezen van haar
geslachtsziekte. De Hooghe weigert echter de arts te betalen totdat deze dreigt de
waarheid over haar rond te bazuinen. De betrokken arts wordt aangeduid als chirurgijn
én als barbier; beschrijvingen waarmee Bidloo ook wordt aangeduid. Weigerde De
Hooghe de bevriende arts in de delicate kwestie van de behandeling van de soa's van
zijn vrouw het verschuldigde bedrag te betalen? Was dit de reden waarom Bidloo
volgens Weyerman betrokken was bij de productie van Het wonderlijk leeven?
Hiermee hield de (eventuele) ruzie tussen De Hooghe en Bidloo niet op. Op
oudejaarsavond 1685 liet Bidloo een opera opvoeren waarin naar verluidt een
‘sprinkhaan’ de advocaat Romeyn de Hooghe moest voorstellen. Volgens Van Nierop
is deze Romeyn niet de kunstenaar, maar zijn gelijknamige neef. ‘Onze’ Romeyn
kon namelijk pas als advocaat worden aangeduid nadat hij zijn graad in 1689 had
gehaald (p. 271). Een logische conclusie, maar eerder stelt Van Nierop zelf dat de
etser zes jaar daarvoor al meerdere keren was opgetreden als advocaat (p. 189). Of
hebben we in dat geval ook te maken met een persoonsverwisseling? Als wraak op
de opvoering van ‘een Romeyn de Hooghe’ vervaardigde deze een spotprent tegen
Bidloo. Althans, we kennen deze prent als kopie van de hand van Bernard Picart,
vervaardigd in 1716 naar het origineel van De Hooghe. Volgens Van Nierop is het
mogelijk dat ‘due to his friendship with Bidloo, Romeyn refrained from publishing
the design as a print’ (p. 271). Maar De Hooghe heeft de prent dus wel degelijk
ontworpen. Was de vriendschap met Bidloo op dat moment dan toch niet zo warm?
Overigens, dat er geen exemplaar van bewaard is gebleven, hoeft niet te zeggen dat
de prent nooit is gepubliceerd: zie de stellingname van Van Nierop over de Aretijnse
prenten. Gebrek aan bewijsmateriaal zorgt er enkel voor dat we blijven speculeren
en dat de kwestie mogelijk nooit opgelost wordt.
Wat wel duidelijk is, zijn de successen van Romeyn de Hooghe als propagandist
van Willem III, al vindt Van Nierop - met historici als Joad Raymond - de term
‘propaganda’ anachronistisch en alleen bruikbaar vanaf de twintigste eeuw. Voor de
prenten die De Hooghe produceerde tijdens de Frans-Nederlandse Oorlog, zou het
beter zijn om te spreken van ‘verheerlijking’ van de Prins van Oranje (p. 137). Van
Nierops uitleg is niet helemaal helder. Hij wijst op de moderne betekenis van
‘propaganda’: ‘the systematic dissemination of information, especially in a biased
or misleading way in order to promote a political cause or point of view’ (p. 137),
een definitie afkomstig uit de Oxford English dictionary. Van Nierop legt uit dat
propaganda ‘suggests a purposeful campaign, organized and funded by a government
agency, aiming at deliberately influencing the persuasions and the social and political
values of its subjects’. Waarom dit niet van toepassing zou zijn op de kringen rond
Willem III, is onduidelijk. Zeker valt de verspreiding van de Declaratie (1688) van
Willem III onder de ‘moderne’ definitie van propaganda van de Oxford English
dictionary. Van Nierop heeft het vervolgens zelf ook weer over propaganda als
belangrijk onderdeel van de militaire campagne van Willem III in 1688 (o.a. p. 207).
In de biografie schetst Van Nierop het beeld van Romeyn de Hooghe als een
kunstenaar die de tijd mee had als het ging om de vraag naar nieuwsprenten en
boekillustraties. Hij was begaafd, sluw en koos doelbewust de juiste momenten om
ergens in te stappen. Of het nu ging om het vervaardigen van prenten voor
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Lodewijk XIV (p. 59) of om het gebruik van de gebeurtenissen van 1672 om zijn
carrière als maker van satirische prenten te lanceren (p. 96).
Met The life of Romeyn de Hooghe krijgt de lezer beter inzicht in het functioneren
van een pragmatische opportunist aan het einde van de zeventiende eeuw. Dat de
biografie verschenen is in het Engels, komt nieuw onderzoek alleen maar ten goede.
Voor Nederlandse lezers is het echter lastig de vertaalde titels van Nederlandstalige
pamfletten te herkennen. Het is namelijk even nadenken voor het je beseft dat er met
‘Malice and the Spirit of Quarrelling Drawn after Life’ het pamflet De nyd en
twist-sucht nae't leeven afgebeeldt wordt bedoeld (p. 319).
De ondertitel van de Engelstalige uitgave is het neutrale ‘Prints, pamphlets, and
politics in the Dutch Golden Age’. Het is in dit verband opvallend dat de ondertitel
van de Nederlandstalige editie Het scandaleuze leven van Romeyn de Hooghe luidt.
Schandalen en seks, hoe oud ook, verkopen immers nog steeds goed.
RINDERT JAGERSMA

David Francis Taylor, The politics of parody. A literary history of caricature,
1760-1830. New Haven, Yale University Press 2018. 320 p., ill. Prijs: €47,99.
Een van de grote voordelen van de Angelsaksische achttiende-eeuwstudie ten opzichte
van de Nederlandse is dat de eerste kan bogen op een oneindig veel rijker repertoire
aan wetenschappelijke literatuur dan de laatste. Zowel de politieke en sociale als de
culturele en literaire geschiedenis van Groot-Brittannië en zijn (voormalige) koloniën
zijn inmiddels al door zoveel geleerde geesten onder handen genomen dat de
academische discussie zich vrijwel volledig kan richten op de herziening en
aanscherping van bestaande visies. De aandacht verschuift zo van het verzamelen
en presenteren van nieuwe feiten naar de interpretatie daarvan, een stap die binnen
het Nederlandse onderzoek veel minder makkelijk gezet kan worden, omdat er
simpelweg nog altijd te veel pionierswerk te doen is. Want hoewel de Nederlandse
achttiende-eeuwstudie de kinderschoenen inmiddels ruimschoots ontgroeid is, blijft
het toch eerder regel dan uitzondering dat je als onderzoeker de eerste bent die zich
werkelijk grondig over een onderwerp, schrijver of werk buigt. En zolang de
Nederlandse overheid de bestudering van de eigen cultuur en geschiedenis zo
stiefmoederlijk blijft behandelen, zal in die situatie voorlopig waarschijnlijk weinig
verandering komen.
De studie The politics of parody. A literary history of caricature, 1760-1830 van
de aan de universiteit van Oxford verbonden letterkundige David Francis Taylor,
vormt een treffende illustratie van bovenstaand punt. De voordelen van een rijke
academische traditie worden in dit boek maximaal uitgebuit. Taylor brengt hierin
een drietal veel bestudeerde aspecten van de Britse geschiedenis samen. Ten eerste
de zogeheten ‘Golden Age of Caricature’, die liep van circa 1760 tot 1830, en waarin
de productie van spotprenten zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht een
hoogtepunt bereikte. Dit waren de jaren waarin James Gillray en Thomas Rowlandson
actief waren, wier cartoons tot op de dag van vandaag regelmatig opduiken in kranten
en op boekomslagen, ook in Neder-
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land. Het tweede aspect betreft de Britse literatuurgeschiedenis, en dan in het bijzonder
de achttiende-eeuwse omgang met drie canonieke auteurs: William Shakespeare,
John Milton en Jonathan Swift. Taylor bekijkt hoe hun reputatie en oeuvre doorwerken
in de laat-achttiende-eeuwse en vroeg-negentiende-eeuwse cartoonproductie.
Regelmatig wordt in cartoons uit die tijd namelijk verwezen naar de genoemde
literaire grootheden en worden er beroemde scènes uit hun (toneel)teksten
geparodieerd, zoals de voorspellingen van de drie heksen in Macbeth en de ontmoeting
van Lemuel Gulliver met de koning van Brobdingnag uit het tweede deel van
Gulliver's travels.
Tot slot verhoudt Taylor zich ook expliciet tot de bestaande academische discussie
over de sociale geschiedenis van Groot-Brittannië in de achttiende eeuw. Hij staat
uitvoerig stil bij het beoogde publiek van de prenten van Gillray, Rowlandson en
consorten, en dan met name van de cartoons die literaire parodieën bevatten. Daarbij
keert hij zich tegen de gangbare visie dat deze cartoons het uitzonderlijk hoge
democratische en geëmancipeerde gehalte van de Britse publieke sfeer en politieke
cultuur omstreeks 1800 ‘bewijzen’. We zijn geneigd politieke karikaturen te zien als
onderdeel van de populaire cultuur en daarmee als evidente vertegenwoordigers van
een meer sociaal inclusieve politiek, maar stiekem zijn ze vaak veel elitairder dan
we denken, zo meent Taylor.
De auteur werkt deze stelling op bijzonder overtuigende wijze uit. Zijn voornaamste
troef vormt daarbij zijn grote talent voor close reading. Het centrale object van deze
studie bestaat weliswaar uit afbeeldingen, maar Taylor laat zien dat de methode van
de literaire analyse, die hij als letterkundige goed in de vingers heeft, zich ook prima
leent voor de interpretatie van visueel materiaal. Dat komt ook omdat geen enkele
prent uit de bestudeerde periode zuiver visueel is. Altijd speelt het woord wel een
rol en regelmatig bevatten de cartoons van figuren als Gillray en Rowlandson zelfs
opvallend veel tekst, zowel in de vorm van grote tekstballonnen als via breedsprakige
onderschriften.
Een hoogtepunt van Taylors analytische scherpte is zijn bespreking van de
befaamde cartoon Very slippy-weather (1808), gegraveerd door James Gillray naar
een ontwerp van de Anglicaanse predikant en amateur-tekenaar John Sneyd. De
centrale figuur op deze prent is een man die uitglijdt op het gladde wegdek van een
Londense straat en daarbij enige geldstukken verliest. Taylor is echter meer
geïnteresseerd in wat er op de achtergrond gebeurt. De valpartij vindt namelijk plaats
pal voor een prentenwinkel, waarvan er in die jaren in Londen tientallen waren. We
zien een aantal figuren die, met hun rug naar het publiek gekeerd, in de etalage van
de winkel kijken en de daar tentoongestelde cartoons aanschouwen.
Door een gedetailleerde analyse van deze verschillende figuren - hoe ze kijken en
ten opzichte van elkaar gepositioneerd zijn binnen de voorstelling - weet Taylor deze
prent overtuigend te interpreteren als een uiting van ‘the politics of printshop
spectatorship’ (p. 45). Hij laat zien dat het consumeren van cartoons in het Londen
van omstreeks 1800, ondanks de publieke zichtbaarheid ervan, een tamelijk elitaire
aangelegenheid bleef. Op de cartoon Very slippy-weather staat weliswaar ook een
armoedige jongen te kijken naar de etalage, maar hij bevindt zich duidelijk verder
weg van de tentoongestelde prenten dan de rest van de kijkers, en kan ze daardoor
niet echt goed zien. Daarnaast zien we door de glazen toegangsdeur ook twee figuren
die duidelijk tot de aristocratie beho-
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ren, binnen in de winkel staan en aandachtig een prent bestuderen. Er is dus sprake
van een ‘kijk-hiërarchie’. De gewone man of vrouw komt wel prenten tegen, maar
krijgt niet de gelegenheid om ze in alle rust te doorgronden en zo hun diepere
betekenis tot zich te nemen. Dat voorrecht hebben alleen de geschoolde en tot de
hogere burgerij of elite behorende Londenaren, die ook toegang hebben tot het
interieur van de prentenwinkels en in staat zijn om zelf cartoons aan te schaffen.
Deze bevinding sluit aan bij Taylors bredere vertoog over de functie en betekenis
van literaire parodieën in Britse karikaturen uit het laatste kwart van de achttiende
en het eerste kwart van de negentiende eeuw. Ook die parodieën vooronderstellen
een geschoolde lezer, die de werken van Shakespeare en Milton op zijn duimpje
kent, zo blijkt. De voorbeelden die Taylor aanhaalt, verwijzen vaak naar heel
specifieke passages uit de betreffende toneelstukken en romans. Om het plezier van
de parodie goed te kunnen smaken én om de politieke boodschap die ermee uitgedrukt
wordt te kunnen snappen, is een flinke dosis cultureel kapitaal vereist. Zo wordt het
publieksbereik van dit type cartoons automatisch ingeperkt. Dit punt komt met name
terug in de hoofdstukken over de visuele parodieën op Shakespeares Macbeth en
The tempest en op Miltons Paradise lost.
Dat het niet alleen maar elitair spel is wat de klok slaat in de wereld van de Britse
cartoon, tonen de laatste twee hoofdstukken van Taylors studie. Deze concentreren
zich vooral op de jaren tussen 1803 en 1815, de periode waarin Groot-Brittannië in
oorlog was met het napoleontische Frankrijk. Als gevolg hiervan slaan de meeste
cartoonisten een sterk patriottische toon aan. Het hele volk moet gemobiliseerd
worden voor de Britse zaak en tegen het verderfelijke Frankrijk. In die context komt
een heel ander slag literaire parodieën en vogue. Met name het op dat moment al
onder brede lagen van de bevolking bekende Gulliver's travels van Jonathan Swift
is nu een belangrijk referentiepunt. Taylor toont aan dat juist de passages en scènes
die in de ingekorte, populaire edities van dit werk centraal staan, in cartoons
geparodieerd worden. Zo kan iedere Brit zich erin herkennen.
In het slothoofdstuk verlaat Taylor het pad van de literaire parodieën en richt hij
zich op de vele verwijzingen naar de figuur van Harlequin in Britse spotprenten uit
de napoleontische tijd. Harlequin is oorspronkelijk afkomstig uit de Italiaanse
commedia dell'arte, maar tegen 1800 is hij in Groot-Brittannië al lang en breed
ingeburgerd als de hoofdpersoon van het razend populaire theatergenre van de
harlequinade. Op dat moment vormt dit het vaste kluchtige slotdeel van een type
entertainment dat de Britten kennen onder de naam pantomime, maar dat weinig met
mime in de Nederlandse betekenis van doen heeft, en eerder een combinatie van
opera, ballet en komisch toneel is. Pantomime wordt door de achttiende-eeuwse
Engelse elite beschouwd als volksvermaak en in scherpe oppositie geplaatst met de
hoge cultuur van het Shakespeare-toneel. Dat contrast wordt in de cartoons waarin
Harlequin centraal staat, flink uitgebuit. Meestal speelt Napoleon de rol van Harlequin.
Hij wordt neergezet als zowel dom als on-Engels. Zo worden sociale, culturele en
politieke spanningen vernuftig met elkaar verknoopt: de binnenlandse strijd tussen
hoge en lage cultuur, tussen ware kunst voor de fijnproever en plat vermaak voor de
massa, vormt het vehikel waarmee de nationalistische strijd tegen Frankrijk verbeeld
wordt.
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Dit laatste voorbeeld laat mooi zien dat Taylor niet alleen een goede close reader is,
maar dat hij ook een scherp oog heeft voor de voortdurend veranderende historische
omstandigheden waarin zijn prenten functioneren. De Britse politieke cultuur van
de jaren 1780 is een wezenlijk andere dan die van de jaren 1790, en de situatie na
1800 is weer geheel anders. Taylor probeert die veranderingen recht te doen door
steeds literaire parodieën van dezelfde werken uit verschillende periodes met elkaar
te vergelijken en de daarbij optredende verschillen te benoemen en verklaren.
The politics of parody bewijst ook de kracht van een intermediale benadering. De
term ‘intermedialiteit’ roept bij sommige lezers van de Mededelingen wellicht
negatieve associaties op, omdat die zou staan voor een veel te theoretische kijk op
cultuur en geschiedenis, waarbij het concrete bronnenmateriaal verdwijnt achter een
muur van jargon en abstracties. Taylor laat zien dat het ook anders kan. Het
intermediale van zijn studie zit hem er vooral in dat hij op overtuigende wijze
verbanden legt tussen literaire werken, politieke cartoons en de geschiedenis van
Groot-Brittannië tussen 1760 en 1830. Op die manier komen we erachter hoezeer
politiek en cultuur in deze periode met elkaar samenhangen, en hoezeer ook de
spanning tussen hoge en lage cultuur, en daaraan gekoppeld de spanning tussen elite
en massa, verbonden is met het politieke bedrijf en de daarbinnen spelende conflicten.
Steeds weer worden ideologische standpunten ondersteund met culturele verwijzingen
en regelmatig worden daarbij ook verschillende culturele publieken kundig tegen
elkaar uitgespeeld. Het consumeren van cartoons is in die context veel meer dan een
onschuldig tijdverdrijf. Het vormt een integraal onderdeel van de politieke en sociale
machtsstrijd die permanent gevoerd wordt.
Hoe mooi zou het zijn als een dergelijke grondige intermediale analyse ook eens
zou worden toegepast op het Nederlandse revolutietijdvak? Helaas zal dit voorlopig
een toekomstdroom blijven. Niet vanwege een gebrek aan getalenteerde onderzoekers,
maar vooral omdat een studie als die van Taylor alleen geschreven kan worden op
de schouders van reuzen. The politics of parody leunt zwaar op de vele honderden
boeken en artikelen die in de afgelopen decennia geschreven werden over Britse
cartoons, Shakespeare, Milton en de parlementaire geschiedenis van het Verenigd
Koninkrijk. Door die secundaire literatuur op een slimme manier te combineren met
scherpe close readings heeft Taylor een fraaie bouwsteen toegevoegd aan niet alleen
de Britse, maar ook de internationale studie van de achttiende eeuw. Zijn studie kan
Nederlandse onderzoekers hopelijk wel inspireren om ook ons culturele erfgoed meer
intermediaal en meer politiek te lezen.
IVO NIEUWENHUIS
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Wilma van Giersbergen, Op zoek naar werk. De productieve
kunstenaarsfamilies Hauck - Bakker - Van de Laar in Rotterdam 1770-1920.
Rotterdam, Uitgeverij Ad. Donker 2018. 366 p., ill. Prijs: €29,95.
Eén van de vele portretten die er tijdens zijn leven van Bilderdijk zijn gemaakt, is
van de schilder Hauck. Het doek zelf is spoorloos. Het enige wat rest is een versje
van de dichter, ‘Op mijne afbeelding, bij mijn vertrek in ballingschap, door den
kunstschilder Hauck geschilderd’, gedagtekend ‘Groningen 1795’. Over de identiteit
van deze schilder bestaat grote onduidelijkheid omdat er eind achttiende eeuw
meerdere portrettisten waren met die naam. Kandidaten zijn August Christian Hauck
(1742-1801), zijn halfbroer Friedrich Ludwig Hauck (1718-1801) en diens zoon
Johann Ludwig Hauck (1759-1797). Het zijn telgen van een kunstenaarsfamilie uit
Mannheim die hun werkterrein geheel of deels verlegd hadden naar de Republiek.
‘Dan komt er weer een schilder en vraagt of hij mij mag portretteren’, schreef de
dichter toen hij, op de vlucht voor de Fransen, zojuist in Groningen was gearriveerd.
Wie toch zou de orangistische ijdeltuit die Bilderdijk was, op het doek vereeuwigd
kunnen hebben?
Het antwoord is te vinden in de lijvige studie die kunsthistorica Wilma van
Giersbergen maakte van drie aan elkaar gelieerde Rotterdamse kunstenaarsfamilies:
Hauck, Bakker en Van de Laar. In het rijk geïllustreerde werk, vrijwel alles in kleur,
reconstrueert ze de levens, netwerken en artistieke productie van de kunstenaars, die
de geschiedenis zijn in gegaan als portretschilder, historieschilder, veeschilder,
decoratieschilder of decorbouwer. Bijzonder is dat ze voor haar Op zoek naar werk
gebruik heeft kunnen maken van de ateliernalatenschap van acht kunstenaars uit de
drie families. Uit de periode 1770-1920 zijn uit het atelier niet alleen zo'n duizend
tekeningen en voorstudies bewaard gebleven, maar ook correspondentie, een
kasboekje, diploma's, krantenknipsels en foto's.
De geschiedenis begint met de genoemde August Christian Hauck, die op jonge
leeftijd in 1757 arriveerde in de Republiek. Zoals zo veel kunstenaarsimmigranten
was hij voortdurend op zoek naar werk en trok van de ene plaats naar de andere,
waaronder steden als 's-Hertogenbosch, Maastricht, Leeuwarden, Den Haag en
Leiden. In 1776 vestigde hij zich voorgoed in Rotterdam. In totaal zijn er zo'n tachtig
Nederlanders door hem geportretteerd.
Hauck wordt gezien als de stamvader van vier generaties Rotterdamse
kunstschilders. Zijn dochter trouwde met de leerling van haar vader, de uit Goedereede
afkomstige Cornelis Bakker (1784-1849), specialist in portretminiaturen. Twee van
hun kinderen volgden in de voetsporen van hun vader en grootvader: Job Augustus
Bakker (1796-1876) legde zich toe op de veeschilderkunst en Arend Bakker
(1806-1843) specialiseerde zich als portreten interieurschilder. Door het huwelijk
van een derde kind, dat geen kunstenaar wilde worden, raakte de familie Bakker
geparenteerd aan de Rotterdamse kunstenaarsfamilie Van de Laar. Tot ver in de
twintigste eeuw zouden er nazaten van Hauck als kunstenaar actief zijn.
Interessant zijn de beschouwingen over de economische positie van portrettisten
en de concurrentie die zij ondervonden van kunstenaarsimmigranten. In de
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hofstad Den Haag, waar in beginsel genoeg families woonden die zich een geschilderd
portret konden veroorloven, moest August Christiaan Hauck in 1768 opboksen tegen
vakbroeders als Bolomey, Haag, Ziesenis en Humbert. Netwerken om opdrachten
binnen te halen, was de boodschap, maar succesvol was hij niet echt: zonder zijn
lidmaatschapsgeld van de tekenacademie Pictura te betalen vertrok hij naar Leiden.
Daar maakte hij kennis met onder anderen Le Francq van Berkheij, met wie hij
vriendschappelijke betrekkingen onderhield. Leiden was echter geen stad waar veel
potentiële klanten woonden. De opdrachten die Hauck binnenhaalde, waren dan ook
vrijwel allemaal van families buiten de stad.
Hoewel hij al wat was opgeklommen op de maatschappelijke ladder, was zijn
financiële positie niet riant te noemen. Toen Hauck eenmaal met zijn gezin was
verhuisd naar Rotterdam, zou hij de meeste tijd besteden aan het geven van
tekenlessen aan het Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger. Het is tekenend voor
zijn sociale stijging dat hij zich wist op te werken tot hoofdman van het
Sint-Lucasgilde. Het kunstklimaat in Rotterdam was in het laatste kwart van de
achttiende eeuw aantrekkelijk, dankzij een brede bovenlaag van de burgerij, onder
wie zich diverse kunstverzamelaars bevonden. Zo maakte hij voor de koopman
François Robertus Overschie, die hem ook al in het tekengenootschap had
geïntroduceerd, een reeks tekeningen van kostuums uit Holland en andere landstreken.
Als gematigd Oranjeman - anders dan zijn schoonzoon Cornelis Bakker, die
sympathiseerde met de patriotten - vervaardigde Hauck diverse politieke schetsen
en tekeningen. Op verzoek van Overschie legde hij in 1795 de inval van de Fransen
vast. Prachtig ingekleurde soldatenafbeeldingen waren het resultaat.
Hoewel lang niet alle Haucks in Rotterdam werkzaam waren, zijn er toch
hoofdstukken gewijd aan kunstzinnige familieleden die elders in de Republiek emplooi
vonden. Eigenlijk horen ze daarom niet thuis in deze studie, maar praktisch zijn deze
excursen wel omdat ze het beeld van de familie vervolledigen. Het betreft de
hoofdstukken over de vader van August Christian, zijn halfbroer Friedrich Ludwig
en diens zoon Johann Ludwig. De laatste twee hadden Frankfurt als standplaats maar
bereisden samen de oostelijke en noordelijke provincies in de Republiek. In Zwolle,
Nijmegen, Leeuwarden en Groningen vonden ze vele opdrachtgevers voor
geschilderde portretten, miniatuurportretten en silhouetportretten. Friedrich Ludwig
vereeuwigde bijvoorbeeld het echtpaar Pieter Feith uit Zwolle - de vader van Rhijnvis
Feith was ook al door August Christian geportretteerd - en zou als laatste het portret
van de bekende Groningse hekeldichter Gerard Nicolaas Heerkens vervaardigen. In
1792 legde hij voorgoed zijn penseel neer. Het was dan ook de zoon Johann Ludwig
Hauck die in 1795 Bilderdijk heeft geportretteerd.
Het voert te ver om hier ook de carrière aan te halen van de schoonzoon van August
Christian Hauck, zijn kleinzoons en andere rechtstreekse of zijdelingse nazaten. De
eerste drie stonden in zekere zin nog tot aan de enkels in de achttiende eeuw, maar
waren werkzaam na de Franse tijd, tot ver in de negentiende eeuw. Zij traden met
hun werkzaamheden in de voetsporen van de oude Hauck. Ook zij waren steeds op
zoek naar opdrachtgevers, verlegden soms om den brode hun werkterrein en maakten
zich verdienstelijk in het Rotterdamse teken- en schilderonderwijs.
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Op zoek naar werk is een gedegen studie naar een aantal representanten van de
Rotterdamse kunstwereld uit 1770-1920. Dankzij de ateliernalatenschap lagen de
bronnen voor het oprapen. Dit lijkt tegelijkertijd een valkuil te zijn geweest voor de
onderzoekster, want bij het contextualiseren van de vele feiten heeft ze duidelijk gas
teruggenomen. Ik had bijvoorbeeld graag meer willen lezen over de manier waarop
de Oranje ‘angehauchte’ Rotterdammer van Duitse komaf, die Hauck tot aan zijn
overlijden in 1801 bleef - had hij misschien een Prins Bernhard-accent? - zich in een
patriotse omgeving staande hield. Hij lijkt mij in 1795 een opportunist, die zich in
zijn werk nauwelijks uitsprak over zijn politieke keuzes. Ook miste ik adequate
literatuurverwijzingen. In kunsthistorisch opzicht zijn die uitstekend, maar zodra er
wordt gerefereerd aan andersoortige historische bronnen, blijken die meer dan eens
weinig actueel. Zo kan men met een verwijzing naar het Biografisch woordenboek
(1852-1878) van Van der Aa, als informatiebron over het leven van Berkheij, eigenlijk
niet meer wegkomen.
Maar deze laatste opmerkingen laten onverlet dat Op zoek naar werk een schitterend
werk is, dat in alle opzichten recht doet aan drie Rotterdamse kunstenaarsfamilies
die hoognodig aan de vergetelheid moesten worden onttrokken.
RIETJE VAN VLIET
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2019]
Joseph Crispeel, een kleine schrijver met een groot oeuvre?
Ton Jongenelen
Helaas had niet elke achttiende-eeuwse auteur het fatsoen om zijn naam te vermelden.
Elke onderzoeker kent het daaruit voortvloeiende probleem: wie schreef wat?
Gelukkig komt er zo nu en dan een broodschrijver in beeld die vermoedelijk veel
meer geschreven heeft dan bekend is, of ooit bekend zal worden. Joseph Crispeel
(1697-na 1756) was een Antwerpenaar, een Sinjoor.1 Hij studeerde filosofie in Leuven,
maakte reizen naar Londen en Parijs om Engels en Frans te leren, en woonde daarna
enige tijd in Brussel en Antwerpen.2 Vanuit zijn geboortestad verhuisde Crispeel in
1729 naar de Republiek, waar hij emplooi vond bij de 'sGravenhaegse Courant.3
Crispeel was een kleurrijk figuur. Op enig moment moet hij gekozen hebben voor
een carrièreswitch, want in juni 1737 wordt ‘Sinjoor’ genoemd als exploitant van
een bordeel aan de Amsterdamse Reguliersgracht.4 Enkele maanden later deed de
schout daar een inval. Aanwezig waren de madam Mietje Havik, de dienstmeid en
zeven meisjes.5 Crispeel zelf ontkwam aan arrestatie door sneller te rennen dan de
dienaars van de justitie, maar zijn goederen werden in beslag genomen en verkocht.6
Wat hij achterliet was geen goedkoop hoerenkot, maar een etablissement in het
bovenste prijssegment waar de klanten in de juiste stemming werden gebracht met
kleinkunst, want een van de meisjes, Anna uyt de Nes, was gekleed als Scaramouche.
Het was ook geen bordeel voor vluchtige contacten. Eerder een rendez-vous huis
voor langdurige buitenechtelijke relaties. Zo had Johanna Toussaint een opvallend
goede band met haar klant. Bij de inval van de schout klampte hij zich eerst aan haar
vast. Toen volgde hij de slee met de arrestanten tot in de herberg Het Witte Wambuis,
waar het gezelschap bij provisie werd opgesloten. Daar gaf hij een van de dienders
snoepgoed. Of deze dit aan zijn geliefde wilde bezorgen? Later maakte hij in het
stadhuis aanstalten om de trap naar beneden nemen en de boeien te bezoeken. Dat
werd hem echter verboden. Ook aan haar kant waren er naar het schijnt gevoelens
in het spel. In ieder geval wees Toussaint bij haar verhoor op het oprechte karakter
van hun relatie. Zij had zich ooit geprostitueerd, maar ‘Wat ik van te vooren ben
geweest dat hoorde nu vergeeten te weesen maar nu is hy myn liefste alleen en seedert
dat hy myne liefste is geweest heb ik nooyt met een ander te doen gehadt’.7
Bij haar collega Anna Margreta van Woudenberg laat zich eveneens een meer dan
zakelijke relatie vermoeden. Toen zij in 1746 ziek te bed lag, benoemde ze de
wijnkoper Arnoldus van Bloemen tot haar universeel erfgenaam.8 Die zorg was
wederzijds, zo bleek twintig jaar later, toen Van Bloemen overleed. Van Woudenberg
had inmiddels een verrassende nieuwe roeping gevonden: zij was non in het
benedictijnerklooster Hagenbusch bij Xanten. Van daaruit reisde ze naar Amsterdam
om een legaat van tweeduizend gulden in ontvangst te nemen.9 Vermoedelijk had
Van Bloemen een verstandshuwelijk gesloten: hij kwam uit
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Oldenzaal, maar door een geboren Amsterdamse te trouwen was hij in 1737 poorter
geworden. Wellicht ontmoette hij zijn ware liefde, Van Woudenberg, in het bordeel
aan de Reguliersgracht. Het zou zomaar kunnen.10 Ook de andere meisjes waren geen
typische hoeren. In ieder geval recidiveerden ze niet.11

Titelprent van J. Crispeel, Politiecque reflectien van staat (Utrecht 1739). Collectie UvA, Bijzondere
Collecties: OTM: OG 63-6164

Eigenlijk had Crispeel gewoon pech. In februari 1737 had de nieuwe hoofdofficier
Ferdinand van Cohen opdracht gegeven alle hoerhuizen te sluitend.12 Dat was een
fikse streep door de rekening van zijn onderschouten, want de bordeelhouders droegen
jaarlijks vijftig gulden af als recognitie.13 Jan Sgravenwaart vond de oplossing door
te gaan samenwerken met twee hoerenmadammen. Die gaven hun meisjes opdracht
om uit te kijken naar joden en getrouwde mannen. Kregen ze die in bed, dan
verwittigden zij Sgravenwaart. Vervolgens kon de klant het dreigend schandaal
afkopen. Zijn collega François Sparmont keek het trucje af en deed precies hetzelfde.
Die geënsceneerde heterdaadjes leverden goed geld op, tot in maart 1739 de
hoofdofficier zich plots realiseerde dat zijn ondergeschikten een curieuze eigen
interpretatie gaven aan zijn strenge instructies. Sgravenwaart en Sparmont werden
ontslagen en de hoofdofficier keerde terug naar het traditionele prostitutiebeleid.
Voor Crispeel kwam deze heroverweging te laat. Hij had geen overlast veroorzaakt
en zijn keurige bordeel, met tevreden meisjes, tevreden klanten en tevreden buren,
zou in andere jaren ongemoeid zijn gelaten, maar nu even niet.14

Verblijf in Utrecht
De voormalige bordeelhouder verhuisde naar Utrecht. Daar kreeg hij in mei 1738
bezoek van de Leidse boekverkoper Johannes van Kerchem. In Leiden was Antony
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gemachtigd door diens erfgenamen Aletta Maria de la Font en haar echt-
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genoot Joannes de Graaff. Crispeel werd aangenomen als redacteur tegen een
traktement van duizend gulden per jaar, verliet Utrecht en meldde zich hoopvol bij
zijn nieuwe opdrachtgevers.
Dat was echter te vroeg gejuicht. Antony de la Font had veertien of vijftien jaar
tevoren het werk uitbesteed aan Etienne Luzac en die liet zich niet zomaar buitenspel
zetten. Luzac vond een willig oor bij de lokale overheid, want de erfgenamen woonden
in Den Haag en aangezien het door de Staten van Holland afgegeven octrooi niet
bepaalde dat de courant per se in Leiden moest worden gedrukt, wilden de
burgemeesters voorkomen dat de drukkerij naar Den Haag zou worden verplaatst.
De stadssecretaris kwam met een voorstel waaraan De Graaff en De la Font zich niet
konden onttrekken: Luzac nam feitelijk het bedrijf over, maar zou tot de afloop van
het octrooi jaarlijks twaalfhonderd gulden afdragen aan de erven De la Font.15
Met een vergoeding van vijfhonderd gulden keerde Crispeel terug naar Utrecht.16
De benoeming in Leiden was hem ontgaan, maar gelukkig had hij voldoende werk
om handen: in oktober 1739 bracht de Amsterdamse uitgever Arnoldus Lobedianus
een heruitgave op de markt van een berucht anoniem pamflet uit 1690, de Spiegel
der waarheid.17 De auteur, Ericus Walten, had destijds betoogd dat de Republiek
altijd beter af was geweest onder een stadhouder. Alle tegenslag en malheur moesten
worden verklaard uit het wangedrag van de regenten. Die bewering bracht de
gemoederen in beroering en Walten eindigde zijn leven in de Gevangenpoort in Den
Haag.
Vijftig jaar later bleek de Spiegel nog altijd controversieel. Amsterdam besloot
dit boekje, ‘opgevult met lasterlijke, injurieuse, seditieuse en onwaaragtige expressien
en reflectien, deese en geene oude familien van Regeering betreffende’ te verbieden.18
Lobedianus werd bij verstek veroordeeld tot levenslange verbanning uit het gewest.19
En net zoals Walten destijds weerwoord had gekregen, zo kreeg Lobedianus dit ook.
In zijn Politiecque reflectien (1739) stelde Crispeel dat niet de regenten, maar juist
de stadhouders steeds weer het land in ellende hadden gestort.20

De koning van Corsica
Bij de uitgever van de Politiecque reflectien, Johannis Eveld in Utrecht, verscheen
in datzelfde jaar een tekst over een beroemde tijdgenoot, Teodoro il primo, ‘de koning
van Corsica’. In 1736 had de Corsicaanse opstand tegen Genua een verrassende
wending gekregen. De Groningse avonturier Johan Willem Ripperda was in Marokko
betrokken geraakt bij een interne machtsstrijd die zo goed als verloren was. Aangezien
hij de kas van de verliezende factie onder zich had, dacht hij zijn politieke carrière
een Corsicaans vervolg te kunnen geven. Een andere avonturier, Theodor von Neuhoff,
kreeg een schip vol wapens mee.21 Von Neuhoff koos echter voor zijn eigen belang
en liet zich na zijn aankomst door de enthousiaste Corsicanen tot koning kronen.
Vervolgens verliet hij zijn koninkrijk onder de belofte terug te komen met nog meer
wapens. Zijn zoektocht naar internationale steun bracht hem in Amsterdam. Daar
werd hij onmiddellijk gearresteerd wegens enkele nog uitstaande schulden. De civiele
gijzeling was van korte duur, want Von Neuhoff beloofde op zijn koninklijke woord

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

van eer dat hij zijn schulden tot op de laatste cent zou terugbetalen.22 Die coulante
behandeling van het berooide staatshoofd laat zich verklaren uit het gegeven
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dat een groep Amsterdamse durfondernemers onder leiding van Lucas Boon bereid
bleek geld te investeren in de Corsicaanse opstand. Tot deze geldschieters behoorde
ook de Amsterdamse president-schepen Daniël de Dieu.
In juni 1737 vertrok Von Neuhoff met één schip. Hij slaagde er niet in Corsica te
bereiken. Een jaar later deed hij een hernieuwde poging, nu met drie schepen. Hij
ritselde een oorlogsschip via een marineofficier die in zijn project geïnvesteerd had
en die bereid was zijn uitzending naar de Middellandse Zee te combineren met het
behartigen van zijn privébelangen. Met het fregat aan zijn zijde slaagde Von Neuhoff
erin het Genuaans cordon te doorbreken. Helaas liet Corsica zich niet meer zo
gemakkelijk veroveren, want in november 1737 had Frankrijk de zijde van Genua
gekozen. Bovendien riep Parijs de Nederlandse ambassadeur op het matje. Dat
diplomatieke protest had effect, want de Republiek distantieerde zich ogenblikkelijk
van de wapensmokkel. De stad Amsterdam volgde het goede voorbeeld en
veroordeelde Zacharias Ludicke, een kapitein die in opdracht van Von Neuhoff
scheepsvolk ronselde, tot een boete van 2100 gulden.23 Zelfs de investeerders, Lucas
Boon incluis, trokken de handen af van het project. Zij hadden hun schepen nooit
maar dan ook nooit opdracht gegeven om koers te zetten naar Corsica en wisten niet
beter dan dat iedereen onderweg was naar Livorno.24
Het Corsicaanse avontuur eindigde dramatisch. Boon ging failliet. Von Neuhoff
werd in 1749 in Londen wegens schulden in gijzeling genomen. Hij stierf zeven jaar
later, een week na zijn vrijlating. En Corsica is nooit onafhankelijk geworden. In
1768 verkocht het moegestreden Genua het eiland aan Frankrijk. Wel leverde de
affaire veel publiciteit op. Crispeel besloot een graantje mee te pikken en publiceerde
onder het prachtige pseudoniem Joli Coeur d'Argent Court (blij van hart maar ‘à
court d'argent’, slecht bij kas) een criminele roman, De gekroonde Mof, waarin hij
niet alleen het verhaal van koning Theodor vertelde, maar de lezer ook verraste met
een chronique scandaleuse van overspelige Amsterdammers.25 De uitgave moet zijn
geldzorgen hebben verlicht, want een jaar later verscheen het vervolg, De dwaalende
Moff, quasi te Deventer bij Marinus de Vries.26 Het fictieve impressum doet vermoeden
dat Crispeel rekening hield met strafrechtelijke repercussies. Terecht, want na
verschijning van het eerste deel vroeg de Amsterdamse hoofdofficier zijn advocaat
om juridisch advies.27 Uiteindelijk zag hij echter af van vervolging.

