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Leescedul om in Staatsie en goede orde te volgen het lijk van wijlen
De Ouderwetse Nederlandse Patriot, overleden 17 december 1781, om
de eenendertigste op het vilderskerkhof buiten 's-Gravenhage ter aarde
te worden besteld.
Eerst: het lijk, op een prachtige kar. De kar is niet zwart geschilderd, maar wel rondom
beplakt met exemplaren van het blad De Ouwerwetse Nederlandse Patriot. Het
doodskleed over de kar is gemaakt van Haagse couranten van dit jaar. De kar wordt
getrokken door wolven en Engelse doggen.
Hierna: de heren, als volgt.
De Wel Ed. Heer Pieter Frederik Gosse, boekverkoper van Zijne Hoogheid, getooid
met een Turkse Tulband, en een pruik zoals ze in het Engelse parlement dragen (een
cadeautje van de regering daar). In plaats van een bef: een dubbele Haagse courant,
van achteren gestrikt met twee Brunswijkse worsten. In zijn rechterhand: een schilderij
waarop een Engelsgezinde Hollander een vreemdeling de achterdelen likt. Hij zit
deftig op een karos met één wiel die door de Tweedracht getrokken, en door de
Leugen en Laster bestuurd wordt.
De Wel Edele Gestrenge Heer Van Goens, heel luisterrijk met een tinnen
nachtspiegel (die van zijn boekverkopersmaîtresse) op het hoofd; daaronder een pruik
uit de nalatenschap van Macchiavelli. Verder een bef gemaakt van zijn schotschrift
Zeven dorpen in brand, en een mantel gemaakt van zijn libel Politiek Vertoog. Hij
zal zitten op een nachtpleetje, in een oliekoekenkraampje dat gebouwd is als een
verklikkershuisje. Het staat op rollen en wordt voortgetrokken door de Gierigheid
en de Onkuisheid. Opdat hij zich niet zal vervelen krijgt hij een dame van gezelschap
toegevoegd die pamfletten innaait terwijl hij oliekoeken voor haar bakt. De man van
die dame zal erachter mogen lopen.
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Afb. 1. Begrafenis van Van Goens' orangistisch blad Ouderwetse Nederlandsche Patriot (1781).
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De Wel Edele Gestrenge Heer Luzac, vermaard rechtsgeleerde en advocaat van
kwade zaken te Leiden. Hij draagt een pruik van Engelse wol, want vaderlandse
Leidse wol wil hij niet. Daarboven op draagt hij nog een bonnet met een grote klep,
waarop het Amsterdams schavot afgebeeld staat waarop de scherprechter al in 1747
zijn oproerige geschriften verbrand heeft. Zijn bef is ook weer gemaakt van zijn
schandalige oproerige boekjes. Op zijn rug draagt hij aan twee koorden (dat soort
waarmee opstandelingen gewurgd worden) een pak Vryaarts brieven. In zijn
linkerhand een schilderij waarop te zien is hoe een Leids advocaat de fabrikanten,
wevers en andere arbeiders van zijn stad wurgt of van honger laat sterven omdat hij
de Engelse produkten bevoordeelt. In zijn rechterhand een tafereel met de afbeelding
van een komplot om te verhinderen dat Nederland vrij handel kan drijven met
Amerika. De horde waarop hij zit (want op zo iets is hij op weg naar de galg) wordt
getrokken door Haat, Nijd en Eigenbelang.
Een beruchte godgeleerde die wij uit eerbied voor zijn ambt niet zullen noemen;
zijn naam lijkt wel op die van een Hofstede. Hij is de verspreider van een infaam
paskwil, waarvan ook zijn bef, mantel en andere bovenkledij gemaakt is. Daaronder
is hij gekleed als Marmontel in zijn zondagspak.
De twee Rotterdamse boekverkopers Haalna en Goednet, uitgevers van het
schandelijk libel (waar een prijs van fl. 10 000 op gezet is) Pro Veritate, Pace,
Libertate et Justitia. Zij zullen met hun achterste geplaatst worden op een rolwagentje
voor kinderen, waar achterop geschreven staat: voor geld doet men veel.
De ontslagen zeekapitein Andries de Bruin, huilend en kermend, en roepend: Ach
Patriot! Nu is er niemand meer om mijn gedrag goed te praten!
Zijn loods Kok, kermend omdat heel Europa niet begrijpt hoe zij samen het
oorlogsschip Prins Willem aan de grond hebben kunnen laten lopen.
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Na die treurzang, De Hoog Wel Geboren Heer Dunne Louis, in een reispak, met
gesmeerde laarzen, klaar om Nederland te verlaten.
Vervolgens honderd bedienden van deze Louis de Dunne, met de tranen op de
wangen omdat de verdediger van hun Heer gestorven is.
Dan 999 schrale Brunswijkers, slecht in de kleren, die de Hollanders een aalmoes
vragen om naar hun land te kunnen terugkeren: ze waren misleid en dachten dat zij
hier alle baantjes en posten konden krijgen die de Hollanders toekomen. Tweehonderd
schuldeisers van Dunne Louis, die samen zes ton gouds mislopen, omdat die man
nu wegens het overlijden van de Patriot moet vertrekken.
Alle burgers van 's-Gravenhage, en de ware welmenende vaderlanders, rond het
lijk en de lijkstaatsie, vol vreugde dat dit stinkend kadaver niet langer Nederlands
vrije tuin zal besmetten.
De aansprekers: Tweedracht, Verraad, Gierigheid, Schraapzucht. Deze worden
méé begraven in de kadaverkuil.
Notabene. Geen leesceduls zijn echt dan die voorzien zijn van nevengaand
sterfhuismerk.