Het Satyricum ultrajectinum medicinale
Het Amsterdamse onderzoek kon Crispeel niet deren, maar eind mei 1740 kwam hij
in Utrecht in de problemen. Toen hij in 1756 door de Amsterdamse hoofdofficier
verhoord werd, zou Crispeel beweren dat hij ooit uit die stad verbannen was wegens
De Utrechtsche Snapster, redenerende over verscheide, zo wysgeerige, critische,
politieke als boertige en ernstige stoffen.28 Dit blad verscheen twee keer per week
bij Eveld en pretendeerde geschreven te zijn door een vrouwelijke auteur, Emilia
van der S***n.29 De zesde en laatste aflevering dateert van donderdag 19 mei 1740.
Elke aflevering bevat vier pagina's met gedichten, boertige voorvallen en
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internationaal nieuws. Het was geen wereldschokkende uitgave en bevatte helemaal
niets dat aanleiding zou kunnen geven tot een verbod.
Crispeel verzweeg de ware toedracht. Zijn verbanning hield verband met iets
anders. De boekverkoper Etienne Neaulme publiceerde een tijdschrift Le Philo-
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sophe Invisible ou le Génie nouvelliste critique & galant. Aflevering 22, uit mei
1740, bevatte een recensie van de Lettres sur la religion essentielle à l'homme,
distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire (1739) van de Zwitserse schrijfster
Marie Huber. De recensent ging meteen ook maar in op een weerlegging van de
Lettres door een dominee uit Genève en koos onomwonden de zijde van Huber: alles
wat in de Heilige Schrift belangrijk is, is door God duidelijk uitgedrukt en al die door
theologen in kerkelijke confessies gepreciseerde zogenaamde verborgenheden zijn
volstrekt irrelevant. De Waalse kerk besloot de auteur, die kennelijk in Utrecht
woonachtig was, aan te spreken op zijn ‘sociniaanse’ opvattingen en wendde zich
meteen ook maar tot de burgemeesters ‘pour arreter le cours de tels blasphemes’.30
Dat lukte. Burgemeesters en vroedschap besloten deze uitgave te verbieden.31
Bovendien kregen de schepenen opdracht onderzoek te doen naar de recensent.
Dat zij hem niet vonden, laat zich verklaren uit de gelijktijdige ontwikkelingen
rondom een derde titel. Crispeel werd niet formeel bestraft voor zijn religieuze
opvattingen, maar hij was wel in opspraak geraakt. Dat betekende niet alleen het
einde voor Le Philosophe Invisible, maar ook voor De Utrechtsche Snapster. De
gedupeerde auteur zocht naar compensatie voor de gederfde inkomsten en die vond
hij: pastoor Willibrordus Kemp had de katholieke arts Joseph Strijdonk gekoppeld
aan een al even deugdzaam katholiek meisje, Anna van der Wel. Strijdonk vermaakte
zich echter ook met een geestelijke dochter, Adriana Staal. Toen zij zwanger bleek,
ontvluchtten Strijdonk en Staal de stad. Het was voor Crispeel niet al te moeilijk om
op dit schandaal een passend gedicht te vervaardigen. Het Satyricum ultrajectinum
medicinale excelleerde in schunnige toespelingen op probate geneesmiddelen voor
liefdeszieke klopjes.32 Ongetwijfeld zou deze erotische tekst goed verkopen, maar er
was een snellere manier om de acute geldnood te lenigen. Crispeel benaderde pastoor
Kemp: als corrector was hem toevallig deze tekst in handen gevallen. Wellicht was
meneer pastoor genegen om twintig dukaten te betalen? - dan zou Crispeel, die de
kwaadste niet was, de hele oplage opkopen en werd de schande wijselijk vermeden.
Helaas liet Kemp zich niet chanteren. Hij verwittigde de hoofdofficier en Crispeel
werd levenslang uit de stad verbannen.33

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

Titelprent van De opvolger van Joli Coeur d'Argent Court, De dwaalende Moff (Deventer 1740).
Collectie Rijksmuseum: RP-P-OB-67.396

De vermomde wolf
Crispeel verhuisde naar Alkmaar. Daar publiceerde hij drie Franstalige pamfletten
tegen de voorgenomen uitbreiding van de landmacht. Dat vond hij de
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dwaasheid ten top, want Engeland stond op het punt de absolute hegemonie ter zee
te veroveren en om het internationale machtsevenwicht te bewaren moest de Republiek
niet het leger, maar de vloot versterken. Het leidde tot een felle discussie en
waarschijnlijk verkocht een en ander bijzonder goed, want van deze pamfletten en
de weerwoorden erop verscheen een Nederlandse vertaling, Het pro en contra, bij
de Alkmaarse drukker en boekverkoper Jacobus Over.34 Bovendien blijkt uit een
advertentie in Het pro en contra dat Over tegelijkertijd een wekelijkse
Noordhollandsche Post-Tydinge publiceerde. Helaas zijn daarvan geen exemplaren
overgeleverd, maar Crispeel zal er ongetwijfeld de hand in hebben gehad.
Inmiddels waren de schrijver en zijn uitgever betrokken geraakt bij een dreigend
schisma in de Alkmaarse katholieke kerk. Op 28 mei 1740 overleed de eerwaarde
heer Christophorus Sourhuis. Het was usance om na de dood van de pastoor de
kapelaan over te plaatsen en met een schone lei te beginnen, maar in dit geval wendden
de parochianen zich tot de wereldlijke overheid. Zij bedongen dat kapelaan Willem
Kleef tot pastoor werd benoemd. De pauselijke nuntius had weinig keus, want als
aan deze eis niet werd voldaan, zouden de burgemeesters alle katholieke kerken
sluiten.35 De benoeming van Kleef leidde tot een felle reactie van de Hoornse
wijnhandelaar, dichter en amateur-historicus Jan Bent. Bent was een ultramontaanse
katholiek van de oude stempel. Naar zijn mening werd de Republiek geregeerd door
gruwelijke ketters van wie elke gelovige zich verre moest houden. Zelfs binnen de
katholieke kerk stond hij bekend als ongezeglijk. De Hoornse pastoor Johannes Cane
mopperde dat zijn eigengereide parochiaan en armenvoogd ‘in driften altyd wil
uytbreken’. Daarnaast verweet hij hem ‘al te grooten verbeeldingen van sig selfs’.36
Ook in de zaak-Kleef liet het standpunt van Bent aan duidelijkheid niets te wensen
over: Kleefs benoeming was onwettig en dus mochten katholieken niet bij hem ter
kerke gaan. Hij verwoordde dit standpunt in een anoniem pamflet, De ontzwagtelde
val van Heli of wolf in de schaapskooi.37 De anonimiteit leidde tot enige verwarring,
want kort daarop suggereerde Crispeel, eveneens anoniem, in zijn De vermomde wolf
in het schaapsvel ontdekt, dat Jan Baptist Brikkenaar, de pastoor van Oudorp, de
hand had gehad in De ontzwagtelde val.38 Die ontkende het auteurschap.39 Toen
Crispeel verklaarde dit niet te geloven, herhaalde Brikkenaar dat hij volmaakt
onschuldig was.40
Vermoedelijk woonde Crispeel in Oudorp, op enkele kilometers van Alkmaar, en
was er enige animositeit ontstaan tussen beide heren. Daarom viel zijn verdenking
in eerste instantie op pastoor Brikkenaar, maar uiteindelijk kreeg Crispeel door met
wie hij dan wel te maken had. Hij grapte dat een Nieuwjaars gedicht van zijn opponent
rook alsof het uit een wijnpakhuis kwam en over een volgende tekst, de Herders
rouwklagt, merkte hij veelbetekenend op dat die in Hoorn (maar kennelijk niet in
Alkmaar) op straat werd uitgevent.41 Daarentegen tastte Jan Bent vooralsnog in het
duister.42 In zijn onmetelijke boosheid schreef de Hoornse wijnhandelaar het ene
pamflet na het andere, maar hij wist niet tegen wie. In ieder geval was degene tegen
wie hij het opnam geen geboren Hollander: De vermomde wolf stond immers vol
fouten tegen de rijmklanken.43 Die pruldichter, die niet wist hoe bepaalde klinkers
worden uitgesproken, was ongetwijfeld afkomstig uit Brabant. De taalkundige kritiek
kwam hem te staan op een scherpe reprimande: Crispeel antwoordde dat zijn
tegenstander, gezien
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alle regionale verschillen in de uitspraak van het Nederlands, niet het minste recht
had om hem de wet voor te schrijven.44

Portret van de Hoornse wijnhandelaar Jan Bent. Particuliere collectie (foto Annemieke Houben)

Pas toen de discussie al lang achter de rug was, begon Bent te vermoeden wie hem
zo had dwars gezeten. In 1741 verscheen een afsluitend overzicht, het Volkome berigt.
De schrijver (Jan Bent) hekelde de muitende parochianen die tegen alle regels in hun
eigen zin hadden doorgedrukt. Hij vroeg zich af wie die infame pamfletten geschreven
had en maakte melding van een door hem ontvangen brief waarin hem verzekerd
werd dat zijn tegenschrijver niemand anders was dan ‘die Karel uit eene nabuurige
Provintie, om Eerrooven gebanne’.45 Een jaar later kreeg hij het definitieve bewijs
in handen toen Jacobus Over uit de school klapte: hij had destijds in opdracht van
twee vooraanstaande Alkmaarse katholieken, vader Theodorus en zoon Gerardus
van Heijmenbergh, al die pamfletten ter ondersteuning van pastoor Kleef gedrukt en
nu eiste hij betaling. De tegenpartij (naar ik aanneem opnieuw Bent) publiceerde de
briefwisseling met snerend commentaar op de vier betrokkenen: vader en zoon Van
Heijmenbergh, de gedupeerde drukker en een verder niet aangeduide ‘Stichtse
schrijver’.46 Vermoedelijk was die ‘Stichtse schrijver’ de auteur van alle door Over
gedrukte pamfletten.47

De verrezen Cartouche
Inmiddels had Crispeel de laatste hand gelegd aan een nieuwe criminele roman, zijn
derde. Hij schreef deze tekst op aanvraag, want zijn mecenas Theodorus van
Heijmenbergh zat als hoofdingeland van de Schermer verlegen om een handige
auteur. Het polderbestuur was namelijk in aanvaring gekomen met de diender van
de Nieuwburgen (het rechtsgebied rondom de Schermer), Jacob Gerritsze van Leyen,
alias Jaap Phlippen. Na klachten over diens grove machtsmisbruik kreeg notaris
Jacob van Bodeghem opdracht getuigenverklaringen in te zamelen, maar de getuigen
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à charge werden prompt weersproken door getuigen à décharge. Zo ondertekenden
meer dan zestig inwoners van de Schermer een manifest dat zij erg tevreden waren
over Van Leyen omdat die ‘de polder van alle quaed volk en landlopers suijver
gehouden heeft’.48
Al die verklaringen pro en contra vormen een onontwarbare kluwen van
aantijgingen, maar Van Leyen komt eruit naar voren als een grofgebekte rouwdouw
die weinig subtiel te werk ging. Uiteindelijk zouden de klagers het pleit winnen: in
september 1738 werd Van Leyen ontslagen. Er kwamen echter nog steeds
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klachten binnen over zijn agressieve gedrag. Daarom besloten de Gecommitteerde
Raden in juli 1739 om Van Leyen uit de Nieuwburgen te verbannen. Tot overmaat
van ramp ontzegden de burgemeesters van Alkmaar hem de stad.49 En daarmee was
het leed nog niet geleden: het strenge beleid van Van Leyen was aangemoedigd door
de baljuw, Jacob Coren van der Mieden, heer van de Nieuwburgen én van
Callantsoog.50 Toen Van der Mieden in 1743 beschuldigd werd van machtsmisbruik
tegen Jan Harge, de baljuw van Callantsoog, nam het Hof van Holland gemakshalve
ook Van Leyen in hechtenis. Die zou van pas kunnen komen in het proces tegen zijn
voormalige superieur.51 Dat proces wilde echter niet vlotten. In 1751, toen Van der
Mieden in voorarrest was overleden, kwam Van Leyen vrij. Hij werd verbannen uit
het gewest, maar in 1757 opgepakt in Hoorn en op een schip naar de Oost gezet.
Het gekrakeel ging gepaard met veel publiciteit. In 1739 publiceerde het
polderbestuur een verzameling van bewijsstukken, Alle de gruwelyke en
ongepermitteerde quellingen, boosheden en euveldaden.52 Van Leyen schreef een
uitvoerig weerwoord, dat naar eigen zeggen met toestemming van de hoofdofficier
van Amsterdam in een oplage van tweeduizend exemplaren gedrukt werd door Rudolf
Brouwer in Amsterdam. Van Leyen betoogde dat de door notaris Van Bodeghem
ingezamelde verklaringen geen bewijs vormden, want ze waren afkomstig van poepen
(Duitse marskramers) die door Van Leyen ambtshalve bestraft waren, en van nog
wat andere schurken en schoeljes. Het bleek niet eenvoudig om dit standpunt onder
de aandacht te brengen, want in Alkmaar werd het Grondelyke, redelyke, in waarheid
zonder leugentaal bestaande antwoord verboden.53 Bovendien sloeg de tegenpartij
hard terug.
In maart 1741 verscheen Den verrezen Cartouche, volgens de titelpagina
geschreven door ene J.C.54 Jaren later diende Van Leyen een verzoek in om te worden
ontslagen uit voorarrest. In dit rekwest schreef hij dat zijn tegenstanders hun toevlucht
hadden genomen tot een snode list:
daar was op die tijt tot Alkmaar enen Crispijn, die tot uijtregth gegeselt
en gebannen was: soo de heer Jan Froet van Alkmaar den Suppt heeft
vertelt, En die Crispijn was gelogeert in 't schippershuijs tot alkmaar bij
enen Jacob Tuen, en daar quam bodeghem meest alle daage bij, en die
Crispijn schreeft een boek tot naadeel van de Supp[lian]t en met de naam
van verrese kardoesie, soo dat den Suppt worde vergeleeken, bij de
moordenaar kardoesie die in vrankrijk gerabraakt is, en naa dat Crispijn
dat boekie geschreeven had, en apperent wel voor betaalt was, is hij voort
gegaan sonder men gehoort heeft waar hij gebleeven is.
Ook hekelde hij de tendentieuze inhoud van Den verrezen Cartouche. ‘Crispijn’ had
de notariële attestaties, die op zich al onbetrouwbaar waren, aangevuld met drie
schofterige kletsverhalen: Van Leyen had ooit vergeefs geprobeerd een dronken boer
te beroven, hij had, al even vergeefs, met een zwartgemaakt gezicht een straatroof
willen plegen, en hij had twee pistolen afgevuurd op een zwangere vrouw. Die werd
niet getroffen, maar kreeg wel een miskraam. Dit was echt beneden alle peil. Van
Leyen vond zich in die mening gesteund door het professionele oordeel van wijlen
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zijn medegevangene Jacob Campo Weyerman: die las Den verrezen Cartouche en
had via de cipier laten weten dat deze tekst geschreven was door guiten.55
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De Snelziende Lynceus
In deze jaren was Crispeel niet volledig afhankelijk van zijn schrijverschap. Zo
schnabbelde hij bij als verzochte getuige bij de notaris in Oudorp, zijn vermoedelijke
woonplaats.56 Gezien enkele machtigingen die hij ontving, had hij ook een
incassobureau. Daarnaast trad hij op als tussenpersoon bij de verkoop van onroerend
goed.57 Bij al deze transacties verving Crispeel zijn katholieke voornaam Joseph door
Jan en de notariële akten ondertekende hij met een zwierige handtekening als J.
Crispeel. Ook na zijn vertrek uit Noord-Holland wist hij zich inkomsten te verschaffen
uit onduidelijke zakelijke bezigheden. Van november 1750 tot 1 maart 1751 huurde
Crispeel een kamer in Amsterdam. Nadat hij daar was vertrokken zonder de rekening
te voldoen, kwam hij terecht in Den Haag, waar hij in een rechtszaak de belangen
behartigde van twee inwoners van Medemblik, Claes Mast en Sijmen Pich. Vanaf
eind 1752 tot 1 mei 1753 woonde Crispeel in de Watergraafsmeer. Ook hier verliet
hij zijn logement zonder te betalen, met achterlating van de hem toevertrouwde
documenten van Mast en Pich. Daarna verbleef Crispeel twee jaar lang te Maarssen.
In 1754 nam hij zijn intrek bij een kleermaker in Amsterdam, waar hij werd
achterhaald door Mast en Pich. Tijdens de rechtszaak kwamen tal van
onregelmatigheden aan het licht. De schepenen besloten Crispeel levenslang uit het
gewest te verbannen.58
Hoewel de Amsterdamse hoofdofficier vooral benieuwd was naar de louche
financiële handel en wandel van de verdachte, kwamen tijdens de verhoren ook diens
literaire antecedenten aan de orde. Crispeel liet zich echter niet in de kaart kijken.
De verdachte deed zich consequent voor als een keurige vertaler van encyclopedische
werken. Zo zou de Utrechtse verbanning te maken hebben gehad met het weekblad
De Utrechtsche Snapster. Het Satyricum ultrajectinum medicinale bleef ongenoemd,
net zoals alle andere publicaties van lager allooi. Die blijven dan ook verborgen.
Het is echter natuurlijk altijd leuk om te speculeren. Zo komt Crispeel in
aanmerking voor het auteurschap van De Snelziende Lynceus (1748-1750).59 De
auteur van dit weekblad kwam er eerlijk voor uit dat hij om den brode schreef, hoewel
het natuurlijk niet verboden was om al schrijvende de wereld te verbeteren. De eerste
afleveringen waren nogal boertig en scabreus. Lynceus zag daar geen kwaad in.
Lezeressen die bezwaar maakten tegen zijn expliciete taalgebruik waren kennelijk
oud en wijs genoeg om te verstaan wat hij bedoelde.60 Hij was ook openhartig over
zijn eigen seksuele moraal: Lynceus hield wel van de vrouwen. Dat begon al in zijn
jeugd: ‘Toen ik myn Vaders meid met jong had gebroeit, moest 'er geen vrouwmensch
meer in de kraam komen, of Lynceus had 'er ten minste een oor aan gezoomt’.61
Inmiddels was hij naar eigen zeggen volmaakt gelukkig getrouwd, maar het advies
aan zijn mannelijke lezers doet iets anders vermoeden: ‘wees zo bang voor het trouwen
als de Duivel voor het Wywater’.62 Nog opvallender is dat hij zichzelf niet presenteerde
als een brave huisvader. Zo wist hij na een bordeelbezoek zijn boze echtgenote in
een half uur te sussen.63 Uiteindelijk kwam die liefhebberij hem echter duur te staan,
want bij een bezoek aan de Goudse prostituee Margareta Straatman liep hij een
geslachtsziekte op. Het leidde tot de ene na de andere sneer naar ‘morbeuse Griet’
en tot enkele zéér vrouwonvriendelijke vertogen, maar na wat mijmeringen over een
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aanstaande dood drong bij hem het besef door dat hij zich gewoon had moeten
beheersen.64
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Een jonge baron doet in een bordeel praktische kennis op van de wereld. Gravure van Daniel Nikolaus
Chodowiecki (1773). Collectie Rijksmuseum: RP-P-OB-13.610

Wellicht vanwege zijn gezondheidsproblemen werd Lynceus ernstiger. De overgang
van een humoristische ‘mercuriale’ naar een meer levensbeschouwelijke
‘spectatoriale’ stijl resulteerde in scherpe kritiek op de protestantse geestelijkheid.
De dominees hebben ‘van buiten zedigen praat, en van binnen geen daad’ en worden
helaas meer gezien op de Heren- en Keizersgracht dan op de Zeedijk en in de
Duivelshoek.65 Deze schampere opmerkingen vielen niet bij iedereen in goede aarde.
Lynceus meldde dat men aanstoot nam aan zijn opvattingen, maar de kerkelijke
verontwaardiging kon hem niet deren, want ‘Lynceus is doof voor het geruisch der
zwarte vliegen’. Al schrijvende kwam hij echter tot andere gedachten, want enkele
pagina's later, in dezelfde aflevering, verraste hij zijn lezers met de boude mededeling
dat het blad een nieuwe redacteur had gekregen. De voormalige auteur dr. A. Outing
was opgevolgd door ene A.G.66 Een aantekening in het UBA-exemplaar decodeert het
grapje: outin is Grieks voor niemand. Bij de vervanging van A. Outing door A.G.
had dus niemand de redactie verlaten.
Op de korte termijn leidde de gepretendeerde redactiewisseling tot het beoogde
resultaat. Het blad bleef vooralsnog ongemoeid. Drie maanden later ging het toch
nog mis. Lynceus vergeleek de katholieke kerk met de protestantse en kwam tot een
verrassend oordeel: al die paapse superstitiën zijn natuurlijk lachwekkend en de
gereformeerden staan dichter bij de waarheid, maar de katholieken zijn beter in hun
pastorale zorg. In Italië en ook in Brabant en Vlaanderen bezoeken de priesters alle
zieken. In de Republiek komen de predikanten alleen bij de rijken.67 Het is niet
ondenkbaar dat de doodzieke auteur een en ander aan den lijve had ondervonden.
Dit venijnige commentaar op de publieke kerk moest hij echter bezuren. De Snelziende
Lynceus hield op te verschijnen en pas meer dan een half jaar later werd de uitgave
hervat.68
In de laatste afleveringen bleef de kerk buiten schot. Lynceus gaf zijn vertogen
een meer politieke inhoud, maar zonder zich te profileren als staats- of
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stadhoudersgezind. Er is ooit beweerd dat de auteur op een vleierige manier de
stadhouder was toegedaan, maar dat is onjuist.69 Nog vóór de afgedwongen
onderbreking spotte Lynceus met de opstandige burgergecommitteerden en schutters
van Leiden die in weerwil van al hun martiale retoriek geen enkel verzet hadden
geboden toen in november 1748 het leger ingreep.70 Hij sneerde dat ‘Lange Harmen’
(Harmanus van den Burg, de anonieme auteur van een schier
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onafzienbare reeks doelistische pamfletten) met de pokken beslagen was.71 Ook gaf
hij giftig commentaar op alle zogenaamde orangisten die zich demonstratief met
oranjecocardes tooiden: hun enthousiasme was onwaarachtig.72 En na de onderbreking
hervatte Lynceus zijn schrijverschap met een ironische lofzang op de onenigheid.
Als de predikanten zich moesten beperken tot het Evangelie, zouden ze geen stof tot
prediken hebben. Hij eindigde met een dubbelzinnige opmerking over het herstelde
stadhouderschap: aan de onenigheid zijn we het behoud van ons Vaderland
verschuldigd,
want ik vraag of men zonder de oneenigheid over twee Jaren in ons
Nederland ontstaan, ooit het geluk zouden gehad hebben een Vorst gelyk
onzen Erfstadhouder, met alle deugden verciert, aan het hoofd van onze
Republiecq te zien? Dus heeft de oneenigheid op een dag gedaan, dat in
Vyf-en-veertig Jaren de Eendracht niet te weeg kon brengen.73
Hier is geen vleierige stadhoudersgezinde aan het woord. Dit heet sarcasme.
Lynceus had geleerd behoedzaam te schrijven. Na de gedwongen onderbreking
redeneerde hij veiligheidshalve vanuit het landsbelang. Lynceus stelde zich op het
politiek correcte standpunt dat de Republiek voor haar overleven afhankelijk was
van de belastingafdracht. Daarom mocht de rechtmatigheid daarvan door niemand
betwist worden. Hij had geen medelijden met de voormalige doelisten die sip
constateerden dat ze toch belasting moesten betalen, maar haalde tegelijkertijd ook
fel uit naar de staatsgezinde pamflettisten die zich openlijk verzetten tegen de door
de stadhouder ingevoerde fiscale vernieuwingen.74 Daarmee liet Lynceus zich kennen
als een antirevolutionaire staatsgezinde die na de machtswisseling van 1747-1748
omwille van de noodzakelijke orde en rust knarsetandend het stadhouderlijke gezag
accepteerde. Dit legalisme, gecombineerd met zijn oproep om zonder verdere chicanes
eerlijk belasting te betalen, sloot echter niet aan bij de maatschappelijke
ressentimenten en deed dus vermoedelijk afbreuk aan de verkoopcijfers. In mei 1750
kwam dan ook het definitieve einde. Lynceus nam afscheid met een kort voorwoord
bij de laatste twintig afleveringen. Hij dankte de lezers voor hun belangstelling en
hun geld en hij bleef ‘hun Hongerige Dienaar Lynceus’.

Het verborgen oeuvre
De toeschrijving van De Snelziende Lynceus aan Crispeel is speculatief. Een belangrijk
argument is het taalgebruik. Allerlei terloopse verwijzingen naar het rijke roomse
leven verraden een katholieke opvoeding. Een ander aanknopingspunt is de
belangstelling voor de journalistiek. Zo moppert Lynceus op de kranten van zijn tijd.
Die zijn veel te dor en droog. Hij stelde de voormalige koffiehuiseigenaar Felix de
Klopper, van 1719 tot 1738 eigenaar en redacteur van de Leydse Courant, ten
voorbeeld aan de hedendaagse journalisten.75 En zo nu en dan ging Lynceus terug in
de tijd. De oudste herinnering die kan worden gedateerd is een bezoek aan Gelderland
in 1729.76 Ook dat past bij het daderprofiel, aangezien Crispeel tot dat jaar in
Antwerpen woonde.
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De Snelziende Lynceus is echter niet meer dan een voorbeeld van wat Crispeel
zou kunnen hebben gedaan. Ongetwijfeld heeft hij nog veel meer geschreven. Tussen
18 juni 1747 en 18 januari 1749 ontbreekt zijn naam onder de akten van
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de notaris in Oudorp.77 Maakte hij in deze onrustige periode zijn schrijftalent te gelde
met bijdragen aan het politieke debat? Dat ligt eigenlijk wel voor de hand, maar wat
schreef hij dan? En de in De gekroonde Mof en De dwaalende Moff geëtaleerde
schrijverstechnieken doen vermoeden dat Crispeel zijn hand niet omdraaide voor
een romannetje meer of minder. Met andere woorden, het is niet ondenkbaar dat
Crispeel vanaf 1730 tot zijn overlijden een aanzienlijk aandeel had in de productie
van Nederlandstalig populair proza en wie bij lezing van een niet al te hoogstaande
tekst uit deze periode de indruk krijgt dat de auteur een antiklerikale voormalige
katholiek was, wordt uitgenodigd om eens aan Joseph alias Jan Crispeel te denken.
Helaas is niet bekend hoe lang deze ijverige, maar niet al te getalenteerde scribbelaar
nog heeft voortgeploeterd. Naar ik vermoed is hij omstreeks 1765 overleden.78

Eindnoten:
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2244-253 (schepenen, criminele dossiers, 1740 nr. 6), verhoor van 12-7-1740.
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kleren die per ongeluk onder de hamer waren gegaan, zie idem, nr. 221 (journaal, 11-2-1740).
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8 SAA, toegang 5075 (oud notarieel archief) [voortaan ONA], nr. 11102, akte 321 (Johannes
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notulboek 1736-1739).
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van de provintie van Holland benevens eenige leden van dien ten hoogste zyn geledeerd (Utrecht,
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22 SAA, ORA, nr. 1962 (gepriviligeerde rol, 29-4-1737) met het vonnis van 7-5-1737. Zie ook: SAA,
ms. Jacob Bicker Raije, ‘Notitie van het merkwaardigste meijn bekent’, deel 1, p. 63 (22-4 en
6-5-1737); Jean Rousset de Missy aan Prosper Marchand, 1737, in: Christiane
Berkvens-Stevelinck en Jeroom Vercruysse (red.), Le métier de journaliste au XVIIIe siècle.
Correspondance entre Prosper Marchand, Jean Rousset de Missy et Lambert Ignace Douxfils
(Oxford 1993), p. 45-46, en P.J. van Winter, ‘Koning Theodoor van Corsica in Amsterdam’,
in: Jaarboek Amstelodamum 38 (1941), p. 96-131.
23 SAA, ORA, nr. 397, f. 109-111vo, 122vo-123, 128vo en 145vo (confessieboek, 2, 3, 7 en
19-6-1738). Ludicke kon de boete niet betalen en bleef tot eind juli in arrest, zie SAA, ORA, nr.
631 (cipierrekening 1732-1744), aantekening bij de rekening over november 1738-januari 1739.
24 SAA, ONA, nr. 8847, akten 117-119 (Jan Barels, 17-2-1739).
25 Joli Coeur d'Argent Court [J. Crispeel], De gekroonde Mof of Theodorus op stelten. Behelzende
eenige van zyn gevallen wel voornaamentlyk hier te lande gebeurt. Met nog eenige andre
vertelsels. Alles in boertende samenspraaken verhandeld (Utrecht, Johannis Eveld 1739).
26 De opvolger van Joli Coeur d'Argent Court [J. Crispeel], De dwaalende Moff. Of vervolg van
Theodorus op stelten (Deventer, Marinus de Vries 1740).
27 SAA, ORA, nr. 122 (bijlagen bij de rekening van de hoofdofficier 1732-1741). De rekening van
mr. Arnoldus Commelin over 1741 vermeldt van 6 tot 18-1-1741 diverse kosten met betrekking
tot De gekroonde Mof.
28 SAA, ORA, nr. 415, f. 163 (confessieboek, 15-11-1756).
29 UB Leiden heeft nrs. 2-6 (5 tot 19-5-1740).
30 HUA, toegang 832 (Waalse kerk), nr. 3, p. 13 (notulen kerkenraad, 15-5-1740).
31 HUA, toegang 702 (stadsbestuur), nr. 121-64, f. 112vo (vroedschap, resolutie 23-5-1740). Idem,
nr. 2244-251 (schepenen, criminele stukken 1740, nr. 4) bevat een exemplaar van aflevering
22, p. 169-176.
32 [J. Crispeel], Satyricum ultrajectinum medicinale: zo ter eeuwige gedagtenisse van de
medecynkundige juffer Anna vander Wel, als ter schielyker uitvaart van den hoog-geleerden
heere Arnold Strydonk medic. doctor, met de zedige en devote juffer Adriana Staal, geestelyke
dogter, eens klaps te zamen verdwenen en onzichtbaar geworden, op den XXVI. van krolmaand
des jaars 1740. Overigens maakte Crispeel een domme vergissing: Strijdonk heette Joseph,
niet Arnold.
33 HUA, toegang 702 (stadsbestuur), nr. 2236-8, p. 1379-1383 (schepenen, criminele sententies,
23-7-1740) en nr. 2244-253 (schepenen, criminele stukken 1740, nr. 6: dossier J. Crispeel).
34 [J. Crispeel], Sentiment d'un patriote Hollandois [1740], Lettre à l'auteur de la réponse au
patriote [1740] en À l'auteur de l'examen continué [1740]. Cf. Het pro en contra, wegens de
vermeerdering der magt van de republicq. Door twee vermaarde politiken (Alkmaar, Jacobus
Over 1740).
35 Voor het dreigement van de burgemeesters om de katholieke kerken in Alkmaar, Graft en
Hoogwoud te sluiten en de discussie hierover binnen de katholieke kerk, zie J.C. van der Loos,
‘Pastoor Willem Kleef te Alkmaar’, in: Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van
Haarlem 44 (1926), p. 36-74.
36 J.M.M. (Jos) Leenders, ‘Katholiek Hoorn in de achttiende eeuw. Lekenmacht en priesterlijke
afhankelijkheid’, in: West-Friesland Oud & Nieuw 53 (1986), p. 76-92, citaten p. 89.
37 [Jan Bent?], Ontzwagtelde val van Heli of Wolf in de schaapskooi [1740]. Geen exemplaren
bekend.
38 [J. Crispeel], De vermomde wolf in het schaapsvel ontdekt en ten toon gesteld. Of korte
wederlegging van den zo genaamde Geestige en zinryke val van Eli [Alkmaar, Jacobus Over
1740].
39 J.B. Brikkenaar, Verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, roomsch priester te Ouddorp (Alkmaar,
Simon van Hoolwerf 1740).
40 [J. Crispeel], Onderzoek der verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, roomsch priester en
pastoor te Oudorp by Alkmaar [Alkmaar, Jacobus Over 1741]. J.B. Brikkenaar, Tweede
verdediging (Alkmaar, Jan van Beijeren 1741).
41 [J. Crispeel], Onderzoek der verdediging, p. 11 en p. 14.
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42 Cf. de bibliografie in G. van Rijn, ‘Kerkelijk geschil in de R.K. gemeente te Alkmaar’, in: De
Librye 5 (1888) p. 34-36 en in C.W. Bruinvis, ‘De Statie van Sint Matthias te Alkmaar’, in:
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 21 (1896), p. 190-219. De
navolgende titels zijn naar ik aanneem allemaal geschreven door Bent: (1) Facionoris Detestator,
De geestige en zin-ryke val van Heli ontzwagtelt, en naar iders begrip opgeheldert, in een
treurklagt, over het inkruipen van den wolf in de schaapskooi (1740), (2) Nathan Increpans,
Nieuwjaars gedicht opgedragen aan den zeer vermaarden heere Willem Kleef priester te Alkmaar
(1740), (3) De regtzinnige, en heilzame nieuwjaarswensch, opgedragen aan den zeer vermaarden
heere Willem Kleef priester te Alkmaar, verdedigt tegen den bereider van het tegengif (1741),
(4) Nathan Increpans, Tweede ernstige nieuwjaarswensch opgedraage aan den zeer vermaarden
heere Willem Kleef priester te Alkmaar [1741], (5) Herders rouwklagt, over een zeldzaam
ongeval, overgekomen aan de schaapskooi van zynen onlangs overledenen buurman [1741],
(6) Brief aan den zeer eerw: heere Jan Baptist Brikkenaar, roomsch priester te Ouddorp: over
een schendig papier onlangs tegen zyne eerw: in 't licht gegeven [1741] en (7) Eerste verjaaring
van het Herders rouklagt (1741).
43 Jan Grofstrot [J. Bent], Brief op rym geschreven aan den maker van een gedicht genaamt: De
vermomde wolf in het schaapsvel ontdekt (1741). De lijst van taalkundige fouten op p. 10-16.
44 [J. Crispeel], De hékelingen van des hékelaars hékelaar Jan Grofstrot [...] in zijnen brief op
rijm geschreeven tegen een gedigt genaamd De vermomde wolf in het schaapsvel ontdekt [1741],
p. 4.
45 Jonas Leekman [J. Bent], Volkome berigt der Alkmaarsche kerkzaake, voorgevallen in den
jaare 1740 (1741), p. 2. Jeremias Amici [J. Bent], De kragt van Jonas Leekman vertoont, dat
is: Kort uittreksel uit het volkome berigt der Alkmaarsche kerkzaake; waar in uit de echte
stukken van Jonas Leekman aangehaalt, beweezen werdt; dat de katholyken by den heere Kleef
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Bernardus Heymenbergh, doctoor in beide rechten, en Jacobus Over geweezenen boekdrukker
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47 De vier door Over gedrukte teksten waren: De vermomde wolf in het schaapsvel ontdekt [1740],
Onderzoek der verdediging van Jan Baptist Brikkenaar [1740], Tegengif op het lasterlyk nieuw
jaars gedigt [1741] en Kristelyke vermaning aan de gramstoorige herders van de noorderlyke
kudde [1741].
48 Verklaring van inwoners van de Schermer, 2-7-1737, in Archief Alkmaar, toegang 84.2.037
(waterschap De Schermer), nr. 850 (stukken betreffende J. Phlippen, 1737-1739).
49 Archief Alkmaar, toegang 10.1.1.001 (stadsbestuur), nr. 136, f. 67 (memorialen van
burgemeesters, 18-7-1739).
50 Jacob Coren van der Mieden ‘handelde soo streng dat de regenten van de dorpen die onder de
bailluage behoorden, gedurig met hem overhoop lagen’. Hendrik de Vries,
Historisch-genealogisch dagboek 1722-1759. Ed. Hans Koolwijk (Alkmaar 1974), p. 58.
51 Een saillant detail is dat Maria Muller, de echtgenote van Jan Harge, in Oudorp woonde.
52 Alle de gruwelyke en ongepermitteerde quellingen, boosheden en euveldaden, gepleegt door
Jacob Gerritsz. van Leyen, by 't gemeen genaamt Jaap Philippen [Alkmaar, Jan van Beijeren
1739]. Archief Alkmaar, toegang 84.2.037 (waterschap De Schermer), nr. 487 (rekeningen,
1739), f. 39vo-40 vermeldt een betaling van f 161:8 aan stadsdrukker Van Beijeren voor het
drukken van rekwesten, bijlagen enz. betreffende Van Leyen.
53 [J.G. van Leyen], Grondelyke, redelyke, in waarheid zonder leugentaal bestaande antwoord,
op het naamloos geschrift, of beter gezegt, het faamroovende paskwil Alle de gruwelyke en
ongepermitteerde quellingen, boosheden en euveldaaden, gepleegt door Jacob Gerritsz. van
Leyen, by 't gemeen genaamt Jaap Phlippen [Amsterdam, Rudolph Brouwer 1741]. Toelichting
over de oplage enz. in het rekwest van Van Leyen aan de procureur generaal, 26-3-1750, in
Nationaal Archief, toegang 3.03.01.01 (Hof van Holland), nr. 5450 (criminele papieren Jacob
Gerritsz van Leyen, 1744).
54 J.C., Den verrezen Cartouche, of Leven en daeden van den berugten aards-gaudief, Jacob
Gerritze van Leyen, alias Jaap Phlippen. Gewezene diender (Alkmaar, Jacob Over 1741).
Marcel Kok, Den verrezen Cartouche. Inleiding op en annotatie bij een criminele biografie
(scriptie UvA Neerlandistiek, 1982); idem, ‘J.C.W. en Den verrezen Cartouche’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 5 (1982), p. 493. Hierin stelt Kok dat
Crispeel waarschijnlijk in opdracht van het polderbestuur schreef, maar Den verreezen Cartouche
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wordt niet vermeld in Archief Alkmaar, toegang 84.2.037 (waterschap De Schermer), nr. 9
(resolutieboek 1731-1744), nr. 488 (rekening 1740) en nr. 489 (rekening 1741).
Rekwest van Van Leyen aan de procureur generaal, 26-3-1750, in Nationaal Archief, toegang
3.03.01.01 (Hof van Holland), nr. 5450 (criminele papieren Jacob Gerritsz van Leyen, 1744).
Archief Alkmaar, toegang 10.3.005 (ONA Oudorp), nr. 4204 (Willem van Zijl, 1743-1747); nr.
4205 (Jan Croll, 1746-1749).
Archief Alkmaar, toegang 10.3.006 (ORA Alkmaar), nr. 172 (eigendomsoverdracht van
onroerende goederen), f. 1 en 5vo (1-2 en 1-5-1745).
SAA, ORA, nr. 415, f. 178 (confessieboek, 1-12-1756).
[J. Crispeel?], De Snelziende Lynceus (Amsterdam, Gerrit de Groot 1748-1750). Het blad bestaat
uit drie series van ieder twintig afleveringen met per serie een nieuwe paginanummering.
Snelziende Lynceus, deel 1-1, nr. 7 (2-9-1748), p. 56.
Snelziende Lynceus, deel 1-1, nr. 18 (18-11-1748), p. 144.
Snelziende Lynceus, deel 1-1, nr. 3 (5-8-1748), p. 20-21.
Snelziende Lynceus, deel 1-2, nr. 3 (23-12-1748), p. 17.
Snelziende Lynceus, deel 1-2, nrs. 8-11 (27-1-1749 tot en met 17-2-1749), p. 57-88.
Snelziende Lynceus, deel 1-2, nr. 5 (6-1-1749), p. 37 en p. 40.
Snelziende Lynceus, deel 1-2, nr. 16 (24-3-1749), p. 128.
Snelziende Lynceus, deel 2-1, nr. 3 (2-6-1749), p. 19-20.
Cf. Snelziende Lynceus, deel 2-1, nr. 5 (30-6-1749) en nr. 6 (9-2-1750). In nr. 6 schrijft Lynceus
dat de onderbreking hem was opgelegd omdat hij de waarheid sprak.
Jan de Vet, ‘Rigoureuze kerkkritiek. Stoutmoedige journalistiek in de Republiek’, in: Ernestine
van der Wall en Leo Wessels (red.), Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting
in Nederland 1650-1850 (Nijmegen 2007), p. 151-163, citaat p. 152.
Snelziende Lynceus, deel 1-2, nr. 3 (23-12-1748), p. 19-21.
Snelziende Lynceus, deel 1-1, nr. 12 (7-10-1748), p. 95.
Snelziende Lynceus, deel 1-2, nr. 12 (24-2-1749). Cf. deel 1-2, nr. 5 (6-1-1749), p. 35 over een
modieus saletjonkertje met de afbeelding van de prins aan een oranje lintje.
Snelziende Lynceus, deel 2-1, nr. 1 (5-5-1749), p. 6-8, citaat op p. 8.
Snelziende Lynceus, deel 2-1, nr. 7 (16-2-1750), p. 49-56; nr. 13 (30-3-1750), p. 97-104.
Snelziende Lynceus, deel 1-1, nr. 2 (29-7-1748), p. 16.
Snelziende Lynceus, deel 1-1, nr. 14 (21-10-1748). p. 113-120.
Archief Alkmaar, toegang 10.3.005 (ONA Oudorp), nr. 4205 (Jan Croll, 1746-1749).
Dit vermoeden is gebaseerd op een oppervlakkige kennismaking met het fonds van de Alkmaarse
boekverkoper Jacob Maagh. Hij drukte onder andere Den Fransche Robinzon, of de reisen van
een onderaardsch kluyzenaar (1742), Aardige snaakse en niet min geestige vertellingen (2 dln.,
1757-1758), De edelmoedige dienstbaarheid, of de byzondere, en aantrekkelyke levensgevallen
van Rosette (1759), Corpus juris foeminini of Wetboek der vrouwen (1759), Gysje van H......
beurzensnyder [...] en eindelyk een groot heer (1760), J. Cander, De schoone Hollanderin
(1764) en Nooitgehoorde levens-gevallen van den gelukkigen Reynardus (1765). Ook een op
Den verrezen Cartouche geënte criminele roman uit 1763 is verdacht: De levens-bysonderheeden
van Weynandt Josephus Rochel, alias het Keulsche Roselijntje, gewesene kleermaker [...] en
thans dienaar van de de justitie [...] binnen Alkmaar (Antwerpen, gedrukt voor den autheur
[1763]).
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De Speld avant la lettre
Twee satirische nieuwsberichten uit 1706
Joop W. Koopmans
Spottende nabootsing (parodie of persiflage) en omdraaiing horen tot de bekende
trucs in de kunstvorm satire. Tegenwoordig worden deze trucs veel toegepast op
bijvoorbeeld de satirische nieuwssite De Speld, waar de makers voortdurend de draak
steken met actuele nieuwsfeiten.1 Het themanummer ‘Satirische tijdschriften’ van
de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (2014) laat zien dat ook
achttiende-eeuwers wel raad wisten met satire. Dit blijkt eveneens uit het recente
werk van Ivo Nieuwenhuis over de zogeheten toverlantaarngeschriften, een genre
satirische pamfletten en tijdschriften dat was geïnspireerd op het verschijnsel van
rondreizende vertoningen van lichtbeelden, aanwezig op jaarmarkten en kermissen.2
In zijn inleiding op het genoemde themanummer onderscheidt Peter Altena
‘eenmalige satire en de satiren met gevolgen’.3 Terwijl de satirische tijdschriften tot
de tweede categorie behoren, behandel ik hier enkele voorbeelden van het eerste
type: een tweetal unieke, anoniem gepubliceerde satirische nieuwsberichten uit 1706,
die samen in één pamflet zijn opgenomen onder de titel Groote Spaansche en France
post-tydinge, nu eerst uyt zee over Parijs aengekomen.4 Altena wijst er ook op dat
satire buitengewoon tijdgebonden is. Zelfs in de eigen tijd moet men goed op de
hoogte zijn van het nieuws om satire te kunnen begrijpen. Latere generaties hebben
vaak niet eens door dat het om een vorm van nepnieuws gaat, doordat ze niet meer
beschikken over de achtergrondkennis die voor goed begrip noodzakelijk is.5 Pas
nadat de context duidelijk is gemaakt, kan er weer worden gelachen.
Daarom volgt hieronder eerst enige toelichting op de twee satirische
nieuwsberichten uit 1706 met daarbij een indruk van het corresponderende
krantennieuws. In de bijlage volgt de originele tekst van de twee berichten. Het eerste
gaat over de Slag bij Ramillies en het tweede over het Beleg van Barcelona, allebei
gebeurtenissen tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1713), waarin Frankrijk
streed over de vacante Spaanse troon tegen een coalitie van onder andere Engeland,
de Republiek en de Habsburgse keizer.

Titel, opbouw en stijl van de berichten
Bij de titel Groote Spaansche en France post-tydinge, nu eerst uyt zee over Parijs
aengekomen zullen haastig lezende tijdgenoten niet onmiddellijk hebben gedacht
aan een parodie, aangezien deze titel op het eerste gezicht authentiek oogt. Er werden
vóór 1706 al decennialang nieuwspamfletten en ook kranten in de Nederlanden
verspreid met het woord ‘tydinge’ of ‘tijdinge’ in de titel. De term ‘post-tyding(e)’
was - in verschillende spellingsvarianten - evenmin uniek. Zo verschenen in
Amsterdam in 1686 en 1688 de pamfletten Extraordinaire post-tydinge van 'tgene
in de belegeringe voor de steden Offen en Hamburgh is gepasseert en Post-tydinge
zoo aenstonts met de Engelse brieven van Londen gekomen, in dato den 11/21.
December 1688.6
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Anonieme prent van de Slag bij Ramillies getiteld ‘Glorieuse Battalje, by Ramelies, en 't plan van
Judoigne, voorgevallen den 23 May 1706 tusschen de Geallieerden en Fransen etc’, uitgegeven in
Amsterdam door Pieter Schenk in 1706. Collectie Rijksmuseum: RP-P-OB-9477

Toch zullen vele wenkbrauwen zijn gaan fronsen bij de merkwaardige route
beschreven in de titel van het Groote Spaansche en France post-tydinge-pamflet:
‘uyt zee over Parijs’. Nieuws uit Parijs kon weliswaar via de Noordzee de Nederlanden
bereiken, maar een gebruikelijk traject was dit niet voor de berichtgeving uit Frankrijk
naar Brussel, de gegeven plaats van uitgave onderaan het pamflet. Normaliter werd
hiervoor de postroute over land gebruikt. Hier is bovendien sprake van de eerste
omdraaiing, want er staat niet ‘uyt Parijs over zee’ maar ‘uyt zee over Parijs’. Argeloze
maar wel oplettende lezers kunnen echter op dit moment nog simpel aan een
vergissing hebben gedacht.
Ook de opbouw van beide stukjes tekst was vertrouwd voor de tijdgenoten, dus
deze riep geen vraagtekens op. Nieuwsberichten in zowel kranten als
nieuwspamfletten begonnen vrijwel altijd met een plaats en een datum, in vakjargon
de dateline geheten. Daar komt bij dat Versailles en Parijs, in de datelines genoemd,
beide bestaande plaatsnamen zijn. Hoewel in de kranten de meeste Franse
nieuwsberichten uit Parijs kwamen, was Versailles geen vreemde plaats voor een
nieuwsitem uit Frankrijk, aangezien koning Lodewijk XIV in 1682 hier permanent
zijn hof had gevestigd.
Bij de onmogelijke data in de datelines, 56 april en 69 maart, zullen de meeste
lezers echter meteen hebben aangevoeld dat ze gefopt werden. Twee drukfouten
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in hetzelfde pamflet, dat was immers te toevallig. Hier begon dan ook het ware
denkwerk, want waarom deze curieuze data? Goede rekenaars zullen de grap snel
hebben begrepen en ingezien dat 56 april gelezen moet worden als 26 mei, dus 26
dagen na de 30 dagen van april. Zo kwam de datering van het bericht toch heel dicht
bij wat werkelijk mogelijk was. De Slag bij Ramillies, in het huidige Waals-Brabant
in België, had namelijk plaatsgevonden op pinksterzondag 23 mei 1706 en een
nieuwsbericht daarover drie dagen later geformuleerd in Versailles was realistisch
voor die tijd.
Hetzelfde geldt voor het bericht van 69 maart, een datum die staat voor 8 mei. Dit
bericht behandelt de belegering van Barcelona vanuit zee door Frankrijks admiraal
Lodewijk Alexander van Bourbon, graaf van Toulouse,7 die eindigde op 29 april
1706. Een bericht hierover dat negen dagen later was opgemaakt in Parijs, is gezien
de toenmalige communicatiesnelheid eveneens goed denkbaar. Lezers van
vroegmodern nieuws waren zich bewust van de tijdsduur waarmee nieuws hen kon
bereiken doordat zij in hun kranten steeds veel verschillende plaatsen en data binnen
één editie zagen.8
Na de datelines volgt in beide berichten de frase ‘heden arriveer(t)(de) hier (...)
een Expresse’, een introductie die voor vroegmoderne nieuwslezers eveneens gesneden
koek was. Veel nieuwsberichten begonnen met dit type aanduidingen, zodat de lezer
een beeld kreeg van hoe deze berichten de kranten of hun nieuws-leveranciers hadden
bereikt. Zo staan in een willekeurig gekozen voorbeeld, de Oprechte Haerlemse
Courant van 22 mei 1706, de volgende introducties:
- Napels, den 27 April. Alhier is uyt Vranckrijck gearriveert de Courier [...]
- Roma, den eersten Mey. De Spaensse Ambassadeur ontfing Saturdag tyding
van [...]
- Trier den 14 Mey. Alhier geven de Fransse[n] voor [...]
- Dresden den 15 Mey. De Brieven van Coningsbergen melden [...]
- Hamburg den 18 Mey. Uyt Polen heeft men [...]
- Parijs den 17 Mey. Den 15 's avonts ontfing men een Courier [...]
- Amsterdam den 21 Mey. Van den 7 deses [= mei] wert van Mittau geschreven
[...].

Berichten kwamen vaak in het nieuws via koeriers en brieven, dus ook het woord
‘expresse’ was gewoon. Zo levert een zoekactie in Delpher met dit woord in de 456
gedigitaliseerde kranten van 1706 een resultaat in de Gazette de Rotterdam op, in de
frase ‘à l'arrivée d'un Exprès de Paris avec des lettres d'Espagne’.9 Dit toevallige
voorbeeld is karakteristiek, want evenals de twee hier behandelde satirische berichten
betreft het een Frans-Spaanse context. Het is natuurlijk goed voorstelbaar dat vooral
vertalingen van Franse nieuwsberichten, zoals ook het hier behandelde satirische
nieuwspamflet onderaan suggereert met de woorden ‘na de Copie van Parijs’, het
woord ‘expresse’ hebben bevat.
Het eerste bericht maakt echter de snelheid die het woord ‘expresse’ impliceert
meteen ongedaan met het belachelijke vervoermiddel ‘Kruy-kar’ (kruiwagen). Ook
de vorstelijke titulatuur bij de afzender van de brief, ‘Zyn Keurvorstelijke
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Miserabelheyt van Beyeren’, zal direct op de lachspieren hebben gewerkt. In een
normaal bericht zou de lezer hier ‘Zyn Keurvorstelijke Doorluchtigheyt’ hebb en
aangetroffen.10 De truc van de omdraaiing wordt vervolgens in het hele bericht
toegepast door de afloop van de ‘harde Bataillie’ als zeer voordelig voor Frankrijk
voor te stellen. De Franse koning had slechts 20.000 mannen verloren
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en kon zich nu de soldij van 30.000 troepen besparen, terwijl bij zijn vijanden maar
liefst 5 à 600 slachtoffers waren. Het was zeer prettig dat die vijanden zich nu moesten
bekommeren om het Franse oorlogsmaterieel, dat in haast was achtergelaten - in
werkelijkheid een fantastische en uiteraard gewenste oorlogsbuit voor de geallieerden.
Aan Franse zijde zou men ook niet geloven dat de vijand zo beleefd zou zijn de
Franse spullen na te sturen.11
In het tweede bericht komt hetzelfde type humor voor. Ook hierin is de toonzetting
dat de Fransen hebben geprobeerd het oorlogsgeweld bij Barcelona te vermijden,
zowel op zee als te land, maar dat hun vijanden zo onbeleefd zijn geweest daaraan
geen gehoor te geven. In werkelijkheid waren het Frans-Castiliaanse troepen die de
belegering van de Catalaanse hoofdstad waren begonnen - hun poging deze te
heroveren na het verlies ervan in 1705. Verder zouden de geallieerden Madrid hebben
kunnen binnentrekken, omdat het voor de Fransen te bezwaarlijk was deze stad aan
te houden. In dit geval was de realiteit dat de Franse kandidaat voor de Spaanse troon
en latere koning Filips V in mei Madrid had verlaten uit angst voor de geallieerde
opmars en om opnieuw te proberen Barcelona te heroveren.12 Het tweede bericht
bevat hierna een heerlijke steek onder water richting de strenge Franse censuur.13
Het Franse hof zou namelijk veel meer van zulke berichten hebben ontvangen, maar
deze werden geheimgehouden ‘om de gemoederen der Onderdanen niet meer te
verheugen’. Lodewijk XIV zou echter zo blij zijn geworden van al het nieuws, dat
hij acuut jicht had gekregen. De Franse kerken hadden vanwege de overwinningen
‘Miseri gesongen’ in plaats van het gebruikelijke Te Deum en Lodewijk XIV was
gelukgewenst met zijn zeges door zijn biechtvader Père La Chaise,14 allebei ook weer
bizarre verdraaiingen. Ook bij deze zinnen zullen de eigentijdse lezers smakelijk
hebben gelachen, want zij kenden het gebruik van katholieke vorsten het Te Deum
te laten zingen na glorieuze momenten. Zoals Jean-Pierre Vittu schreef: ‘Throughout
the reign of Louis XIV, the Te Deum became the centrepiece of royal celebrations’.
Het was, met andere woorden, tijdens oorlogen een belangrijk onderdeel van de
vorstelijke propaganda.15
In de laatste regels van het tweede bericht slaat de auteur (of: slaan de auteurs)
helemaal op tilt door ‘lijndragers’ (touwslagers) geschenken te laten vervaardigen
voor Frankrijks bondgenoot Beieren. Ook wordt er door meer dan duizend kleermakers
rouwkleding voor de adel gemaakt, terwijl de goedkope veren als een goed voorteken
van zachte bedden worden voorgesteld.
Het hierop volgende postscriptum refereert weer aan de situatie in de Zuidelijke
Nederlanden, waar Frankrijk een aantal steden had ‘quijt gescholden’ (dus:
geschonken) aan de vijand. Toch was Lodewijk XIV droevig gestemd over deze
uitkomst, een verhullende manier om duidelijk te maken dat Frankrijk wel echt de
slag had verloren. Het bericht persifleert hiermee de stijl waarmee het Franse hof
oorlogsverlies aan de eigen bevolking bekendmaakte en goedpraatte - een stijl die
we momenteel vooral kennen van Noord-Korea met zijn ‘Geweldige Leider’ Kim
Jong-un. Zo had de Franse hofkring eerder doen voorkomen dat niet de Republiek
maar Lodewijk XIV in 1672 de dijken van de Waterlinie had doorgestoken en dat de
koning de voorwaarden van de Vrede van Nijmegen in 1678 aan de Nederlanders
had gedicteerd. Na de door Frankrijk verloren Slag bij Blenheim (1704) - dus slechts
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enkele jaren vóór de Slag bij Ramillies - had de Mercure Galant, een van de officiële
Franse nieuwsbladen, gesuggereerd dat
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Blenheim eigenlijk geen verloren slag was, omdat Frankrijk veel minder soldaten
had verloren dan de vijand.16

Prent van Barcelona tijdens de Franse belegering van 1706 getiteld ‘Plan de la Ville de Barcelone et
le Chateau de Mont Jouï’, uitgegeven in Amsterdam door Johannes van Oosterwyk, vervaardigd door
Matthijs Pool (?) naar een tekening van Gillius Brakel. Collectie Rijksmuseum: BI-B-FM-065-12

Omdraaiing is tot slot toegepast in de fictieve colofon, waarin als uitgeversadres
‘Brussel, [...] in de drie gekloofde Lelien’ staat vermeld, een grappige parodie op de
drie gouden lelies in het Franse koninklijke wapen. Het woord ‘gekloofde’ verwijst
daarbij ongetwijfeld naar Clovis, de eerste Franse koning die bij zijn kroning een
lelie zou hebben ontvangen van de verschenen Maagd Maria. De frase ‘Gedrukt te
Brussel, na de Copie van Parijs’ lijkt hierbij bijzonder echt, want het was een bekende
formulering onderaan vertaalde berichten en documenten. Zo wordt het pamflet
Post-tydinge uit Engelandt, gedateert, Londen den 30 augusti en 2 september 1689
afgesloten met ‘Gedruct na de Amsterdamse Copy van de Wed. Adr. van Gaesbeek’
en eindigt het pamflet Recht ofte justitie, gedaen aen ses landverraders binnen
Nimwegen, op den 2 augusty 1705 met ‘Gedrukt na de Copy van Nimwegen’.17
Beide satirische berichten zijn geschreven vanuit het perspectief van de Fransen.
Ook daaraan waren vroegmoderne lezers van nieuwsberichten gewend, want in
kranten kwamen regelmatig verschillende perspectieven voor, aangezien courantiers
vaak berichten vanuit het buitenland slechts vertaald overnamen, zonder deze te
redigeren zoals dat nu gebeurt. Uit de herkomst van de berichten, de plaatsing ervan
in de krant en de verdere context moesten lezers maar opmaken aan welke kant
auteurs en nieuwsleveranciers stonden. Zo zagen zij terloops hoe het nieuws ter
plekke was beleefd en hoe vijandelijke staten met oorlogsnieuws omgingen.
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Kortom, door alle overeenkomsten met het gewone nieuws qua opbouw en stijl,
alsook alle humoristische omdraaiingen zullen tijdgenoten de Groote Spaansche en
France post-tydinge vast en zeker als geslaagde persiflages hebben beoordeeld.
Zowel maker(s) als lezers hebben er stellig plezier aan beleefd. De Franse
propagandamachine, die vooral de uit Frankrijk gevluchte hugenoten goed kenden,
werd er in oorlogstijd fraai mee voor schut gezet. Helaas is niets bekend over
productie, oplage en verspreiding. Over de uitwerking ervan kan dan ook slechts
worden gespeculeerd.

Het Haarlemse nieuws over Ramillies en Barcelona
Het is eveneens onduidelijk wanneer dit satirische nieuwspamflet in de Nederlanden
in de handel is gekomen, al valt te verwachten dat dit nog voor de zomer van 1706
is gebeurd. Uitgevers probeerden nieuwspamfletten immers bij voorkeur als primeurs
op de markt te brengen, nog voordat dezelfde nieuwsfeiten via kranten, die nog geen
dagbladen waren, gepubliceerd konden worden.18 De maker(s) van deze satirische
Post-tydinge moet(en) hoe dan ook goed op de hoogte zijn geweest van het nieuws,
voordat kolderieke versies bedacht konden worden. Dat kan natuurlijk snel zijn
gegaan als zij tot de kring van courantiers behoorden of daarmee nauwe contacten
onderhielden. In de tijd dat van binnengekomen nieuwsberichten uit Frankrijk voor
de kranten Nederlandse vertalingen gemaakt werden, kan er meteen gewerkt zijn
aan satirische versies, zeker als het plan daarvoor al in gedachten was.
In dit geval stond het eerste nieuws over de geallieerde zege bij Ramillies in de
Oprechte Haerlemse Courant van donderdag 27 mei, in zowel een bericht uit Den
Haag van 25 mei als een uit Amsterdam van 26 mei. Het Haagse bericht meldt onder
andere dat de Fransen hadden achtergelaten ‘30 Stucken Canon, Standaerden,
Ketel-Trommels, Vaendels en eenige Bagage’ en dat zij zich hadden teruggetrokken
naar Leuven. In de volgende Haarlemmer editie, die van zaterdag 29 mei, stond veel
meer nieuws over de gewonnen slag, allereerst in een bericht uit Luik van 25 mei.19
De uitslag van de gevechten wordt hierin als volgt weergegeven:
's Avonts ten 5 uuren begonnen de Vyanden te wijcken, en ons Volck
vervolgde haer; soo dat de Troupen van't Huys des Konings [van Frankrijk]
gants in Confusie gebracht en verslagen wierden. De Vyanden hebben al
haer Canon, Bagage en Tenten verlooren, en over de 6000 Dooden
bekomen. Sy zijn meest na Leuven en Namen geretireert. Wy hebben den
Prins Lodewijck van Hessen en den Collonel Aderkas, nevens 2 à 3 andere
Hollantse Collonels en omtrent de 3000 Gemeenen verlooren. De desertie
is onder de Fransse soo groot, dat'er 2 à 300 te gelijck doorgaen.
De grote getallen zullen schattingen van het eerste uur zijn geweest, want. J.W. Wijn
komt naderhand op basis van - overigens incomplete - lijsten op ongeveer 1400 doden
en 3000 gewonden aan geallieerde zijde.20 De Holstein-Gottorpse kolonel Carl Johann
Aderkas sneuvelde bovendien niet in deze slag maar in die bij Oudenaarde in 1708.
We zien in dit bericht dat het eveneens gaat over doden en verlies aan oorlogsmaterieel
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aan Franse zijde, wat ook het geval is in het eerste satirische bericht. Daarin hebben
de Fransen Leuven echter al verlaten, maar dat blijkt in de Haerlemse Courant van
29 mei ook al het geval te zijn in
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de afgedrukte brief aan de Staten-Generaal van de geallieerde aanvoerder John
Churchill, hertog van Marlborough, een document dat als dagtekening Leuven 25
mei heeft. Marlborough meldt hierin onder andere:
[...] hebbe Ick mijn Geluckwenschingen wel willen uytstellen tot op heden,
om met eenen aan U Hoog Mog[enden] bekent te maken den goeden
Uytslag van ons Desseyn, om den Dyle [de rivier de Dijle] te passeren,
zijnde geresolveert geweest het zelve met het aenbreken van den Dag te
ondernemen; maer de Vyanden hebben ons dese moeyte gelieven af te
houden en ons een vry Velt gelaten door de Retraite, die sy na de kant van
Brussel hadden gedaan.
Nog meer feitelijkheden over het verloop van de strijd volgden in dezelfde
Haarlemmer editie via een afgedrukte brief van de Staatse veldmaarschalk Hendrik
van Nassau-Ouwerkerk, ook gericht aan de Staten-Generaal. Over het aantal
slachtoffers schrijft hij nog geen uitspraken te kunnen doen, maar wel kan hij melden
dat de geallieerden zo'n vijftig Franse kanonnen hebben buitgemaakt, terwijl de
Fransen er slechts twee of drie hebben kunnen redden. Het verlies van Lodewijk van
Hessen memoreert hij eveneens.21
De Oprechte Haerlemse Courant van 29 mei eindigt met een nagekomen bericht
uit Antwerpen van 27 mei waarin staat dat de Fransen ‘Leuven, Mechelen, Lier en
Brussel’ hebben verlaten, een rijtje plaatsnamen dat aardig overeenkomt met de
steden die in het postscriptum van het satirische pamflet worden genoemd (Brussel,
Mechelen, Gent en Lier). Het bericht uit Den Haag van 28 mei in deze krant bevestigt
het vertrek van de Fransen uit Brussel en Mechelen. Uit de Haerlemse Courant van
5 juni 1706 zou blijken dat het Franse leger intussen eveneens Gent had verlaten.22
Opvallend is dat de Haerlemse Courant van 29 mei, die voor driekwart gewijd is
aan Ramillies, ook de stand van zaken in Barcelona kort aanroert.23 Een bericht uit
Düsseldorf van 22 mei vermeldt dat die ochtend een koerier is aangekomen ‘welke
't geluckig Ontset van Barcelona medebrengt’ en ‘ook dat de Graef van Toulouze
met sijn gantsch gedevaliseerde weynige Schepen, die sig noch uyt het Gevecht
gesalveert hebben, te Toulon aengekomen is’. Verder staat in deze editie van 29 mei
een bericht uit Den Haag van 27 mei, waarin wordt gemeld dat de ‘voornaemste’
onder de 8000 gevangengenomen Franse militairen zouden hebben onthuld dat het
Franse hof het bericht had ontvangen dat Barcelona te land was verlaten en dat de
graaf van Toulouse zes schepen had verloren. Deze editie bevat daarnaast een
nagekomen bericht uit Parijs van 24 mei met de openingszin:
Men heeft de Confirmatie van 't opbreken der Belegering van Barcelona
met [voor de Fransen] droevige Circumstantien; doch deselve zijn seer
verwart, om dat d'Armee noch niet in volkome sekerheyt, maer in
verscheyde Passages geëngageert is, waer van men de Particulariteyten
sal moeten afwachten, als de Troupen sig gants geret sullen hebben.
Het is dus goed denkbaar dat de combinatie van de twee berichten over Ramillies
en Barcelona in het satirische pamflet is bedacht doordat beide fronten tegelijkertijd
aandacht kregen in het nieuws. Enkele ‘Particulariteyten’ over
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Barcelona werden de lezers van de Oprechte Haerlemse Courant gepresenteerd in
volgende edities.24 Het nieuws over het verdere oorlogsverloop in de Zuidelijke
Nederlanden was daarin echter dominant.
Dat het voor Frankrijk slechte nieuws in Parijs aanvankelijk werd verzwegen,
blijkt uit de Opregte Leydse Courant van 31 mei 1706. Daarin opent het bericht uit
Parijs van 24 mei met de veelzeggende woorden:
Den Grave van Thoulouse is aan het Hof gekomen, dog met een treurig
gelaat, dat zekerlyk zyn bediedenisze [betekenis] heeft, als is dat men het
geene hem wedervaaren is, verzwygd. Gelyk men mede het voorgevallene
in ons [Franse] Leger voor Barcelona doet, onder voorwendzel van door
het bezetten der wegen, daar uyt geen niewe tydingen te hebben.
Zo maakte de pers in de Republiek dus al in de tijd zelf duidelijk dat de Franse
bevolking door de eigen regering voor het lapje werd gehouden wat betreft het
oorlogsverloop.25

Tot slot
Hoewel Brussel als uitgeversplaats wordt genoemd in het pamflet Groote Spaansche
en France post-tydinge, nu eerst uyt zee over Parijs aengekomen, doet de opname
ervan in de Knuttelcollectie vermoeden dat het afkomstig is uit de Republiek,
aangezien de meeste pamfletten in deze collectie daarvandaan komen.26 Het is echter
niet onmogelijk dat het satirische pamflet inderdaad afkomstig is uit Brussel of een
andere stad met uitgevers en drukkers in de Zuidelijke Nederlanden. Daar was na
het vertrek van de Fransen ongetwijfeld ook een markt voor anti-Franse satire. In
dat geval kan de productie van het pamflet zeker al op eind mei 1706 worden
gedateerd en zou vergelijking met Zuid-Nederlandse nieuwsmedia hier meer op zijn
plaats zijn geweest. Uit de hierboven geanalyseerde berichtgeving in vooral de
Oprechte Haerlemse Courant over Ramillies en Barcelona blijkt niettemin dat
krantlezers in de Republiek het satirische pamflet als zodanig konden plaatsen en de
humor erin konden bevatten.
Hoe het ook zij, de beide berichten in het pamflet zijn fraaie voorbeelden van
vroegmoderne speldenprikken waarmee kan worden aangetoond dat de makers van
de satirische site De Speld in een lange traditie staan. Bovendien is dit artikel een
aanzet tot meer onderzoek naar allerlei vroegere vormen van fake news, nu dit
onderwerp zo actueel is in onze tijd.

Bijlage
Groote Spaansche en France Post-Tydinge, Nu eerst uyt Zee over Parijs
aengekomen.
Versailles den 56. April.
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Heden arriveerde hier op een Kruy-kar een Expresse, afgesonden door Zyn
Keurvorstelijke Miserabelheyt van Beyeren, met de aangename tydinge dat zyn
Majesteyts Leger in Brabant met de Vyanden een harde Battaillie hadde
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gehouden, waar door zyn Majesteyt groot profijt konde trekken: want daar zyn niet
meer als ontrent twintig duyzent Mannen van onse kant gebleven: daar tegen hebben
de Vyanden wel over de vyf of ses hondert Man verloren, en hebben onse Bagagie
met sich moeten slepen, dat haar sonder twyffel veel moete sal gekost hebben, onse
Artillerie Peerden hebben het nu oock seer gemakkelijk, dewyl de Vyanden onse
Canon in bewaringe hebben moeten nemen, en na men rekenen kan, heeft Syn
Majesteyt nu over dertig duysent Man minder te betalen, het welke een groote winst
is. En in Leuven en veel andere Plaetsen hebben wy gants geen Guarnisoen meer te
houden, welke moeyelijkheyt de Vyanden op zich hebben genomen. Men schrijft
dat men de Vyanden op alle manier soeckt te bedriegen, want voor alle Plaetsen
daarze voor komen, syn onse Troepen ordinari al een uir of ses van te vooren
uytgeloopen, latende het Canon, Bagagi en alles blyven tot een nader ordre, en men
doet ons gelooven dat de Vyanden de beleeftheyt niet sullen hebben om ons het na
te zenden; wy hebben altijd de Voortocht en loopen als Hasen, doch niet sonder
omsien; 't welck door de groote vermindering ons heel licht valt. Wy syn maer achtien
Battaillons sterker geweest als de Vyanden, en echter is dit groote werk tot onser
gedachtenis soo loffelijk verricht.

Parijs den 69. Maert.
Heden arriveert hier een Expresse afgezonden door den Graaf van Thoulouze, mede
brengende dat gemelte Prins in Toulon van voor Barcelona met het kleine overschot
van zyn ramponeerde Vloot waar gearriveert, uyt oorsaak, dat de Engelsen en
Hollanders met Esquader Schepen hem van daar verjaagt hadden, en dat hy als een
brave, om alle questie te myden, by tijdts meende te gaan loopen, maar dit heeft niet
wel door haar onbeleeftheyt konnen geschieden, hoe seer wy ons oock repten. Duc
de Noailles en den Graaf Tessé waren mede opgebroken, en hadden haer Bagagie
en Canon laten staen, en door het Roussillons gevlucht; deze Belegering heeft ons
niet boven de 12.000. Man gekost. Den Hertog van Berwijck heeft mede groote
verlichtinge in syn Leger gehad, want het wel op de helft is vermindert, en hy met
de rest gevlucht. Wy verwachten den Koning Philippus met het overschot van onse
Troepen by de eerste gelegentheyt te huys, waer door de Vyanden seer bedrogen
sullen zyn, want sy hem daer noch meenen te vinden. Den 34. April souden de
Vyanden in Madrid syn getrokken, om dat het ons te groote moeyte is om die Plaets
en meer anderen in die gewesten te bewaren. Men segt dat 'er noch veel diergelijke
tydingen ten Hove syn gekomen, die om de gemoederen der Onderdanen niet meer
te verheugen worden gesecreteert.
Dit alles, en andere Brieven hebben zyn Majesteyt soodanig verheugt, dat hy
aanstonts het Podagra kreeg; de Alarm Klok wort door het gants Koningryk over
dese heerlijke Victorien geluyt, en in alle Kercken Miseri gesongen, om dat het Te
Deum geen Mode meer in dit Landt schynt te wesen. Den Koning syn Biechtvader
Pater la Chaise heeft zyn Majesteyt over dese zegens gecomplimenteert; en men
hoort onder het Gemeen niet anders roepen, als: noch leeft den Koning. De
Schenkagien voor Keur Beyeren en zyn anhangers worden by de Lyndrajers
verveerdigt. Hier zyn over de duysent Snyders van de naby-leggende plaatsen
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ontboden, om de Rouw voor den Adel te maken; Het swarte Laken is wel de helfte
in prys verhoogt, en de Plumagien zyn goet koop
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en in weinig aanzien, het welck wel een voorteken van zagte Bedden mogt zyn.
P.S. Brussel, Mechelen, Gent, Lier en veel andere plaatsen hebben wy quijt
gescholden, en gedenken Brabant niet meer te bewaren, den Vyandt mag het dan
maken soo hy wil, wy lopen nog als de Duyvel voor uyt, en zy ons na. Sijn Majesteyt
is in de Treur-Kamer, de Wereltkloot afmetende, geheel in dolorum.
Gedrukt te Brussel, na de Copie van Parijs, in de drie gekloofde Lelien. 1706
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Een cultuurgeschiedenis (Amsterdam 2019), p. 46-85.
19 Het geallieerde overwinningsnieuws stond die dag ook in de Gazette de Rotterdam en een aantal
andere kranten in de Nederlanden. Vanwege de digitale beschikbaarheid via Delpher en de taal
van het satirische pamflet is hier gekozen voor een impressie van het in de Republiek
gepubliceerde eigentijdse nieuws in vooral de Oprechte Haerlemse Courant. Delpher bevat
echter ook enkele exemplaren van de Opregte Leydse Courant met vergelijkbaar oorlogsnieuws.
20 J.W. Wijn, Het Staatsche leger, 1568-1795, deel VIII: Het tijdperk van de Spaanse
Successieoorlog, 1702-1715, band 2: De veldtochten van 1706-1710 (met afzonderlijk atlas)
('s-Gravenhage 1959), p. 49-50 en p. 735-739.
21 De Staten-Generaal lieten deze brief ook afzonderlijk drukken bij hun uitgever Paulus Scheltus
in Den Haag. Zie Dutch Pamphlets Online, Knuttelcatalogus nr. 15503.
22 Dit staat in een bericht dat als dateline ‘In 't leger tot Meerenbeeck den 31 mey’ heeft.
23 In de Oprechte Haerlemse Courant van 27-5-1706 had al gestaan dat het Spaanse hof was
verplaatst van Madrid naar Burgos vanwege de nadering van het geallieerde leger.
24 Zie Oprechte Haerlemse Courant, 1-6-1706 (bericht uit Frankfurt); 5-6-1706 (berichten uit
Genua en Parijs); 10-6-1706 (berichten uit Den Haag en Amsterdam). Een nieuws-pamflet over
Barcelona, uit het Spaans vertaald, verscheen in 1706 bij de Dordtse uitgever Johannes van
Braam onder de titel Kort verhaal over al 't gene te Barcelona voorgevallen is van den 6 may
1706, tot den tijd wanneer de vyanden die belegering hebben beginnen op te breken.
Knuttelcatalogus nr. 15494; zie Dutch Pamphlets Online.
25 Pas in de Opregte Leydse Courant van 7-6-1706 staat terloops in een bericht uit Parijs, gedateerd
31-5-1706, dat de Franse koning bekendgemaakt heeft dat de belegering van Barcelona is
opgebroken.
26 Het originele pamflet bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ik vond geen
exemplaren in de catalogi van de universiteitsbibliotheken van VU Brussel, Gent, Antwerpen
en Leuven.
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A la mode
Pruiken en kapsels
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg
Aan het toonaangevende Franse hof werkten al tijdens de regering van Lodewijk XIV
zo'n vijftig pruikenmakers. Pruikenmakers en kappers waren in een gilde verenigd
en verdienden goed. Om lid te worden moesten ze een vakbekwaamheidsproef
afleggen. In hun winkels rook het naar verbrand haar en poeder, vertelt Louis
Sebastien Mercier in Tableau de Paris (1781). Pruiken werden gemaakt van echt
haar, dat kostbaar was. Nonnen leverden hun afgeschoren haar aan pruikenmakers
en ook particulieren verkochten hun lokken. Voor goedkope pruiken werd gebleekt
dierenhaar of wol gebruikt. Betje Wolff sprak in Sara Burgerhart van ‘Palmhout’
oftewel vezel.
Het maken van een pruik was niet gemakkelijk. Een metalen, hoofdvormige stellage
werd met een dikke laag stof bekleed. Voor de vulling werd gaas en paardenhaar
gebruikt. Het haar werd in strengen verdeeld en vervolgens hierop stevig vast genaaid.
Daarna moesten de pruiken gekapt worden.
Bij de heren was de pruikentijd dus al in de zeventiende eeuw begonnen. Ze droegen
aanvankelijk een grote, ongepoederde allongepruik. Boeren, vissers en sommige
kunstenaars deden niet mee aan de hype. De dames droegen het eigen haar
opgebonden en gecombineerd met valse vlechten en haarstukjes tot het
fontangekapsel. Mademoiselle de Fontanges, maîtresse van de koning, zou hiertoe
de aanzet gegeven hebben toen tijdens een jachtpartij haar kapsel losraakte en ze
haar haar met een lint opbond.
Na 1715, tijdens de Régence van Philippe van Orly (tot 1723) en de regering van
Lodewijk XV (1715-1774), de Rococotijd, werden de herenpruiken eenvoudiger en
raakte het hoge fontangekapsel uit de mode. Heren van adel en iedereen die zich
belangrijk achtte, droeg een pruik, maar voor dames gold dat niet. Hun hoofdjes
droegen een elegante lage coiffure, getooid met bloemetjes of strikjes en andere
eenvoudige versierselen. De kappers speelden met krullen en krulletjes, lokjes in de
hals en vlechten, maar gingen uit van het eigen haar.
Na 1760 werden de dameskapsels steeds ingewikkelder en kappers werden echte
kunstenaars. Zij waren bekend en adverteerden met hun ontwerpen en vaardigheden
in de almanakken voor het jufferschap. Hun attributen waren krultangen en -ijzers,
dozen met poeder en stijfsel, een pot vet en een komfoor om dat alles op te warmen.
Verder kammen, borstels en haarspelden. Voor het poederen werd een zwanendons
gebruikt.
Zowel heren als dames poederden het haar. In de Rococotijd hadden huizen speciale
poederkamertjes. Men hield bij het poederen een trechtervormige kap voor het gezicht.
Op bewaard gebleven kleding uit die tijd zijn op de schouders nog sporen van poeder
te zien.
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Meestal werd het haar met meel grijswit gepoederd, maar bij chique feesten gebruikte
men ook kleur: poeder van roze kwarts of lapis lazuli (blauw). Niet iedereen hield
van gekleurd haar, hoewel het leeftijdsverschillen verdoezelde; ook het haar van
deftige kinderen werd gepoederd. Er waren echter kunstenaars en filosofen die zich
als statement hun eigen haar en eigen kleur permitteerden.
Aan het einde van de Rococotijd kreeg men genoeg van de kleine vrouwenhoofdjes.
Rond 1770, toen de Polonaisejurk haar intrede deed, werden de rokken korter en de
kapsels hoger. Op het hoofd plaatste de kapper zakjes met paardenhaar, waar het
eigen haar tegenaan gekamd werd. Valse krullen en lokken werden toegevoegd. De
versieringen bestonden uit linten, bloemen van was, strikken, juwelen, kralensnoeren,
gaas, tule en veren. Als de luizenbeten jeuk veroorzaakten, krabde men met een
‘grattoir’ (een krabbertje op een stokje) onder de pruik. De pruik was een wiebelig
ding, dat met linten op zijn plaats gehouden werd. En om de kapsels te beschermen
waren er enorme mutsen, gemaakt van gaas, tule en batist, die we kennen onder de
verzamelnaam ‘dormeuse’ (slaapmuts).
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De uitvinding van het ‘tijdgeschrift’
Notities bij de Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften
Rietje van Vliet
‘De tijtel is de geschikste plaats om zich aan zijne Lezeren aan te bevelen: want hier
ontmoet de Schrijver zijn geëerd Publiek’. Aldus de stelling van de anonieme auteur
van het artikel ‘Over de tijtels en opschriften van boeken’ in het nagenoeg onbekend
gebleven Utrechtse periodiek Schatkamer van Kunst en Smaak (1791-1792).1 Hij
bestempelt de titelpagina als het belangrijkste deel van het hele werk. Neem een
voorbeeld aan Jacob Campo Weyerman, schrijft hij: dankzij diens ‘hoogvliegende
tijtels’ trok Weyerman meer lezers en bewonderaars dan ‘de eenvoudige spectator
van eenen VAN EFFEN!’ Begin daarom altijd met het bedenken van een goede titel,
luidt dus zijn advies: dit voorkomt dat een schrijver al te zeer afdwaalt van zijn
hoofdthema.
De auteur laakt de gewoonte ‘om ten minsten een derde gedeelte van het werk,
benevens dat, wat wij thans gewoon zijn in de registers te zetten, op het tijtelblad te
plaatzen’. Een titel moet vooral kort en toepasselijk zijn. Pas dan wordt het werk
verkocht en gelezen. ‘Wiens tijtel niets belooft, wordt meestal, op de zolders der
Boekverkoopers een prooi van wormen en muizen’.
Het vertoog is tegelijkertijd een pleidooi om als schrijver uit de anonimiteit te
treden en zijn ‘doop- en geslacht-naam, met en benevens allerleie appendixen op het
tijtelblad te laaten schitteren’. Vol onbegrip haalt de goede-titelverdediger uit naar
Montaigne, die zich op de titelpagina's van zijn driedelige Essais volledig had
weggecijferd.
Aan deze woorden uit de Schatkamer moet ik vaak denken bij het schrijven van
lemmata voor de Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften (ENT).2 In dit
artikel maak ik de lezer graag deelgenoot van enkele observaties.