Afb. 2. Officieel (gefingeerd) stempel op de Leescedul.
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Lanterne magique of Toverlantaern,
O soo mooi! Fraai Curieus! vertoonende zeer duidelyk de wonderlyke
zaaken in deezen tyd voorgevallen. October 1782.
A tsa liefebbere, daar eb je een curieuse stikke, daar zie je an je linkerante de keeste
van Monsieur van Goch van Amsterdamme, se eb um afgeakt de kop, omdat y eb
doorsteek die mooye meid. O so deursteek door haar lyve! o miserable! die arme
mooye meide! se werde doodte: naast hum sie je Klaas Hoefnagele, hum is keweest
de knekte by de Oere in de Bordele, hum is een Swendelaare en een trompeur, van
premier forte. Kyk keef wel akte, oe benauwt y kyke na son ami van Goch, die trekke
um by syn oreille, en sekt, je sel my volg, se sel jou keef de strop om je alse pour al
jou scelmstuk. O kyk ereis hoe hy bekint te uil, hum wil loop weg maar se ken niet.
Ha! ha! liefebbere, dat is curieuse!
Daar verdwyne de keeste van van Goch, jy ziet hem niet meer. - Daar sie je nou
by Hoefnagele, de boekwurme Schuurman, se koop de Pamflet, en se keve daar voor
de keldte; o keef wel akte hoe Hoefnagele ontfangt die keldte. Hy steek dat in syn
sakke en vertrekte, om dat te versoen by de mooye meid, by de Oer, by de kip. - o
Kip! kip! kip! - sy kippen de Hoefnagele, se ebbe um beete; en morge motte na de
kwaksalvere en neme de pil, o die lelyke pil, hum moet zweet en kwyl, o so kwyl,
so kwyl, foei! foei! foei! die vuile Hoefnagele!
Se kyke nou wel toe Messieurs & Dames! daar zie je de juten, de diendere, se heb
Hoefnagele beete, ie heb keronselt de beurse, hum heb kestool. O kyk reis hoe se
hum heb keboeit. Se screeuw, se huil, o se huil! hy wil loop weg, maar se keef hum
klop met de stok. O hoor hem screeuw. Auw! auw! auw! - Daar zie je de cipiere met
de sleutele van de prison, se sluit Hoefnagele in de cachot. Ha! ha! dat is curieus
Heren! se sel je straks vertoon, hoe ze hem koom op te hang met de strop. - ha! ha!
met de strop om de Hoefnagele syn alze.
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Afb. 3. Een orangistische toverlantaarn. Het prinselijk gezin wordt beschermd door de hemel; de
patriotten slaan op de vlucht.
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Kyke nou maar rekt uite, Messieurs & Dames! daar zie je weer dezelve Klaas
Hoefnagele met de beule van Haarlem. Se maak hum de touw om de alze. - Oort em
reis screeuw; - aan zyne linker ante staat de Pastoor, die voor hem zal bid. - Oor wat
hy hem sekket. - Se heb jou zoo lang geprofiteerd dat se sou moeten hang voor al je
schoftenstreke, dat se niet ben te beklaag. - Hum is altoos een scelm geweest zegt
de beule, se wiste wel dat se me niet zou ontsnap. Allon! - Se breng hum na de galge.
- Keeve wel acte!
Daar heb je weer un auter Vertooninke. Kyke maar rekt vooruite, liefebbere! daar
zie je een scavotte, met de kalge. Kyk geef wel akte, daar komt Klaas Hoefnagel,
tussen die jute. - Oort hum reis screeuw. - Ha! ha! - Kyk daar pakt hy hem, se set de
been op de trap. Se klim - kyk hum reis klim! - akteruite, - se sta nou boven oppe.
Kyke wel hoe de beul de strop maak vaste. - ha! ha! dat is kedaan. - hei! - daar krygt
hy de bonse. - hum hang! hum hang! - keeve wel akte opo syn been, se spartele, se
trekke hum by syn neuse. ha! ha! hy is doodte, hy zal niet meer swendel, niet meer
scryf de paskwil. Haa! Hoefnagele, se heb wel kedact, hum was een groote scurke,
se heb wel keseid hum was kebooren pour de raaf. Se sel hem nou pik. O zoo pik,
pik, pik, se sel hum vreet de oogen uit die kop. - Ha! ha! se ete lekker van de
swendelare, die schoftige Hoefnagele. - Kyk! kyk hoe freet de vogel. - Hum is
delicieuze!
Voila, Messieurs & Dames! se ebbe nou kesien myn curieuse Lanterne, se heb
noch meer objects, se kome weerom dans quinse jours en se sal laten kyk de mirakele
van de Monde de Ollandere - se sullen er van kyk als kekke. - Je sui votre serviteur
treshumbles de tout mon coeur.
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Frank de Vrij.
De Oranjeboomen. In Holland [1782]
Vijfde zang
Nu scheen het voor de oranjebomen
als had het lot een kwade keer genomen.
Geen telgje praalde in volle gloor.
Geen trad er bij zijn dood, in 's vaders gloriespoor.
Maar - 't goed geluk schijnt vast op dit geslacht te kleven:
't wordt, als men 't minst vermoedt, ten hoogste top verheven.
De voorspoed woonde aan deze stromen
nadat d'oranjeboom, wiens lot ik heb gemeld
zojuist drastisch was neergeveld.
De grond werd als bezaaid met bomen.
De vlijt verzamelde al het slib
der vloed met noeste zorg. Het deed het bos gedijen.
Nog spreekt men van die gouden tijden.
Bijzonder heugt men zich twee hooggeschoten dennen,
wier roem, wier schriklijk eind, het wijd heelal moet kennen.
Wijs, schrander, eerlijk, trouw, standvastig, en vol moed,
heeft toen dat edel paar het ganse bos behoed.
De schaduw van hun loof gaf alles ziel en leven.
Oranjestam! hun moord kan u geen boom vergeven.
De grond, waar d'oude oranjespruit
gestaan had, scheen bevrucht vóór dat zij 't hoofd moest buigen.
Althans, er schoot een telg van de oude wortels uit.
Daarvan zal elke boom nog steeds met schrik getuigen:
ze was heerszuchtig, stout; en mits 't haar drift voldeed
oneindig boos en onnatuurlijk wreed!
Die dennen, waar we juist van spreken,
bewust van wat een onheil deze streken
door dit heerszuchtige geslacht
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Afb. 4. Titelplaat van De Oranjeboomen. Het opschrift op de Oranjeboom (paradijsboom) luidt: ‘Ten
dage als gij daar van eet, zult gij den doot sterven’.
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van tijd tot tijd was toegebracht,
verzonnen toen een plan om dit nu vóór te komen.
Zo bande men, bij plechtig staatsbesluit,
voor het vervolg, de oranjebomen
van alle hoge staatsdienst uit.
Nú leek het of de zachtste weelde
binnen en buiten 't land de blijde bomen streelde.
Zij groeiden door de zoetste hoop
en lieten aan hun groei een onbeperkte loop.
Geen trotse oranjeboom zou voortaan 't licht verduistren!
De dennen zorgden nacht en dag
met al hun invloed en gezag
voor alles dat het bos deed bloeien.
In 't midden van dit zoet geluk,
die blije en vergenoegde dagen,
zwol de oranjetelg, tot aller bomen druk,
en eiste steeds opnieuw haar vaders kruin te dragen.
Vergeefs. De zorg en moed der dennen,
liet 't bos niet aan die eisen wennen.
Maar wat bestaat de heerszucht niet
opdat zij toch haar wens geniet!
De Vijand van het land, 't rijk van d'overkant
(als altijd toeverlaat van die ontaarde telgen),
jaloers op 't goed geluk en welvaart van dit land
en altijd gretig ons te verdelgen,
werd heimelijk door hem opgehitst
(hoe troebeler 't water is, hoe beter Oranje vist).
Zo wist hij ook het rijk op 't vasteland te tergen
en eerlang tot de krijg te vergen.
Gelooft u, nageslacht, dat echt diezelfde boom,
die de eeuwen 's lands beschermer noemen,
door buitenlands geweld, met opzet, zonder schroom,
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in feite heel het land dorst ten verderve doemen;
en daarom, dáárom maar alleen,
omdat men zich door hem niet op de nek liet treên?
En verder - 't gaat al wat men denkt te boven,
kan 't nageslacht dit ooit geloven? feit is dat juist de oranjespruit
verraderlijk de middelen stuit
die tot verdediging der bomen moesten strekken.
Hij doet het! en ziet heel zijn streek
(die voor de overmacht bezweek)
vol vreugd met bittre schande dekken.
Wát ook de dennen zorgden, vochten,
hoezeer de populieren wapens zochten;
niets hielp. 't Moest alles in de war.
Maar ja, toen alles totaal scheen verloren,
verscheen de oranjespruit! als op een zegekar!
Als was ze een hemeltelg, door God zelf uitverkoren,
die 't reeds zieltogend vaderland
moest redden door haar sterke hand.
De heesters, 't laag geboeft, die menigte van dwazen,
die 't schijnschoon prefereren boven 't ware,
zag je aan de zegekar van deze boom geboeid.
Ze schreeuwden dol en uitgelaten:
‘Hem voegt zijns Vaders kruin! Laat toch de dennen praten;
er is geen heil tenzij zíjn kruin niet boven alles groeit!
Hij boven! en de dennen onder!
die 't anders meent: hem sla de donder!’
Zoals een moedig oorlogsheld
de dood koelbloedig aan ziet komen,
zo zag men ook de dennebomen
in dergelijke nood, niet door de angst bekneld.
Maar wel brak toen het oproer los.
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D'oranjeboom stookt van ter zijde
de dolle meute op. Geen schaamte, en geen blos.
Hij krijgt zijn zin. Wat fier is moet nu bukken.
De opstand draagt hem alles op.
Wat edel is buigt voor zijn nukken.
En door hem aangehitst scheurt nu het plebs dat paar
van dennen woedend van elkaar.
Ja, die oranjespruit - wiens deugden men zal loven durft jaren achtereen de moordenaars belonen!
Nóg zag de wijze godheid 't aan
dat gruwelen werden begaan.
Zelfs zag men deze telg, zo dol op 't overheren,
tenslotte 't machtig rijk aan d'overzij regeren.
Men ondervond dat bij zijn groei
de streek verarmde. Nooit meer bloei!
Toen toornde God. Hij deed toen, zonder erven,
de telg ontijdig en vrij roemloos sterven.
Wel weenden nog veel bomen om zijn te vroege dood:
zó kan het klatergoud verblinden.
Het waren echter lage linden
en kreupelbos, aan wie een traan ontvloot.
Al de andren riepen: ‘juicht o bomen!
Juicht! zorgt dat aan deze stromen
zijn as slechts as blijft. Uit zijn urn
zal hier, God zij geloofd! geen spruit te voorschijn komen.’
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Catalogue raisonnée d'une collection de Tableaux peints par les plus
fameux artistes de ce pais. No. 2. En Hollande 1783.
G..ll..m. V.
Magnis excidit ausis.
Le despotisme manqué.
Op de voorgrond ziet men een verheven troon, gevestigd op zeven pijlers, waarop
een Leeuw slapende schijnt neer te liggen. Een jongeling in wiens gezwollen gezicht
men niets dan lafheid en onkunde leest, wordt door een hoop Bacchanten de trappen
van de troon op gestuwd. Doch boven komende, en de Leeuw te hard trappende,
ontwaakt dit edel dier, en de roekeloze Phaëton aanvallend, stort hij hem van de
hoogte eensklaps tot zijn vorige laagte neder, waar hij bedwelmd schijnt te blijven
liggen.
Aan de rechterzijde van de Troon ziet men een schaar bekwame Burgers, die met
verontwaardiging deze vermetelheid bekeken hebben en opgetogen zijn over deze
mislukte poging. Aan de linkerzijde ziet men een hoop canaille, waaraan drank, geld,
oranjestrikken enzovoort wordt uitgedeeld, door lieden die zelf met ketenen en andere
tekenen van slavernij beladen zijn.
V.n G..ns
Le plus grand scelerat de tous.
Dit portret is het slechtst gelijkende van de hele verzameling. Het lijkt slechts op
Judas, de barbaarse verrader van de Zaligmaker. Maar omdat de afgebeelde minstens
evenveel verschilt van Judas als deze van zijn Goddelijke Meester, begrijpt ieder
wel dat de trekken van bedrog, verraad, valsheid, leugen enzovoort veel te flauw
zijn, en dat het koloriet veel sterker had moeten zijn. Desondanks is het een monster
dat een kille schrik verwekt in dat menselijk gemoed dat niet geheel bedorven is.
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De Politieke Praetvaer (13 november 1784)
JAAP.

Kom aan Piet, is uw geweer al schoon? kom snel! naar Lillo vriend, naar Lillo.
PIET.

Hoezo naar Lillo, Jaap? Waarom zo vol drift?
JAAP.

Heb je 't niet gehoord? De keizerlijke troepen liggen daar voor! Nu kunnen de
exercitiegenootschappen hun hart ophalen met vechten! Allemaal naar Lillo!
PIET.