Begripsbepaling
In de ENT worden alle Nederlandstalige tijdschriften beschreven uit de vroegmoderne
tijd tot de aanvang van het Koninkrijk in 1815. Dit betekent dat ook werken uit
Vlaanderen, Suriname, de Antillen, de Kaap en Batavia worden opgenomen. Sommige
bladen zijn tweetalig, andere zijn geschreven in een mengtaal, zoals het Jiddisch. Op
dit moment (oktober 2019) bevat de ENT ruim 1600 lemmata, waarvan circa honderd
slechts doorverwijzen naar een andere titel. Ruim driehonderd lemmata gaan over
tijdschriften die tot op heden van de aardbodem lijken te zijn verdwenen. Het aantal
zeventiende-eeuwse titels valt in het niet vergeleken met het aantal titels uit de
achttiende eeuw en toen vanaf de jaren tachtig de politieke troebelen in hevigheid
begonnen toe te nemen, steeg ook in hoog tempo het aantal titels. Met recht kan de
achttiende eeuw gezien worden als de eeuw waarin het tijdschrift het vehikel bij
uitstek werd waarin de mondige burger de publieke ruimte betrad.
Het begrip ‘tijdschrift’ vindt zijn oorsprong in het woord ‘tijdgeschrift’, waarmee
de verbondenheid met de eigen tijd wordt benadrukt. Dit tijdgeschrift had de betekenis
van kroniek, getuige bijvoorbeeld Cornelis van Alkemade die in
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1699 de Rijm-kroniek van de dertiende-eeuwse ‘tijdschrijver’ Melis Stoke als zodanig
beschreef.3 ‘Geboren uit de drang dier tijden’, werd ook wel van tijdgeschriften
gezegd.4

Anonieme satirische prent van een groep nieuwtjesjagers. Ets van ca. 1780. Collectie British Museum:
1861, 1012.170

In de loop van de achttiende eeuw kreeg de term de hedendaagse betekenis van
‘tijdschrift’. Aanvankelijk echter sprak men over een weekblad (ook als het blad
eenmaal per veertien dagen verscheen), maandblad of van een periodiek werk. Pas
in de jaren zestig deed het woord tijdschrift definitief zijn intrede. De oudste
advertentie waarin dit voorkomt, is echter voor een ‘courant’, waarvan
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helaas ieder spoor in archieven en bibliotheken ontbreekt: de Vrolyke, Satyrique en
Comique Courant der Heeren en Juffrouwen uit 1762, zeer waarschijnlijk uitgegeven
door Pieter Gillissen uit Middelburg. Een krant is het echter niet; wel een ‘Tydschrift,
zoo als nog nooit iets diergelyks is uitgegeeven, beschryvende in een bevallige trant
de byzonderheeden, Minne Gesprekken en Gevallen der Verliefde Minnaars en
Minnaaressen’.5 Johannes Kinker maakte er in zijn Post van den Helicon (1788-1789)
een ‘tijdblaadje’ van.
Om niet verstrikt te raken in definitiekwesties is besloten de ENT te richten op alle
periodieke werken waarvan de afleveringen in beginsel los van elkaar gelezen kunnen
worden. Kenmerkend is dat er in de reeks afleveringen niet wordt toegewerkt naar
een apotheose, een ontknoping, een conclusie of wat dan ook. Boeken die in delen
op de markt kwamen, zoals in de vroegmoderne tijd veelvuldig gebeurde, blijven
hierdoor buiten beschouwing. Overigens lag dit onderscheid minder duidelijk dan
hier gesteld, omdat de uitgevers en journalisten van weleer hun tijdschriftafleveringen
graag bundelden tot een (half) jaargang en die voorzagen van een titelpagina, soms
zelfs van een titelprent, een voorwoord en een register. In een aantal gevallen waren
de afleveringen dusdanig samengesteld, dat de binder ze later uit elkaar moest peuteren
om van de vaste rubrieken aparte hoofdstukken te kunnen componeren. Wie
bijvoorbeeld de tien delen van de Kweekschool der Heel-, Ontleed-, Natuur-, Ziekte-,
Artzeny-, Schey- en Vroedkunde (1759-1773) ter hand neemt, herkent ternauwernood
nog de afzonderlijke afleveringen. Tot ver in de twintigste eeuw is deze traditie,
waarbij een tijdschrift wordt getransformeerd tot boek, voortgezet.6

Jan van Gijsens Amsterdamsche Merkurius (1710-1722) kende vier verschillende drukkers, die elk
een eigen Mercurius als vignet gebruikte. V.l.n.r.: Jacobus van Egmont (Amsterdam), Wed. van
Hulkenroy (Haarlem), Pieter de Vries (Rotterdam), Hendrik van Monnem

Ook van een aantal liedbundels is bijna niet meer te achterhalen dat ze ooit in losse
afleveringen zijn uitgegeven. Sowieso plaatsten ze me voor de vraag of tijdschriften
altijd in proza geschreven moeten zijn. Het antwoord was neen, want neem de
Amsterdamsche Merkurius (1710-1722) van Jan van Gijsen, die op rijm gezette
actuele nieuwsberichten bevat. Het is zijn verdienste, aldus Van Gijsens biograaf,
dat hij de wereldgebeurtenissen reduceerde tot bevattelijke, soms belachelijke, soms
alledaagse proporties.7 De boertige weekbladschrijver kende heel wat navolgers die
hem trachtten te evenaren, zoals de schrijvers van de Nieuwe Amsterdamsche
Postryder (1718-1720), de Nieuwe Amsterdamsche Merkurius (1722-1726) en de
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Nieuwe Amsterdamse Gyselingse Mercurius (1723). Het niveau van Van Gijsen lag
echter buiten hun bereik.
Is het voor iedereen duidelijk dat er achter deze titels tijdschriften schuilgaan,
anders ligt het met de Oprechte Rotterdamsche Schutters Liederen (1787),
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waarvan slechts drie afleveringen bekend zijn. De afleveringen hebben een
volgnummer op de titelpagina en in het geval van nummer 1 zelfs een
datumaanduiding. In de uitgesproken orangistische liederen wordt, met opgegeven
zangwijze, commentaar geleverd op de politieke gebeurtenissen in het land. Er zijn
meer van dit soort periodieke liedbundels, zoals het Zangkundig Weekblad van
Geestlyke Liederen (1780) en de Liederen voor de Nederlandsche Krijgsbenden
(1793). Uiteindelijk is besloten deze gebundelde uitgaven op te nemen in de ENT,
aangezien ze periodiek waren verschenen en op een of andere manier reflecteren op
de actualiteit.
Het voordeel van de twijfel geniet het Maendelyks Musikaels Tydverdryf (1752),
dat weliswaar verscheen in maandelijkse afleveringen, elk met een eigen titelpagina,
maar waarvan de liederen hoogstens zinspelen op de actuele weersomstandigheden.
De ‘canzonetten’ zijn geschreven door de Goudse apotheker Kornelis Elzevier en
‘op d'Italiaensche trant in 't Musiek gebracht’ door fluitist en componist Antoine
Mahaut. De liederen, met bladmuziek, waren dusdanig populair dat de Amsterdamse
uitgever ervan, Arnoldus Olofsen, al snel een concurrentieslag moest leveren met
zijn plaatsgenoot Jean Julien Hummel, die delen van het Tydverdryf onder een nieuwe
titel op de markt bracht.

(Amsterdam). Van Egmonts Mercurius heeft een vaantje met de tekst ‘sine mora’ (zonder uitstel) in
de hand, terwijl dat van Van Monnems Mercurius zwart is. Collecties UvA, Bijzondere Collecties en
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Een lastige beslissing was het om plaatwerken, die uitgevers eveneens in
afleveringen uitbrachten, als tijdschrift te bestempelen. Het populaire Magazijn van
Tuin-Sieraaden (1802-1809) dat Johannes Allart in 24 afleveringen publiceerde, is
er een voorbeeld van. Het werk staat op naam van Gijsbert van Laar, op moment van
verschijnen hovenier en boom- en bloemenkweker te Oudshoorn, onder de rook van
Alphen aan den Rijn. Hij haalde zijn voorbeelden uit diverse buitenlandse
modellenboeken, maar het Magazijn bevat ook oorspronkelijke tuinontwerpen.
Dat het een periodiek werk betreft, blijkt uit advertenties voor de genummerde
afleveringen en de opmerkingen van Van Laar over ‘stukjes’ en losse ‘uitgaven’. Ze
waren bovendien voorzien van een eigen omslag, al dan niet met eigen titelpagina,
en waren afzonderlijk te koop. Van dit alles is in de gebonden exemplaren echter
niets meer te zien. Dat Allart voor deze manier van uitgeven koos, was niet ongewoon.
Uitgevers van platenatlassen bijvoorbeeld moesten flink investeren; vooral de
illustratoren en afzetters moesten voorgefinancierd worden. Door er een periodieke
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uitgave van te maken, konden ze sneller hun investeringen terugverdienen. Bovendien
gaf deze werkwijze kopers de mogelijkheid van gespreide betaling voor zo'n kostbaar
werk.
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Al deze titels voldoen aan de kenmerken die pershistoricus Joan Hemels toedicht
aan kranten en die mijns inziens ook van toepassing zijn op tijdschriften.8 Het enige
verschil tussen beide soorten periodieke werken heeft betrekking op hun inhoudelijke
reikwijdte: waar kranten universeel georiënteerd zijn, hebben tijdschriften doorgaans
een beperkter blik.
In alle periodieke werken is, anders dan de handgeschreven nieuwsbrieven uit de
vijftiende en zestiende eeuw, sprake van mechanische vermenigvuldiging door iemand
met commerciële doeleinden. Ze zijn gericht op een groot publiek, dat overigens wel
beperkt kan zijn tot een specifieke doelgroep. Naarmate de eeuw vorderde, nam de
fragmentatie van het beoogde lezerspubliek toe: diverse soorten geleerden, kinderen,
vrouwen, volk, politieke en/of kerkelijke gezindten etcetera.9
Verder heeft de betreffende uitgever altijd de intentie gehad het werk in
afleveringen op de markt te brengen. Een vaste frequentie was echter niet
noodzakelijk. De lutherse predikant Philippus Ludovicus Statius Muller bijvoorbeeld
schrijft in zijn Nagtstudie van Justus Bickerstaff (1747-1748) - een verwijzing naar
Justus van Effen en de Lucubrations of Isaac Bickerstaff, de ondertitel van de Tatler
- nadrukkelijk dat zijn ‘Werkje om de week, twee, drie of vier zal uitkomen, naar
het zich het best schikke; want ik ben een Vyand van bepaling’.10 Later zou hij zich
overigens wat de regelmaat betreft wel in het gareel houden.
In het verlengde hiervan is er de noodzakelijke eigenschap van continuïteit. Ook
al konden de titels variëren - zoals De Prullemand en Apollo (1805) van Bruno
Daalberg, alias Petrus de Wacker van Zon, die eerst De Prullemand heette, dan De
Prullemand, in het vervolg Apollo en tot slot Apollo - en werden de pagina's lang
niet altijd doorgenummerd, altijd is er sprake van een vaste lay-out. Dat laatste is
een niet te versmaden eigenschap, al was het maar om de herkenbaarheid van het
blad te vergroten en het eventuele debiet voor langere tijd zeker te stellen. Wellicht
hadden uitgever en schrijver een ideologische missie, maar altijd was het ook de
bedoeling de schoorsteen te laten roken. Klantenbinding is hierbij het sleutelwoord.
Tijdschriften onderscheiden zich ook inhoudelijk van boeken en pamfletten, maar
altijd in combinatie met de genoemde kenmerken mechanische vermenigvuldiging,
periodiciteit en continuïteit. Steeds legt de schrijver, redacteur of journalist, een
relatie met actuele gebeurtenissen, ontdekkingen, opvattingen, discussies, trends,
modes en dergelijke. Met welke focus de bladen ook geschreven zijn, altijd kunnen
ze in zekere zin fungeren als een kroniek voor het nageslacht.

Datering en periodiciteit
De opzet van de lemmata in de ENT is ontleend aan de Dictionnaire des journaux
1600-1789 die in 1991 onder redactie van Jean Sgard verscheen en inmiddels digitaal
raadpleegbaar is.11 Wel heeft de encyclopedische beknoptheid van Sgard in de ENT
plaatsgemaakt voor een meer narratieve opzet, omdat dit de leesbaarheid ten goede
komt en vooral omdat er tijdens het onderzoek naar specifieke tijdschriften informatie
boven tafel is gekomen die in de secundaire literatuur nog nergens is beschreven.
Daarnaast beschikken we voor het Nederlandse taalgebied over de Short Title
Catalogue, Netherlands (STCN), een onontbeerlijk instrument met zo veel
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gegevens over edities en vindplaatsen, dat de ENT zich in dit opzicht kan beperken.
Anders dan bij de STCN is er bij de ENT voor gekozen om tevens de volledige titels
- ongeacht hun lengte - op te nemen. Ook de datering is vaak anders: waar de STCN
zich baseert op de datum die in het impressum van de gebundelde uitgave wordt
vermeld, neemt de ENT de reële verschijningsjaren als uitgangspunt.

Titelprent van Joseph Addison en Richard Steele, De Spectator, of Verrezene Socrates (1720-1727).
Collectie Rijksmuseum: RP-P-2016-985

Het valt op dat een groot aantal tijdschriften niet is voorzien van een datum. Alsof
de uitgever de afleveringen wilde losweken van de actualiteit en ze een tijdloze
inhoud wilde meegeven. Om ze toch op een datum te kunnen vastpinnen, zijn
krantenadvertenties onontbeerlijk. Van Delpher is dan ook veelvuldig gebruik
gemaakt.
Ook de inhoud van het blad kan dienen als bron voor een plausibele datering. Voor
het blad Samensprake tusschen Theunis Janse, en Syme Pieterse bijvoorbeeld, waarvan
acht afleveringen zonder datering, zonder auteursnaam en zonder impressum
verschenen zijn, kon ik geen enkele advertentie vinden. De inhoud van de
Samensprake bood echter voldoende aanknopingspunten. Twee Dordtenaren spreken
over de gevolgen van de Unigenitus, de pauselijke bul die Clemens XI in 1713
uitvaardigde tegen het jansenisme. Niet alleen werd de aartsbisschop van Utrecht
wegens jansenistische denkbeelden geschorst, ook besloot Rome wegens het gekrakeel
in Utrecht geen nieuwe bisschop te benoemen. Daarom maakte het Utrechtse kapittel
in 1723 gebruik van het middeleeuwse kerkrecht en koos een aartsbisschop wiens
ideeën niet met de pauselijke maar met de eigen opvattingen strookten. Rome
verklaarde de wijding echter als ongeoorloofd.
Niettemin kreeg de nieuwe aartsbisschop de steun van vele geestelijken in Holland
en Utrecht, onder wie twee Dordtse pastoors die zich hadden aangesloten bij de
Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie (de latere Oudkatholieke
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Kerk). In 1735 ondernam een aantal rechtzinnige priesters en religieuzen een missie
naar Dordrecht en plaatste de parochianen van de twee huiskerken voor een dilemma:
volgden zij hun eigen priester die voor een jansenist en dus ketter wordt aangezien,
of wilden zij vasthouden aan de doctrine van Rome? Omdat de twee volkse types
Theunis Janse en Syme Pieterse in het
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tijdschrift de voors en tegens van dit vraagstuk bespreken, moet de Samensprake
gedateerd worden in 1735. Verder is het aannemelijk dat de drukker-uitgever een
Dordtenaar was.
Het vaststellen van de verschijningsjaren van het Europisch Staats- en Oorlog
Journaal is een ander verhaal, niet het minst omdat er geen enkel exemplaar van
teruggevonden is. Johann Christoph Röder (Roeder), een Duitse
uitgever-boekverkoper die in 1783 op attestatie lid was geworden van het
Amsterdamse boekverkopersgilde, stuurde op zeker moment een ongedateerd
prospectus rond waarin hij de komst van het blad aankondigt.12 Hij had duidelijk
journalistieke ambities. Zijn Holländische Zeitung verscheen sinds 1785 tweemaal
per week, werd geschreven door de patriot Johan Hendrik Swildens en vertaald door
de lutherse predikant Esdras Heinrich Mützenbecher. De krant werd echter na het
einde van de patriotse revolutie in 1787 verboden. Wellicht zocht Röder naar
mogelijkheden om zijn persen in bedrijf te houden? Of verscheen het onbekende
Europisch Staats- en Oorlog Journaal gelijktijdig met de Duitstalige krant? De enige
aanwijzing (terminus ante quem) geeft het uitgeversadres. Ten tijde van de
Holländische Zeitung was hij gevestigd op de Prinsengracht, bij de Egelantiersstraat,
het adres dat genoemd wordt in het prospectus. Vanaf 1789 zat hij achter de Beurs
te Amsterdam en opereerde hij onder de naam J.C. Röder en Compagnie. Als het
blad al is verschenen, dan moet het voor 1789 zijn geweest. Maar zolang nadere
informatie over dit blad ontbreekt, ga ik ervan uit dat het gebleven is bij Röders
intentie het Europisch Staats- en Oorlog Journaal uit te geven. Aangezien er nog
altijd een exemplaar tevoorschijn kan komen, is er wel een lemma aan gewijd.
In een aantal gevallen blijkt er helemaal geen sprake van een periodieke
verschijning en kan de uitgave vastgepind worden op het jaartal dat in het impressum
staat vermeld. Feitelijk gaat het dan niet meer om een tijdschrift, al wordt de titel in
de secundaire literatuur wel steeds als zodanig aangemerkt. Om die reden zijn ze
toch in de ENT opgenomen, al is het woord tijdgeschrift, kroniek, voor deze uitgaven
beter op z'n plaats.
De Spectator of Verrezene Socrates (1720-1727) bijvoorbeeld is een niet-integrale
vertaling van het beroemde periodiek The Spectator van Richard Steele, voortgezet
door Joseph Addison en nadien door William Bond. Maar anders dan het origineel
verscheen de Nederlandstalige versie niet in afleveringen maar kant en klaar
gebundeld in zes delen. Ook de Guardian, of de Britsche Zedenmeester (1730-1731),
die deels een vertaling is van The Guardian en deels van The Englishman, beide
verschenen onder redactie van Steele, verscheen in de Republiek in kant-en-klare
delen. De Snapper, of de Britsche Tuchtmeester (1732-1752), wederom een vertaling
van een werk van Steele, werd in drie delen op de markt gebracht en is dus in de
Republiek nooit een tijdschrift geweest. Overigens waren Addison en Jonathan Swift
twee andere belangrijke medewerkers van het Engelse origineel, The Tatler. Als
vertaler van deze Engelse bestsellers staat de dan nog in Twente woonachtige Pieter
Le Clercq te boek. Later zou hij commissaris worden van de buitenlandse depêches
van de Staten-Generaal en van de gouvernante Anna van Hannover.
De Nederlangbroeksche Courant (1799) is in tegenstelling tot wat de titel doet
vermoeden geen krant geweest.13 Het is een van de vele fopuitgaven die de
Nederlandse persgeschiedenis rijk is. De lay-out van de krant is dermate ama-
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teuristisch van opzet - letters staan schots en scheef en de inkt is vermoedelijk meer
op de handen van de drukker dan op het papier terechtgekomen - dat deze pastiche
vrijwel zeker bestemd is geweest voor een zeer beperkte kring lezers in
Nederlangbroek, bij Wijk bij Duurstede.

Het masker van de journalist
Niet alleen de definitie en datering leidden nog wel eens tot hoofdbrekens, ook in de
zoektocht naar de auteur(s) moesten de nodige hindernissen worden genomen. Bij
kranten wordt doorgaans stilzwijgend aangenomen dat de courantier, behalve de
drukker-uitgever, ook de redacteur was die aan de hand van toegezonden brieven
zijn nieuwsberichten samenstelde. Van dit laatste kan echter nauwelijks sprake zijn,
aangezien er bij het maken van een krant meer kwam kijken dan het zetten, drukken,
corrigeren en drogen alleen. Er moest ook inkt en papier worden ingekocht,
advertentieteksten ingenomen en afgerekend, nieuwsnetwerken onderhouden en
kranten gedistribueerd. En er moest worden geschreven. Hoogstens zal de courantier
tijd hebben gehad voor een rol als hoofdredacteur.
De redacteuren - volgens de hedendaagse definitie degenen die verantwoordelijk
zijn voor het ordenen, structureren en bewerken van de inhoud van een publicatie zijn in veruit de meeste gevallen anoniem gebleven. Slechts incidenteel zijn hun
namen overgeleverd. Zo weten we mede dankzij de Leidse geleerde en polemist
Johannes le Francq van Berkhey dat in de jaren 1720-30 niet alleen zijn grootvader
Jan Berkhey, maar ook Samuel Bavieren (Bavier), Weyerman, Joan Michaël Schutz
en Joan Levinus Stammetz als redacteur op de loonlijst hebben gestaan van Felix de
Klopper, uitgever van de Leydse Courant.14 Later zou Weyerman zich herhaaldelijk
vrolijk maken over de ‘Tabakspapiere Geleerdheyt van Broeder Felix’.15 Hij moest
niets hebben van de zijn inziens leugenachtige praktijken van De Klopper. Ook van
de voormalige Amsterdamse boekverkoper Christiaan Petzold is bekend dat hij, in
1717-1718, als redacteur heeft gewerkt voor een krant, in zijn geval de Rotterdamse
Courant van courantier Luder Baltz. Petzold misdroeg zich echter, kwam herhaaldelijk
dronken op zijn werk, verzuimde zijn redactionele plichten en werd ten slotte de
wacht aangezegd.16
De meeste auteurs van tijdschriften - hun past de benaming van journalist beter
omdat die, volgens huidige definities, zelf de pen ter hand neemt - zijn eveneens
anoniem. Speelde bij hen het middeleeuwse adagium ‘roem is ijdelheid’ nog mee en
kozen ze er daarom voor zichzelf weg te cijferen en hun boodschap centraal te stellen?
Hoe dan ook wensten zij vrijuit te kunnen spreken en, vooral in recensiebladen, hun
kritiek onpartijdig te kunnen geven.17 Anderen hoopten door hun identiteit te verhullen
uit handen te blijven van justitie of buiten bereik van het venijn van hun tegenstanders,
op wie zij hun pijlen hadden gericht. Al deze motiveringen overschaduwen de
veronderstelde behoefte tot self-fashioning: hoewel de journalisten van het eerste
uur wel degelijk in hun bladen uiting gaven aan hun identiteitsbesef, had hun ‘ik’
kennelijk geen naam nodig om zichzelf als mondig burger in het openbaar te
manifesteren.18
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Hoewel het geen punt is om in een ENT-lemma het kopje ‘medewerkers’ weg te
laten, is het wel een uitdaging om op zoek te gaan naar de journalist. Helaas is de
oogst over het geheel genomen mager. Interessant was echter te ontdekken achter
welk type maskers de tijdschriftauteurs zich schuilhouden. Zo hebben
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allerlei Boekzaal- en Bibliotheek-schrijvers zich getooid met de maskers van
bibliothecarissen. Hier gaan nauwelijks bijzondere bedoelingen achter schuil. Ze
vertonen geen emoties; de schrijvers registreren slechts. Hun regie beperkt zich tot
het aanwijzen van kastruimte. De maskers van koeriers of postrijders vallen in
dezelfde categorie. Ze werden gedragen door courantiers en hun redacteuren, die net
als de eerste mercuur-schrijvers slechts nieuws rondbrengen. De bekendste postrijder
is de Nederlandsche, Maandelykse Post-Ryder (1701-1798), die het bijna een hele
eeuw uithield. Heeft dit masker nog weinig kleur, anders is het met de Algemeene
Postbode, of Vrolyke en Geheime Staatsspion (1758-1761), waarin al veel meer
commentaar wordt geleverd.
Maar hoe zit het met die menigte schrijvers die ons met hun masker willen verleiden
hun satirische, literaire, politieke, spectatoriale tijdschriften te lezen? Het bekendste
journalistieke masker is dat van Mercurius, in de Oudheid de boodschapper der
goden, de nieuwsbrenger. Vandaar ook beschermheer van de handel. Zeker in de
eerste helft van de achttiende eeuw tooien tientallen redacteuren en journalisten hun
bladen met deze titel, waardoor Mercurius de patroon is geworden van al die bladen
die bedoeld waren om het belangrijke nieuws uit de kranten wekelijks of maandelijks
te brengen. Aanvankelijk legde een Mercurius niets uit maar was slechts doorgeefluik
van oud nieuws. Het was een beproefd concept, met een frequentie van eenmaal per
kwartaal of eenmaal per half jaar. Kon de Europische Mercurius (1690-1757) bij
aanvang de Hollandsche Mercurius (1650-1690) nog uit de markt drukken, zelf
moest het na ruim een halve eeuw plaatsmaken voor de Maandelijkse Nederlandsche
Mercurius (1756-1791). Maar intussen was er concurrentie ontstaan met de
Nederlandsche Jaarboeken (1747-1822), die anders dan de titel doet vermoeden in
maandelijkse afleveringen verscheen en zich sterk profileerde als een kroniek van
recente gebeurtenissen.
De verandering van Mercurius in Jaarboeken staat niet op zichzelf. Achter een
Mercurius-titel bleken namelijk ook heel andere zaken te kunnen worden gevonden.
Geleidelijk aan, al in de laatste decennia van de zeventiende eeuw, waren de
mondhoeken van Mercurius' masker soms gaan trekken. Een glim- of grijnslach
vertoonde zich. De god bleek zich bewust geworden van het feit dat de wereld méér
bood dan alleen nieuws over handel, oorlog, vorstenhuwelijken. De god herinnerde
zich dat hij ooit ook de patroon was van dichters, dieven, leugenaars, redenaars en
reizigers. Zijn wereld werd breder dan in de Oudheid het geval was geweest. Hij
werd kwikzilverig-mercuriaal, veranderde van gedaante en begon te berichten over
het dagelijks leven van de eigen tijd. Hij begon de drijfveren van de mensen te
ontmaskeren. Hij stak zijn neus overal in en begon humoristische mededelingen te
doen. Eerst in de vorm van kort commentaar bij het oude soort nieuws. Later werd
dat commentaar uitgewerkt tot beschrijvingen van alles wat Mercurius zag en
tegenkwam. Soms werden dat zelfs karakterschetsen of essays.
De god had hierbij de hulp van goede handlangers en correspondenten. Zij lieten
zich op de titelpagina of in het titelblok nooit bij name kennen, want het goddelijke
masker van alwetendheid en, in zekere zin onpartijdigheid, moest worden
gehandhaafd. Van daarachter schreven zij over het werkelijke leven. De goede
verstaander, wisten zij, begreep toch wel wat het ware gezicht, de ware
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bedoeling van de auteur was. Was het om die reden dat ze later, op de titelpagina
van de gebundelde jaargang, vaak wel hun naam of initialen prijsgaven?
De bekendste mercuur is de Haegse Mercurius (1697-1699) van Hendrik Doedijns,
het eerste Nederlandstalige satirische tijdschrift, dat ondanks de vele kritische reacties
iets meer dan twee jaargangen heeft vol gemaakt. Het is geschreven voor mensen
die hun wereld kenden. Voor mensen die de drijfveren van politiek, liefde en
ondeugden begrepen. Zij wilden daarover horen zonder lastig gevallen te worden
door mensenhaat of academisch geneuzel.
In de loop van de eerste decennia van de achttiende eeuw kreeg Mercurius
gezelschap van andere klassieke waarnemers. Het pantheon werd geplunderd om in
de behoefte aan maskers te voorzien. Allereerst waren er journalisten die zich tooiden
met het masker van zijn Helleense alter ego: Hermes (Rotterdamsche Hermes van
Weyerman, 1720-1721). Hij slaagde er zelfs in de Mercurius-identiteit ten volle uit
te ponden, door zich niet alleen te betitelen als Mercurius en Maja's zoon Hermes,
maar tevens als Anubis en Thoth. Daarmee zet Weyerman het masker op van de
Egyptische god die door de Grieken gezien werd als hun Hermes, met een Egyptisch
paspoort. Thoth/Anubis is de uitvinder van het schrift, de god van alle kennis. Een
alwetender masker kun je niet krijgen.
We vinden ook andere goden, zoals Saturnus (Schiedamse Saturnus van Cornelis
van der Gon, 1713-1714) en Momus (Vervroolykende Momus van Willem van
Swaanenburg, 1726-1727). Het laatste masker diende uiteraard om de wereld in een
lachwekkend daglicht te zetten. De journalisten grepen ook naar de maskers van
andere antieke scherpzienden uit de mythologie, zoals Argus (Amsterdamsche Argus
van Hermanus van den Burg, 1718-1722; de Jonge Argus van Philippus Verbrugge,
1797), Lynceus (Snelziende Lynceus, anoniem, 1748), Tiresias (Tiresias de
Waarzegger, vermoedelijk van Hermanus van den Burg, 1743). Ook het
Proteus-masker was heel dienstig voor een journalist, want deze god kon allerlei
gestalten aannemen waardoor de journalist er alle kanten mee uit kon en niet snel
herkend zou worden (Bataafsche Proteus, door Hermanus van den Burg, 1724-1726).
Nog aan het einde van de eeuw was het godenmasker populair, zeker wanneer het
kon dienen om (schijnbare) onpartijdigheid te waarborgen in de beschrijving van de
toenmalige ‘vuile’ politieke realiteiten. Een populaire god die zelfs twee maskers
tegelijk kon dragen, is de tweekoppige Janus. Hij trad aan in de Janus (1787) van
Petrus de Wacker van Zon en de Janus Verrezen (1795-1798) waarvan slechts enkele
incidentele medewerkers kunnen worden aangewezen. Aan Jani geen gebrek rond
1800: er zijn zo'n vijftien navolgers. De schrijvers van de twee genoemde bladen
gaven deze god van oorlog en vrede, heden en verleden, tevens kop naast kop, de
functies van Heraclitus en Democritus, van pessimist en optimist dus. Uiteraard gaf
deze vondst anderen aanleiding zich meester te maken van deze nieuwe godenmaskers,
ten behoeve van bladen als Heraclyt en Democryt (1796-1798) van Reinier Dibbetz.
Ook de spectatorschrijvers tooiden zich met maskers. Justus van Effen bijvoorbeeld
wilde onafhankelijk kunnen functioneren en koos wat de Hollandsche Spectator
(1731-1735) betreft voor een anoniem schrijverschap. Om die reden liep al het
briefverkeer via zijn uitgever. Toen het blad een groot succes bleek, stelden zijn
lezers alles in het werk om hem het masker van Heer Spectator af te ruk-
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ken.19 Het is opvallend dat hij en zijn collega-journalisten zich hebben ontdaan van
de enigszins antiek wordende godenmaskers en van andere onwerkelijke personages
die nodig waren om hun verslaggeving, objectiviteit en alwetendheid een schijn van
waarschijnlijkheid te geven. Eén van die eerste spectators heeft als titel, geheel
beantwoordend aan die behoefte: De Mensch ontmaskert (1718) van de Weesper
schout John Duncan. Die titel is misschien eerder een programma dan een masker.
Bij dit type waarneming van de maatschappij en de daarbij behorende wens om als
onbevooroordeeld observator over te komen, behoort dus het personage, het masker,
van de neutrale waarnemer.
Willem van Ranouw profileerde zich als een verstandig en wijs figuur, dankzij
het masker van de Examinator (1718-1720) dat hij had opgezet. Dat deed ook Jacobus
Tenter, schrijver van de Examinator of de Hollandsche Zeedenmeester (1730-1731).
De hernhutterse predikant Johannes Petsch verborg zich achter het masker van de
Onderzoeker (1768-1772) en diens opvolger de Opmerker (1772-1778). Andere
voorbeelden in dit verband zijn de Philosooph (1766-1769) van de doopsgezinde
predikant Cornelis van Engelen, de Hollandsche Wysgeer (1759-1763) van Egbert
Buys en de anonieme Pedagoog (1764-1766). Soms was het verstandig zich te
schminken als ervaren en bejaard, zoals de journalist van de Gryzaard (1767-1769)
deed, een blad waaraan ook Betje Wolff heeft meegewerkt. Het tegenovergestelde
kon ook, getuige bladen als de Gek (1754), de Groninger Droomer (1770), de
Lachebek (1780-1781), de Domkop (1795-1796) en de Domoor (1795).
Slechts zelden viel de keus op een bijbels masker en als dat al gebeurde, dan heeft
de gekozen titel doorgaans een zuiver seculiere toepassing. Voorbeelden zijn de
Ismael (1788-1789), van een anonieme journalist die zelf zegt uit de stal van Janus
te komen, de Arke Noachs (1799) van een schrijverscollectief onder leiding van de
classicus David Jacob van Lennep, en het vervolg daarop, Sem, Cham en Japhet
(1800) van Johannes Kinker. Ten tijde van de Bataafsche Republiek deed de overheid
alle moeite om een einde te maken aan de maskerade van tijdschriftauteurs. In het
laatstgenoemde blad wordt verwezen naar de verplichting om op titelpagina's aan te
geven wie voor een tekst verantwoordelijk was. Kinker moet daarop hebben besloten,
al dan niet na een expliciet verbod, het blad te beëindigen.