Ik heb 't u meer gezegd, Jaap: je hebt een verkeerd idee van de taak van
exercitiegenootschappen. Dat is precies het denkbeeld dat de verdervende hand in
verschillende boekjes probeert te bevorderen. Vandaar die ironische vragen die men
in een pas uitgekomen schotschrift vindt: ‘Zult gij, vleeshouwer, uw hal; gij smid,
uw aambeeld; gij, timmerman, uw schaafbank; gij, koperslager, uw hamer; zult gij
allen die van een handwerk moet leven uw beroep, vrouwen en kinderen verlaten
om uw leven aan de Schelde op te offeren?’ Geloof me, Jaap, de
exercitiegenootschappen moeten niet buiten de steden waar zij thuishoren opereren.
Zij moeten bínnen de steden zorgen dat de burgers zich bewapenen. Zo kunnen zij
oproeren van hun medeburgers beteugelen, en zorgen dat het leger zelf buiten de
stad blijft. Kijk, hier in Leiden ligt een garnizoen van tweehonderd dragonders.
Zonder onze eigen wapenhandeling hadden we beslist meer militairen nodig om
oproeren de kop in te drukken. Maar nú kunnen ze gemakkelijk weggezonden worden
om de grens te verdedigen, want de burgerij en het exercitiegenootschap kunnen hier
de zaak wel in de gaten houden.
JAAP.

Ik begrijp het. Die dragonders kunnen naar Lillo. En nu hoeven er ook niet nieuwe
soldaten geworven te worden, ten koste van veel geld. Wegens de burgerbewapening
blijft dat geld in kas.
PIET.

Precies. Het is daarom schandalig dat in datzelfde schandschrift waar ik het over
had, en dat gericht is aan de
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Afb. 5. Het volk debatteert (1784). De Praatvaar is een patriots, de Praatmoer een orangistisch
propagandablad.
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Edammers, de burgerbewapening nutteloos en landbedervend genoemd wordt. Dat
soort boekjes wordt door de zogenaamde Prinsgezinden geschreven. Je kan zelf
nagaan of dat soort tuig het eigenlijk wel goed meent met het vaderland.
JAAP.

Dat soort boekjes moest verboden worden! En zeker niet getolereerd!
PIET.

Nou nee, Jaap, integendeel! Kijk, er staan zulke godvergeten leugens in, en zulke
voor de staat verderfelijke stellingen, dat iedereen dat met zijn blote klompen kan
aanvoelen. Ze doen daarom de goede zaak meer voor- dan nadeel.
JAAP.

Dan snap ik het stadsbestuur. Want ze worden nu publiek verkocht buiten de
Hogewoerdspoort, op Overraam, en dat zou anders niet kunnen. Maar nee - dat moet
anders liggen. Want dat is op het gebied van Rijnland. Daar is de heer Van Noordwijk
baljuw, en onderschout is de verdomde Brender. Ah! Nu begrijp ik waarom ze daar
zonder hindernis verkocht worden!
PIET.

Precies. De vraag is alleen of het bestuur van Rijnland daar niet eens moet ingrijpen.
Dat zijn de bazen van Brender! Die Brender - ik herinner me dat die eerder al wilde
beletten dat de vrijburgers van Leiderdorp schietoefeningen deden. Daar heeft het
bestuur van Rijnland toen wél ingegrepen.
JAAP.

Afgezien daarvan, waarom precies verkoop op Overraam?
PIET.

Daar wonen een boer en boerin, met een klein bedrijfje. Ze hebben het arm. Maar nu is ene Wage van de Hogewoerd eigenaar van die grond. En zijn schoonzoon is
die Schouten die in de kroeg tegenover de Eenhoorn woont. Dat is die kroeg waar
al de Oranjevrienden bijeenkomen en de oranjeblaadjes lezen. Nou, die Wage heeft
aan die eenvoudige boer dit broodwinninkje bezorgd. Dat soort mensen interesseert
het niet dat zij daardoor mensen in gevaar brengen - als hun doeleinden er maar mee
gediend zijn.
JAAP.

Nu ja, veel gevaar zal er voor die boer niet zijn: onder-
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schout Brender zal wel een oogje dichtdoen.
PIET.

Als hij zo handelt, doet hij zijn plicht niet! Hij, en wie boven hem staat, zijn volgens
de plakkaten verplicht dergelijke slechte geschriften tegen te gaan, en de verspreiders
daarvan te straffen. Doet hij dat niet, dan is hij zelf strafbaar.
JAAP.

We kunnen alleen wensen dat alle justitie-ambtenaren in deze dagen van
ongeregeldheid helpen het kwaad in de wortel uit te roeien.
PIET.

Tussen haakjes Jaap, heb je dat fraaie stuk gelezen van Ridder Kumpel in het bijblad
van de Leidse Courant?
JAAP.

Nee, ik lees dat nooit. Ik heb alleen laatst een nummer gekregen van een vriend.
Toen vond ik er een gedicht in tot lof van dominee De Haas. Er stond dat die te
Leiden ‘op zijn eentje voor de Prins is, en alles lijdt voor Oranje’. Die man moet het
wel kwaad hebben! Maar ik kan het hem niet aanzien: hij hoort bepaald niet bij de
magersten.
PIET.

't Is trouwens niet waar dat hij alléén in Leiden voor de prins is. Er is er nog zo een.
Maar die is verstandig: die praat er alleen bedekt over.
JAAP.

Maar die Ridder Kumpel - is dat een echte Edelman?
PIET.

Nog niet! Maar als een mens het ernaar maakt kon hij wel eens een titel krijgen. Hij
is een Amsterdammer, een vriend van de bekende advocaat Bilderdijk. Hij is zelf
ook net advocaat. Hij is in veel zaken de confrater van Bilderdijk, behalve in verstand.
Die knaap pocht dat hij een enorme praktijk heeft. Hij laat overal in boerenherbergen
en in andere plaatsen zo enorm de Oranjevlag waaien dat je je afvraagt of hijzelf niet
tenslotte ook zal zwaaien - aan de galg.
JAAP.

Een ander verhaal, Piet. Hoe is het afgelopen met die oproermakers op de Papegracht?
PIET.

Wel, alle brave mensen hier en in heel Nederland mogen ons bestuur prijzen omdat
ze de brief uit Den Haag zo fraai beantwoord hebben.
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JAAP.

Welke brief uit Den Haag? Is er dan een brief uit Den Haag?
PIET.

Hoe is 't mogelijk dat je dat niet weet! Ja zeker, er kwam een brief aan ons
stadsbestuur, van de Prins Stadhouder, met bevel van uitstel van executie voor Trago;
zodat hij tijd zou hebben om te overwegen of Trago pardon zou krijgen.
JAAP.

Pardon voor Trago, voor die oproermaker? Kom, kom, Piet, je bazelt. Dan zou het
de prins erom te doen geweest zijn oproerige bewegingen aan te moedigen! Hij kan
toch geen genade bewijzen aan de ergste soort misdadigers die er zijn? Want mij
dunkt, erger misdaad als oproer is er niet. Moord, inbraak en dat soort zaken treffen
maar een of weinig mensen. Maar oproer en publiek geweld kunnen hele steden
vernielen en aan duizenden het leven kosten.
PIET.

Wel, ik denk dat de vrouw en familie van Trago, die een smeekschrift door Monsieur
Bilderdijk hebben laten opstellen, daarin de Prins een valse voorstelling van zaken
hebben gegeven.

Het gestoorde naaipartijtje van Willem de vde. Kluchtspel. In één
Bedrijf.
Door Harmodius Friso. Te Zurich, Bij Orell, Gesner, 1786.
[NB. De personen in dit stuk zijn: Willem V, ‘gekleed als een Prins, maar met een vermomd
kleed erover aan’; Klaartje, een schone boerin; Elsje, Klaartjes moeder; Giertje, Elsjes meid;
en Hollandus.]

Eerste toneel.
GIERTJE

'k Heb al een dag of vier Prins Willem niet vernomen.
Zou hem soms ongeval of ramp zijn overkomen?
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Die goeie Willem is mijn hart en ogenlust.
Nooit zag ik beter mens, als hij in d'armen rust
en met u knikkebolt. Wat kan hem dat vermaken!
En zo weet men door hem ook aan het geld te raken.
Dat geel-oranje geld, dat doet al veel, nietwaar?
KLAARTJE

Hij 's zo onscheutig niet. Een die hem kan hanteren
kan in een korte tijd zijn beurs vol laten smeren.
Wat hebt gij menig hand met geld van hem gehad!
Getuige uw kleding, en hetgeen uw tas bevat.
GIERTJE

Wat zou dat? 'k Mag hem al te graag maar zien.
KLAARTJE

O! als zijn hand mijn navel komt bespiën
dan is hij bijna dol, verliefd en desperaat.
Dan kent zijn liefdespaal nog maar één vaste maat!
Maar als hij wederkomt, en wij allenig zijn
breng dan in moeders plaats een fles Bourgognewijn.
Dan zult gij zien hoe hij zich aan kan stellen,
en welke sprookjes hij half-dronken kan vertellen.
Nooit zag je groter gek in 't hele Vaderland.
Hij noemt zich koning, Caesar, is een dwingeland.
Maar als ik hem laat zien hetgeen hieronder zit,
dan gaat meteen zijn hand naar mijn natuurlijk split.
En mocht ik met gepraat zijn drift wat willen paaien:
hij laat me niet eer los voordat ik hem laat naaien.
Nu ja, je weet het wel, dan geef ik hem gehoor!
En daar krijg ik beslist een hand dukaatjes voor.
GIERTJE