Lange titels, volkse titels
In de tweede helft van de achttiende eeuw verschenen steeds meer tijdschriften die
onder een schrijverscollectief tot stand kwamen. Soms was dit collectief onderdeel
van de spectatoriale fictie. In de ENT zijn inmiddels heel wat periodieken beschreven
waar een fictief gezelschap wordt ingezet als literaire truc om de lezer bij het blad
te betrekken en zelfs te verleiden tot deelname aan het publieke debat. De Gezellige
(1770-1774) bijvoorbeeld zou geschreven zijn door een ‘Gezelschap der Gezelligen’,
dat op onregelmatige tijden bijeenkwam, maar waarvan de leden elkaar dagelijks
wel een keer tegen het lijf liepen. In werkelijkheid is het blad een vertaling van Der
Gesellige, eine moralische Wochenschrift (Halle 1745-1746) en geschreven door
Samuel Gotthold Lange en Georg Friedrich Meier. Ook iemand als Johannes Nomsz
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hield vast aan een ‘gezellige’ achtergrond van zijn Tooneelspectator (1792). Hij
ondertekende zijn slotvertoog
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met ‘Het Gezelschap onder den naam van den: Tooneelspectator’, terwijl hij toch
echt de enige auteur was.
Het schrijverscollectief van de Schatkamer van Kunst en Smaak, genoemd in het
begin van dit artikel, heeft wel bestaan en fungeerde als een redactie. De redacteuren
noemden zich ‘verzaamelaars’, die zelf de pen ter hand namen maar ook als taak
hadden stukken van andere schrijvers te acquireren.20 Zij hebben zich weinig gelegen
laten liggen aan het pleidooi van een van hun eigen contribuanten voor korte,
pakkende titels, want met Verzameling van verhandelingen en stukken, de
wysbegeerte, letter, taal, oudheid en dichtkunde betreffende als ondertitel, creëerden
ze niet alleen een meterslange titel maar gaven ze ook iets prijs van de kleurloze
inhoud. De bijdragen waren kwalitatief onder de maat, zo vonden hun tijdgenoten.21
Het blad werd dan ook na de tweede aflevering op menig boekverkoperszolder prooi
van ‘wormen en muizen’, als voorspeld door diezelfde contribuant.
Vooral de schrijvers en/of uitgevers van geleerdentijdschriften hebben er een
gewoonte van gemaakt de titelpagina's te vullen met ellenlange ondertitels. Neem
de anoniem verschenen Nederlandsche Geleerde Fama (1758-1759) van Jan Daniel
van Hoven, op dat moment professor ordinarius aan de Latijnse school van Kampen,
of de Chemische en Physische Oefeningen (1792-1797) van de Amsterdamse
apotheker Petrus Johannes Kasteleyn, wiens uitgebreide curriculum vitae op de
titelpagina staat vermeld bij een minstens zo lange ondertitel. Deze bladen hadden
kennelijk een specifieke doelgroep op het oog, die niet door een pakkende titel verleid
hoefde te worden.
Voor de volksklasse waren vooral de samenspraken bestemd, een gedurende de
hele achttiende eeuw uitermate geliefd genre waarin volkse standpunten worden
gedebiteerd. Vooral in de jaren tachtig ontstond een ware kluwen van samenspraken
waarin het ene babbelende stel reageerde op het andere. De Amsterdamse firma Erve
de Weduwe Jacobus van Egmont zette de toon met Louw en Krelis (1763-1788) dat
wekelijks werd afgewisseld met Krelis en Louw (1763-1788). Vermoedelijk werden
beide patriotse oortjesbladen geschreven door de voormalige letterzetter bij de
Amsterdamsche Courant, Frederik Berkenkamp, die ook Grietje en Dieuwertje
(1781-1787) en het alternerende Dieuwertje en Grietje (1781-1787) voor zijn rekening
heeft genomen. Andere uitgevers zagen in dit soort titels een commerciële kans en
brachten een Rotterdams Maandags Samenspraakje tusschen Geertje en Diewertje
(1787), een Hernieuwde Samenspraak tusschen Louw en Krelis (1795) en een Kreelis
en Diewertje, Louw en Grietje (1806) uit.
Ook Martinus van Kolm richtte zich met zijn radicaal-revolutionaire blaadjes op
de volksklasse in en rond Amsterdam en ook hij gaf parallelbladen uit waarin vanuit
afwisselend mannelijk en vrouwelijk perspectief de gebeurtenissen vanaf 1786 werden
becommentarieerd. Zo verschenen de Vaderlandsche Samenspraak: tusschen Teuntje
en Pleuntje en de Vaderlandsche Samenspraak: tusschen Jaap en Teunis (1786-1795)
steeds gelijktijdig. Van zijn Samenspraak tusschen Kees en Lourens (1795) is niet
meer bekend dan een advertentie en ook van de Nieuwe Kees en Louwrens (1795)
weten we niet meer dan dat het om dertig samenspraken gaat. Ze zouden geschreven
zijn door ene Sigismundes (Zygmunt?) Frost, die een jaar later werd aangesteld tot
boekhouder van de zojuist opgerichte Stadsdrukkerij van Amsterdam.22
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Van Kolm moet heel goed hebben begrepen dat zijn bladen herkenbaarheid en
continuïteit nodig hadden om blijvend te worden verkocht. Het moet om die reden
zijn geweest dat hij steeds opnieuw, ondanks dreigende of werkelijke verboden, met
een Babbelaar uitkwam: de Hollandsche Babbelaar, of Zotskap (1795-1796), de
Nieuwe Babbelaar, of Oude Bataaf (1795), de Bataavsche Babbelaar, of Zotskap
(1798) en de Incroyable Babbelaar (1797-1799). Alleen de Oude Hollandsche
Babbelaar, of Zotskap (1795) zit niet in zijn fonds; het is uitgegeven door de mij
onbekende Amsterdamse boekverkoper J. Bruyn, die blijkbaar wilde meeliften op
het succes van Van Kolm. Eén ding is zeker: het is een aansprekende titel die verwant
is aan de Tatler en de vele Nederlandstalige Snappers en Snapsters die gedurende
de achttiende eeuw zijn verschenen.
Er zijn ook schrijvers geweest die de draak hebben gestoken met titels. Zo
verscheen in Deventer het Blaadje Zonder Titel (1785-1786). Het patriotse weekblad
was blijkens de ondertitel bestemd ‘voor Burger en Boer in Overyssel’ en gaat over
de vermeende rechten van de drie hoofdsteden van Overijssel (Zwolle, Deventer en
Kampen) die de Staten van Overijssel hadden afgedwongen van de veertien kleine
steden. Tussen de volkse samenspraken staat een verontwaardigd bericht over het
vrijkorps in Steenwijk dat het exerceren onmogelijk werd gemaakt. Het tijdschrift
mag dan wel geen titel hebben, de Overijsselse burgers en boeren zullen wel degelijk
hebben geweten wat ze bij aanschaf in huis haalden. Misschien kenden ze zelfs de
anonieme schrijver: wellicht de patriot Gerhard Dumbar, telg uit een deftige Deventer
familie die in 1798 als overtuigd federalist gevangen werd gezet op slot
Honselaarsdijk. De Oldenzaalse jurist Jan Willem Racer was op afstand betrokken.
Hij was degene die schuilging achter Tubanter, waarmee een tweetal ingezonden
brieven was ondertekend.
Gekker maakte het de schrijver van de Oppermacht van het Volk, een
radicaal-revolutionair volksblad dat in 1797 verscheen in ten minste 21 afleveringen.
De ondertitel verraadt de inhoud van het blad: een verslag van de Grondvergadering
Gehouden in de Vryheid. Aanwezig zijn de gepersonifieerde tijdschriften:
Broêr Weerlicht: Wy allen, de Soldaat met het houten been, Grietje,
Diewertje, Louw, Krelis, Vraagal, Babbelaar, Boer en Burger, Praatvaâr,
Praatmoêr, Teuntje, Pleuntje, de Post, de Nederlander, de Kruier, de Echo,
de Kruiers Knegt, Janus, Ismaël, de Courier van Europa, de
Nieuwsverteller, Republikein, Solon, Socrates, Burger, de Nationale
Schildwacht, de Geharnaste Waarzegger, de Tribunist, de Clubist, de
Blixem, de Denker, de Overweger, de Heracliet, en Democriet, de Jood
Mozes [...].
Later komen daar als vergaderaars nog bij: Minerva, de Telegraaph, Advocaat der
Nationale Vryheid, de Nieuwe Post, de Vrouwen Courant, Slymgast, Reiziger en de
Republikeinsche Courantier. Alle bijdragen aan de discussie worden woordelijk
geciteerd. Tijdens de vergadering blijkt dat deze spreekbuizen van het volk de
voorgestelde (huidige) constitutie te slap vinden; het moet radicaler. Ze stemmen
over echte radicale volksvertegenwoordigers. Mochten de verkiezingen slechte
resultaten opleveren, zo luidt hun standpunt, dan is er misschien weer een revolutie
nodig.
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De Oppermacht van het Volk laat zien hoe royaal het volk met eigen tijdschriftjes
werd bediend en ook dat het titels waren die slechts kortstondig hebben bestaan.
Zeker firma's als de Erve de Weduwe Jacobus van Egmont en Martinus
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van Kolm volgden een uiterst pragmatische uitgeversstrategie: ze zetten een niet
aflatende reeks volksblaadjes in de markt maar haalden ze bij tegenvallende
verkoopcijfers er subiet weer van af. Omdat er nauwelijks exemplaren van bewaard
zijn gebleven en de uitgevers er zelden voor adverteerden, is de onderkant van het
medialandschap nog altijd grotendeels in nevelen gehuld.

Tot slot
Het fenomeen tijdschrift blijkt in de eeuw waarin het tot grote bloei kwam, moeilijk
te definiëren. Bij alle kenmerken zijn er uitzonderingen te vinden en steeds moesten
er afwegingen worden gemaakt.
Zo zijn er tijdschriften die geen overkoepelende titel lijken te hebben gehad, terwijl
het hierboven aangehaalde advies van de Schatkamer van Kunst en Smaak - ‘De tijtel
is de geschikste plaats om zich aan zijne Lezeren aan te bevelen’ - zich als een
logische wetmatigheid heeft aangediend. De anoniem uitgegeven Oliekoek Duivel
(ca. 1783) bijvoorbeeld bestaat uit veertien afleveringen die vermoedelijk eens per
maand verschenen. De titel slaat alleen op het eerste nummer, want andere
afleveringen heten onder meer Monsieur den Ikker, De Blokke Zaager, en Joosje met
de Rommelpot. De titels kunnen dan ook met evenveel recht beschreven worden als
een reeks verwante pamfletten, zoals ook de STCN doet. Toch is het een tijdschrift.
Hoewel de verschijningsdata onbekend zijn en de pagina's niet doorgenummerd,
hebben de afleveringen wel degelijk iets met elkaar gemeen: de auteur (Le Francq
van Berkheij), het onderwerp (patriotse Leidenaars) en de lay-out (houtsnede en
samenspraak op rijm). Dit gaf uiteindelijk de doorslag om de Oliekoek Duivel als
tijdschrift op te nemen in de ENT.
De opmerking in de Schatkamer over de anonimiteit van schrijvers was in de
achttiende eeuw ongetwijfeld aan dovemans oren gericht. Het ging hun primair om
de boodschap, de boodschapper was van minder belang. Dankzij hun maskers wisten
zij hun identiteit lange tijd, zo niet voor altijd, te verhullen. Een goedgekozen masker
stond bovendien garant voor een goed debiet, al was dit masker geen garantie om
niet te worden ‘een prooi van wormen en muizen’. Wie de titels van de ENT bestudeert,
ontwaart een medialandschap waar nog veel te ontdekken valt.

Eindnoten:
1 ‘Over de tijtels en opschriften van boeken’, in: Schatkamer van Kunst en Smaak, deel 1, nr. 2
(1792), p. 201-212. Zie over dit tijdschrift mijn ‘De dominee en de blinde schrijfster. De
beslissende jaren 1791-1792 voor de carrière van Petronella Moens’, in: Moensiana 11 (2014),
p. 7-15.
2 De ENT was aanvankelijk een project met, naast schrijfster dezes, als deelnemers: André Hanou,
Edwin van Meerkerk, Peet Teeuwen, Jan de Vet, Pieter van Wissing. Om uiteenlopende redenen
hebben zij in de afgelopen tien jaar moeten afhaken. Meer informatie over de tijdschriften die
in dit artikel ter sprake komen en verdere literatuurverwijzingen, vindt men op www.ent1815.nl.
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3 Hollandsche jaar-boeken of Rym-kronijk van Melis Stoke. Ed. Cornelis van Alkemade (Leiden,
Johannes du Vivie en Isaak Severinus 1699), p. 5.
4 Peter Altena, ‘Satirische tijdschriften: inleiding’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman (hierna: MedJCW) 37 (2014), p. 98-105, aldaar p. 100. Citaat uit Het Nieuwe
Testament voor leeken leesbaar gemaakt. Ed. H. Bakels en H.U. Meyboom ([Amsterdam]
1908), p. 764.
5 Advertentie Leydse Courant 24-3-1762.
6 Gert-Jan Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830 (Den
Haag 1995), hfdst. 4.
7 Anna de Haas, ‘Mercuriseren is sappelen. De Amsterdamsche Merkurius (1710-1722) van Jan
van Gijsen’, in MedJCW 37 (2014), p. 106-120, aldaar p. 112.
8 J.M.H.J. Hemels, De Nederlandse pers voor en na de afschaffing van het dagbladzegel in 1869
(Assen 1969), p. 7. Vgl. Shannon E. Martin, ‘Newspaper. History. Traditions’, in: idem en
David A. Copeland (red.), The function of newspapers in society. A global perspective
(Westport/Londen 2003), p. 1-11.
9 Johannes, De barometer van de smaak, hfdst. 6.
10 Nagtstudie van Justus Bickerstaff (Franeker [etc.], by A. Bormeier e.a. 1747), nr. 1, p. VII.
11 Zie http://c18.net/dp/index.php.
12 Berigt aan het geleerde publiek wegens uitgave van het nieuwe dagblad Europisch Staats- en
Oorlog Journaal (Amsterdam, J.C. Roeder [z.d.]).
13 Met dank aan Jac Fuchs, die mij ooit kopieën ervan ter hand stelde.
14 W.P. Sautijn Kluit, ‘De Hollandsche Leidsche Courant’, in: Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde (1871), p. 3-86, aldaar p. 19-25; J. le Francq van Berkheij,
Vriendentraanen, gestort bij het sterfbedde van mijnen geleerden boezemvriend Joan Christiaan
Schutz (Leiden, Frans de Does P.Z. 1778), p. 49 e.v.; J.L. Stammetz, Brief van een vriend aan
een vriend, behelzende eenige aanmerkingen over het werkje van den heere J. le Francq van
Berkhey M.D. (Leiden, Andries Koster 1778), p. 6 e.v.
15 Bijvoorbeeld in Echo des Weerelds, deel 2, nr. 14 (20-1-1727), p. 106 (citaat vermeld).
16 Zie mijn ‘Weyerman en de Amsterdamse boekverkoper Christiaan Petzold’, in: MedJCW 41
(2018), p. 23-35, aldaar p. 28.
17 Sonja van der Valk, ‘De kinderjaren van de Nederlandstalige kunstkritiek. Geboren in turbulente
jaren’, in: Neerlandia 119 (2015), nr. 2, p. 12-16.
18 Jürgen Pieters en Julie Rogiest, ‘Self-fashioning in de vroegmoderne literatuur- en
cultuurgeschiedenis: genese en ontwikkeling van een concept’, in: Frame 22 (2009), nr. 1, p.
43-59. Stephen Greenblatt beschrijft in zijn Renaissance self-fashioning (Chicago 1980) de
term self-fashioning als: ‘the process of constructing one's identity and public persona according
to a set of socially acceptable standards’.
19 Justus van Effen, De Hollandsche Spectator. Aflevering 1-30: 20 augustus 1731-4 februari
1732. Ed. P.J. Buijnsters (Deventer 1984), p. IV.
20 Johannes, Barometer van de smaak, hfdst. 9.3.
21 Vaderlandsche Letteroefeningen (1791), p. 398-404.
22 Toeschrijving vermeld in de NCC, op grond van een zoekgeraakte gebonden uitgave.
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Weyerman op Scheveningen
Jan Bruggeman
Scheveningers zeggen niet: ‘Ik woon in Scheveningen’, maar ‘Ik woon op
Scheveningen’. In het regionale taalgebruik is het ook: ‘Ik ben op Scheveningen
geweest’. De vraag die voor de expeditievergadering 2019 beantwoord moest worden
om een bezoek aan Scheveningen te rechtvaardigen, luidde dan ook: is Weyerman
ooit op Scheveningen geweest?1
Na een uitvoerig onderzoek vond ik meer dan dertig zinnen/passages in het werk
van Jacob Campo Weyerman waarin de naam Schevelingen, Scheveningen of een
vorm daarvan staat te lezen. Hij spreekt over ‘Schevelingsche duinen’ of
‘Schevelingsche garnaalen’, maar noemt ook de ‘Schevelingsche weg’ en de
buitenplaats Zorgvliet, ‘gelegen aan de reiweg na Scheveningen’.2
Al in 2001 schreef Riet Hoogma een zeer interessant artikel over tekstfragmenten
waarin Weyerman vertelt over Caligula, die aan het Scheveningse en Katwijkse
strand schelpen liet verzamelen als oorlogsbuit.3 Het verhaal is ontleend aan Suetonius.
Volgens moderne historici gebeurde dit aan de kust van het Kanaal, in de buurt van
Boulogne-sur-Mer, maar volgens andere bronnen vond dit plaats aan de Noordzeekust,
in de buurt van Katwijk en Scheveningen. De Caligula-passages zeggen niets over
een eventueel bezoek van Weyerman aan Scheveningen.

Inwoonsters van Scheveningen

Pootje baden in Scheveningen. Tekening door P.C. la Fargue (ca. 1780).
Collectie Haags Gemeentearchief: HGA004018803

In deze bijdrage sta ik stil bij enkele fragmenten waarin Weyerman zich op
satirische wijze uitlaat over de inwoonsters van Scheveningen en de bezoekjes
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die hij aan het vissersdorp bracht. In Den Vrolyke Tuchtheer schrijft hij dat slapen
op de linker- of rechterzij van grote invloed kan zijn op nachtelijke dromen:

Bevroren zee, met ijsdam. Tekening door D. Marot jr. (ca. 1740). Collectie Haags Gemeentearchief:
HGA004019141

Indien een manbaare Juffer zich te slaapen legt op haar rechter zy, dan
droomt zy zwaarmoediglyk wegens de gedrukte milt: Zo zy zich omkentert
op de linker zy, dan inspireert de warmte van de lever haar met aangenaame
denkbeelden, en met vlak achter over leggende droomen, als van
tournooyen, ringsteeken, doelschieten, volte speelen, roosjes plukken, en
grasjes kreuken; en uyt dien hoofde kiezen onze aanvallige Evas doorgaans
die, of een noch nadere licghaams gestalte.
In vroeger tyden spoelden de Juffers, die ontrent Schevelingen woonden,
haare droomen af in de Zee, of in de Vecht, als wanneer zy haare
buytenplaatsen hadden tusschen Maarssen en de Nieuwersluys.4
Is het toeval dat Weyerman hier de meisjes uit Scheveningen noemt, of zijn erotiek
en Scheveningen nauw met elkaar verbonden?
De combinatie van erotiek en een Schevenings meisje is ook te vinden in
Weyermans Den Ontleeder der Gebreeken. Hierin staat een anekdote over drie Joden
die uit vissen gaan. In het fragment krijgen begrippen als ‘hengel’, ‘aal’ en ‘paling’
al snel een dubbelzinnige betekenis:
Drie Jooden, waar van de Verstandigste stom was, en de twee andere pas
konden spreeken, bezweeken onder den last van drie lange Spaansch riete
Hengelroeden, (Ik heb een Haagsch Jodinnetje gekent, dat 'er vry meer
kon torssen, dan drie maal drie, en die alle van inlands riet) en die den
dood zwoeren, aan al de spanbaersen van 't Abkou'ermeer. Ja, by G**!
Kameraat (riep den eerste) als een baers maar eens toehapt, dan heb ik
hem in de korf. In dat kunstje was zyn middelste Susje, ook door, en weder
door geconfyt, welk Lam, gelyk als 't Meisje van Scheveling, meê den Aal
ving, en daar onder zo meenigen Paling, eêr dat den dag opging.5
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Wie was dat meisje dat zo menige ‘paling’ ving? Ik vond haar terug in het boek
Koddige en ernstige opschriften, op luyffens, wagens, glazen, uythangborden, en
andere taferelen. Daarin staat het volgende versje:
Glas-schrift.
In een Herberg te Scheveling.
t Was 'er een meysje van Scheveling
Die den Aal ving,
En ze ving 'er zo meenigen Paling
Eer den dag opging.6

Een dagje uit naar Scheveningen
Het ligt voor de hand dat Weyerman dit versje overgenomen heeft uit Koddige en
ernstige opschriften. Of heeft hij het soms gelezen in die herberg te Scheveningen?
De anekdote over de drie vissende Joden bevat geen serieus bewijs voor een bezoek
van Weyerman aan het vissersdorp. Dat lijkt wel het geval in Den Amsterdamschen
Hermes. Daar opent de aflevering van 31 maart 1722 met een mooie herinnering aan
een dagje uit naar Scheveningen:
Het is ruim een half jaar geleeden dat Hermes een speelreis naar
Schevelingen ondernam, om in het Jagertje los te gaan op welgekookte
Zee-patryzen en geharnaste Garnalen. Het gezelschap bestont uit een
Zodiaks getal van twaalf perzoonen, der beide Sexen, waar van 'er vier in
een koets en acht op een open speelwagen waaren gestuuwt en geballast.7
Zeepatrijs is een ander woord voor zeetong. Het gezelschap at dus tongetjes en
garnalen. Een van de dames is niet te spreken over de saus die bij de tongetjes wordt
geserveerd, want in plaats van met limoensap is die aangemaakt met wijnazijn. Zij
behoudt haar slechte humeur zelfs op de terugweg, ‘tot voor de Rotterdamsche poort’.8
Die Rotterdamse poort was een van de acht stadspoorten van Delft. Kwam het
gezelschap uit Delft? Dat zou kunnen, maar aangezien Weyerman in augustus/
september 1721 nog in Rotterdam woonde, veronderstel ik dat hij de speelreis vanuit
die plaats heeft gemaakt. Van Rotterdam naar het Scheveningse strand is een
behoorlijke afstand van zo'n 37 kilometer. Een koets doet daar ruim vijf uur over,
want een paard heeft in stap een gemiddelde snelheid van zeven kilometer per uur.
Toch is het niet onmogelijk, zoals blijkt uit een verslag van een soortgelijke
speelreis, gemaakt door een bekende Nederlander aan het eind van de achttiende
eeuw. Op 13 juni 1784 maakte Kaat Mossel met een klein gezelschap, allen versierd
met oranje strikken, in een janplezier een tocht van Rotterdam naar Den Haag. Daar
kwamen ze om een uur of tien aan op de Prinsegracht. Na een half uur vertoefd te
hebben bij Pierre l'Avoine, huisbediende van de stadhouder, reed het gezelschap naar
het Malieveld om de militaire parade te zien. Daarna keerden ze terug naar Pierre
l'Avoine, bij wie ze het middagmaal gebruikten. Na de maaltijd reden ze naar
Scheveningen en dronken thee in herberg 't Jagertje. Eigenaar Betting zou later
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verklaren dat er niets onbehoorlijks was voorgevallen en aan het einde van de middag
keerde het gezelschap terug naar Rotterdam.9
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In 1733 maakte Weyerman weer een tocht naar Scheveningen. Nu vanuit Den Haag
en in het gezelschap van vijf mensen, onder wie baron van Syberg. Aanleiding van
dit reisje was een ruzie tussen de nepbaron Syberg en de schrijver. Die was zo hoog
opgelopen dat Syberg hem uitdaagde voor een duel met het pistool. Weyerman nam
de uitdaging aan, maar daar had de baron niet op gerekend. Hij zocht naar een
uitvlucht en zei dat de buren wakker zouden kunnen worden door het lawaai van de
schoten en stelde voor de volgende dag naar Scheveningen te rijden en het duel op
het strand te houden. De volgende dag reden ze met enkele mannen in een koets naar
het strand. Daar gingen ze eerst stevig drinken en de baron werd al snel dronken.
Over het duel werd niet meer gesproken en het gezelschap keerde terug naar Den
Haag.10

Strandvermaak
Wat deed Weyerman zoal in Scheveningen? Over Weyerman lezen we alleen dat hij
op het strand wandelde en iets gebruikte in een plaatselijke herberg. De meeste
achttiende-eeuwers deden dat. Ze kwamen naar Scheveningen om te wandelen en
om te genieten van het uitzicht en de zee. Natuurlijk kwamen ze ook als er iets
bijzonders te zien was, zoals een aangespoelde walvis of, in 1740, de bevroren zee.
Ook de stadhouder kwam zo nu en dan in zijn koets naar het strand.

Vrouwenspoelerij. Ets, toegeschreven aan Adolf van der Laan (ca. 1750).
Collectie Rijksmuseum: RP-P-OB-84.126

Nergens schrijft Weyerman dat hij in zee zwom. Op zichzelf is dat niet vreemd,
want op de meer dan honderd schilderijen, aquarellen en prenten die ik heb bekeken,
staan slechts een heel enkele keer zwemmende mensen afgebeeld. Je ziet weleens
vrouwen of kinderen pootje baden. Op een paar afbeeldingen zien we het begin van
de vrouwenspoelerij, een strandvermaak dat in onbruik is geraakt.11 Jonge geliefden
liepen in de meimaand vaak over het strand. Tijdens zo'n wandeling pakte de jongen
zijn meisje onverhoeds beet, tilde haar op en
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droeg haar de zee in. Gillen, natuurlijk. Terug op het strand volgde nog het
‘duinafrollen’ en het ‘inzouten’ met zand.
Weyermans biograaf Franciscus Lievens Kersteman vertelt in zijn boek nog een
mooie anekdote over Weyerman en Scheveningen.12 Hij was daar met een vriend
naartoe gegaan en na enige tijd gewandeld te hebben, bestelden ze in een herberg
een kan koffie. Terwijl ze die aan het drinken waren, kwam er een kennis langs van
wie verteld wordt dat hij erg zuinig was. De man schoof aan en dronk mee, maar
toen het op betalen aankwam, zei hij snel dat hij was uitgenodigd en daarom niet van
plan was mee te betalen.
Weyerman en zijn vriend lieten zich niet kennen en betaalden het gelag, maar
zonnen wel op wraak. Kort daarop werd er een etentje georganiseerd voor wel negen
of tien personen, onder wie de gierige jongeman. Van te voren had Weyerman de
waard ingelicht dat de gierigaard de rekening zou voldoen. Er werd goed gegeten en
nog beter gedronken. Hoe ze het deden, wordt niet verteld maar een voor een slopen
de gasten weg en lieten de gierigaard achter. Toen de kok hem de rekening
presenteerde, weigerde deze uiteraard te betalen. Maar de kok dwong hem ertoe. Om
een openbare schande te voorkomen betaalde die vrek de rekening van zesenveertig
gulden en twaalf stuivers: bijna twee maandsalarissen voor een goede timmerman.
Op grond van deze fragmenten mogen we gerust aannemen dat Jacob Campo
Weyerman op Scheveningen is geweest.

Eindnoten:
1 Bewerking van de voordracht gehouden tijdens de expeditievergadering van de Stichting Jacob
Campo Weyerman op 21 september 2019 op Scheveningen.
2 Citaten respectievelijk uit Den Ontleeder der Gebreeken, 19-6-1724, p. 290, Den Vrolyke
Tuchtheer, 3-10-1729, p. 109, en 14-11-1729, p. 154, en De levens-beschryvingen der
Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, dl. 4 (Dordrecht, A. Blussé en Zoon
1769), p. 113.
3 Riet Hoogma, ‘Weyerman en Caligula’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman 24 (2001), p. 40-43.
4 Den Vrolyke Tuchtheer, 31-10-1729, p. 140-141.
5 Den Ontleeder der Gebreeken, 8-11-1723, p. 37.
6 Jeroen Jeroense [= Hieronymus Sweerts], Koddige en ernstige opschriften, op luyffens, wagens,
glazen, uythangborden, en andere taferelen (Amsterdam 1682), p. 34.
7 Den Amsterdamschen Hermes, 31-3-1722, p. 209.
8 Den Amsterdamschen Hermes, 31-3-1722, p. 209.
9 Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvriesland (1784), dl. 2, p. 1257-1259,
1287-1296.
10 Jacob Campo Weyerman, De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg
(Utrecht, Jacobus van Lanckom 1733), p. 150-156.
11 Constantijn Huygens noemt de vrouwenspoelerij in zijn lofdicht De zee-straet van 's Graven-hage
op Schevening ('s-Gravenhage, J. Tongerloo 1667), vs. 606.
12 [F.L. Kersteman], Aanhangzel behoorende tot de zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman
('s-Gravenhage, Pieter van Os 1763), p. 99-101.
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De schoonste, of het ontzet van Schevening van Dirck Buysero
Marja Geesink
Op 31 mei 1684 ging Buysero's klucht De schoonste, of Het ontzet van Schevening
in de Amsterdamse Schouwburg in première. Het zou in totaal zes keer worden
opgevoerd. In dit stuk wordt een parallel getrokken tussen een heldendaad van een
in Den Haag bekende arts die een zeemonstertje uitschakelde, en het ontzet van
Wenen in 1683. Daarbij hadden de samenwerkende legers de Ottomanen terug naar
huis gestuurd.1

Korte inhoud
De zeegoden Glaucus en Triton, beiden met de torso van een man en met een
vissenstaart, zetten het spel in gang. Glaucus was ooit een man, maar was door het
eten van kruiden een zeemeerman geworden. Er had ook een andere Glaucus bestaan,
een beroemd arts uit de vierde eeuw voor Christus. Buysero haalt deze twee
doelbewust door elkaar, omdat het er in het stuk uiteindelijk om zou gaan een dokter
voor schut te zetten. Triton heeft het niet op doktoren, want die kunnen je zomaar
sterfelijk maken. Hij weet dat er een arts in de buurt is die hen, Glaucus en Triton,
kan beetnemen. Het is dus verstandig deze uit te schakelen. Daarom heeft hij een
monsterlijke vis gesommeerd langs te komen.
Herbergier Jeroen haalt herinneringen op aan de tijd toen er een walvis was
aangespoeld op het strand. Hij had in die dagen goud verdiend met het serveren van
alle soorten drank en van de versneden wijn is hij zo rijk geworden dat hij nu niets
meer hoeft te doen. Dan komen de kinderen Keesje en Grietje aangerend met het
bericht dat er een monster voor de kust in de zee ligt. Keesje geeft een overdreven
signalement van het monster. Grietje probeert dat nog te ‘downplayen’, maar haar
wordt de mond gesnoerd. Er verschijnt een kapitein op het toneel, die de leiding
neemt bij het onschadelijk maken van het monster. Iedereen maakt zich op voor de
strijd, Keesje voorop. Maar dan komen Triton en Glaucus weer tevoorschijn en delen
mee dat iedereen rustig naar huis kan gaan, want er komt een held aan die het klusje
wel zal klaren. Als beloning moet hij de schoonste van Scheveningen krijgen.
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Triton (half vis, half man), met opvallende vinnen bij de oren, blazend op een schelp. Ets door Jacob
de Gheyn (ca. 1620). Collectie Rijksmuseum: RP-P-1878-A-925

Vervolgens komt de Duitse ‘miles gloriosus’ Hans Ysservresser met zijn
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knecht Ligthart het toneel op. Hans is niet van de straat: een deel van zijn verzen is
afkomstig uit gedichten van de Duitse dichter en arts Paul Fleming.2 Hij wordt meteen
voor de held aangezien. Zijn knecht schept op over hun heldendaden tijdens het
ontzet van Wenen. Maar Hans ziet bij nader inzien af van deze heldendaad, het
uitschakelen van het zeemonster. Triton en Glaucus kondigen inmiddels de komst
van de echte held aan. Deze meldt in een toespraak dat hij, in het geval hij sneuvelt,
een tombe wil hebben en een flinke lijfrente voor zijn paard. Buiten het zicht van de
verzamelde menigte trekt hij ten strijde tegen het monster. Men hoort een vreselijk
geweld in de zee. Dan gaat de dorpsklok luiden. Het is hem dus gelukt.

De held wordt rondgedragen op een vismand, maar zakt er doorheen. In de verte trekt hij ten strijde
tegen het zeemonster. Titelprent van [Buysero], De schoonste, (1717). Collectie UvA, Bijzondere
Collecties: OTM: O 61-8646 (1)

Een rei van duinmaagden zingt en danst van vreugde. De held komt omringd door
vissers terug en verhaalt hoe hij het monster overwon, met zijn hoed in de ene en
zijn zwaard in de andere hand. Hij eist de ‘schoone Scheveningse’ op. Zij meldt zich
en de held is tevreden. Hij wordt op een vismand, waar de bodem meteen uit valt,
in triomf rondgedragen. Glaucus en Triton gniffelen over de dwaze held, die nu denkt
een god te zijn. De klucht eindigt met een dans van een aantal Tritonnetjes.

Inspiratiebron
Op 4 en 6 december 1683 had Constantijn Huygens twee puntdichten geschreven op
de in het toneelstuk beschreven gebeurtenissen.3 Het puntdicht van 4 december was
opgedragen ‘Aen Bruijnestein’:
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Waer sagh men voor 't Vaderland heerlijcker strijden?
Heer Perseu, heer Doctor, heer Schepen, heer Vriend,
Laet lacchen en praten all' dies' u benijden;
De schoonste van Scheveling hebt ghij verdient.

Het betreft de lijfarts van stadhouder Willem III, Johan Bruynesteyn (1642-1685),
die in 1683 schepen was van Den Haag. Als secretaris van de stadhouder kende
Huygens hem heel goed. Bruynesteyn was bovendien de reisgenoot geweest van zijn
zoon Constantijn op diens reis door Duitsland in 1680. Uit diens journalen komt de
arts naar voren als een prettige reisgenoot, die echter bang is in het donker. Niet
bepaald een held dus.
In het tweede puntdicht trekt Huygens de vergelijking met het ontzet van Wenen:
Wat sien wij al wonderen in onse daghen,
Wat werden der groote Monsters verslaghen!
Door een Coningh van Polen een groote Vizier,
Door een helt uijt den Snuijter een groote Vis hier!
De keur is soo swaer datter over gewedt is,
Of Weenen of Schevening braver ontsett is.
6. Dec.

Illustratie uit Jeroen Jeroensz, Het derde, en laatste deel der koddige en ernstige opschriften
(Amsterdam 1700). Bijschrift: ‘A. Het groote Zee-Monster. B. Den vaillianten Overwinner Perseus.
C. De afgryselyke Schoonste van Scheveling, op krucken. D. Visschers, Kyckers, en Verwonderaars’.
Collectie UvL, Universiteitsbibliotheken: 1178 G 33:3
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Deze puntdichten waren de inspiratiebron voor Buysero. Hij kende Huygens
persoonlijk en zal zeker op de hoogte zijn geweest van de zich verspreidende roddel
over Bruynesteyns angsten. Bovendien heeft hij mogelijk de gedichtjes van Huygens
onder ogen gekregen.
Heeroma, die De schoonste in 1963 opnieuw uitgaf,4 was nog niet op de hoogte
van de opvoeringen in 1684 - waarover straks meer - en gaat ervan uit dat ook de
Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, borden, graven en
elders de bron van de klucht had kunnen zijn. Iemand (Huygens zelf?) had de
gedichtjes immers doorgegeven aan Hieronymus Sweerts, die op dat moment al twee
delen van dit werk had gepubliceerd. Hij maakte van de twee puntdichten één gedicht,
in licht gewijzigde vorm, en publiceerde het in het derde deel, dat in 1685 verscheen.5
Er is dus sprake van een snelle verspreiding van Huygens plagerige gedichtjes voor
de held in kwestie.

De ‘schoonste’ en het monster
De eerste druk van de Buysero's klucht verscheen pas in 1717, in Den Haag bij
Gysbregt Gazinet, die in het bezit was van een aantal van zijn handschriften. In deze
uitgave was het gedicht uit de Opschriften opgenomen. Het in de Opschriften
afgedrukte prentje is echter vervangen door een ander, vergelijkbaar prentje. Het is
even schrikken dat de begeerde Schoonste van Scheveningen in de Opschriften wordt
omschreven als de ‘afgryselyke Schoonste, op krucken’. Ook zij blijkt een bestaand
persoon. In het begrafenisregister in het Haags Gemeentearchief staat op 14 december
1692 haar overlijden vermeld met de omschrijving: ‘Rijkje Arents alias de schoonste
van Schevelingh’. Op de prent in de uitgave van 1717 heeft zij ook krukken.
Zij moet een plaatselijke beroemdheid zijn geweest, zo blijkt bijvoorbeeld uit de
Haegse Mercurius van 30 juli 1698 waarin Hendrik Doedijns een fopcatalogus van
de bibliotheek van Mercurius publiceert. De catalogus vermeldt humoristisch bedoelde
varianten van titels van volksboeken, maar ook een paar echte titels, zoals de Leidse
straatschender en Jan Tamboer. Eén van de fantasietitels luidt: ‘de Schoonste van
Scheveling met haer Soontje Jantje die den hond Foely by de kool stoofde’. In De
Weekelyksche Zeden-meester van 23 maart 1772 wordt deze catalogus, inclusief de
vermelding van de ‘Schoonste van Scheveling’ ten dele opnieuw gepubliceerd. Verder
bevindt zich in de verzameling volksverhalen van het Meertensinstituut een lied dat
in 1892 werd ingezonden, waarin sprake is van malle Jantje van Schevelingen die
van zijn moeder foelie bij het schapenvlees moest doen en toen zijn hondje Foelie
de pot in duwde. De moeder is inmiddels niet meer de schoonste, maar oud.6 Zou
deze schoonste wel zo'n hoofdprijs zijn geweest voor de held, vraag je je af.
Wat betreft het monster: vergeleken met de potvissen die op het strand aanspoelden
en waarnaar de herbergier zo terugverlangde, is de vis op de prenten maar een klein
monstertje. Hij is niet groter dan de held. Was het een zeehond? Of een dolfijn?
Aangezien Buysero zijn klassieken kende, gok ik op een dolfijn, want Triton pleegt
zich vaak voort te bewegen op de rug van een dolfijn.
Er is geen door Buysero geautoriseerde tekst. Er is een afschrift, dat zich bevindt
in het Noord-Hollands Archief en waarvan de titel luidt 't Zee-monster bevogten en
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overwonnen. Daarnaast hebben we de door de boekhandelaar Gazinet uitgegeven
tekst van 1717, gebaseerd op een handschrift uit de nalatenschap
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van Buysero.7 Gazinet zegt ‘des Dichters eigen handschrift woordelyk gevolgt’ te
hebben. Wel heeft hij hier en daar de spelling aangepast om de uitspraak van de
Scheveningers aan te geven. In de versie van het afschrift in het archief is echter
niets van enig dialect te bespeuren. Ook zijn er, vergeleken met het afschrift, in de
editie van 1717 enige passages weggelaten of enigszins gewijzigd, met name de
passages waarin het over de dokter of de schoonste, het meisje Rijkje, gaat. Tot slot
blijft de vraag of Buysero het gedicht uit de Koddige opschriften zelf in zijn
handschrift had opgenomen of dat de uitgever het heeft toegevoegd.

Glorieuse representatie van den seer manhaften en vroomen helt (Vigos 1702). Spotprent op admiraal
Sterrevelt, staande voor de Haagse Hofvijver, waar met miniatuurschepen de zeeslag in de baai van
Vigo wordt nagespeeld. Bij zijn voeten doet een hond zijn behoefte. Anonieme gravure. Collectie
Rijksmuseum: RP-P-1911-562

Constantijn van Sterrevelt
Het is niet bekend of De schoonste behalve op de Amsterdamse Schouwburg in 1684,
ook later nog gespeeld is. Het is mogelijk dat het toneelgezelschap van Jacob van
Rijndorp het stuk heeft opgevoerd. Dit gezelschap was actief in Leiden en Den Haag.
Tot het repertoire behoorde een paar stukken van Buysero, van wie bekend is dat hij
contact had met Van Rijndorp. Een ander stuk, waarmee het afschrift uit het
Noord-Hollands Archief is samengebonden, is een bewerking van Claude de Griecks
Bellizarius door de toneelspeler Wybrand de Geest, die ook voor de troep van Van
Rijndorp speelde. Het is dus heel goed mogelijk dat het stuk in het begin van de
achttiende eeuw in Den Haag werd gespeeld. Wellicht heeft Buysero toen nog wat
aan de tekst geschaafd, waarmee de verschillen tussen de teksten verklaard kunnen
worden.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

147
Het Haagse publiek zal begin achttiende eeuw de held van Buysero's klucht niet meer
gekend hebben. Maar ze hadden een uitstekende kandidaat in de persoon van
Constantijn van Sterrevelt. Hij was een notoire opschepper over wie een aantal
spotprenten waren gemaakt. Op het prentje in de druk van 1717 zien we de held de
zee inlopen. Dit lijkt een echo van de spotprent Representatie of Lof basuyn uit 1704,
waar we op dezelfde plek Van Sterrevelt tot aan zijn middel de zee in zien lopen.8
Hij gaat hier geheel eigenhandig de Franse kapers te lijf.
Het geval wil echter dat deze kapers al met een list waren overweldigd door de
vissers, met behulp van enige Hagenaars. De kerkklok wijst vijf voor half twaalf
aan, wat kan betekenen dat het vloed gaat worden, zodat Van Sterrevelts missie niet
alleen overbodig maar ook kansloos is. Kansloos was hij ook bij de zeeslagen bij
Candia (Kreta) en Vigo, waaraan hij zou hebben deelgenomen. Bij Vigo werd de
Spaans-Franse vloot in 1702 verslagen door de Engels-Nederlandse vloot, waarbij
weer eens een Spaanse zilvervloot werd veroverd en alle Spaanse en Franse schepen
werden vernield. Op de spotprent Glorieuse representatie uit 1703 is de Hofvijver
omgetoverd in een voorloper van Madurodam, waarin met miniatuurschepen de slag
bij Vigo wordt nagespeeld.9 Van Sterrevelt wordt in het gedicht onder de prent
volledig belachelijk gemaakt. Vermaas, die de eerste tekstuitgave maakte van De
Schoonste, wees hem dan ook aan als kandidaat-held.10
Daarmee is maar weer eens bewezen dat er altijd wel iemand kan worden gevonden,
die aan het profiel van een held voldoet.

Eindnoten:
1 Lezing, gehouden op 21 september 2019 tijdens de expeditievergadering van de Stichting Jacob
Campo Weyerman op Scheveningen.
2 Diederik Buysero (1644-1708) had in 1663 aan de universiteit van Duisburg gestudeerd en was
goed op de hoogte van de Duitse literatuur.
3 Constantijn Huygens, Gedichten. Ed. J.A. Worp, deel 8 (Groningen 1898), p. 333.
4 Diederik Buysero, De schoonste, of Het ontzet van Schevening. Een Scheveningse tekst uit 1717.
Ed. K. Heeroma (Amsterdam 1963).
5 Jeroen Jeroensz [=Hieronymus Sweerts], Het derde, en laatste deel der koddige en ernstige
opschriften op luyffens, wagens, glazen, borden, graven, en elders (Amsterdam, Jeroen Jeroensz.
1685), p. 2-3.
6 Amsterdam, Meertens Instituut: Nederlandse VolksverhalenBank, CBOEK 523
(www.verhalenbank.nl/items/show/40626).
7 [Diederik Buysero], De schoonste, of Het ontzet van Schevening. Blyspel ('s-Gravenhage,
Gysbregt Gazinet 1717).
8 Representatie, of Lof basuyn op de wel uytgevoerde daad van verschyde Schevelingers.
Geassisteerd [...] door de loffelyke en nooyt volprese directie van de manhaften heer Ctyn. van
Sterrevelt, Admiraal van de Vyver, &c. &c. &c. Op den 24. April 1704 ('s-Gravenhage, Frederic
Nossuh 1704). Collectie Rijksmuseum, sign. RP-P-OB-83.177.
9 Glorieuse representatie van den seer manhaften en vroomen helt, den Heere Constantyn van
Sterrevelt, hoogh geroemt admirael, voerende de Keyserlycke, Engelsche, en Hollantsche
vlagge, ridder van d'Ordre van Vigos (Vigos, Erfgenamen van Bonsum 1703).
10 Diederik Buysero, De schoonste, of Het ontzet van Schevening. Blijspel. Ed. J.C. Vermaas en
P. Hoogenraad (Scheveningen 1910).
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Menukaart
Weyermans culinaire geneugten: Colchester oesters en Hochheimwijn
Marleen Willebrands
In Den Amsterdamschen Hermes (1723) trakteert Hermes, alias ‘Anubis’, zichzelf
op ‘Colchester oesters en op zes drielingen gemusqueerden Hocgheimer wyn’, een
aanzienlijke hoeveelheid geestrijk en met muskus geparfumeerd vocht (deel 2, p.
64). Het zijn frequent vermelde lekkernijen met connotaties als wellust en
onmatigheid.

Colchester oesters
Weyerman spreekt in Den Echo des Weerelds (1726) over de ‘Colchester
groenbaardjes’ die gulzig worden verzwolgen, ‘ingegulpt’ (deel 1, p. 126). Die oesters
worden zo genoemd vanwege de groene baarden die ze krijgen nadat ze twee tot drie
maanden in de oesterbanken hebben liggen verwateren. Daardoor neemt de
grondsmaak af. Deze nog altijd beroemde Engelse platte oesters werden in Zeeland
geïmporteerd om daar te verwateren.

‘Molly Milton, the Pretty Oyster Woman’ (1788). Handgekleurde mezzotint door Carington Bowles,
naar ontwerp van Robert Dighton. Collectie British Museum: 1935, 0522.1.109
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Elders in Den Echo (p. 64) beschrijft Weyerman een schilderij van de bijbelse figuur
Lot en zijn dochters, waarop de meisjes hun dronken papa vergasten op een ‘tonnetje
Colchester oesters’ en ‘wijn zonder eynde’, plus andere lekkernijen, zoals ‘pouille
fricassée’ (gebraden kip in saus), Limburgse kaas, pistachenoten en een schotel met
zoete room. In een soortgelijke passage in zijn Levensbeschryvingen der
Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen (1769) laat Weyerman Lots
dochters hun vader onthalen op een pastei van venezoen (wildbraad), Colchester
oesters, pistachenoten, kraakamandelen, rozijnen, volop zoete room en ‘wijn uit den
treuren’ (deel 4, p. 35).
Volgens Jacques Alexandre de Chalmot, de bewerker van ‘Chomel’, zijn oesters
‘dienstig voor de zulken, die met de blauwschuit [scheurbuik] zijn gekweld, als mede
dat zij de wellust aanprikkelen’. Oesters werden dus beschouwd als geneesmiddel
én als afrodisiacum.

Wijn uit Hochheim
Weyerman noemt veelvuldig allerlei soorten wijn: hij was duidelijk een liefhebber.
De witte, wat rinsige wijn uit Hochheim is een uitstekende begeleider van Colchester
oesters. De drielingen waarover hij in Den Amsterdamschen Hermes schrijft, zijn
flessen met een korte hals en dikke buik, met een inhoud van bijna een liter (drievierde
van een kan). Vanouds is het een prijzige topwijn onder de rijnwijnen. Hochheim
was het centrum van de handel in rijnwijn, een plaats aan de Main, schuin tegenover
Mainz gelegen, waar de Main uitmondt in de Rijn. Dit eeuwenoude wijnbouwgebied
valt net onder de Rheingau-streek, waar tegenwoordig vooral Riesling wordt
geproduceerd.
Ook de Engelse adel was een groot liefhebber. Al vanaf de zeventiende eeuw
importeerden de Engelsen ‘hock’ uit Hochheim. Deze import nam toe met de komst
van koning George I, een Duitser van origine. In de negentiende eeuw werd dit de
lievelingswijn van de Britse vorstin Victoria en ook van de Engelse middenklasse.
Wel werd de wijn toen zoeter gemaakt.
De Chalmot plaatst een mooie rijnwijn tegenover een schone maagd: zoals de
laatste slechts in haar jeugd bevallig is, moet deze wijn juist ouder zijn om lekker te
wezen. Rijnwijn is fruitig en rins als hij jong is, maar verliest die zurigheid in de
loop der tijd. Dan is hij goed voor oude mensen - die conform de humorenleer met
de jaren kouder van natuur worden - want deze oudere wijn bevat een vuur dat ‘de
koude grijsaard’ gedurende enkele uren verwarmt, waardoor deze zich even heel
jong voelt.
Weyerman wist wel wat lekker was en waarmee je goede sier kon maken. In zijn
werken noemt hij tal van gerechten die destijds in de mode waren, en die we
terugvinden in keukenrecepten.

Literatuur
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Regenhoeden en tegenspoeden
Over het nutsdenken van Lucretia Wilhelmina van Merken
I.M. P.V.O.
Peter Altena
In Hildebrands Camera obscura (1839) maakte een droogkomieke makelaar zich
vrolijk over de titel van het gedicht, Het nut der tegenspoeden. Zijn humor beoefende
hij in een gezelschap van vrouwen die het gedicht adoreerden. Hij deed alsof hij de
titel niet helemaal goed had meegekregen: Wat? Het nut der regenhoeden.
De VU-hoogleraar Wille noemde dit in 1930 een ‘laffiteit’ en trachtte er een slaatje
uit te slaan. Volgens hem bewees het grapje dat de dichteres van Het nut, Lucretia
Wilhelmina van Merken, ‘nog niet geheel vergeten was’.1 Als dat al zo was, dan gold
dat voor de tijd van de Camera, maar of Van Merken in 1930, bijna een eeuw later,
nog bekend was? Vermoedelijk nauwelijks tot niet. Anders had Wille de
hulpconstructie van de Camera niet hoeven inzetten.
Van Merkens kansen lijken gekeerd. Simon Vuyk schreef in 2000 en 2002
nauwkeurig en intelligent over Van Merken en haar Nut.2 In 2004 wijdde het tijdschrift
Literatuur een dossier aan haar, maar dat begon weinig belovend met een artikel
waarin aandacht werd geschonken aan ‘de teloorgang van een reputatie’ en voorzichtig
werd gepleit voor een herwaardering.3 Hoe luider dergelijke pleidooien klinken, hoe
kanslozer ze zijn.

Ingekleurde titelprent van Het nut der tegenspoeden (Amsterdam 1762). Collectie P. Altena

Eigenlijk is er maar een remedie tegen het vergeten: de ‘verzonken’ teksten lezen
en bespreken, in de hoop dat die lectuur en bespreking aanstekelijk werken. Onlangs
verscheen een teksteditie van een treurspel van Van Merken, Jacob Simonszoon de
Rijk (1774), bezorgd door Lotte Jensen en Tommie van Wanrooij, en in hun
literatuurgeschiedenis Romantici en revolutionairen wijdden Rick Honings en Lotte
Jensen heel wat bladzijden aan haar werk.4 Het gedicht Het nut der tegenspoeden
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komt in de editie en de literatuurgeschiedenis ter sprake. Over Het nut heet het dat
Van Merken daarmee ‘naam’ maakte, maar heel veel meer komen we niet aan de
weet.
Diverse keren heeft Het nut der tegenspoeden op mijn deur
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geklopt met het verzoek gelezen te worden. In 2006 ving ik in het werk van Gerrit
Paape echo's op van Van Merkens Nut der tegenspoeden, niet alleen in het gedicht
‘Dank voor tegenspoed’ uit 1778, maar ook in later werk, waar hij de ‘Waereld’
beschouwt als ‘een Leerschool, waar de Deugd door Tegenspoed geoeffend word’.5
Van Merken, zag en hoorde ik, zonder haar gelezen te hebben.
In 2011 gaf Pim van Oostrum me, kort voor haar overlijden, Van Merkens Nut
der tegenspoeden cadeau: editie 1762, Amsterdam, Pieter Meijer, uitgever op de
Vijgendam. Het geschenk verplichtte me tot dankbaarheid en die zou ik, bedacht ik
toen, het beste kunnen tonen door het te lezen en erover te schrijven. Intussen heb
ik Het nut der tegenspoeden gelezen, drie ‘Zangen’, 880 versregels. Wat hieronder
volgt, is een reeks indrukken, bij elkaar een verslag van mijn leerschool in Van
Merkens nutsdenken.

Weg naar het boek
Voordat ik me over het Nut buig, eerst iets over de bundel waarin het leerdicht is
opgenomen. Die verscheen onder dezelfde titel als het gedicht zelf en is, materieel
gesproken, een overwinning: wie zo'n boek bij zo'n prominente uitgever weet te
publiceren, behoort tot de schrijvers met aanzien. Uitgever Pieter Meijer was in de
jaren na 1750 in Amsterdam de belangrijkste uitgever van poëzie.6 De titelprent en
de afbeelding op de titelpagina zijn in mijn editie ingekleurd. De vraag of die
inkleuring door een eerdere eigenaar van het boek of door een professional is verricht,
is ondergeschikt aan de omstandigheid dát het is ingekleurd. Een dergelijke versiering
getuigt van waardering. Als een eerdere eigenaar verantwoordelijk was, is dat een
vorm van ‘toe-eigening’ van het boek. In 1762, toen de bundel verscheen, was Van
Merken een groot dichteres.
Aan de boekuitgave ging naar alle waarschijnlijkheid een flinke tijd vooraf, waarin
de belangrijkste gedichten ‘gelezen’ werden en in handschrift onder vrienden of
familieleden circuleerden. Zo was er plaats voor milde kritiek en grote bewondering.
Het bestaan van een dergelijke periode van voorlezing en circulatie, voorafgaand
aan boekuitgave, is niet gemakkelijk te documenteren. Van het satirisch gedicht ‘Aan
Avitus’ van Juliana Cornelia de Lannoy is bekend dat het voor druk ‘in afschrift
circuleerde’.7 Van Van Merkens Nut is vóór de definitieve uitgave vermoedelijk een
afschrift bezorgd bij de Amsterdamse burgemeester Gerard Aarnout Hasselaar. Aan
hem is het boek opgedragen en die opdracht is gedateerd de achtste van wintermaand
(8 december) 1761, terwijl op de titelpagina 1762 als jaar van uitgave prijkt.
Lucretia van Merken was de kleindochter van de geletterde Geraerd Brandt en
groeide op in een omgeving met boeken en belezen familieleden. Haar moeder en
de dichter Frans de Haes, haar oudere neef, wakkerden het vuurtje aan.8 Tot haar
vrienden behoorde de dichter Nicolaas Simon van Winter. Van Winter was bij het
verschijnen van Het nut de echtgenoot van Van Merkens grote vriendin Johanna
Muhl. In 1768, een half jaar na Johanna's overlijden, trouwden Van Merken en Van
Winter met elkaar. Uitgever Pieter Meijer heette in hun correspondentie ‘onze Vriend
Meijer’.9 Zij had geen gebrek aan vrienden, bekenden en familieleden die nieuwsgierig
waren, haar aanmoedigden en haar graag wilden behoeden voor fouten. Volgens Van
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Winter had Meijer de neiging om wat goed was te verslechteren, ‘van goud [...]
koper’ te maken, maar tijd en gelegenheid waren er om dat te herstellen.10
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De bundel en het leerdicht
Het boek telt zo'n 350 pagina's en begint met traditioneel voorwerk. Dan komt het
eigenlijke leerdicht met zo'n veertig bladzijden, gevolgd door zeven helden- en
heldinnenbrieven, in de Ovidiaanse traditie,11 en tenslotte een grote hoeveelheid
gelegenheidsgedichten. Dat voorwerk en enkele van die gelegenheidsgedichten
hebben duidelijk betrekking op het ‘Nut’, in een opvallend a-chronologische orde.
De gelegenheidsgedichten die de bundel besluiten, dateren van 1759 of daaromtrent
en betreffen de dood van haar ouders en zus en haar eigen ziekbed. Zij bieden zicht
op de tegenspoeden waar Van Merken in de jaren voorafgaand aan Het nut door
getroffen is. Het boek opent met een ‘opdragt’ en een ‘toeeigening’, beide uit 1761
en duidelijk van na de voltooiing van het leerdicht. De a-chronologie is veelzeggend.
Die gelegenheidsgedichten tonen de weg die voor Van Merken naar ‘Het nut’ leidde.
De opdrachtverzen kijken als het ware terug op de door Van Merken afgelegde weg,
die haar van tegenspoed tot Nut bracht. De lezer gaat al lezend dezelfde weg. Ik laat
het voorwerk en de gelegenheidsgedichten echter rusten; de 880 regels van het
leerdicht bieden hier voldoende stof.

Raaps Nut der Tegenspoeden
De titel van Van Merkens gedicht is merkwaardig, al was die al zo'n vijftien jaar
eerder gebruikt in een politiek pamflet van porseleinverkoper Daniel Raap uit 1747:
Nut der tegenspoeden of 't Altyd wel.12 Raap, de leider van het Doelistenoproer en
vanaf 1747 middelpunt van veel controverse, woonde net als Pieter Meijer ‘op de
Vygendam’.13 De naam van zijn huis was ‘Altyd Wel’. In zijn pamfletje, acht
bladzijden klein, roept Raap eerst op tot nederigheid, om daarna de verheffing van
stadhouder Willem IV als een godsgeschenk te beschouwen. In de eerste zinnen
krijgen de lezers te horen dat ze eigenlijk weinig weten:
Wat sterveling is de kundigheid gegeven van het goede te zien, 't geen in
oogschynlyk kwaad verborgen leid? die zwaare bezoeking der Vee-Pest,
wie zal oordeelen wat bekeering dit tot God, zoo in Land als Stedeling
heeft gewerkt?14
De runderpest, die in de periode 1744-1765 de boerenstand hevig trof, wordt hier
als ‘vermomd goed’ gezien. Het kwaad spoort volgens Raap aan tot bekering en
daarmee tot het goede. Hij stond niet alleen in deze gedachte: in het kielzog van de
zogeheten ‘“tout est bien”-school, waarvan Leibniz, Pope en Shaftesbury de
belangrijkste vertegenwoordigers waren geweest’ zagen ook veel predikanten in
rampen ‘blessings in disguise’.15 Het kwaad inspireerde tot het goede.16
In veel opzichten staat deze benadering met de rug naar de Verlichting. Op de
verstandelijke vermogens van de stervelingen wordt afgedongen: de mens mist ‘de
kundigheid’ om te oordelen, om het goede van het kwade te scheiden. Zelfs het zo
evident ogende kwaad van ‘de verwoestende oorlog’ blijkt bij nader inzien zo slecht
nog niet: ‘Zeker is 't dat de benauwde staat van ons Land, duizende gebeden tot God
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heeft verwekt, dat hy van al die Bidders, als de eenige Helper is aangeroepen en
erkend’.17 Door die gebeden zijn ‘Nederlands Onderdanen’ tot het inzicht gekomen
dat ‘God hun diergekogte Vryheid, haar hadde geschonken onder het beleid van het
Liefde waerdig Huis van Oranje’.18 De ‘nog overgebleven Tak van de Liefdewaerde
Oranje Stam’, de nieuwe erfstadhouder Willem IV, had God voor de Nederlanders
in een goede conditie behouden.
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Raaps variant van het ‘tout est bien’- denken of van het kosmisch conservatisme,
zoals Pope dat vastlegde in zijn maxime ‘Whatever is, is right’, biedt de mogelijkheid
om bepaalde vormen van het kwaad wel degelijk als kwaad te etiketteren. De
uiteindelijk dodelijke val te paard van Willem III in 1702 zal door de prinsgezinde
Raap vermoedelijk niet als een zegen zijn beschouwd. Raap klaagde evenmin over
de beperktheid van zijn eigen verstandelijke vermogens: hij had immers in
tegenstelling tot anderen wel in de gaten wanneer kwaad goed uitpakte.

Lucretia van Merken. Pastel door Rienk Jelgerhuis (1790). Venduehuis der Notarissen, catalogus
veiling 14-11-2019

Van Merkens Nut
Tussen de straatvechter Raap en de remonstrantse Lucretia van Merken gaapt een
afgrond. Haar Nut is bovendien mijlenver verwijderd van de traditie van de paradoxale
lof. In dergelijke spotloven, zoals Erasmus' Lof der zotheid, verheerlijkte de dichter
wat eigenlijk de lof niet verdiende en in zekere zin ook weer wel: kaalhoofdigheid,
luiheid, langdradigheid, dronkenschap, alles verachtelijk en noodzakelijk. In de jaren
tachtig van de achttiende eeuw, toen het substantief ‘lof’ was ingeruild voor ‘nut’,
verschenen onder meer Het nut der vooroordeelen, door de gebroederen Godowardus
en Egbertus Wysneus (1783) van Elisabeth Wolff-Bekker en Het nut der luchtbollen
(1784) van Jacob van Dijk. Echter, de ambiguïteit, zoals je die bij Erasmus en diens
navolgers vindt, ontbreekt volledig bij Van Merken. Er valt bij haar voor de lezer
ook niet veel te lachen, zoals dat bij de spotloven geboden was.
Bij Van Merken is er de van Raap en veel predikanten bekende tegenstelling tussen
wat tegenspoed lijkt en wat bij nader inzien een voordeel blijkt:
Ik zing, door leed geleerd, het Nut der Tegenspoeden,
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Die op den zwakken mensch in 't rustloos leven woeden;
Het ligchaam en de ziel bestryden, maar metéén
Die beide veiligen voor al de aantrekkelykheên
Der looze waereld, die steeds toelegt op verleiden.19

In de eerste regels van het leerdicht beschouwt de dichteres zich als een
ervaringsdeskundige in leed. Dat leed heeft haar lessen geleerd, onder andere dat het
lijden van de mens ervoor zorgt dat het lichaam en de ziel van de lijdende mens niet
worden blootgesteld aan wereldse verleidingen. Het woordje ‘metéén’ is veelzeggend:
de tegenspoed is als het ware tegelijkertijd een weldaad, van nut.
Die gelijktijdigheid van voor- en tegenspoed is niet het enige verschil met het
nutsdenken van Raap. Van Merken laat uitschijnen dat haar denken doorleefd is en
door persoonlijk leed gevormd is. De politieke (en opruiende) component van Raaps
denken ontbreekt bij Van Merken.
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De lessen die het leed haar heeft bijgebracht, deelt ze mee aan christelijke lezers die
ook getroffen worden door tegenspoeden. Die lezers worden afwisselend toegesproken
als ‘Treurenden’, ‘Treurgenooten’, ‘Drukgenooten’, ‘Rampgenooten’, ‘Strydenden’,
maar het achtervoegsel ‘genooten’ is favoriet. De ‘genooten’ behoren tot de intieme
kring van de dichteres. Zij zitten als het ware in de schoolbanken van het leed. Een
dergelijke intimiteit is door Raap niet gezocht.
Die positie als leermeesteres bekleedt de dichteres op grond van haar ervaring in
lijden. Die ervaring komt naar voren in de funeraire verzen aan het slot van de bundel,
maar ook in ‘Het nut’ zelf. Ze noemt zich in de eerste versregel ‘door leed geleerd’
en elders ‘ik ben erin ervaaren’. Zij leidt de ‘Treur’- en ‘Rampgenooten’ naar het
dieper inzicht, dat wat tegenspoed lijkt het niet is, maar in Gods wijze bedoeling ligt.
Zij maakt in haar onderwijs afwisselend gebruik van conjunctief en imperatief,
van aanvoegende en gebiedende wijs. Voor wie wil onderrichten, is het slim om wat
moet te vermommen als wenselijkheid. Soms is aan dwang niet te ontkomen. Juist
de afwisseling van advies en eis kenmerkt de didactiek van Van Merkens leerdicht.
Het denken over lijden is in het ‘Nut’ ver verwijderd van een visie die lijden als
straf duidt. In het begin klinken echo's van het ‘kosmisch conservatisme’ van
Alexander Pope:
Deeze aarde, een strydperk vol verdriet en tegenspoed,
Is juist voor ons geschikt gelyk zy weezen moet.20

Het woord ‘geschikt’ is hier meer dan een kenmerk (‘geschikt’ als passend,
uitstekend), het is vooral het resultaat van een actief ‘schikken’, ordenen, inrichten.
Het vraagt niet veel voorstellingsvermogen om te schatten wie hier de aarde zo
geweldig als ‘strydperk’ heeft aangeharkt.
In de Tweede Zang demonstreert de dichteres haar nutsdenken aan de hand van
verschillende typen rampen:
't Lust my de rampen, die des levens kreits beslaan,
Zo verr' myn kracht zulks duld, aandachtig na te gaan.21

De rampen die de revue passeren, zijn ballingschap, gevangenschap, schipbreuk en
de dood van ouders, echtgenoot en kind. Het valt niet mee, maar voor wie de deugd
volgt, is er medelijden en troost:
Nog is 'er onderstand in onzen ramp te zoeken
In 't stil gezelschap van gewenschte en nutte boeken:
Die vrienden wyken nooit, hoe sterk het onheil woed';
Hun taal schenkt altoos rust aan een ontroerd gemoed.22

Tot die ‘gewenschte en nutte boeken’ behoren ‘Gods Orakelblaêren’, maar de
‘Treurgenooten’ zullen aan dat lijstje ook Het nut der tegenspoeden toegevoegd
hebben.
In de Derde Zang wordt de levensgang van de mens, die vergezeld gaat van ramp
en tegenspoed, vergeleken met de Kruisweg. Zo krijgt de blijmoedige aan-
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vaarding van het lijden een diepere zin, de zin ook die het lijden van Christus had.
De Derde Zang eindigt met een gebed tot het Opperwezen, waarin de dichteres de
wens uitspreekt - geen imperatief, maar conjunctief - dat haar zuchtend hart leren
mag ‘zyn kruis gelaaten te draagen’.23 Door dat gebed wordt het leerdicht een
leerschool voor haarzelf: ze hoopt zelf het ‘Nut der Tegenspoeden’ te mogen zien
en hoopt dat haar lezende ‘Treurgenooten’ het dan met haar ook zo gaan zien. Zo
schiep Van Merken met haar lezers een gemeenschap van treuren en het aanvaarden
van rampzaligheden. De dichteres gaf in die lerende en ervarende gemeenschap niet
slechts leiding, maar zij volgde er ook onderricht.
Iets van het succes van Het nut der tegenspoeden schuilt in de gemeenschap van
dichteres en lezers. Die hield meer dan een halve eeuw stand. Die verbondenheid
tussen Van Merken en haar lezers werd nog versterkt door haar bijdrage aan de
nieuwe psalmberijming. In 1760 al, nog voor Het nut, raakte zij betrokken bij dit
project, waaraan ook Van Winter zijn medewerking verleende. Spil van het project
was Meijer, de uitgever die de nieuwe psalmdichters gastvrij onthaalde. Pas in 1773
was het project afgerond. Wel heel opvallend was Psalm 94, vers 6:
Welzalig is de man, o Heer,
Die door Uw tucht en hemelleer
Het nut der onderdrukking weet
En voordeel trekt zelfs uit het leed.

Ruim tien jaar na Het nut weerklonk de les van Van Merken in de psalm. Haar Nut
werd enkele keren herdrukt, maar het aantal herdrukken stond in geen verhouding
tot de faam die haar gedicht intussen genoot.

Mina van Kraaijenhorst of Het nut der tegenspoeden
De frase ‘Nut der Tegenspoeden’ kwam in het begin van de negentiende eeuw nog
voor in een kinderboek, als ondertitel in de tweede uitgave van het kinderboek, Mina
van Kraaijenhorst of Het nut der tegenspoeden. De eerste uitgave dateert van 1826.
Pas de tweede druk van 1835 heeft genoemde ondertitel.24 Het kinderboekje, dat
zonder naam van de auteur verscheen, bevat zes platen. Eén van die platen is
gesigneerd: D.S. De verteller, die zich voorstelt als ‘uw vriend’, richt zich nadrukkelijk
tot de ‘Lieve Kinderen’ en zegt zijn jeugdige lezers en lezeressen te willen
waarschuwen. Veel kinderen die door ‘het tijdelijk vermogen van hun ouders’
begunstigd zijn, worden immers verleid om ‘op kinderen van minderen stand in de
maatschappij’ neer te kijken.25 Voordat de vertelling begint, zet een motto de toon:
De mensch verheft zich veelal onder de slagen des ongeluks naar den
hemel, en buigt zich niet zelden onder het geluk ter aarde; even gelijk de
planten in den heeten zonneschijn verflenscht ter aarde hangen, en onder
den vallenden regen zich weder met kracht omhoog heffen.26
Hoofdpersoon van de vertelling is Mina van Kraaijenhorst; op het moment dat de
geschiedenis een aanvang neemt, is zij tien. Huize Kraaijenhorst ligt ‘te midden der
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lagchende velden en rijke akkers, niet verre van onzen grijzen landstroom, die bruisend
van de Alpen schiet, en zich te Katwijk in zee ver-
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liest’.27 Een Rijnidylle! Het verhaal begint echter sinister, haast ‘gothic’ met ‘akelig
gewoel en geschrei van den voornacht’, gevolgd door ‘eene diepe stilte’. Het oude
huis van ‘het geslacht VAN KRAAIJENHORST lag in de asch’. Dat was niet de eerste
ramp die mooie Mina trof en zeker niet de laatste. Op vierjarige leeftijd was haar
goede en alom beminde vader overleden, vervolgens was de opvoeding van Mina
geheel voor rekening van de ‘toegevende’ moeder gekomen. Haar schoonheid, haar
voorname positie en de in alles meegaande moeder hadden van Mina een
verschrikkelijk kreng gemaakt, haast de personificatie van de hoogmoed.

Illustraties uit Mina van Kraaijenhorst of Het nut der tegenspoeden (1835), waarschijnlijk vervaardigd
door ene D.S. Collectie P. Altena

Mina's hoogmoed wordt door een reeks van rampen beproefd: het kistje waarin
zich het familievermogen bevond, is na de brand verdwenen, Mina's moeder overlijdt,
de familie wil Mina niet opnemen, de predikant bij wie Mina mag inwonen overlijdt,
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het familielid in de stad wil Mina niet helpen. Het is die laatste tegenslag die haar
hoogmoed laat omslaan in wanhoop.
Nood hoog, redding nabij: het oude echtpaar Doris en Martha, ooit als tuinlieden
werkzaam op Kraaijenhorst, biedt haar in een nederig stadsstulpje onderdak. Iets van
dankbaarheid gloort in het gemoed van Mina. Tijd voor de verteller om een
tussenbalans op te maken: ‘Zoo veranderen tegenspoeden, lieve kinderen! de
menschen; - zoo strekken rampen tot leering voor sommigen, om zich te beschaven
en van lieverlede beter te worden’.28 Het duurt echter nog een aantal bladzijden voor
Mina echt tot inkeer komt. Zij moet gaan werken voor de kost en ontdekt haar
geweten, dat haar bestraffend toespreekt en haar trots verbrijzelt. Zo leerde Mina
‘door tegenspoeden, wat zij te vooren nimmer had willen leeren’.29 De wijze Martha
en de bedaarde pijproker Doris waarschuwen haar met succes wanneer haar hart
belaagd wordt door de verleider Edwin. Veel tranen, veel gebed en op bladzijde 70
zijn er zo'n zes jaar verlopen na de brand in huize Kraaijenhorst. Die zes jaren hebben
het hooghartig meisje ‘door tegenspoeden’ veranderd in een ‘goed meisje’.30 Zoals
Job na het moedig doorstaan van rampen en beproevingen uiteindelijk door God
beloond wordt, zo herwint Mina haar fortuin: Robbert, de door schuldgevoel
geteisterde voormalige kamerdienaar van Kraaijenhorst, komt het kistje terugbrengen
en Mina is weer rijk. Ze bedankt Robbert voor de diefstal, omdat ze ‘juist aan den
onderscheidene
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tegenspoeden’ haar nieuwe geluk te danken heeft.31 Robbert vertrekt en van hem
wordt nooit meer iets vernomen.

Tot slot: bedoeld als lectuur voor vrouwen?
Niet zo lang na de verschijning van het kinderboek maakte in Hildebrands Camera
de moppige makelaar zijn entree. Hij distantieerde zich met een grapje van de taal
en het denken van Van Merken. De ‘laffiteit’ over de regenhoeden maakt duidelijk
dat die treurende gemeenschap voor sommige lezeressen nog wel degelijk bestond,
leeskringetjes van toen, maar dat het einde ervan in zicht kwam.
Was Van Merkens Nut in 1839 lectuur voor vrouwen? De scène in de Camera
met de bespotte smaak van lezeressen suggereert dat wel. Was dat altijd al zo? Dat
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lijkt me niet. Het leerdicht van Van Merken presenteerde zich in 1762 niet als lectuur
exclusief voor vrouwen. Er zijn jammer genoeg geen reacties van lezers uit die tijd
die op dit punt richting geven. In 1747, het jaar van Raaps pamflet, was het denken
over ‘nadelen die hun voordelen hebben’ zeker niet exclusief mannelijk; het was
eigenlijk behoorlijk eigentijds. In de traditie van Leibniz en Pope dachten velen zo.
Vlak voor Van Merken Het nut publiceerde, raakte het kosmisch conservatisme,
dat in rampen zegeningen las, onder de wielen. In Candide, verschenen in 1759,
werd het optimisme van Leibniz en andere aanhangers van de ‘tout est bien’-gedachte,
genadeloos bespot door Voltaire. Aardbevingen, zoals die in Portugal in 1755, waren
nergens goed voor! Van Merkens denken was in 1762, toen haar Nut verscheen,
ontmanteld en gedateerd. Denkbeelden waar je in de laatste decennia van de achttiende
en zeker in de negentiende eeuw niet meer mee kon aankomen in wijsbegeerte en
literatuur, waren blijkbaar nog best aanvaardbaar voor dwepende lezeressen en ‘lieve
kinderen’. In de marge - in de Watergraafsmeer waar een lokale filosoof meende dat
‘ieder nadeel’ enzovoort en in sektarische gemeenschappen, waar orkanen als straf
gezien worden voor de legalisering van abortus en het homohuwelijk - blijft de
gedachte populair dat tegenspoeden leerzaam zijn en tot het goede leiden.
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Recensies
Jan Wim Buisman, Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830.
Nijmegen, Vantilt 2019. 335 blz., ill. Prijs: €29,50.
Al zo'n twintig jaar volgt de Leidse historicus Jan Wim Buisman de wonderbaarlijke
wegen van het onweer. Zijn vasthoudende geleerdheid heeft geresulteerd in een
schitterend boek: Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830. Buismans
Onweer biedt zicht op de ingrijpende veranderingen die het onweer en de beteugeling
ervan in de achttiende en negentiende eeuw hebben veroorzaakt. Die veranderingen
deden zich gelden in het landschap, de religie en de literatuur.
Het boek is daarbij een lust voor het oog. Auteur en uitgever hebben op
voorbeeldige wijze samengespannen om van het boek, dat wel erg bescheiden het
adjectief ‘kleine’ in de ondertitel voert, een ‘grootse cultuurgeschiedenis’ te maken.
In het grote verhaal van het onweer gaan vele kleinere verhalen schuil. Het boek is
helder en nauwkeurig geschreven. Betrekkelijk vaak gebruikt Buisman de uitdrukking
‘ten onzent’, wat ik wel wat archaïsch vind, maar dat is het enige strootje waar ik bij
het lezen over struikelde.
In zijn tweedelige dissertatie Tussen vroomheid en Verlichting (1992) had Buisman
al op virtuoze wijze de voortschrijdende secularisering onderzocht aan de hand van
de effecten van grote rampen zoals de aardbeving in Lissabon (1755), de runderpest
(1769-1771), de Amsterdamse schouwburgbrand (1772), overstromingen en oorlog
(1782-1784) en de ramp met het Leidse kruitschip (1807). In zijn proefschrift
combineerde Buisman een geweldige kennis van de bronnen met een
bewonderenswaardig uitzicht.
In zijn nieuwe boek gaat het om natuurgeweld dat veelvuldig op herhaling ging
en geweldig tot de verbeelding van velen sprak: onweer, donder en bliksem. De
vernietigende kracht van onweer had vanouds een eervolle plaats in de straftheorie:
via onweer uitte God zijn ongenoegen over de menselijke zondigheid en trof hij
zondaars met vernietigende bliksems. Buisman laat zien dat al in de Renaissance
kritische kanttekeningen geplaatst werden bij die theorie: God was niet langer de
‘causa proxima’ van het onweer, maar de ‘causa remota’. Dat scheelde. In de tweede
helft van de achttiende eeuw kreeg het ‘afstandelijker godsbeeld’ steeds meer aanhang.
Buismans onweerboek bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaat het om
‘wetenschap en techniek’, in het tweede om ‘religie’, in het derde om ‘kunst’. In dat
derde deel, waarin ‘kunst’ op gulle wijze gedefinieerd is, komt ook het onweer als
seksuele en als politieke metafoor aan de orde.
Het jaar 1752 in de ondertitel van het boek verwijst naar het jaar waarin de
Amerikaanse autodidact en ‘mensenvriend’ Benjamin Franklin de bliksemafleider
uitvond. Volgens Buisman is die bliksemafleider, ondanks eigentijdse twijfels en
trage toepassing, ‘het meest spectaculaire voorbeeld van natuurbeheersing van de
achttiende eeuw, een vondst met een symbolische, ja paradigmatische betekenis’.
Die paradigmatische en symbolische betekenis komt vooral aan de orde in het tweede
en derde deel van het boek.
De uitvinding van Franklin kan niet los gezien worden van een groeiende
belangstelling voor het fenomeen van elektriciteit. Er werd lustig geëxperimen-
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teerd. Veel van die belangstellenden behoorden net als Franklin tot het genus van de
liefhebbers. Een belangrijke rol vervulde de hoogleraar Willem Jacob 's Gravesande,
in een eerder leven redacteur van het Haagse Journal Littéraire. Hij zorgde ervoor
dat ook universiteiten zich met elektriciteit bezig gingen houden. Tegen het einde
van de eeuw verdiepte de kloof zich tussen de liefhebbers en de universitaire fysici,
maar tegelijkertijd liet een groot deel van het ‘ongestudeerde’ en geïnteresseerde
publiek zich informeren via theatrale openbare proefnemingen en verslagen in
algemene tijdschriften. Tegen die tijd waren autodidacten van het type Franklin uit
de wetenschappelijk voorhoede verdwenen.
Meer dan eens relativeert Buisman het succesverhaal van de beteugeling van het
onweer. Zo lineair als de geschiedenis achteraf leek, was het waarachtig niet: na
1752 verliepen de introductie en toepassing niet overal even voortvarend. Mooie
pagina's wijdt Buisman aan het verzet tegen de nieuwe visie, waarvan de
bliksemafleider dan de exponent was. De geleerde abt Nollet was ervan overtuigd
dat de bliksemafleider het onweer niet ontkrachtte, maar juist aantrok. Het duurde
in Parijs zo'n twintig jaar voordat Franklins visie en vinding aanhang vonden. In
Nederland, waar Nollet ook veel gezag had, was de bliksemafleider evenmin een
onmiddellijk succes. Buisman citeert hierbij de technologiehistoricus Bijker die het
begrip ‘closure’ gebruikte om er de aanvaarding van de uitvinding mee aan te duiden:
zowel in Frankrijk als in de Republiek vond de ‘closure’ van de bliksemafleider dus
omstreeks 1772 plaats.
Terwijl de experimenten met elektriciteit zich steeds meer beperkten tot
academische kringen en dan ook nog overwegend in de Randstad - voor
belangstellende burgers werden die proeven dan herhaald -, bleef de toepassing van
de bliksemafleider een zaak van liefhebbers, juist buiten de Randstad. In 1778 liet
de baron die kasteel Rosendael, nabij Velp, bewoonde een bliksemafleider installeren.
In 1782 zorgde Cornelis Kraijenhoff ervoor dat de klokkentoren van de Martinikerk
in Doesburg uitgerust werd met een bliksemafleider.