'k Wou dat hij mij eens nam. Ik wil het hem bezweren
dat ik hem in geen tijd zo fraai zou naaien leren
als ooit een naaister dat in zeven jaar kan doen.
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[In de volgende tonelen verschijnt Willem. Hij wordt gezocht door de patriotten. Hij laat zich
onmiddellijk afleiden door het aanwezig vrouwelijk schoon]:

KLAARTJE

Ik ben niet blijer Prins, dan als jij op me ligt.
Dat is mijn grootst vermaak; dan lijk ik wel vol licht.
WILLEM V

Hoe meer 'k uw borstjes zie, hoe meer ik word gesticht.
O! Laat 'k ál uw leên wat meer ontbloot beschouwen.
Kom, trek uw kleren uit! En doe dat voor mijn ogen.
(Terwijl Klaartje zich geheel ontbloot)
O goddelijk gezicht, zo wonder van vermogen,
o blank en zilver vel! elk minnaar zal bezwijken
wanneer de schoonheid zoals nu te duidelijk komt blijken.
KLAARTJE

Breng hier uw handje dan - o, dat doet me zo goed;
zó, dat ik iets verandren voel in mijn bloedeigen bloed.
O Willem, 'k ben zo raar. Ik kan u dat niet zeggen.
't Is zeker nodig dat ge u bij mij gaat leggen.
Maar laat ons eerst door wijn versterken onze maag;
ik weet - zoals ik nu ben ziet ge mij toch graag.
Santé! Bourgognewijn kan ons het best versterken;
hij schenkt de mens veel kracht - juist als hij moet gaan werken.
WILLEM V

Als iemand kracht behoeft, ik heb het nodig, ja!
In 't hele land ben ik zowat in ongena.
KLAARTJE

Kalm, Prins! Je moet ook straks wat kunnen!
Ik wil de drank u absoluut wel gunnen
maar je bent nu al zat. Wat heb ik daar nu aan?
WILLEM V

Goed. Laat ons dan meteen naar bed toe gaan.
Kom Klaartje lief! me dunkt, nu ben ik dubbel klaar.
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Afb. 6. De naar Engeland gevluchte Willem V neemt er zijn gemak van, nadat hij zich onledig heeft
gehouden met Engelse plattelandsmeisjes.
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KLAARTJE

En ik - ik ga je voor - maak voort - probeer het maar.
[In de slottonelen wordt de liefde verstoord door Hollandus (dus: de burgerij van Holland)
die zijn gevluchte knecht Willem komt zoeken.]

Anonymus Belga, De Adel. 1786
[...] Welke Nederlander is er toch, die niet weet hoe volijverig de Edelen zich in de
laatste jaren getoond hebben de naam van Edelen onwaardig te zijn! Laat hem nagaan
hun pogingen de verrader van het Vaderland, de immorele hertog van Brunswijk, te
zuiveren en te handhaven. Let eens op hun tegenstand tegen de bewapening van
burgers en boeren...
Waar zijn dan die diensten der Edelen, die het bewijs zouden moeten zijn waarom
hun voorrechten gehandhaafd zouden moeten worden? Waarop kan die Adel zich
beroemen? Wat richt zij uit voor de luister van haar Vaderland en voor het welzijn
van haar medemens? Gezworen vijand van wetten en van de vrijheid - wat heeft zij
voortgebracht, hier en in andere landen? Niets dan tirannie en onderdrukking van
het volk. Mag men in een republiek wel content zijn met het bestaan van een deugden
en menselijkheid verwoestende stand? Waar men er een eer in stelt slavenhouder te
zijn, waar men zich schaamt mens te zijn? Waar men erop roemt één mens te dienen
en de Staat tot overlast te zijn?
Als er zich in ons land iemand bevindt, een beminnaar van zijn vaderland, een
kenner van het recht, een beschermer van zijn medeburgers - en indien die man
ongelukkig genoeg een geboren Edelman is: dan behoort hij niet te vrezen onder de
Edelen gerekend te zullen worden. Hij is waardig een Burger genoemd te worden!
[...]
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Na bewezen te hebben dat het wettig is de Adelstand te vernietigen, moeten wij ertoe
overgaan te bezien of de afschaffing daarvan voor het land nuttig is.
Het nut van de vernietiging laat zich aantonen uit de gebreken die die stand
teweegbrengt in het staatsbestuur en in de zeden. Die gebreken hebben wij al eerder
besproken; zij hoeven niet meer bewezen.
Vooral wordt het nut van de vernietiging daardoor bewezen, dat, zolang er Adel
is, er van geen eigenlijke Vrijheid in dit land gesproken kan worden.
Het nut bewijst zich vervolgens uit de vruchten die wij van deze vernietiging
plukken zouden, zowel in het maatschappelijke als in het morele. Deugden, de
welgekozen zucht tot roem zullen herleven, zo snel wij weten dat de weg tot aanzien
voor de een niet meer dan voor de andere openstaat. Dat geboorte bij ons geen
aanspraak op middelen van bestaan of aanzien geeft; dat verdiensten alléén ware
glorie verschaffen. Dat men met het voorbeeld van een lage en luie Adel te volgen,
zijn land nimmer van dienst en zichzelf nooit tot eer kan zijn. Dat de overdaad, weelde
en wellust, door het voorbeeld van de Adel gestimuleerd, in veel opzichten zullen
afnemen. Dat het volk zijn waarde kennen zal. Dat men de waardigheid van de
burgerstand in zal zien; wat onmogelijk te doen is zolang er meer dan alleen Burgers
in ons land zijn.
De nuttigheid bewijst zich verder uit de macht die de ware republikeinse partij
verkrijgen zou, indien de bewoners van het platteland, eenmaal onderricht in hun
wezenlijke rechten, de invloed die hun als bewoners van een vrij gemenebest toekomt,
weer terugkrijgen.
Zij bewijst zich voorts ook uit de afschaffing van de tirannieke lasten, die, op basis
van imaginaire aan de Adel toekomende rechten, nu gedragen worden door de kleine
boeren en de plattelanders. En dat ten bate van het maken van plezier, waarvan
anderen bovendien nog eens de schade van moeten
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dragen! [...]
De Adel van de achttiende eeuw is niet die van de dertiende en veertiende - die
waren barbaren, deze zijn mensen - zij kennen de rechten van 't mensdom - van een
ware burgermaatschappij. - De geest van feodaliteit is voorbij. Woeste Edelen
beoorlogen nu niet meer hun adellijke naburen. - Hoog bemuurde kastelen hebben
plaats gemaakt voor aangename landhuizen. Een Edelman acht een Burger - hij gaat
soms met hem om - men heeft hem wel de naam van vriend aan een onedele horen
geven. Het grote onderscheid tussen mensen en mensen is dus voorbij. De Adel weet
en ziet het; en dank zij de filosofie! hij begint te begrijpen dat zijn vlees en bloed
niet anders dan dat van een Burger gevormd is. De grootste stap is dus gezet; wij
zijn ook mensen! - Wij zijn allen mensen! - Laat ons dan ook allen gelijk op de
rechten van 't mensdom aandringen. En de liefde van een vrij volk gaat in een goed
Adellijk hart ver boven het onverdiende en schimmige recht, wegens een
nietswaardige geboorte, te mogen regeren! [...]
Wat nu de zogenaamde patricische families in de steden aangaat: aan hem die al
zijn zinnen bij elkaar heeft vraag ik welke overeenkomst er eigenlijk bestaat tussen
tussen de gezaghebbende Romeinse patriciërs en die stadsregeringen van ons (die
zich daarmee graag vergelijken)?
Men zal snel moeten bekennen dat er geen echte patriciërs bij ons (God zij dank!)
te vinden zijn. De vergelijking van Amsterdam, Leiden, Delft enzovoort met het
geduchte Rome, het aanzien van onze regenten vergeleken met dat van hun
bestuurders die wetten uitvaardigden voor duizenden volken, is zo bespottelijk dat
men nauwelijks die vergelijking durft maken. De Fabiussen zouden vreemd opkijken
wanneer men hun uit een klein stadje in een republiekje als het onze diegenen als
collega's gaf, van wie de grootvaders zich na het sluiten van de winkel op het kussen
geplaatst hebben, en van wie de kleinkinderen zich door grootvaders huwelijk met
een patriciërs-
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dochter nu tot halve goden van het allerkleinste soort verheven hebben.
Wat zijn de rechten die onze zogenaamde patriciërs van de rest van de Burgerstand
afzonderen? Geen. Maar waar komt die naam van patriciër toch vandaan, en die
vergelijking met geslachten uit de Oudheid? Ik zal het u zeggen: het is de honger
van dichters, Latijnse broodschrijvers, laffe vleiers. Zij bazelen de regenten der steden
en hun kinderen aan het hoofd met raadsheerlijke toga's, sella curulis, de bundelpijlen,
en dergelijke geleerde dromerijen. Daardoor waant een president-schepen van
Schiedam ten slotte dat een vergelijking tussen hem en een Dictator van Rome op
zijn plaats is. Dat komt door een opdracht die een geleerde rector voor zijn vader of
grootvader schreef. Die waanidee gaat over op de volgende geslachten, en men begint
te denken dat men wezenlijk iets meer dan een Burger is. En dat terwijl het gros van
die mensen uit de heffe des volks voortgekomen is, en pas de kleinkinderen of
achterkleinkinderen tot de rang van ‘patriciër’ bevorderd zijn. Ik ken een
boerenhuisgezin, dat meer dan twee eeuwen op dezelfde hofstee gewoond heeft, van
vader op zoon; hoe weinig burgemeesterlijke geslachten kunnen die ouderdom
opgeven? Wilt ge wel geloven dat er in het trotse Amsterdam - dat Amsterdam
waarvan de patriciërs de Adel van het land in hoogmoed ver achter zich laten - maar
twee nog bestaande geslachten zijn die al tweehonderd jaar op het kussen gezeten
hebben? Dat er daar patricische geslachten zijn waarvan de mensenverachtende trots
geen grenzen kent, maar die in het begin van deze eeuw nog niet eens bekend waren
- gelijk aan de champignons die 's avonds nog niet te zien zijn, maar de volgende
ochtend bij duizenden de bolle kop hoogmoedig verheffen?
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Advertentie voor een geneesmiddel (1787)
Het oprechte Opiatum Aristocraticum, het welk nooit bederft, en welks aangenaam
gebruik, in korte tijd, de allerreinste Tanden beenzwart maakt; de stank van de
Vrijheidsadem geneest, en de kalkachtige aangroeisels van Burger-eisen wegneemt,
ja het verrotten van de oppermacht der Regenten, en het bederf van Vorsten en Groten
belet. Het wordt daarom veel gebruikt door de Hollandse en Engelse adel en patriciërs.
Het is alleen in commissie te bekomen, bij de Erven Machiavelli, boekdrukster in
de Quarrésteeg te Amsterdam. Per potje: vijftien stuivers.

Advertentie voor een uitgave (1787)
Bij Andries Andriessen, uitgever te Wieringen, verschijnt eerstdaags het Nederlands
Pocketboek tot gemak van alle Journalisten; waarin men alle mogelijke vloekwoorden
en scheldnamen (bekende en nieuwe) alfabetisch geordend kan aantreffen. Met een
verklaring van hun betekenis en toepassing. Voorbeelden: aterling, aartsschoft,
aanstoker, bloedhond, draaier, godslasteraar, Godtergende huichelaar, hoerenjager,
leugenaar, opstandeling, oproermaker, Oranjeklant, schoelje, schobbejak, tiran,
enzovoort. Bijgaand een handleiding sociale en communicatieve vaardigheden, om
deze termen in elk verhaal in te kunnen lassen en zo meer indruk te maken. Opgesteld
door een lid van de pacifistische partij. Zes delen in folio.

Opsporingsbericht (1787)
Er wordt vermist een voogdijkind. Hij is 1.82 lang. Het gezicht bol, aangelopen,
jeneverachtig. Bruin haar. Loopt wat voorover. Oud circa 39 jaar. Draagt een blauwe
jas met koperen
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knopen, gele broek, laarzen. Het ondergoed is gemerkt WVO. Hangt rond in kroegen
en bordelen. Die het terugbrengt bij de pleegouders te Delft, Huize De Gek, kan
rekenen op een forse beloning. De wettige ouders willen zich met die tbr-figuur niet
verder inlaten.

Op de schotschrijvers (1787)
Pluk 't Hoen, kaal en naakt,
Klop de Klopper dat 't kraakt,
Stroop de huid aan Paling af,
Kap Verlem zo kort als kaf.
Krui de Kruijer naar de zee,
En verzuip ook Schuurman mee;
Wybo Fijnje (niet vergeten)
Moet worden in de hel gesmeten.
Dat zijn zeven patriotten,
Landverraders, vuile ratten,
Oproermakers. Weg met hen!
Weg met hun vervloekte pen!

Bericht uit Hilversum (augustus 1787)
Baes Kruier!
Ik kan niet nalaeten jou te zeggen, hoe ons hiele dorp in zen schik was, over die
brief van Kees Roompot in jou blad dat we hier en door 't hiele Gooi met graegte
lezen. Mien oudste zeun, die de klanten kent die met dat lieve prinsje zo veul op
hebben, zei: Vaer! dat is de spieker op zen kop 'raakt; onze schout kan daer aen een
punt zuigen. Ze zullen 'm misschien nou bie zen kladden kriegen, maer de heren zien
nog al genaedig. As ze wel wilden doen, moest hij van 't Dorp 'jaegd worden, en dan
zou
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het hiele boeltje dat tot zien komplot behoort, wel gauw ien aêr deuntje zingen: er
zijn er veul meer dan onze kameraed Kees heeft op'noemd. Kijk! om dat et zaek is
dat ze bekend raeken, zal ik jou hier de voornaemste Oranjekakelaers gaen opnoemen
die hier in Hilversum thuis horen; zoals
Hein de Blinde.
Louw Vlaenderen.
Kees Vlaenderen.
Meindert Vlaenderen.
(Kees Vlaenderen is de zeun van die Louw. 't Is als 't spreekwoord: zo koe, zo
kalf.)
Gerrit Vlaenderen.
Ryk Das.
Daniel Das.
Wilm Das.
Bram Hogenbrik.
Wilm Nieuwland.
Wilm Metz.
Geurt de Keuper; deze vent is krek zo ien deugeniet as de schout, en maekt er zien
werk van om de soldaten de verkeerde weg te wijzen of voor geld in handen van de
vijand te spelen. Kolonel Mathe is er al menig kaerel door kwiet 'raekt. En die vent
is zo brittael dat als de een of aêr van zien kameraeden die in 't kwaed nog niet zo
vereelt zijn aals hij, hem waerschouwde dat 't er te grof ging, hy die voor een sijkert
dorst uittemaeken en al de patriotten naer de galg wenste. En hij zei: als ik mot
hangen, dan mot de schout er ook aen. Maer ik zorg wel dat ik voor de regen thuus
of bij de prins in Amersfoort ben. En dergelieke brutaele praet meer! Dan heb je nog
Piet Knollenburg en zien zeun.
De belastingman Anne! - Is het niet God'eklaegd dat iemand die door 't land betaelt
wordt ook al meedoet?
Piet Bosdam, schipper op Amsterdam, en
Klaas Hooglandt.
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Nou, Baes! dat zijn de schoften die hier 't meest veur Oranje in de mest roeren, en
tegen de burgerwapening zijn. Ze maeken de dorpers wijs dat 't is om ons op de
slachtbank te brengen en om ons als de prins weg was te onderdrukken, en de
Arrestokratie - een schrikkelik ding, zeiden ze. Maer we vatten nu de kneep. Ik merk
aen 't goddeloos gedrag van die Sinjeur van Oranje dat hij net als zien hele geslacht
wel graeg de voet op de nek van Boer en Burger wou zetten, en heersen als een
tweede Nebucadnezar, maer God dank dat we nu achter die rotstreken zijn, en naar
de waepene beginne te grijpen met ongelooffelieke lust. We zien al bij de driehonderd
man, ik en nog drie jongens van mij zijn ook bij dat koor, en we exerceren dag en
nacht - ja man, mien Tryn die al op jaeren is en aêrs 's avonds al vroeg te bed ging
(want kiek, wij landlui moeten er 's morgens weer knap vroeg bij zien) mien Tryn
gaet nu wel een uur laeter naer bed, zoo ien schik heeft ze erin. En ze zaid dan wel
teugen me: Aai, je verjongt schier; ik wou dat ik ook ien kaerel was, ik deed mee.
En man, je most nou die Oranje-klanten iens horen, en vooral zedert dat ze weten
dat de brave Amsterdammers ons geweren en zo zullen bezorgen als we 't hier niet
kriegen kunnen. Want de schout had 'zegd dat we vast niet door de Hollandse Staten
aengenomen zouden worren zoals wel met andere goede wapenkoren is 'eschied, om
't land te protec... - jae te protecteren hiet dat, seldrement! ik dagt dat ik 't woord
vergeten had! - maer je most ze nou iens zien, ze staen te kieken als Piet Snot! En
wat zellen ze niet nog meer opkieken, as de braven van Huizen, Bussem, Blaerkum
en Laeren zich met ons verienen! En as we dan een compagnie scherp-schutters
kriegen - want je weet Baes! dat wij Gooiers wel es een haesje weten te schieten. En
dan zullen we nog flink wat ruiters erbie kriegen, want we hebben rappe jongens
genoeg die knap te paerd zitten. - Kiek, as we de centen voor 't een en aêr maer bie
elkaer scharrelen, dan zullen we ien koor maeken waer die van de prins niet tegen
op kunnen zingen. Nou, op die centen hebben we goede hoop,
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want Amsterdam weet hoe veel Holland aen 't Gooi gelegen is. Dat ligt open voor
die stropers van de prins uit Amersfoort, en die bent dus geen haer beter as rovers.
Ze zullen dus wel zorgen dat we kriegen wat we nodig hebben. - We hopen nu ook
dat we aen die goeie lui van Loosdrecht weer moed zullen inblaezen, en zullen hun
graag helpen tegen het Oranjerapalje in hun midden.
Nou Baes! zet deuze brief in jou blad, en teugen dat we iens met ons koor voor
de dag komen zal ik et jou laeten weten; en dan hoop ik dat je bij me komt eten, al
wou je je wief en kinderen meê brengen. Mien Tryn en al de drie mien jongens doen
jou groeten, zo as ik ook doe, en blijf
Jou Lezer
Arie de Vlasboer.
Hilversum
Den Augustus 1787.