Godsdienst
In het tweede deel van Buismans boek gaat het om de visie van diverse godsdiensten
op het onweer als stem van God. De reacties op onweer waren vaak vervuld van
boetvaardigheid. In zijn onweersgedicht zag de vrome Zeeuwse dichter Pieter
Boddaert het als ‘een voorspel [...] van 's waerelds jongsten dag’. Zo werd in het
onweer een oproep tot bekering gehoord. In het bijzonder zouden zondaren of
godloochenaars zich door het onweer aangesproken moeten voelen, voor anderen
riep het noodweer op tot overdenking van schuld en ‘overtreedingen’. Van deze
functie van het onweer werd in de tweede helft van de achttiende eeuw met tegenzin
afscheid genomen.
In het hoofdstuk over de rol van onweer in de religie geeft Buisman veel ruimte
aan de diverse geloofsrichtingen in het land. Katholieken en piëtisten gaven eigen
duidingen aan donder en bliksem. Buisman dingt niet alleen af op het lineaire karakter
van de geschiedenis, ook bestrijdt hij de gedachte dat onweer eigenlijk maar op één
manier gezien en overdacht werd. In orthodoxe kring was de straftheorie nog steeds
geliefd, elders werd die theorie juist bestreden en viel de nadruk op de rol van
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menselijke verantwoordelijkheid. Veel aanhang verwierf de fysicotheologische
duiding van onweer: in het indrukwekkende natuurgeweld werd ‘de goedheid, wijsheid
en almacht van de Schepper’ gele-
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zen. Ook fysicotheologen meenden dat atheïsten door onweer onafwendbaar tot
bekering werden aangezet. In romans als Het land van Elisabeth Maria Post kreeg
de fysicotheologische kijk op natuur en onweer vaste voet.
Ruim aandacht schenkt Buisman aan ‘volkse’ beschouwingen over het onweer
die vaak het etiket ‘bijgeloof’ kregen. Zo werd geloofd dat het luiden van bij voorkeur
gezegende klokken boze geesten kon weren en bannen. Veel van deze tradities zijn
zichtbaar geworden dankzij de verlichte bestrijding ervan. In katholieke landen had
de bezwering van het onweer eigen heiligen.
In het derde hoofdstuk gaat het over ‘onweer en elektriciteit in dicht-, toon- en
schilderkunst’. In Vrolijke reis van een Engelschman, door Holland van Gerrit Paape
worden in de taal van liefde en erotiek vergelijkingen met elektrische schokken en
bliksems gebruikt. Aan het werk van Paape ontleent Buisman ook versregels waarin
Willem V en andere aristocraten heerszuchtige bliksems op het volk afvuren, de
persvrijheid is dan de nieuwe bliksemafleider. Jacobus Bellamy kent het onweer in
een van zijn onweersgedichten - en dan niet het door Buisman aangehaalde amoureuze
onweersvers - een bijzondere macht toe: alles verandert, ‘paleizen stuiven’, de
‘grootheid’ van ‘wufte vorsten’ zinkt en als het onweer afgelopen is, verschijnt daar
plotseling, lachend, ‘een held, na 't bloedig strijden, met traanen in 't gezigt’. Dit
onweersvers, geschreven in de jaren dat Bellamy dé dichter was die de patriotse strijd
een stem gaf, heeft evident politieke implicaties. Het onweer functioneert behalve
als seksuele en politieke metafoor ook nog op andere metaforische wijzen. In het
vervolg van het hoofdstuk komen de schilderkunst en de discussies over het sublieme
aan bod.
In zijn slothoofdstuk laat Buisman een andere, wijsgeriger kant van zijn geleerdheid
zien. Hij onderzoekt de betekenis van alle onweersmetaforen en neemt daarbij afstand
van interpretaties die enkelvoudig zijn en een lineair perspectief kiezen. De angst
voor onweer staat naast de menselijke behoefte aan angst. Hoezeer ook de
bliksemafleider nerveuze en gevoelige mensen trachtte te kalmeren en een einde
probeerde te maken aan allerlei vooroordelen, de angst voor onweer was daarmee
niet definitief verdwenen uit de hoofden. Het slothoofdstuk is met afstand het
gecompliceerdste hoofdstuk van Buismans boek, het dwingt de lezer tot keuzes en
nader overwegen.
Hoewel Onweer de uiterlijke schoonheid van een geliefd koffietafelboek heeft, is
het de kracht van tekst en beeld die maakt dat het boek langdurig van belang gaat
zijn. Een geweldige prestatie!
PETER ALTENA

Rick Honings en Lotte Jensen, Romantici en revolutionairen. Literatuur
en schrijverschap in de 18de en 19de eeuw. Amsterdam, Prometheus 2019.
408 p., ill. Prijs: €39,99.
Nog maar een paar jaar geleden verschenen Worm en donder (2013) van Inger
Leemans en Gert-Jan Johannes, en Alles is taal geworden (2009) van Willem van
den Berg en Piet Couttenier. Twee kloeke delen Nederlandse literatuurgeschiedenis
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van de achttiende en negentiende eeuw uit de Taalunie-reeks ‘Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur’. Sinds kort is de
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reeks volledig digitaal toegankelijk dankzij de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (www.dbnl.org). Een feest voor de onderzoeker!
Dat deze werken voor veel studenten en niet-specialistische belangstellenden een
moeilijk te nemen horde zijn in hun ontdekkingstocht door het Nederlandse
letterkundige landschap uit genoemde eeuwen, hebben de schrijvers van Romantici
en revolutionairen goed aangevoeld. Rick Honings en Lotte Jensen verzorgen beiden
literatuuronderwijs aan studenten van de Universiteit Leiden respectievelijk de
Radboud Universiteit en moeten herhaaldelijk hebben gemerkt dat Worm en donder
en Alles is taal geworden voor hun doelgroep te moeilijk zijn.
Het is dan ook terecht dat zij met hun Romantici en revolutionairen ernaar hebben
gestreefd ‘een handzaam, toegankelijk, vlot leesbaar en rijk geïllustreerd overzicht’
te geven van de Nederlandse literatuur van de tweede helft van de achttiende en de
hele negentiende eeuw. Het is een boek geworden zonder noten, maar wel met een
bibliografische verantwoording per hoofdstuk. De doorzetters onder de lezers kunnen
vervolgens met aanwijzingen als ‘Buijnsters 1984a’ of ‘De Leeuwe 1996b’ in de
literatuurlijst opzoeken op welke secundaire bronnen de hoofdstukken zijn gebaseerd.
Ook met de vele kadertjes en illustraties wordt tegemoet gekomen aan de
lezersbehoeften van de moderne ‘homo zappiens’. De kaderteksten zijn vaak excursen
naar andere tijden, andere landen, andere schrijvers of andere kunstuitingen. Het is
allemaal aantrekkelijk vormgegeven en vlot geschreven.
Uit de opbouw van het boek blijkt eveneens dat de auteurs vooral jonge lezers op
het oog hebben. Romantici en revolutionairen is opgesplitst in drie delen die elk
vijftig jaar literatuurgeschiedenis bestrijken, van 1750 tot 1900. Ieder deel begint
met een inleiding waarin de ‘belangrijkste politieke, culturele en literaire
ontwikkelingen’ uit het desbetreffende tijdvak zijn toegelicht. Daarna wordt elk
tijdvak verder uitgediept aan de hand van zeven ‘prototypische auteurs’. Voor de
achttiende eeuw zijn dat de spectator, de toneelschrijver, de genootschapsdichter, de
politieke auteur, de romanschrijver, de sentimentalist en de kindervriend. Deze
prototypen worden voorgesteld als iconen met een bepaalde x-factor, te vergelijken
met de idolen van de jeugdige kijkers en luisteraars van nu. Het voordeel van deze
aanpak is dat de lezers niet worden lastiggevallen met een reeks stromingen en
sub-stromingen die door eerdere literatuurhistorici zijn afgebakend, maar die door
hun abstracte kenmerken voor de beoogde doelgroep hun zeggingskracht hebben
verloren. Het levert een aantrekkelijk boek op dat nieuwe perspectieven biedt op de
literaire canon.
Ook de keuze voor anderhalve eeuw literatuurgeschiedenis is verrassend. Door
de tweede helft van de achttiende en de hele negentiende eeuw als één tijdvak te
nemen konden de auteurs theoretische concepten als ‘de lange achttiende eeuw’
vermijden. Ze hebben wel degelijk aandacht voor de forse breuklijn tussen Nederland
voor en Nederland na Napoleon, maar lijken de wordingsgeschiedenis van het
Koninkrijk der Nederlanden meer te zien als een ontwikkeling die zich schoksgewijs
voltrok in de richting van Nederland als een moderne staat. Die ontwikkeling is de
sociale, religieuze en politieke context van de achttiende- en negentiende-eeuwse
schrijvers die besproken worden. Honings en Jensen onderscheiden daarbij twee
hoofdtypen: revolutionairen die in hun werk geëngageerd uiting geven aan hun
maatschappelijke idealen, en romantici die zich
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van de samenleving hebben afgewend en de blik naar binnen richten. Die indeling
gaat over de grenzen van de twee eeuwen heen. Zo manifesteerden revolutionaire
schrijvers zich niet alleen in de strijd tussen patriotten en orangisten, maar
bijvoorbeeld ook in de emancipatiestrijd van vrouwen of van katholieke burgers. En
romantische schrijvers zijn, aldus Romantici en revolutionairen, al ver voor de
Tachtigers aan te wijzen, bijvoorbeeld in de persoon van Rhijnvis Feith of Elisabeth
Maria Post.
Het is jammer dat de invalshoek in het boek - focus op de auteur - niet verder
wordt toegelicht. Ook al hebben Honings en Jensen een lekenpubliek voor ogen,
toch was het aardig geweest als zij hun lezers hadden getrakteerd op een enkele
opmerking over de revival van het onderzoek naar auteurs en naar brede patronen
achter auteursbeelden. De Groningse hoogleraar Gillis Dorleijn brak er reeds in 1989
een lans voor, zijn collega's en promovendi bevestigden die trend recent in hun
huldebundel Schrijverstypen (2016).
In de beschrijving van de ‘prototypische auteurs’ blijven de brede patronen achter
de geschetste auteursbeelden nagenoeg achterwege. Neem de spectatorschrijver,
waarmee het eerste deel (1750-1800) opent. In dit hoofdstuk is aandacht voor het
ontstaan van spectatoriale tijdschriften, drie typen spectatorschrijvers (satirische
zedenmeesters, vrouwelijke spectatorschrijvers en verlichte predikant-spectators) en
de neergang van dit tijdschriftengenre. Kenmerkend voor spectators is de
‘observerende, apolitieke verteller’, de interactie met de lezer in de vorm van al dan
niet fictionele lezersbrieven, en de zedelessen die de lezers meekregen. Veel
tijdschrifttitels komen voorbij, slechts een enkele auteur passeert de revue: Justus
van Effen, Petronella Moens en Bernardus Bosch. Bij de naam van Bosch vallen
terloops ook de namen van andere verlichte predikanten: Cornelis van Engelen,
Abraham van der Meersch en Ysbrand van Hamelsveld.
De vraag dient zich aan of zij inderdaad met elkaar de ‘prototypische’
spectatorschrijver vertegenwoordigen. Vragen over de manier waarop zij zich
positioneerden ten opzichte van hun lezers, blijven onbeantwoord. Waren spectatrices,
waarvan Moens als icoon naar voren wordt geschoven, alleen maar gekenmerkt door
hun vrouw-zijn? Wat betekende het broodschrijverschap voor de
redacteurs/journalisten en hun bladen? Het valt op dat er helemaal geen aandacht is
voor dit fenomeen, terwijl achttiende-eeuwse schrijvers zich steeds zelfbewuster
manifesteerden en vaker dan hun voorgangers uit de anonimiteit traden. En waren
er niet ook minder brave spectators dan de Hollandsche Spectator van Van Effen over het satirische karakter ervan kan men van mening verschillen - zoals de
Neerlandsch Echo (1770-1771) of de Zot (1794-1795)? De levendige tijdschriftcultuur
die Nederland in de tweede helft van de achttiende eeuw kende, wordt zo wel heel
saai afgeschilderd.
Vergelijkbare vragen kan men stellen bij andere ‘prototypische auteurs’, ook in
de latere delen. Er wordt telkens een context geschetst waarbinnen, bijvoorbeeld in
de eerste helft van de negentiende eeuw, de verzetsdichter of de Nederlandse Walter
Scott werkte, maar steeds blijken de prototypes voornamelijk te worden beschreven
aan de hand van hun onderwerpkeuze of van hun gender. Op zichzelf levert dit
leesbare hoofdstukken op, maar de auteurs van Romantici en revolutionairen hebben
nagelaten hun vernieuwende aanpak toe te passen in de uitwerking van de
auteursbeelden.
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Deze opmerkingen laten onverlet dat het boek vol zit met interessante uitweidingen.
Een kadertekst over de standbeeldencultuur en de veranderende wijze waarop
negentiende-eeuwse schrijvers na hun dood herinnerd wilden worden, is verrassend
en past bovendien als breed patroon uitstekend bij het geschetste prototype ‘dichter
des vaderlands’. Ook de manier waarop er wordt aangesloten bij de belevingswereld
van de twintigste- en vooral eenentwintigste-eeuwse lezer is uitnodigend. Het
volkslied dat Tollens dichtte ter gelegenheid van het nieuwe Koninkrijk der
Nederlanden, ‘Wien Neêrlands bloed door d'aderen vloeit’, doet tegenwoordig
oubollig aan. Maar door een link te leggen met rechts-nationalistische groeperingen
die dit vroegere volkslied hebben omarmd en zelfs tekstueel hebben geactualiseerd,
dwingen Honings en Jensen de lezer van nu na te denken over de betekenis en de
impact van de tekst. Mooi ook hoe de ‘herschrijving’ van het volkslied door Ramsey
Nasr, in 2010 Dichter des Vaderlands, ernaast wordt gelegd. Boeiend.
RIETJE VAN VLIET

Geertje Dekkers, Waanwijze lasterbende. De geboorte van de wetenschap
in acht ruzies. 208 p., ill. Houten, Unieboek/Het Spectrum 2018. Prijs:
€19,99.
In de tweede helft van de achttiende eeuw kreeg de fysicotheologie vaste voet aan
de grond. Die wetenschappelijke invalshoek was eigenlijk een compromis, gesloten
na twee eeuwen van twisten tussen wetenschappers en theologen c.q. de kerk. De
fysicotheologie zag de resultaten van wetenschap en onderzoek als even zovele
bewijzen van Gods wijsheid in Zijn creatie van de wonderen der natuur. Zoals gezegd,
aan dit compromis gingen vele, vaak felle twisten vooraf. Over die twisten gaat het
boek van Geertje Dekkers.
Die twisten woedden niet alleen tussen wetenschappers en theologen, maar ook
tussen geleerden en niet-academische onderzoekers, tussen aanhangers van de Oudheid
als bron van alle wijsheid en aanhangers van de waarde van eigen waarneming en
onderzoek. De (orthodoxe) theologen betoogden dat de Bijbel het eerste en laatste
woord had en dat dat woord de waarheid en de werkelijkheid was. Wie daar niet in
meeging, was atheïst. Geleerden, zij die aan een universiteit gestudeerd hadden,
meenden dat een wetenschapper pas recht van spreken had als hij Latijn kende. Voor
hen lag alle feitelijke kennis opgeslagen in de geschriften van de Oudheid. Wie anders
betoogde, had domweg ongelijk. Onnodig te zeggen dat een wetenschappelijke
dwarsligger of nieuwlichter zowel kerk als Oudheid tegenover zich kon vinden.
Wat het primaat van Bijbel en Oudheid begon te ondergraven, was de notie van
(wetenschappelijke) twijfel. Al in 1588, in een essay met de veelzeggende titel ‘Du
pedantisme’, zei Michel de Montaigne het zo: ‘We kunnen zeggen: Cicero zei dit,
Plato deed dat, Aristoteles sprak zo, maar wat zeggen we zelf? Hoe oordelen we
zelf? Napraten kan een papegaai ook’ (p. 38). In de loop van de zeventiende eeuw
won zeer geleidelijk het besef veld, dat eigen waarneming en wiskundige berekeningen
betrouwbare middelen zijn om allerhande verschijnselen in de wereld te bestuderen
en te verklaren, wat de Bijbel en de Oudheid ook beweerden. Gaande de zeventiende
eeuw ook vonden theologen en geleerden steeds
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vaker autodidacten en geïnteresseerde liefhebbers tegenover zich, mannen die met
experimenten en berekeningen de theorieën van geleerden en theologen te lijf gingen.
De beroemdste kwestie waarin aan de Oudheid en de Bijbel ontleende opvattingen
tegenover (uiteindelijk) onweerlegbare waarnemingen en bijbehorende berekeningen
kwamen te staan, was de zaak van ‘De draaiende “Aerde-cloot”’ (p. 11-27). De vraag
of de aarde om de zon draait of andersom was echter na publicaties Copernicus
(1543), Simon Stevin (1608) en Galileo Galilei (1632) wel zo'n beetje beslist. Alleen
‘Rome’ deed er tot 1992 over om te erkennen dat Galilei c.s. gelijk had: de aarde
draait om de zon.
Een van de geleerden die kennis van het Latijn een sine qua non vond voor alle
kennis was Josephus Justus Scaliger. Deze geleerde beweerde in 1594 dat hij het
probleem van ‘De kwadratuur van de cirkel’ (p. 47-66) had opgelost ofwel dat je
met passer en liniaal een vierkant kunt construeren met precies hetzelfde oppervlak
als een cirkel. Kritiek kwam er vrijwel onmiddellijk, onder meer van ‘de
wiskundeliefhebber’ Ludolph van Ceulen, maar die werd weggewuifd door Scaliger.
Van Ceulen was immers ‘maar’ een schermleraar en rekenmeester, terwijl hij,
Scaliger, een echte geleerde was. Ondanks alle tegenbewijzen van Van Ceulen en
anderen hield Scaliger tot zijn dood in 1609 vol dat hij gelijk had. In de zeventiende
eeuw nam Thomas Hobbes het stokje over van Scaliger en ook hij stuitte op heftig
verzet. In de achttiende eeuw werden de twisten voortgezet, met Isaac Newton en
Gottfried Wilhelm Leibniz als deelnemers. Pas in de negentiende eeuw werd het
bewijs geleverd dat een dergelijke kwadratuur met behulp van passer en liniaal
onmogelijk was. Toch schijnen er nog altijd mensen te zijn die denken dat het wél
mogelijk is.
Wie ook in botsing kwam met de gevestigde wetenschap omdat hij geen Latijn
kende, was Henricus van Deventer (1651-1724). Hij was wel in de medicijnen
gepromoveerd, in Groningen, maar in het Nederlands. Daar nam het Haags College
van Doctoren, waar hij zich eind 1694 bij wilde inschrijven, geen genoegen mee. Zij
vroegen advies bij hun Amsterdamse collega's, maar ook die vonden dat ‘de midseine
in geen handen van onkundige’ mocht raken (p. 110). De eveneens geraadpleegde
Groningse hoogleraren waren echter van mening dat een titel ‘moest draaien om
kennis en ervaring’ (p. 120) en die hád Van Deventer, zoals bij zijn examinatie was
gebleken. Van Deventer, die wel degelijk gepraktizeerd heeft (vanuit Voorburg) en
gespecialiseerd was in zwangerschap, wordt tegenwoordig beschouwd als de
grondlegger van de verloskunde.
Ook Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) kreeg als gedreven
liefhebber-onderzoeker te maken met wetenschappelijk dédain. Al deed hij met zijn
microscoop ‘ontdekkingen die collega's pas in later eeuwen konden bevestigen’ (p.
127), naar het oordeel van sommige tijdgenoten maakte het ontbreken van bijpassende
theorie hem ongeschikt voor de wetenschap. Een van zijn tegenstanders was Nicolaas
Hartsoeker (1656-1725), niet alleen een concurrent, maar ook iemand met een
persoonlijke wrok tegen Van Leeuwenhoek. De heren verschilden nogal van mening
over de functie en werking van zaad- en eicellen. Terwijl Van Leeuwenhoek zijn
microscoop-observaties van zaadcellen gepubliceerd zag in de Philosophical
Transactions van de Royal Society, hield Hartsoeker er bijna onnavolgbare theorieën
op na over de werking van zaad- en eicellen (zie daarvoor p. 131). Later speculeerde
hij dat elke zaadcel (‘diertje’) al minimensjes
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bevat. Hartsoeker was een man die kennis en theorie boven waarneming stelde. De
verschijnselen waarover hij speculeerde, had hij weliswaar nooit onder de microscoop
waargenomen, maar hij zag zijn speculaties als ‘logische verklaringen’, die wel juist
moesten zijn. Van Leeuwenhoek was in zijn ogen ‘een arbeider die leuk met lenzen
overweg kon maar in zijn onnozelheid dingen zag die niet bestonden’ (p. 140), of
misschien beter gezegd: niet konden bestaan. Hartsoekers minimensjes zijn nu echter
hoogstens nog een curieuze noot in de geschiedenis van de wetenschap. Over zaaden eicellen werd nog tot in de negentiende eeuw getwist.
Omgekeerde situaties kwamen echter ook voor. De geleerde en verlichte Pieter
Rabus (1660-1702), zelfverklaard ‘doodviand van bygeloof’ (p. 89), geloofde heilig
in de werking van wichelroedes. Hij had een medestander in de beroemdste bestrijder
van bijgeloof, Balthasar Bekker (1634-1698). De wichelroede was volgens hen ‘een
doodgewoon verschijnsel’, dat draaide ‘om “fijne deelkens” en hun “kraght van
medeneiginge”’ (p. 90). Die nogal ingewikkelde redenatie gaat terug op Descartes'
evenmin simpele deeltjesfilosofie. Het zouden de wetten van Newton zijn die
uiteindelijk het verhaal over de wichelroede onderuit haalden. In wetenschappelijk
opzicht tenminste, want nog heden ten dage zijn er kringen waarin geloof wordt
gehecht aan de werking van de wichelroede.
Niet alleen kwesties als die van de kwadratuur van de cirkel en de wichelroede
bleven tot ver na de zeventiende eeuw doorsudderen. Al in de zeventiende eeuw
betoonde Cornelis Bontekoe zich een verklaard tegenstander van aderlaten: bloed
was ‘het belangrijkste deel van het lichaam, “'t allerbeste zap”, en er was geen goede
reden om patiënten daarvan te beroven’ (p. 69). Zoals bekend was aderlaten tot diep
in de achttiende eeuw een gewone praktijk in de geneeskunde. Hetzelfde geldt voor
purgeren, een behandeling met ‘walgagtige’, zelfs dodelijke drankjes, aldus Bontekoe.
Overigens is hij vooral bekend en berucht als de man die voor veel rumoer zorgde
bij colleges aan de universiteit van Leiden. En als overtuigd cartesiaan die de leer
van de scheiding tussen lichaam en ziel verkondigde, kwam hij in botsing met onder
anderen Voetius. Het is niet in de laatste plaats de dwarsige Bontekoe, die van het
hoofdstuk ‘Het gif van het atheïsme’ een levendig verhaal maakt.
Het hoofdstuk ‘Eeuwig draaien’ gaat over het rad dat Johann Ernst Elias Bessler
(ca. 1680-1745) in 1719 presenteerde als heus perpetuum mobile. Hij ontmoette
vooral ongeloof, maar onze eigen Jacob Willem 's Gravesande (1688-1742) was
voorzichtig bereid er iets van te geloven. Wat is eeuwig, mogen we vragen, als het
rad des zondags niet bewoog, omdat Bessler ‘God beloofd [had] de rustdag te
respecteren’ (p. 145)? Nog altijd heeft men niet kunnen achterhalen waar Besslers
bedrog precies in school, maar wat natuurlijk de wenkbrauwen deed en doet fronsen,
is het gegeven dat niemand het aan twee zijden beklede rad van binnen mocht
bekijken. Terwijl de discussie over Besslers rad uitwaaierde naar discussies over
bijvoorbeeld beweging, ging die over het perpetuum mobile voort. In 1775 weigerde
de Académie Française nog ‘oplossingen’ van vraagstukken als dat van het perpetuum
mobile en van de kwadratuur van de cirkel aan te nemen (p. 157-158). Het kostte de
Académie veel tijd en leverde toch niets op.
Elk hoofdstuk is veel breder dan hierboven geschetst. Elk hoofdstuk is ook een
goede introductie van problemen die wetenschappers en liefhebbers eeuwen
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lang hebben bezig gehouden en soms nog bezighouden. Wat dat betreft is Dekkers'
boek een must voor iedereen die weinig van wetenschap weet, maar wel tegen zulke
kwesties aanloopt en een goede uitleg behoeft.
ANNA DE HAAS

Jacques Baartmans, Pieter van Schelle (1749-1792), veelzijdig en verlicht.
Hilversum, Verloren 2019. 228 pp., ill. Prijs: €19.
Op 28 februari 1792 overleed Pieter van Schelle op 42-jarige leeftijd in ballingschap
in Duinkerken na een hevige doch kortdurende longaandoening. Zijn vrouw Charlotte
Pasteur bleef achter met vier nog jonge kinderen, twee dochters en twee zonen. Zo'n
anderhalf jaar voor zijn plotselinge heengaan had Van Schelle samen met Wybo
Fijnje en Joost Vrijdag, en met steun van onder anderen Johan Valckenaer, een
uitgeverij en drukkerij opgericht in Duinkerken: Van Schelle & Comp. Behalve
boeken en andere veelal politiek getinte geschriften die het patriotse vuur brandende
moesten houden, gaf de nieuwe uitgeverij de vier keer per week verschijnende
Nederlandstalige Duinkerksche Historische Courant uit. Het eerste nummer verscheen
op 1 april 1791.
Met de biografie van Jacques Baartmans over Van Schelle is er weer een
interessante en markante achttiende-eeuwer aan de vergetelheid ontrukt. Opgeleid
tot arts in Leiden en daar tot zijn vlucht naar Noord-Frankrijk in 1787 werkzaam in
die hoedanigheid, is Van Schelle zijn hele leven de letteren toegedaan en heeft hij
zich de laatste tien jaar van zijn leven tevens ontpopt als journalist en redacteur. Dat
Baartmans hem veelzijdig noemt, kan ik zeker billijken, maar de vraag is of hij ‘een
“verlichte” geest [was] volgens de opvattingen van zijn tijd’. Onduidelijk blijft
namelijk wat de schrijver precies onder ‘verlichting’ verstaat. Of kunnen we genoegen
nemen met de adjectieven ‘modern’, ‘onafhankelijk’ en ‘democratisch’ als voldoende
onderbouwing voor Van Schelles ‘verlichte’ levensloop (p. 8)?
Geboren op 14 juli 1749 in Rotterdam als zoon van een lakenkoopman, schreef
Pieter van Schelle zich op vijftienjarige leeftijd in als student medicijnen te Leiden.
Hij deed er maar liefst acht jaar over en op 25 september 1773 vond de verdediging
van zijn proefschrift plaats. Het was een opmerkelijk proefschrift. De vertaling van
het 56 pagina's tellende in het Latijn gestelde geschrift luidt: ‘Over de mens, van
nature volstrekt geen allesetend dierlijk wezen’. Onder de titel ‘De mensch uit den
aard geen alles-etend dier’ werd het, vrij ongebruikelijk voor die tijd, een kleine vijf
jaar later, in gewijzigde vorm en buiten Van Schelles medeweten, vertaald in het
Nederlands en opgenomen in deel 1 van de Genees-Natuur- en Huishoudkundige
Jaarboeken.
In zijn dissertatie vergelijkt Van Schelle uitgebreid de anatomische kenmerken
van de mens met die van de aap, en dan in het bijzonder de orang-oetan en andere
mensapen, als het gaat om hun beider ‘natuurlijke’ voedsel. Hij komt tot de conclusie
dat de mens van oudsher ‘onder de Classe der vrugt-eetende dieren te stellen’ is (‘De
mensch’, Jaarboeken, p. 67). Met andere woorden, de mens is van nature vegetariër,
maar is in de loop van zijn bestaan alleseter geworden. Baartmans besteedt een apart

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

hoofdstuk aan de dissertatie en komt tot de slotsom dat Van Schelle ‘een voorstander
van het vegetarisme’ was (p. 37).
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Hij is echter door hedendaagse historici over het hoofd gezien of niet (h)erkend als
een van de eerste Nederlandse voorbeelden, zo niet het eerste voorbeeld uit de
geschiedenis van het vegetarisme in Nederland (p. 40).
Al op jonge leeftijd combineerde Van Schelle zijn studie met het schrijven van
gedichten. Hij bleef schrijven en dichten nadat hij zich in 1773 als arts te Leiden had
gevestigd. Tien jaar later werd hij tot stadsdokter bevorderd en in die hoedanigheid
zat hij in de Leidse examencommissie voor chirurgijns en was hij verantwoordelijk
voor de patiënten van het Caeciliagasthuis in de stad. Onder zijn andere patiënten
telde hij mensen als collega-arts, collega-schrijver en vriend Johannes le Francq van
Berkhey.
De kwaliteiten van Van Schelle als dichter en schrijver waren in brede kring
bekend. De zeven jaar jongere Willem Bilderdijk had grote waardering voor de pen
van Van Schelle, zozeer zelfs dat hij in 1825 een bundel samenstelde met zeven
‘heldinnenbrieven’ die Van Schelle in de jaren 1776-1782 op verzoek van de
Haarlemse rederijkerskamer Trou Moet Blijken als ‘jaarzangen’ voor dit genootschap
schreef. Baartmans besteedt veel aandacht aan dit dichtgenre, dat in de zeventiende
en achttiende eeuw in de belangstelling stond. Van Schelle was niet de enige die het
genre beoefende, maar kennelijk was hij wel een voorbeeld voor andere literatoren
die zich aan het schrijven van heldinnenbrieven waagden (p. 57), onder wie Bilderdijk
zelf en Betje Wolff.
Pieter van Schelle liet zich in de jaren tachtig ook met het toneelgenre in. Of beter
gezegd, hij bewerkte het in de zeventiende eeuw gesitueerde treurspel Agon, sulthan
van Bantam van Onno Zwier van Haren, dat in 1769 gepubliceerd en opgevoerd
werd. Van Schelle had het stuk in dat jaar gezien en was er qua stijl en onderwerp
door gegrepen. Vooral de karakters van sultan Agon en prinses Fathema vond hij
‘geheel nieuw en oorspronkelijk’ neergezet en ‘niet gebrekkig afgegoten op de vorm
van bekende characters der Fransche of Engelsche Tooneel-dichteren’. Het duurde
tot 1786 voordat hij zijn voornemen om het stuk te verbeteren realiseerde: het
‘meesterstuk’ wemelde zijns inziens van de taal- en dichtfouten.
Baartmans ziet in dit project van Van Schelle een duidelijke link met de politiek
van die dagen: sultan Agon wordt als wijze, deugdzame en verlichte vorst neergezet
tegenover de repressieve stadhouder Willem V. Dat moet hem als inmiddels openlijk
naar buiten tredende patriot wel aangesproken hebben. Maar die link is verre van
overtuigend. Van Schelle is in 1769 al gevallen voor het treurspel en dan zijn de
patriotten nog lang niet - scherp - in beeld. Wat Van Schelle aantrok, was de wijze
waarop Van Haren de eigen(aardige) kenmerken van een Aziatisch volk in zijn ogen
overtuigend voor het voetlicht bracht. De moed, wraakzucht, woede en haat van
prinses Fathema worden, aldus Van Schelle, meesterlijk beschreven als
‘hoofd-eigenschappen van haren Landaart’. Het moge duidelijk zijn dat dergelijke
eigenschappen bij een Nederlandse jonge vrouw niet in goede aarde zouden vallen.
Na het lezen van Aan het volk van Nederland (1781), dat hij meehielp te
verspreiden, koos Van Schelle volgens Baartmans definitief voor het democratisch
patriottisme. Hij schreef, al dan niet anoniem, mee aan patriotse geschriften, zoals
De Politieke Praatvaar, publiceerde zelfstandig gedichten en andere werken, en was
mede-initiatiefnemer van het Leidse vrijkorps Voor Vryheid en Vaderland. Kortom,
hij was een echte patriot. Zijn duidelijk positie kiezen leidde ertoe dat
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zijn vriendschap met de orangistische Berkhey onder spanning kwam te staan.
Bilderdijk op zijn beurt haakte op dit punt resoluut af.
En al die jaren was Van Schelle lid van het Leidse taal- en dichtlievend genootschap
Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen, waarvan veel patriotten lid waren; zo ook de
Delftenaren Wybo Fijnje en Gerrit Paape. Een aantal leden, onder wie Van Schelle,
leverde bijdragen aan de bundel Vaderlandsche liederen, voor het genootschap van
wapenhandel te Leyden, [...] Voor Vrijheid en Vaderland (1784-1785). Tegen de
liederen, als ‘fameuse libellen’ ingedeeld bij de ‘Criminele Papieren’, werd een klacht
ingediend bij het Hof van Holland. Nadat een groot aantal leden van het vrijkorps
in 1785 een adres had ingediend bij de Staten van Holland, waarin stelling werd
genomen tegen het beleid van de stadhouder - ze passeerden daarmee de Leidse
vroedschap, die not amused was - trad Van Schelle uit het vrijkorps. Hij was
gedesillusioneerd in de Leidse politiek en vanwege zijn zeer actieve politieke
betrokkenheid vreesde hij voor zijn veiligheid en die van zijn gezin.
Toen in het najaar van 1787 de Pruisen stadhouder Willem V succesvol te hulp
kwamen, moest Pieter van Schelle evenals vele andere patriotten, de Republiek
ontvluchten. Hij diende zijn ontslag in als stadsdokter van Leiden en vroeg hoopvol
of zijn vrouw en kinderen en zijn bezittingen met rust gelaten konden worden. Na
een verblijf van enkele maanden in de zuidelijke Nederlanden streek Van Schelle,
inmiddels herenigd met zijn gezin, neer in Duinkerken. Hier probeerde hij als dokter
aan de kost te komen en tijd te vinden om weer te gaan dichten, schrijven en vertalen.
In 1790 hing hij zijn doktersjas aan de wilgen en richtte met zijn twee compagnons
de uitgeverij-drukkerij op, die in korte tijd goed ging lopen. Een groot deel van de
uitgaven was bedoeld voor verspreiding in de Republiek, maar ook de Nederlandse
ballingen in Frankrijk en de Franse lezers werden niet vergeten in het fonds van Van
Schelle & Comp. Na zijn overlijden werd het bedrijf nog enkele jaren voortgezet,
maar het ging kennelijk bergafwaarts zonder de vaardige hand van Van Schelle. Na
de Bataafse Revolutie verhuisde Van Schelle & Comp. naar Den Haag, waar ze onder
andere het Dagverhaal der Handelingen van de Nationaale Vergadering (1796-1798)
drukte, om niet lang daarna een stille dood te sterven. Wat in deze biografie niet uit
de verf komt, is het grote belang van Van Schelle & Comp., zowel voor de auteurs
en activisten in de vluchtelingengemeenschappen in Noord-Frankrijk als voor de
distributie van politieke en kritische geschriften in de gebreidelde Republiek vóór
1795.
Pieter van Schelle zelf leefde nog enige tijd voort in de harten en hoofden van
lotgenoten en bewonderaars. Zo verzorgde Gerrit Bacot kort na zijn dood een bundel
met geschriften die in zijn boedel aangetroffen werden: Nagelatene opwakkeringen,
tot vaderlandschen moed en vryheidliefde (Duinkerken, Van Schelle en Comp.,
1792). In het eerste stuk, ‘Aan het volk van Nederland’ getiteld, bezingt Van Schelle,
zijn grote held Joan Derk van der Capellen indachtig, de vrijheid, veroordeelt hij de
partijzucht, ook of vooral die onder de patriotten. Hij houdt zijn lezers voor dat er
eens, in een nabije of verre toekomst, een einde zal komen aan dwingelandij en
onderdrukking. Wanneer hij spreekt over slavernij en ketenen die verbroken moeten
worden, betrekt Van Schelle deze uitsluitend op de westerse wereld, zoals zoveel
patriotten deden. Vrijheid is voorbehouden aan de weldenkende burger; het grauw,
de massa's dienen in toom gehouden
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te worden. Over slavernij in de West en de Oost schrijft hij niet. Van Schelles
perspectief is nationaal en eurocentrisch van karakter.
Baartmans komt aan het eind van zijn studie terug op de duiding van Pieter van
Schelle. Hij was in zijn optiek een ‘verlicht’ burger en een ‘verlicht’ christen, meer
schrijver dan patriot, en een bescheiden integere man, prettig in de omgang. Elders
noemt hij hem een ‘gewoner mens’ dan sommige andere achttiende-eeuwers die
vereerd zijn met een hedendaagse biografie. Zonder afbreuk te willen doen aan het
gedegen onderzoek: ligt zijn ‘gewoonheid’ wellicht ten grondslag aan het feit dat
Van Schelle maar niet echt tot leven wil komen? Of heeft het misschien ook te maken
met de keuzes van de biograaf, het beschikbare bronnenmateriaal en de uitgesproken
wens om hem coûte que coûte in het pantheon van ‘verlichte’ geesten te willen
plaatsen?
ANGELIE SENS