J. le Francq van Berkhey,
De Bataafsche menschlijkheid opgehelderd (1)
Die zelfde Pieter 't Hoen, die mij met lof overladen had, met wie ik vriendschappelijke
briefwisseling als dichter hield, werd naderhand met zijn zoon mijn grootste
schendschrijver, in zijn Post van den Neder-Rhijn. Velen, die mij vroeger in Leiden
over 't paard getild hadden werden mijn onredelijkste versmaders. Kortom, het was
overal: de hond is dol. Overal: Kruist hem! Kruist hem! Het werd zelfs zo erg, dat
mijn persoon en leven niet veilig waren. Dag na dag kreeg ik brandbrieven met
bedreigingen, dat ik tijdens mijn colleges aangevallen zou worden; dat ze mijn nek
zouden breken als ik me buiten het rechtsgebied van de stad zou wagen. En ik kreeg
de vuilste schendbrieven. Ik ontdekte ten slotte de afzender daarvan. Het dienst-
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meisje dat ze bracht werd door mijn zoon in huis gelokt. De grendels gingen op de
deur en het slot toe. Daarop noemde op mijn aandrang het meisje (dat niets van de
inhoud wist) man en paard. Het was een student wiens naam, omdat ik het vergeven
heb, en om zijn verzoek van excuus, ik ter liefde voor de universiteit ik nooit genoemd
heb. Sindsdien heb ik van zijn kant ook geen onbeschofte brieven meer ontvangen.
Maar de onaangenaamheden verminderden niet. 's Nachts werd er aan de deurknop
gebrand oranjelint opgehangen. Voortdurend werd er gebeld (ze hadden een touw
aan de bel gedaan en hielden dat aan de overkant vast). Mijn naaste familie vervloekte
me. De ruiten werden ingeslagen. Deur en vensters werden met drek besmeerd. Toen
ik eens 's nachts om twee uur herhaald wakker werd gebeld en blootsvoets op mijn
muilen naar de deur ging, vragend: wie is daar? kreeg ik het antwoord: mijnheer,
doe gerust open, ik ben van de politie. Ik doe open en vraag hem binnen te komen.
Hij zei: mijnheer: uw hele huis is geteerd! Dat van professor Van de Wijnpersse, en
dat van dominee Dagevos ook; maar ik bel bij u, zodat, als de bediendes er gauw bij
zijn met warm water, het dan 's ochtend niet gezien kan worden! Ik dankte hem voor
zijn advies. Het kwam me wel vreemd voor. Ik vroeg hem hoe hij dat wist van die
andere huizen (want ik wist dat dat zijn wijk niet was). Hij had het van zijn confraters
gehoord, zei hij. Ik vroeg zijn naam en nummer, maar hij gaf haperend een naam op
die hij verzon. Ik liet hem gaan.
Mijn huishoudster kwam meteen half gekleed met warm water, dweil en boender,
om de teer weg te halen. Ik lichtte bij met een kaars. Maar zodra zij bezig was stonden
de daders aan de overzijde ons uit te lachen en te roepen: ja, ja! boen nou maar Oranje
teer! Op dat moment werden we omsingeld door gewapende mannen. Wij snel in
huis, met de deur toe, en vol schrik de nacht doorgebracht, zonder dat er daarop nog
iets volgde.
Maar, dit teren van huizen was destijds heel gewoon toen
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Andries de Ruiter commissaris van politie was, en dus voor dit soort dingen moest
waken. Hij kreeg zelfs een gouden medaille voor zijn diensten. Eens ging ik naar
een van mijn vrienden, om hem geluk te wensen met zijn verjaardag. We bleven er
een glaasje drinken. Het was winter, er lag sneeuw en de straat was glad, dus ik liet
een koets komen om naar huis te rijden. Het ongeluk wilde dat een der paarden viel
op het Marebruggetje aan de Brandewijnsteeg, het ene wiel over de brug, de koets
op zijn kant. Met schrik en angst vlogen wij de koets uit. Net op dat moment komt
de burgerwacht van de Marepoort teruggemarcheerd. Ik spreek hen beleefd aan;
verzoek hun de koetsier te helpen; en of ik onder hun bescherming mocht meegaan.
Maar in plaats van bescherming kreeg ik scheldwoorden: jij oranje-ss'er, zie maar
dat je thuiskomt. Meteen gingen ze weg en rapporteerden het geval aan kapitein
Vermeulen (bijgenaamd de gouden duimstok). Ze besloten dat ik het expres gedaan
had, of een aanslag beraamde. En zie, nauwelijks was ik vlak bij mijn deur, de
Koepoortsbrug over, of er zat een commando manschappen op mijn hielen, en, was
ik niet mijn huis binnen gegaan dan hadden ze me (zoals ik geïnformeerd ben
geworden) aangehouden en op 't stadhuis gebracht. Zo ver ging toen de inbeelding!
Zo namen de onbeschoftheden van tijd tot tijd toe. Soms werd ik bij heldere dag
lastig gevallen. Als ik voor mijn venster zat, en de vrijcorporisten van de exercitie
terugkwamen, dan hadden zij los kruit op de pan of in de loop, en het geweer met
gespannen haan op de schouder. Vlak voor mijn huis: vuur! Eens kwam ik op de
Breestraat langs het koffiehuis van Hendrik Hogenstraten, aan wie ik voorheen veel
diensten verleend had. Deze zag me, van boven uit het venster van de biljartkamer,
en riep: jij ouwe schoft! en tegelijk werd er een paar keer naar mij gespuugd.
Wanneer mijn huishoudster naar de markt ging moest het mens de bitterste smaad
verduren, niet alleen van vreemden
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maar ook van mijn bloedverwanten. Mijn dochtertje werd door de buurjongens
mishandeld. Ik diende hierover en over andere zaken een klacht in bij de politieofficier
Van Heusden. Ik liet hem tegelijk een boekje zien waarin zijn eigen zoon net als ik
geschoffeerd werd. Terwijl ik zijn zoon niet eens kende en die bij mijn weten nooit
in mijn huis geweest was. Maar ook hier kreeg ik geen recht.
Maar dit alles was nog niets vergeleken met de vervolging die ik te verduren kreeg
bij de plechtigheid van de jaarlijkse opening van de universiteit. Op 2 oktober 1784
zou Paradijs de inwijdingsredevoering doen. Van de pedel kreeg ik de gewone
aankondiging te verschijnen. Omdat ik Paradijs kende en achtte, en om door mijn
openlijke verschijning te tonen dat ik recht had daar te zijn, ging ik.
Maar wat ik vermoed had, gebeurde. Tijdens de rede verschenen verschillenden
van die doordrijvers van het vrijkorps. Ze deden niets anders dan stilzwijgend mij
uitjouwen, kladden op de grond spugen, me uitlachen, en seintjes geven aan de heer
Chastelein, de secretaris van de universiteit die naast me zat, mijn ergste vijand, en
kolonel van dat korps. Nu zaten daar wel verschillende mensen in de buurt - hoe dat
kwam weet ik niet - die mij toegedaan waren. Ik werd bang voor een handgemeen.
Ik wenkte een van mijn vrienden en fluisterde hem in 't oor dat het beter was dat zij
zich verwijderden, dan dat ik later verdacht zou worden opzettelijk een rel veroorzaakt
te hebben. Het bleef dus stil. Zoals behoort en gebruik is, begeleidden wij de spreker
in staatsie het auditorium uit. Maar wat gebeurt? Ik zag een zekere advocaat die wel
de voornaamste uitjouwer was geweest onder de studenten duidelijk zeggen: vooruit
jongens, dringen, grijp hem bij zijn toga. Dat deden ze ook; ik struikelde en werd
tegen Chastelein aan geworpen. Dit ging zo de hele tijd door tot op het Rapenburg.
Daar scheidde ik me van de stoet af omdat ik naar huis moest. Toen werd ik door
een kring studenten (meest van het soort dat nooit afstudeert) omringd en aan-
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gevallen, en dat in het gezicht van rector Boers en de hele Senaat. Daar stond ik
alleen! De daar ingezette politiemensen, die anders voor bescherming zorgen, zagen
het aan en bemoeiden er zich niet mee. Zo benard, was ik echter niettemin dapper
en stoutmoedig genoeg om me te verdedigen. Ik trok mijn toga uit en wierp hem op
straat, zeggend: daar ligt nu de professor, nu ben ik een gewoon burger. Wie durft
valt nu maar aan! Ik zal me verdedigen! Had ik enig verdedigingsmiddel bij me
gehad dan zou ik inderdaad van leer getrokken zijn om mijn leven te verdedigen.
Maar het kwam er niet van; want er kwamen een paar bedaardere studenten
tussenbeide. Zij gingen werkelijk uiteen en lieten mij gaan. Mijn dodelijk ontstelde
jongste zoon raapte de toga op en we gingen zo naar huis, terwijl de eigenlijke stoet
aan de andere kant van de gracht verder liep. Dit is het ware verhaal van dit beroemde
opstootje. Ik kreeg toen geen bescherming van de rector - die gaf hij wel aan het
vrijkorps. Daarop zijn wel de vuilaardigste schotschriften verschenen; en prenten:
waarop ik te zien ben als letterlijk een messentrekker. Die dingen heb ik trouwens
niet onbeantwoord gelaten, omdat het nu kennelijk toch open oorlog was.
Intussen was dit en nog andere zaken er de reden van dat ik niet meer publiek
college durfde te geven. Want ik werd blootgesteld aan de driften van allerlei
studerende jeugd. Vooral aan die van een troep gesubsidieerde theologiestudenten
die zelf met anderen een gewapend korps hadden opgericht. En ik kreeg te maken
met allerlei processen die mij aangedaan werden, om politieke redenen, en die mij
elke week een paar honderd gulden kostten [enz.].
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J. le Francq van Berkhey,
De Bataafsche menschlijkheid opgehelderd (2)
In hoe verre nu Spinosa en Hobbes met Voltaire wederom herrezen zijn, is niet
duister, althans met betrekking tot hun dierlijke zedenleer. Want onder de naam van
Jacobinisme gaat schuil het stelsel van Jacques Molay, en worden de profetische en
evangelische waarheden, de invloed van Gods Heilige Geest en de bijbelse histories
verdraaid tot een volledige vrijgeesterij, en tot stelsels die draaien om de vrije
wraakoefening. Deze ideologieën laten de vrije teugel aan alle dierlijke
ongebondenheid, en bepleiten de vrijheid om al wie ons in de weg staat van kant te
maken; andermans vrouw, een eerbaar jong meisje of zelfs jonge mannen te mogen
verleiden en met wellust bekend te maken. Dat blijkt ook goed uit de geschiedenis
van de jonge Werther. Op die manier heb ik tot mijn onherstelbaar verdriet een van
mijn zoons verloren die zich uit verliefdheid op zeker meisje aan de wanhoop heeft
overgegeven. Hij had het boek van Werther op zak, met het prentje waarop die
zichzelf doodschiet. Dát is de oorzaak van zijn dood geworden, terwijl ik (en veel
anderen) juist zoveel verwachtingen van hem hadden.
Wat nu die atheïst Voltaire betreft, die net als zijn vriend La Mettrie vol wroeging
gestorven is, en in hoever hij in deze tijd verrezen is: dat bewijst de afgodische
verering die men geeft aan zijn afbeeldingen. Want in Parijs, en godbetert in mijn
vaderland, vindt men overal in de salons van de zogenaamde illuminaten, de
jacobijnen, de nieuwe patriotten en zelfs bij sommige predikanten de beeltenis van
Voltaire of van zijn urn, met het opschrift ‘De beminnenswaardige Voltaire’. Dezelfde
verering vindt plaats rond de afbeelding van Jean-Jacques Rousseau. Zodat, waar
vroeger een gelovig rooms-katholiek een Christus aan het kruis, een Mariabeeld, of
beeld van Sint-Pieter had, een lutheraan een prentje van Luther, een calvinist een
portret van Calvijn, en waar anders algemeen een afbeelding
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van Desiderius Erasmus gevonden kon worden, daar staan nu overal die andere
walgelijke beeltenissen.

Gedicht bij de executie van Lodewijk XVI (1793)
[...]
Waar toonde ooit geschiedenis
een opzet zo vol ijslijkheden,
een daad die zo onmenslijk is,
waar alles wordt met voet' getreden?
De koning vroeg dat hem die straf
en 't vonnis dat uw Raad hem gaf
drie dagen slechts werd opgeheven.
Opdat hij, in zijn foltrend lot,
zijn ziel bevelen konde aan God.
En gij?... doet de eerste dag hem sneven!
Ach, welk een schouwspel!... Grote God!
Ik zie de beul zijn arm verheffen!...
o!... 't Bloed vliegt over 't moordschavot...
Ik zie door 't zwaard de koning treffen!
Helaas!... zie daar 't bebloede hoofd...
De vorst van 't levenslicht beroofd!...
Hoor!... hoor!... 't gejuich van 't toomloos woeden.
Nog is de bloeddorst niet geboet.
Elk vangt en likt des konings bloed;
zelfs moet zijn haar nog moordzucht voeden!
Doe weg... verberg dat hoofd, barbaar!
Durft gij dit hoofd aan 't volk vertonen?
Vertonen aan de burgerschaar
die eens dit moorden zal belonen!...
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Beef, Frankrijk! deze dodendag,
een dag, die schaars een voorbeeld zag,
zal, vrees ik, eens uw grond doen beven.
Dit hoofd, dit afgehouwen hoofd,
dit lijk, van al zijn bloed beroofd,
kost eerlang duizend burgers 't leven!...

Bericht over de Terreur in Frankrijk (1793) (1)
Onder de gevangenen bevond zich de prinses de Lamballe. Men weigerde haar een
uitstel van vierentwintig uur om zich tot God voor te bereiden. Haar werd de hals
afgesneden, en het hart uit het lijf gerukt. De koning werd gedwongen naar haar lijk
te kijken, door de tralies heen.
De heer Buchman, die eerst vrijgesproken maar later opnieuw naar de gevangenis
gezonden was, ontsnapte eerst. De volgende dag werd hij naar het schavot gestuurd.
De beul greep hem bij zijn hoofd en sleepte hem naar het blok met geweld. Het hoofd
werd van het lichaam gescheiden. Het gepeupel sleepte het lijk het schavot af. Ze
braadden het op een rooster en aten van het lichaam, zoals op bijgaande plaat te zien
is.
Anderen rukten uit de lijken de nog levende harten, persten het bloed eruit, in een
glas, en zwolgen dat dan zo op. Maar dit was nog maar het begin van de gruwelen...
Niets kon hen ook maar ergens in tegen houden, want ze hadden nergens eerbied
voor. Ze ontzagen de Godheid zelf niet, en wilden de geestelijkheid geheel afschaffen.
Ze staken de spot met God en Godsdienst. Ze verkondigden openlijk de stelling dat
men een eerlijk man kon zijn, al was men Godverzaker en atheïst.
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Afb. 7. Franse revolutionairen eten van hun slachtoffers (1793).
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Bericht over de Terreur in Frankrijk (1793) (2)
VADER.

In alle volksbewegingen is een groot aantal wargeesten en woelzieke mensen. Zij
brengen verwijderingen teweeg, zij drijven met hulp van een paar medestanders hun
plannen met geweld door, en in korte tijd wordt dat hele gedoe op rekening gesteld
van álle goede burgers en ingezetenen van een hele stad, hoewel het grootste en beste
deel alles met weerzin moet aanzien.
Mannen, vrouwen en kinderen werden uit de huizen gehaald en in de gevangenis
gebracht. Op 16 en 17 oktober 1791 trok in Lyon Jourdan met zijn aanhang naar de
gevangenis. Zij brachten meer dan tachtig mensen, jong en oud, op de meest
onmenselijke wijze om het leven. Zij lieten de gevangenen twee aan twee voor zich
komen. Men kloofde hun het hoofd met een slagzwaard, en vervolgens werden ze
afgemaakt door hun een klap met een ijzeren koevoet te geven... Toen zwierven zij
door de stad waar zij diezelfde nacht nog een aantal huisgezinnen uitmoordden en
de lijken in de rivier wierpen. De schutdeuren van die rivier moest men wel opendoen,
zodat de stroom tenminste de dode lichamen kon meenemen.
ZOON.

Wat een barbaarsheid! Moet dit ook alweer doorgaan voor patriottisme? Wordt zoiets
nooit bestraft?
VADER.

Nee, niet bestraft. Sommige eerlijke lieden eisten dit wel. Maar juist in Parijs werd
dit gedrag goedgekeurd en zelfs nagevolgd. Wat kan men anders verwachten van
een volk dat alle Godsdienst terzijde heeft geschoven? Van een volk dat er openlijk
voor uitkwam dat zij Voltaire, Rousseau en andere ongodisten de hoogste eer vonden
verdienen? Zij hebben dat soort mensen (die bij hun leven veroordeeld waren, en
verbannen) na hun dood juist met de grootste pracht om hun onzedelijke leer en
geschriften verheerlijkt.
ZOON.

Ik heb wel eerder gehoord dat vooral Voltaire een
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goed Frans dichter maar een zeer slecht christen geweest is. Was hij niet een groot
bespotter van de katholieke Godsdienst en geestelijkheid?
VADER.

Hij bespotte alle Godsdiensten. Hij was een profaan Godloos schepsel, die er
voornamelijk zijn werk van maakte Gods heilig woord te beschimpen en verachtelijk
te maken. Hij was een naturalist, een deïst, een verleider van velen. Hij probeerde
de allerheiligste troostgronden van alle christenen omver te stoten. Als hij over onze
eeuwig geheiligde Zaligmaker sprak of schreef, noemde hij hem een
timmersmansjongen die nogal wat aanhang kreeg in het joodse land. Kortom, hij
was een der grootste en gevaarlijkste ketters die zijn eeuw tot nadeel der Christenheid
heeft voortgebracht. En omdat hij geen ontzag voor God of Godsdienst had, is het
niet te verwonderen dat hij ook een slecht burger was, en alle Goddelijke en
menselijke verordeningen met voeten trad. Zijn zeer kwalijk karakter is de oorzaak
geweest dat hij als dwaalgeest en oproerstoker uit Frankrijk verbannen werd. Maar
wegens dat karakter is hij nu 27 jaar na zijn dood ook opgegraven uit zijn graf te
Sellières, en in Parijs als een heilige herbegraven.
ZOON.