Roelof van Gelder, Dichter in de jungle. John Gabriel Stedman, 1744-1797.
Amsterdam/Antwerpen, Atlas Contact 2018. 400 p., ill. Prijs: €34,99.
Toen ik begon met het schrijven van deze recensie, wist ik dat Dichter in de jungle
een van de vijf genomineerde titels was voor de Libris Geschiedenisprijs van 2019.
Tegen de tijd dat ik dit stukje afrondde, wist ik dat de prijs was toegekend aan Roelof
van Gelder - en terecht. Proficiat!
De faam van John Gabriel Stedman (1744-1797) is gebaseerd op zijn boek over
Suriname, dat in 1796 - een jaar voor zijn dood - in Londen uitkwam onder de titel
Narrative of a five years' expedition against the revolted negroes of Surinam. De
gravures van William Blake zijn misschien nog bekender geworden dan het boek
zelf. De prenten, vooral die van gemartelde slaven, speelden een belangrijke rol in
het debat over de afschaffing van slavernij en werden beeldbepalend voor het
achttiende-eeuwse Suriname. Vanzelfsprekend komen ze ook aan de orde in de
Suriname-tentoonstelling, die momenteel te zien is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Dat zijn boek een stempel heeft gezet op Suriname, zou de auteur naar de zin zijn
geweest; hij zou zich in zijn graf hebben omgedraaid, als hij had geweten dat het
werd ingezet als abolitionistisch propagandamiddel. Stedman was geen tegenstander
van slavernij, die hij beschouwde als een noodzakelijk koloniaal kwaad. Abolitie
was aan het einde van de achttiende eeuw een radicaal standpunt, dat - althans een
tijdlang - werd uitgedragen door de Franse Revolutie. Stedman was radicaal noch
revolutionair, hij was in politiek opzicht behoudend. Wel bepleitte hij humanisering
van de slavernij.
Vijf jaar geleden kwam er een verkorte hertaling uit van de Nederlandse editie
van het Narrative, getiteld Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten
van Guiana (Amsterdam, Johannes Allart 1799). In het Engelse taalgebied verschenen
in de vorige eeuw enige studies over Stedmans leven en werk, maar een Nederlandse
biografie ontbrak tot dusverre. De Angelsaksische belangstelling voor Stedman was
mede te danken aan het feit dat belangrijke documenten uit zijn nalatenschap waaronder het oorspronkelijke manuscript van het Narrative - via een Londense
antiquaar belandden in de bibliotheek van de universiteit van Minnesota in
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Minneapolis. Van Gelder heeft op voorbeeldige wijze in de Nederlandse leemte
voorzien, gebruikmakend van deze en vele andere bronnen.
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Afgezien van een boeiende levensloop had de auteur nog een troef in handen, namelijk
een onuitgegeven autobiografie en fragmentarische dagboeknotities. De biograaf
van een achttiende-eeuws personage mag zich gelukkig prijzen met zulke
egodocumenten, want die zijn zeldzaam. Deze bronnen stellen Van Gelder in staat
om zijn man dicht op de huid op te zitten en diens geestesleven en zieleroerselen
overtuigend te beschrijven, zonder de obligate slagen om de arm waartoe historici
zich al te vaak verplicht voelen. Overigens bezondigt hij zich niet aan psychologiseren,
hij heeft geen anachronistische categorieën nodig om een beeld van zijn subject te
schetsen. Noch slikt hij diens uitlatingen voor zoete koek - Stedman had literaire
aspiraties en verdichtte een zelfbeeld dat was geïnspireerd door de romanfiguren van
schrijvers als Tobias Smollett en Henry Fielding.
Stedmans levensloop laat zich denken als een trilogie, bestaande uit een periode
vóór, tijdens en na Suriname. Zijn verblijf in de West was bepalend voor zijn leven
en Nachleben, maar ook zijn pre-Surinaamse wederwaardigheden vormen een
interessante geschiedenis. Hij was de zoon van een officier in de Schotse Brigade
die sinds het einde van de zestiende eeuw was gelegerd in de Republiek. In feite was
het een Brits legeronderdeel dat de Staten-Generaal destijds al meer dan anderhalve
eeuw huurden van Groot-Brittannië. John Gabriel werd in 1744 geboren in
Dendermonde, een van de zogenaamde Barrièresteden in de Zuidelijke Nederlanden;
zijn vader deed daar garnizoensdienst ten tijde van de Oostenrijkse Successieoorlog.
De jeugd van Stedman werd bepaald door verhuizingen van de ene garnizoensstad
naar de andere. Bovendien stuurden zijn ouders hem ten behoeve van zijn opvoeding
een tijdlang naar een oom in Schotland, een pedagogische exercitie die weinig
uithaalde.
Na zijn terugkeer in de Republiek groeide hij verder op in Bergen op Zoom. Voor
galg en rad, want hij was een dwarse puber die zich niets aantrok van het ouderlijk
gezag en een voorliefde had voor kwajongensstreken en bravourestukken. Er was
geen land met hem te bezeilen en een aanmonstering als marineofficier mislukte;
uiteindelijk zat er weinig anders op dan een militaire loopbaan bij de Schotse Brigade,
in het voetspoor van zijn vader. In 1760, kort na zijn zestiende verjaardag, werd hij
aangesteld als vaandrig. De twaalf jaar daarna verhuisde hij van de ene garnizoensstad
naar de andere, verstrikte zich in liefdesaffaires, schulden, duels, vechtpartijen, en
drankgelagen - en verveelde zich steeds meer in de suffe provincieplaatsjes waar hij
in het militaire gareel moest lopen. Luitenant Stedman had er meer dan genoeg van,
toen zich in 1772 de mogelijkheid aandiende om naar Suriname te gaan.
De aanleiding was dat de Staten-Generaal hadden besloten een legermacht van
vijfhonderd man naar de West te sturen ter bestrijding van de marronage: slaven die
een toevlucht zochten in het oerwoud en vandaaruit de plantages overvielen. Suriname
betekende voor de 28-jarige Stedman een avontuur, een hogere soldij en een
bevordering tot kapitein. Het betekende ook een grote kans om dood te gaan, want
de sterfte onder Europese militairen was schrikbarend. Bij benadering een op de drie
legde het loodje.
Begin 1773 arriveerde Stedman in Paramaribo, waar hij van meet af aan werd
geconfronteerd met het fenomeen van de slavernij. Kort na aankomst ging hij een
‘Surinaams’ huwelijk aan met een jonge slavin, genaamd Joanna. Een dergelijke
verhouding werd contractueel vastgelegd tussen de eigenaar van de slavin,
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haar ouders en de blanke ‘bruidegom’. Het was een pragmatische overeenkomst die
geacht werd voordelig te zijn voor beide partijen, maar Stedman was daadwerkelijk
verliefd op de mooie Joanna. Zijn relatie met haar laat zien dat een al te simpele
zwart-wit benadering tekort doet aan de complexiteit van de koloniale samenleving.
Een ander voorbeeld is het Neeger Vrijcorps van de Zwarte Jagers, die het meest
succesvol waren in het opsporen en bestrijden van de marrons.
Stedmans veldtochten in de jungle werden onderbroken door rustperioden met
Joanna, met wie hij een zoontje kreeg. De expedities naar het binnenland waren
rampzalige en weinig effectieve uitputtingsslagen. De soldaten van zijn compagnie
stierven bij bosjes en ook hijzelf dreigde te bezwijken aan tropische ziekten. Het
enige militaire succes was de vernietiging van een marrondorp in augustus 1775, na
een veldslag met de rebellen. Op den duur wist het Staatse expeditielegertje, in
samenwerking met de Zwarte Jagers, de marrons min of meer te verdrijven naar
Frans-Guyana. Stedman nam deel aan de jacht op gevluchte slaven, maar kreeg steeds
meer sympathie voor hen. Hij weet hun vlucht aan de wreedheid van hun eigenaren
en niet aan de slavernij als zodanig. Het verbaasde hem dat er niet meer slaven
wegliepen, gezien de onmenselijke omstandigheden waarin ze moesten leven.
In april 1777 keerde hij terug naar Nederland, zonder Joanna en zijn zoontje
Johnny. Hij had pogingen gedaan haar vrij te kopen en drong erop aan dat ze met
hem mee zou gaan, maar zij besloot in Suriname te blijven; ze was liever onvrij in
haar eigen omgeving dan vrij in een samenleving die haar discrimineerde. Na een
verlofperiode voegde Stedman zich weer bij zijn regiment van de Schotse Brigade,
werd bevorderd tot majoor, kreeg een eigen compagnie en hervatte zijn militaire
routine. Het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog in 1780 maakte de positie van
het ‘vreemdelingenlegioen’ problematisch, want de Schotten hadden zowel een eed
van trouw gezworen aan de Britse koning als aan de Nederlandse stadhouder. In
1782 besloten de Staten-Generaal na twee eeuwen de Schotse Brigade op te doeken.
Officieren en manschappen kregen de keus in Nederlandse dan wel Engelse dienst
te treden. Stedman opteerde voor Engeland. Begin 1783 trad hij in Maastricht in het
huwelijk met de zeventienjarige Adriana Wierts en in 1784 verhuisde hij met haar
naar Engeland. Ze verbleven een tijdlang in Londen en vestigden zich in het voorjaar
van 1785 in de nabijheid van het stadje Tiverton in Devon. De kleine Johnny was
overgekomen uit Suriname - Joanna was in 1783 overleden - en maakte deel uit van
het gezin. In de jaren daarna kreeg het echtpaar vijf kinderen.
Stedman ontwikkelde zich in het landelijke Devon tot officier-in-ruste, hereboer,
huisvader en schrijver. Tussen 1786 en 1790 werkte hij aan zijn magnum opus over
Suriname, dat uitdijde tot zo'n 300.000 woorden. De Londense uitgever Joseph
Johnson zag er wel brood in, gelet op de aanzwellende discussie over afschaffing
van de slavenhandel en - op termijn - van de slavernij zelf. Het zou na inlevering
van het manuscript nog zes jaar duren voordat het boek daadwerkelijk uitkwam. De
vertraging had te maken met een ingrijpende redactie die met het oog op de gebrekkige
stijl en de wijdlopigheid noodzakelijk was, maar die de strekking meer abolitionistisch
maakte dan Stedman lief was. De totstandkoming van het boek was een langdurig
gevecht tussen uitgever en auteur, met als uitkomst een compromis. Acht maanden
na de verschijning van zijn geesteskind overleed John Gabriel Stedman op 52-jarige
leeftijd. Op
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zijn ziekbed kon hij nog een paar positieve recensies lezen, maar hij heeft niet meer
meegemaakt dat zijn boek een internationale bestseller werd.
Een biograaf baant zich een weg door het schemerige oerwoud van het verleden,
waarin hij soms door de bomen het bos niet meer ziet en dan weer wegzakt in een
moeras van onwetendheid. De gevaren van het schrijven van een biografie worden
gemakkelijk onderschat. In het kader van zijn onderzoek bracht Van Gelder een
bezoek aan een overwoekerde Surinaamse plantage, waar John Gabriel en zijn Joanna
ooit een idyllische episode beleefden. De biograaf kreeg er te maken met een aanval
door killer bees, die hem noopten tot een overhaaste duik in de Commewijne.
Dichter in de jungle is terecht bekroond met de Libris Geschiedenisprijs. Een
biografie als deze eist niet alleen een veelomvattend historisch onderzoek, maar ook
een verhalende stijl die de lezer meetrekt. Roelof van Gelder komt voor het een zowel
als het ander beslagen ten ijs, getuige zijn eerdere biografieën over Georg Naporra,
een Duitse VOC-matroos, en de ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen. De uitweiding
is een essentieel aspect van het genre, want op elke stap van zijn tocht door het
historische oerwoud wordt de biograaf geconfronteerd met zaken die onderzoek en
toelichting vereisen. Het is een kunst om die onvermijdelijke uitweidingen binnen
de perken van de narratieve spanningsboog te houden, zodat het levensverhaal een
verhaal blijft. Roelof van Gelder is erin geslaagd dat evenwicht te bewaren en
verstroping te voorkomen - een gevaar dat minstens zo groot is als moordlustige
bijen. Het boek geeft veel aanvullende historische informatie, maar bezwijkt nergens
aan geleerdheid. Vakmanschap is hier meesterschap geworden.
SYTZE VAN DER VEEN

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

175

Signaleringen
Christiaan Baars, De kunstminnende Sampimon. Familiegeschiedenis en
genealogie Sampimon & Sampiemon. Uitgave in eigen beheer, 2019. 139
blz., ill. Prijs: €15 (excl. verzendkosten). Verkrijgbaar bij de
Stadsboekwinkel in het Stadsarchief Amsterdam of te bestellen via
www.boek-sampimon.nl.
Uiteraard is in dit boek de genealogie Sampi(e)mon te vinden (p. 98-136), maar
daarnaast heeft het veel te bieden dat ook de buitenstaander kan interesseren. Met
name die buitenstaander die belangstelling heeft voor kermisfamilies. Dat is namelijk
wat de Sampimons vanaf de tweede helft van de achttiende tot ver in de negentiende
eeuw waren: een kermisfamilie.
De auteur heeft de gelukkige idee gehad enkele extra hoofdstukken toe te voegen,
die gewijd zijn aan de verschillende familieleden die in een of andere rol of functie
bij de kermis betrokken waren. De eerste is Martinus Sampimon, die in 1768
‘vertoningspelverhuurder’ genoemd wordt. Dat is een rijkelijk vage aanduiding.
Baars vermoedt dat hij ‘een soort kermisexploitant’ was, die beschikte over diverse
soorten kermisvertoningen die hij verhuurde (p. 16). Daarbij moeten we wellicht
denken aan een marionettenspel, een poppenkast en, wie weet, een rarekiek. In ieder
geval reisde zijn zoon Franciscus de kermissen af met ‘een groene kermistent’ en/of
een kijkkast. Zoon Daniel Placidus deed dat als muzikant en ‘kermisknecht’, zoon
Laurentius als marionettenspeler. Zoon Henricus, begonnen als potsenmaker,
vertoonde later onder veel meer ‘Chinese schimmen’, een olifant en wassenbeelden.
Hij werd de grote kermisexploitant van de familie.
Een van Henricus' dochters, Maria, trouwde met de ‘kermisexploitant’ Nicolaas
Britting, die ook voor kortere of langere tijd enkele van haar broers in dienst had.
Britting kwam eveneens uit een kermisfamilie, waarover Irene Stok in 2011 een boek
schreef: Het is niet alle dagen kermis. Verhalen over de familie Britting,
kermisreizigers in de 18e en 19e eeuw. Britting was eigenaar van de fameuze
marionettentent De Vier Kronen, terwijl Henricus regelmatig op de kermissen stond
met De Drie Kronen. Ongetwijfeld werden ook in die tent marionetten vertoond.
Informatie over de bezigheden van al deze kermisreizigers ligt verspreid over de
archieven van de vele plaatsen die ze aandeden gedurende de kermistijd. Voor alle
acts, vertoningen, voorstellingen en wat dies meer zij, moesten ze elk jaar opnieuw
een plaatselijke vergunning aanvragen. De informatieve waarde van die vergunningen
kan flink verschillen: het ene stads- of dorpsbestuur schreef precies op wat de
betreffende personen kwamen doen, andere noteerden alleen summier wat namen.
Om die reden is het meer dan waarschijnlijk dat het kermisrepertoire van al deze
‘vertoners’ veelzijdiger was dan achterhaald kan worden. Men denke aan bijvoorbeeld
optredens met dieren, koorddansen, zingen, goochelen, vertoningen met buitengewone
mensen die als bezienswaardig golden. Zo was in 1815 ene ‘Mr. Sampiemon’ in
Londen met de bekende dwerg Simon Paap, ‘now to be seen in an elegant and entire
new dress, at his own room’ (p. 40).
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Voor de individuele liefhebber van kermisgeschiedenis in het algemeen is het
vrijwel ondoenlijk om al die door de tijd en het land, en zelfs buitenland, verspreide
informatie bijeen te zoeken.
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Het is dan ook een zegen dat er boeken als die van Christiaan Baars en Irene Stok
verschijnen. Ze gaan weliswaar over één familie, maar ze lichten altijd tipjes van de
sluier op.
ANNA DE HAAS

Enny de Bruijn, De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden
Eeuw. Amsterdam, Prometheus 2019. 464 blz., ill. Prijs: €24,99.
In de ogen van de vroegmoderne stedeling was de boer ofwel oerdom en onbehouwen,
ofwel de onbedorven bewoner van een paradijselijk platteland. Door deze twee
stereotypen en door de nadruk die in de geschiedschrijving op de stedelijke cultuur
heeft gelegen, is de boer er bij historici altijd maar bekaaid afgekomen. Hij duikt
nog het meest anoniem op wanneer de graanprijzen en het marktleven te berde worden
gebracht. Dat de boer en het boerenleven uitermate interessant en veelzijdig kunnen
zijn geweest, bewijst het boek van Enny de Bruijn. Het is een gedetailleerde,
beschrijvende analyse van het boerenleven in een paar gehuchten in de Tielerwaard
van ca. 1600 tot 1750.
Dit boek is zo informatief omdat de auteur volop gebruik heeft gemaakt van unieke
bronnen. Een van de hoofdpersonen, Arien van Rijckhuijsen (†1750), inwoner van
Herwijnen, onderhield namelijk een intensief briefverkeer met zijn zoon Gijsbert die
zich - opmerkelijk voor een boerenzoon - in Leiden had gevestigd. Ook andere
familieleden schreven hem over nieuwtjes van alledag. Bovendien waren vader en
zoon zeer geïnteresseerd in hun familiegeschiedenis. Ze vroegen familie en
dorpsgenoten het hemd van het lijf over hun kennis van vroeger. Omdat de auteur
er zelf ook niet voor terugdeinsde om uitvoerig archiefonderzoek in een reeks
relevante archieven te doen, kan men deze familie ongeveer anderhalve eeuw volgen.
Het thematisch ingedeelde boek is eerder mentaliteitsgeschiedenis dan agrarische
geschiedenis. De Bruijn behandelt namelijk behalve bezit en werk ook onderwerpen
als eer, liefde, cultuur en geloof. Het boek doet nog het meeste denken aan Een dorp
in de polder van A.Th. van Deursen. Ook hier de vrucht van grote archiefkennis,
ook hier geen methodologische of theoretische verhandelingen en ook hier een
heldere, prettige schrijfstijl.
Gijsbert van Rijckhuijsen (†1771) werd geen student in Leiden: hij diende er eerst
als burgemeestersknecht en vervolgens als stadsbode. Een kleine sociale klimmer,
die zich in zijn vrije tijd ontpopte als een enthousiast genealoog. Hij richtte zich niet
alleen op zijn eigen familie, maar verrichtte tegen betaling ook naspeuringen naar
andere geslachten. Al zijn in- en uitgaande brieven (in totaal 329) zijn na zijn dood
in kopie in de Leidse universiteitsbibliotheek en later in het stadsarchief beland.
Je zou kunnen spreken van de biografie van een heel geslacht, inclusief enige
opschepperij over de hoge komaf in een ver verleden. En dat in een periode dat het
helemaal niet zo goed ging in Herwijnen en omstreken. Van allerhande rampen,
veepest, dijkdoorbraken, misoogsten en muizenplagen en niet te vergeten oorlog,
ondervonden de Van Rijckhuijsens overlast. De Bruijn compenseert deze subjectieve
bron inventief met gegevens uit kerkelijke, gerechtelijke, bestuurlijke en notariële
archieven. Zo kon zij tot een afgewogen oordeel komen over het wel en wee van

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 42

deze familie en eigenlijk ook over de desbetreffende dorpen. Alleen familieverhalen,
zo schrijft zij terecht, hebben slechts anekdotische waarde; je moet ze voor een goed
begrip van zo'n samen-
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leving in hun context plaatsen. En dat doet ze ook. Zo ontstaat een beeld van een
plattelandssamenleving die niet per definitie statisch en conservatief was, maar wel
degelijk een eigen dynamiek kende.
Wat duidelijk wordt, is hoe belangrijk begrippen als eer, afkomst en familietrots
waren en hoe men zijn best deed om de familie een zo hoog mogelijke status toe te
kennen, inclusief een achternaam en een familiewapen. Daaruit valt veel van de
handelingen van deze boeren te begrijpen, zoals de huwelijkspolitiek. De Bruijn laat
het er dan niet bij om de formele kanten van een vroegmodern huwelijk uit te leggen.
Ze beschrijft concrete gevallen van ‘ongelijke’ huwelijken, het verschil tussen
katholieke en gereformeerde huwelijken en niet te vergeten de gang van zaken bij
een boerenbruiloft, de hoge kosten daarvan en waaruit de uitzet zoal bestond. Een
bed, een kussen en linnengoed behoorden daar altijd toe. Van daar is het nog maar
een kleine stap naar de huwelijkse plichten, zwangerschap, geboorte en opvoeding,
maar ook naar het schrikbeeld van een huwelijk van een zoon of dochter met iemand
uit een lagere stand.
Dat boeren moesten ploegen, zaaien, oogsten, dorsen enzovoort is bekend, maar
de paardenfokkerij en de paardenhandel (inclusief de levering aan het leger) vormen
een fraai hoofdstuk apart. Het staat vol problemen, belastingontduiking, smokkel en
risico's, waar het hebben van relaties (‘de vrinden’) van essentieel belang was. Veel
aandacht krijgen ook het kerkelijk leven, het geloof en het bijgeloof. Dat is des te
interessanter omdat de vroegst behandelde generaties midden in de overgang van
katholicisme naar protestantisme leefden. Boeren, zo wordt aan het eind van dit boek
beschreven, zagen de natuur in de eerste plaats als een te bewerken bron van
inkomsten. De predikanten benadrukten in hun preken en gedichten hoe men in het
boek der natuur - in elk gewas, vogeltje en bloempje - de grootsheid van God kan
aflezen. Uit een enkele regeltje blijkt dat ook vader Van Rijckhuijsen oog had voor
de schoonheid van de natuur. ‘'t Was een lust om aen te sien’, schrijft hij naar
aanleiding van de bloeiende velden die hij ziet. En: ‘Het behaegde de Heere [...]
sulke schone somer-tarw en somer-garst, haver en bonen, te laten wassen, als men
hier weijnig gezien hadt’, al zal dat ‘schone’ ook wel in praktische zin slaan op de
rijkdom van de oogst (p. 368). Zo'n uitspraak laat ook zien dat er weliswaar voorspoed
bestond in de Gouden Eeuw, maar dat dit althans in Herwijnen maar zelden werd
gezien.
Enny de Bruijn heeft een prachtig boek geschreven, gebaseerd op grondig
onderzoek, genuanceerd in zijn oordelen en bovendien geschreven in een mooie,
aanschouwelijke stijl.
ROELOF VAN GELDER

Johan Francke, Al die willen te kaap'ren varen. De Nederlandse
commissievaart tijdens de Vierde Engelse Oorlog 1780-1784. Zutphen,
Walburg Pers 2019. 479 p., ill. Prijs: €49,95.
Kaapvaart was ooit een internationaal erkend onderdeel van oorlogvoering. Buiten
oorlogstijd of zonder vergunning schepen kapen, dat was piraterij. De Republiek
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kende in de achttiende eeuw twee perioden waarin de commissievaart ofwel kaapvaart
toegestaan was: de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) en de Vierde Engelse
Oorlog (1780-1784). Voor de eerste periode hebben we het onmisbare boek van
J.Th.H. Verhees-van Meer over De Zeeuwse kaapvaart (1986). En nu dan het boek
van Johan Francke
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over die tweede periode. Ook dat zal zich als onmisbaar bewijzen, want het bevat
zo ongeveer alles wat men zou willen weten over de toenmalige kaapvaart.
Tussen de kaapvaart in de Spaanse Successieoorlog en die in de Vierde Engelse
Oorlog bestonden veel overeenkomsten, vooral in bureaucratisch opzicht: reglementen,
voorschriften en wat dies meer zij waren min of meer dezelfde. Maar er was minstens
één groot verschil: de omvang. Tussen 1702 en 1713 waren er 389 kaperkapiteins
(waarvan 242 Zeeuwen) actief tegen 48 in 1781-1783, van wie slechts 26 ‘onder het
ressort van de Admiraliteit Zeeland’ vielen, wat wil zeggen dat niet alle 26 Zeeuw
waren (p. 160). Zelfs als we rekening houden met het feit dat de eerste oorlog langer
duurde dan de tweede blijft het verschil groot.
Het boek is zeer overzichtelijk ingedeeld, met een openingshoofdstuk over de
internationale politieke context, zoals de Amerikaanse Vrijheidsoorlog, St. Eustatius
als centrum van wapen- en smokkelhandel en de relaties tussen de Republiek en
Engeland. Alles voor zover het verband houdt met kaapvaart. Dat laatste geldt ook
voor het tweede hoofdstuk, waarin het draait om de binnenlandse politiek. Aan de
orde komen onder meer de toestand van de oorlogsvloot en de koopvaardijvloot,
schermutselingen op zee en de slag bij de Doggersbank. Hoofdstukken 3 t/m 9
behandelen alle mogelijke aspecten van de kaapvaart, zoals ‘De bestuurlijke
organisatie van de kaapvaart’, ‘De rederij’ (die kaperschepen uitreedt),
‘Kaperkapiteins’ enzovoort tot aan ‘De vendu’, de verkoop van de buitgemaakte
schepen. De hoofdstuktitels zijn kaal en dekken slechts globaal de inhoud van de
hoofdstukken, waarvan elk berstensvol staat met gegevens van alle denkbare,
gerelateerde aard.
Francke heeft veel archiefonderzoek gedaan, wat hem behalve een schat van feiten
en feitjes ook veel cijfers heeft opgeleverd. Veel daarvan is overzichtelijk samengevat
in grondig gedocumenteerde tabellen en bijlagen, waarin we lijsten vinden van
bijvoorbeeld kaperschepen, scheepstypen, tonnages, scheepsladingen, scheepsnamen
en bemanningen. Al die cijfers geven trouwens niet altijd de werkelijkheid weer,
gewoon omdat de archieven behoorlijk lacuneus zijn. Zo is er over de opbrengsten
van de verkoop van de prijzen (buitgemaakte schepen) en/ of hun lading nauwelijks
iets bekend, zoals de tabellen op p. 168 en p. 322 laten zien.
Niettemin is duidelijk dat de commissievaart van de Republiek tegen Engeland
bar weinig voorstelde vergeleken met die van Engeland tegen de Republiek. Waar
er in 1781-1783 in Nederland 74 commissiebrieven (kaapvergunningen) werden
uitgeschreven, werden er in Engeland 1233 vergunningen verleend (p. 110-111).
Overigens werden commissiebrieven ook verstrekt aan koopvaardijvaarders, die niet
in de eerste plaats op kapen uit waren, maar zo'n brief voor de zekerheid bij zich
wilden hebben. De eigenlijke kaapvaart was een risicovolle branche en dientengevolge
kostte het in Nederland veel moeite het geld voor de uitrusting van kaperschepen
bijeen te krijgen. De kans dat beleggers hun geld nooit terug zouden zien was enorm.
Grote risico's liepen uiteraard de koopvaardijschepen als belangrijkste doelwit van
vijandelijke kaapvaart. Vanaf 1781 werd dan ook veiligheidshalve het grootste deel
van de Nederlandse handelsvloot omgevlagd. Francke becijfert dat in 1782 87% van
de Amsterdamse vloot niet meer onder Nederlandse, maar ‘onder Pruisische, Deense
of Keizerlijke vlag’ voer (p. 89). Dat waren neutrale
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vlaggen en neutrale schepen mochten niet gekaapt worden.
Onder de hoofdstuktitel ‘De kruisvaart’ vinden we alles wat belangrijk is voor een
kaperschip dat op de zeeën kruist op zoek naar prooi: tactiek, het gebruik van vlaggen,
de havens waar gekaapte schepen opgebracht konden worden, de operatiegebieden
en hoe je een schip kaapt of rantsoeneert. Wat dat laatste betreft: sommige schepen
onder vijandelijke vlag werden niet gekaapt, maar gerantsoeneerd. Dat houdt in dat
ze aangehouden werden, maar tegen een losprijs weer vrijgelaten. De kaper nam
enkele officieren mee als gijzelaars, die pas weer op vrije voeten kwamen als de
losprijs betaald was.
Uiteraard komt in dit hoofdstuk de bewapening ter sprake. Diverse soorten
schiettuig, kogels en degens staan afgebeeld op p. 228-231. Ooit van een druif
gehoord? Dat is ‘een verzameling kleine loden kogels’, rondom een staaf
samengebonden, die als kogel afgevuurd ‘grote schade kon aanrichten’ (p. 229). Mij
lijkt het de vroegmoderne versie van de fragmentatiebom.
De laatste twee hoofdstukken gaan over ‘Krijgsgevangenen’ en ‘De vendu’. Voor
krijgsgevangenen werd losgeld gevraagd of ze werden geruild tegen Nederlandse
opvarenden in handen van de vijand. Voor de verkoop van het gekaapte schip was
het nodig te bewijzen dat de kaping legitiem was geweest. Dat was niet altijd het
geval, met geharrewar op diplomatiek niveau tot gevolg.
Dat een schrijver in al die honderden dichtbedrukte pagina's tikfouten maakt is
begrijpelijk en vergeeflijk, dat de redacteur van de uitgeverij ze heeft laten zitten, is
dat niet. Laten ze niemand ervan weerhouden het boek van begin tot eind te lezen,
want het is echt prachtig! Het is een wonder dat Francke met al die compact
gepresenteerde feiten, feitjes, cijfers en tabellen toch een buitengewoon levendig
beeld van de kaapvaart geeft.
ANNA DE HAAS

René van Weeren en Tine de Moor, Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, getrouwd
in Amsterdam, 1580-1810. Amsterdam, Prometheus 2019. 256 p., ill. Prijs:
€27,50.
Dat de Amsterdamse ondertrouwregisters door hun hoge mate van compleetheid een
rijke historische bron zijn, behoeft geen verdere uitleg. Wie heeft hier niet gezocht
naar biografische informatie over een auteur of een verre voorouder? De database
op de website van het Stadsarchief heeft zulk onderzoek zeker makkelijker gemaakt.
Duiding van context ontbreekt echter. Want hoe gewoon was het dat een vrouw op
27-jarige leeftijd voor het eerst in het huwelijk trad? Of dat beide ouders van een
aanstaande bruidegom reeds overleden waren?
Ja, ik wil! geeft antwoord op deze en dergelijke vragen. Het boek is het resultaat
van het gelijknamige citizen science-project, dat onderdeel was van een groter project
over Europese huwelijkspatronen. In twee jaar tijd zijn de gegevens van 92.000
Amsterdamse huwelijkskandidaten ontsloten door vele vrijwilligers. Het doel was
het verkrijgen van historische statistische data om meer inzicht te krijgen in de
achtergronden van de huwelijksregistratie in de periode 1580-1810. Het vinden van
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een huwelijkspartner en het vormen van een huishouden zijn immers van invloed op
sociaaleconomische ontwikkelingen (p. 71).
Amsterdam was de plek waar gedurende deze periode de gegevens gedetailleerd
zijn genoteerd en bewaard gebleven. Na de Alteratie (1578) had het
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stadsbestuur de huwelijksprocedures gereguleerd. Zo werd het huwelijk primair als
wereldlijke kwestie gezien en moest het bij de stedelijke overheid geregistreerd
worden. Om deze registratie bij te houden werd de Bank van Huwelijkse Zaken
ingesteld.
Het boek neemt de lezer mee langs alle aspecten van het trouwen: van het
ondertekenen van de ondertrouwinschrijving tot het afkondigen. Het geeft inzicht in
de regels omtrent het afkondigen van voorgenomen huwelijken, over de achtergrond
van huwelijksregistratie, over ‘handtastelijkheden’ en het verschil met wat we daar
tegenwoordig onder verstaan. Ook gaan de auteurs in op de betekenis van trouwen
en op de vraag wanneer een stel ‘getrouwd’ is.
De genoemde formaliteiten en gebruiken worden rijkelijk geïllustreerd met
voorbeelden, portretten (uiteraard passeert ook Neerlands meest geliefde echtpaar
van de Gouden Eeuw, Marten en Oopjen, de revue) en gedichten. Minpunt is de
onscherpe kwaliteit van de getoonde grafieken en van sommige afbeeldingen (zoals
p. 41 en p. 172-173). Het enthousiasme van de schrijvers over sommige vondsten
maakt dat sommige pagina's verzanden in te veel details over een bepaalde anekdote.
Zo worden onder het kopje ‘opvallende beroepen’ vijf minder bekende beroepen
uitgediept die verder weinig te maken hebben met trouwen.
Ja, ik wil! is een leesbaar en toegankelijk boek dat iedereen die met de
Amsterdamse trouwakten werkt, zeker een keer doorgenomen moet hebben. Ook
onderzoekers die de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) op hun duimpje kennen,
kunnen er bruikbare informatie uit halen. Het is namelijk absoluut geen handleiding
genealogisch onderzoek. De cijfers die door de vrijwilligers zijn verzameld, geven
breder inzicht in de algemene praktijk van het trouwen en bieden informatie over de
trouwlustigen. Alleen al om de vraag te beantwoorden: ‘hoe bijzonder is het dat...?’,
is dit boek de moeite waard.
Zo leert de lezer dat men in Amsterdam op late leeftijd trouwde. In de eerste helft
van de achttiende eeuw was 28 jaar de gemiddelde leeftijd waarop een man voor het
eerst huwde. Voor een vrouw was dit 27,5 jaar. Het leeftijdsverschil tussen echtelieden
was dan ook veelal klein (p. 72-75). Uit het ondertrouwregister blijkt tevens dat van
een kwart van de bruidegoms die voor het eerst in het huwelijksbootje stapten, een
van de ouders aanwezig was. Voor de bruiden was dit een derde (p. 49). In veel
gevallen waren beide ouders reeds overleden op het moment dat men in ondertrouw
ging. Over de gehele periode genomen, lag dit percentage op 40,9 procent bij de
bruiden en op 47,5 procent bij de bruidegoms (p. 50). Mochten de ouders nog in
leven zijn, dan bleef het merendeel van de echtparen wel vaak in de buurt wonen (p.
86-87). Opvallend is dat het aantal huwelijken na 1700 sterk afnam terwijl het aantal
inwoners van Amsterdam gelijk bleef. Single-zijn werd normaler (p. 97-99).
Tussendoor vertelt het boek veel over migratie. De bevolkingsaantallen van zowel
de Republiek als van Amsterdam groeiden voornamelijk door de komst van migranten.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw was het aantal huwelijken waarvan één
van de huwelijkspartners van buiten Amsterdam kwam, zelfs in de meerderheid (p.
135).
Interessant is ook de analyse in het slothoofdstuk, waarin parallellen worden
getrokken met het heden. En wat blijkt? We lijken meer op onze voorouders dan we
zelf denken (p. 202-205). Alleen al om deze inzichten is het boek het lezen waard.
Het wachten is op een vergelijkbaar boek over de resterende
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twee letters van DTB - over geboorte en dopen, en over sterven en begraven in
vroegmodern Amsterdam.
De ondertitel van het boek luidt Verliefd, verloofd, getrouwd in Amsterdam. Hoewel
het lekker bekt, is het aspect van verliefdheid in het vroegmoderne Amsterdam
onderbelicht. Maar ja, verliefdheid laat zich dan ook niet uitdrukken in harde cijfers.
RINDERT JAGERSMA

Jaarboek De Achttiende Eeuw 2019.300 jaar Robinson Crusoe. Hilversum,
Verloren 2019. Prijs: €25.
In 1719 schreef Daniel Defoe een bestseller. The Life and strange surprizing
adventures of Robinson Crusoe was een maatschappijkritische avonturenroman
waarin de hoofdpersoon schipbreuk lijdt en gedwongen wordt een nieuw bestaan op
te bouwen los van alle maatschappelijke conventies, zuiver en alleen gebaseerd op
de wetten van de natuur.
In zijn algemene inleiding over driehonderd jaar Robinson Crusoe onderstreept
Peter Altena het engagement van de oorspronkelijke tekst. Het was duidelijk dat die
nieuwe samenleving niet overeenkwam met de eigen samenleving en daarmee werd
de lezer aan het denken gezet: waarom is alles zoals het is? Zou het misschien ook
anders kunnen?
Carl Niekerk vraagt zich af of dit engagement zich ook uitstrekte tot de
niet-westerse wereld. Helaas was dat niet het geval: de roman was bedoeld voor een
westers publiek en dus schreef Defoe vanuit een enghartig kolonialistisch perspectief.
Lotte Jensen gaat in op de Nederlandse toneelopvoeringen in 1790 en 1806 van twee
oorspronkelijk Franstalige toneelteksten over Robinson Crusoe. Rick Honings
analyseert drie Nederlandse robinsonades waarin een vrouw (alleen of in gezelschap
van mannen) schipbreuk lijdt en een nieuw bestaan moet opbouwen. Zou in deze
subcategorie wellicht de man-vrouw-verhouding kritisch tegen het licht worden
gehouden? Dat valt tegen. De drie verhalen zijn geschreven vanuit een paternalistisch
masculien perspectief. Dat er ook wat dames stranden, geeft de avonturenromans
een commercieel aantrekkelijk erotisch tintje. Tenslotte gaat Thomas Pierrart nader
in op moderne robinsonades.
Naast de vijf artikelen over Robinson Crusoe bevat het Jaarboek vier afzonderlijke
bijdragen. Lieke van Deinsen geeft treffend antwoord op de vraag waarom Betje
Wolff zich nauwelijks liet portretteren: dat was voor haar te duur. Kees van Strien
schrijft over Voltaire en de Republiek en Thomas H. von der Dunk bezoekt de
stadhouderlijke menagerie in Voorburg. Ten slotte analyseert Wijnand W. Mijnhardt
het succes van karakterloosheid rond 1800. De glanzende carrière van de gewezen
dominee Johan Hendrik van der Palm maakte weinig indruk op de latere
negentiende-eeuwse historici. Die waren op zoek naar helden met een beginselvaste
gehechtheid aan Vaderland, Volk en Oranje. Mijnhardt toont wat meer begrip voor
Van der Palm: de hectische jaren vereisten vaardigheid in het opportunistisch polderen
en al die homini noves zonder eigen kapitaal konden zich geen onbuigzaamheid
veroorloven. Hij eindigt met de opmerking dat ook in de tegenwoordige tijd
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buigzaamheid nog steeds de kans op succes vergroot. Dat lijkt me een waarheid als
een koe.
TON JONGENELEN
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