Dat is wel een bewijs dat de Nationale Vergadering bezield is van dezelfde Goddeloze
gevoelens als Voltaire. Hoe kwamen ze op het idee om die al verrotte heiligschenner
weer op te graven en eer te bewijzen?
VADER.

De abdij van Sellières, waar hij begraven lag, werd door de Nationale Vergadering
verkocht, net als alle andere geestelijke goederen. Toen er twist ontstond tussen twee
naburige steden wie de overblijfselen mocht bewaren, bracht de officier van justitie
van Sellières de zaak voor de Nationale Vergadering. Daar besliste de meerderheid
met grote geestdrift, dat de as van die zogenaamde volksvoorlichter naar Parijs
gebracht moest worden, en bijgezet in het pantheon van Sainte-Geneviève, naast de
overblijfsels van Rousseau, Mira-
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beau en dat soort mensen. Dat is dan ook gebeurd op 10 juli 1791.
ZOON.

Is die tweede begrafenis van Voltaire met veel ‘patriotse’ plechtigheid gebeurd?
Vertel mij dat eens helemaal, vader.
VADER.

't Was inderdaad een unieke begrafenis. Het ging als volgt.
De kist met het lijk (of met wat er van dat lijk nog over was) werd geplaatst op een
speciaal daartoe vervaardigd antiek rijtuig. Het was omhangen met laurier- en
eiketakken, met daardoorheen rozen en andere bloemen gevlochten. Twee opschriften
waren terzijde aangebracht. Het ene luidde: ‘Een mens die vrij geboren is moet
zichzelf regeren.’ Het andere: ‘Als een mens tirannen boven zich heeft, moet hij die
ten val brengen.’
Verschillende afvaardigingen, van de Nationale Garde, van de patriotse sociëteiten
(een enorme massa) gingen de koets tegemoet en begeleidden haar naar de puinhopen
van de Bastille. De kist werd eraf gehaald, en neergezet op diezelfde plek waar
Voltaire vroeger gevangen gezeten had. Hier had men een open vlakke plek gemaakt,
en er was een heuvel van stenen van de Bastille gebouwd, met daarop weer een grote
steen met de inscriptie: ‘Ontvang, Voltaire! op deze plaats waar het despotisme u
opgesloten hield, de eer van het Vaderland.’ De kist werd weer op de koets geplaatst,
en verder overgebracht. De volgorde van de stoet was:
1. Afdelingen van de ruiterij, de sappeurs, de tamboers, de kanonniers en de
aspiranten van de Nationale Garde.
2. Afvaardigingen van de sociëteiten, ieder met hun eigen devies.
3. Een paar mannen met de portretten van Voltaire, Rousseau, Mirabeau en Diselles,
en een groepsportret van de burgers van Varennes die de koning hadden helpen
arresteren.
4. De arbeiders die de Bastille hadden afgebroken. Zij droe-
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5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

gen de ketenen, boeien, kogels, kurassen enz. die men na de verovering in de
Bastille gevonden had.
De burgers uit de voorstad Saint-Antoine, met het vaandel van de Bastille. In
hun midden een burgeres uit die voorstad die meegedaan had aan de verovering,
gekleed als een amazone.
Een groep Parijse burgers, gewapend met pieken. Op één piek de vrijheidshoed,
met het devies ‘Uit dit staal is de vrijheid geboren’.
De hele sociëteit der Jacobijnen. Daarop de Zwitserse gardes.
Een deputatie van de schouwburgen, met het portret van Voltaire waaromheen
medaillons met de titels van zijn belangrijkste werken.
De leden van de universiteit en de geleerden. Zij droegen een prachtige koffer
in hun midden: daarin zat de uitgave van het verzameld werk van Voltaire in
zeventig delen.
Afvaardigingen van de verschillende stadsdelen, en van de gemeenteraad van
Parijs.
Een groot aantal muzikanten en zangers, onmiddellijk voor het rijtuig met de
kist.
De lijkkoets, getrokken door twaalf grijze paarden, vier aan vier. De paarden
werden aan de toom geleid door mannen gekleed naar de smaak der Klassieken.
Achter het lijk volgde nog:
Een deputatie uit de Nationale Vergadering.
Een korps ruiterij.

Van 's ochtends negen tot 's avonds tien duurde die plechtige lijkstaatsie. Boven op
de kist zag men een levensgroot beeld van Voltaire, liggend op een praalbed.
Daarboven een Faam met in haar ene hand een trompet, in haar andere hand een
kroon die zij boven het beeld van Voltaire hield. Op de kist las men aan de ene kant:
‘De wreker van Calas, Labarre, De Sirven, Montbailly’. Aan de andere kant: ‘De
dichter en verlichter van het
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menselijk verstand. Hij leerde ons vrij te worden.’
Van de Bastille af trok de lijkstaatsie eerst naar het huis van Charles de Vilette,
waar het hart van Voltaire bewaard was. Er was daar een opschrift bevestigd: ‘Zijn
geest is overal maar zijn hart is hier’. Er was hier een podium opgericht, met vier
hoge populierbomen eromheen. Toen de rouwstoet hier genaderd was, liet men uit
de populieren een kroon van rozen op het lijk neerdalen. Op het podium verschenen
een paar jonge meisjes in het wit, met rozenkransen op het hoofd, en burgerkronen
in de handen. Ze hieven een lied aan dat begeleid werd door muzikanten en orkest.
Vandaar ging de stoet naar verschillende schouwburgen, waar verschillende
plechtigheden plaatsvonden. De straten waren overal opgepropt met mensen. Het
werd zo al laat in de avond voordat de staatsie bij de kerk Sainte-Geneviève aankwam.
Daar werd het lijk naast de overblijfselen van Descartes en Mirabeau bijgezet.
ZOON.

Dat was dus vrolijkheid op zijn Frans! Het was natuurlijk zeer kwetsend voor de
koning en de vroegere regering. Ook was het een openbaar eerbetoon voor die
gevoelens die door de Franse Kerk verworpen en veroordeeld waren.
VADER.

Het bewijst dat de wetgevers van dat moment volstrekte vrijgeesten waren. Want ze
vereerden niet alleen de persoon maar ook de geschriften en de denkwijze van
Voltaire. En op de duur toonde hun handelen dat zij mensen zonder Godsdienst
waren, zelfs vijanden van de Godsdienst. Het was een openbaar bewijs van
ongodisterij toen zij voorstelden om de heiligste zaken, zoals de doop en het huwelijk,
uit de kerken te halen, en die plechtigheden te verrichten op het Champs de Mars,
op of voor het altaar des vaderlands dat die fanatici daar hadden opgericht. Toen in
1792 in de Nationale Vergadering werd voorgesteld om alle openbare
godsdienstoefeningen af te schaffen, was het antwoord: nog niet, het is daar nog te
vroeg voor. Maar een paar maanden later schenen ze te geloven dat de
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tijd rijp was. Want toen riep Jacques du Pont, lid van de Nationale Vergadering, daar
luidop: ik ben een atheïst, mijn goden zijn de natuur en de rede; ik beken dat in het
openbaar! Hij werd toen van alle kanten toegejuicht. En er waren verschillenden die
zeiden: Nu, én? Wat hebben wij daarmee te maken? U bent toch een eerlijk man?
Daarop beklaagde die Du Pont zich erover dat men wel de tronen omver wierp maar
de altaren liet staan; en dat terwijl een enkel zuchtje van de verlichte Rede genoeg
was om die te doen vallen! Er zijn geen groter despoten, zei hij, dan de priesters; zij
willen heersen tot na dit leven! Er zijn geen altaren nodig dan het altaar des
vaderlands; geen tekens van eredienst, anders dan de vrijheidsboom.
Een ander verweet koning Lodewijk XVI dat hij godsdienstig was, zeggend dat
godsdienst voor een koning geen deugd maar een ondeugd was. Een ondeugd die
gevaarlijk was voor de natie. Met voorbeelden uit vroeger en later tijd probeerde hij
te bewijzen dat godvruchtige konigen altijd tirannen en barbaren waren.
In een publieke krant, de Journal de Paris, dreef men ronduit de spot met diegenen
die nog geloven wilden dat er een opperwezen bestond, dat na dit leven belonen of
straffen zou. Geen wonder dat dit soort mensen zonder schaamte begon de kerken
van klokken, beelden en sieraden te beroven. Het zilveren beeld van de heilige
Marcellus (bijna vierhonderd pond zwaar!) stuurden ze naar de Munt om er geld van
te slaan. Die goede Marcellus, zeiden ze, moet het maar met een koperen beeld doen;
hij weet wel dat wij het zilver nodig hebben!
ZOON.

Dat soort taal is misschien wel op zijn plaats in een land waar de meeste mensen
protestant zijn. Maar in de mond van Franse wetgevers komt het niet van pas. Want
wie niet trouw is aan zijn godsdienst, is het ook niet aan zijn plichten als burger.
VADER.

Dat is een heel goede opmerking. Bij de Franse revolutie in het algemeen is het zo:
zij vrezen God niet, en
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daarom eren zij ook de koning niet. Godsdienstigheid en ondergeschiktheid zijn
onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Grafschrift voor Gosse (1794) (1)
Hier ligt het overschot, van Neerlands eêlste schat,
die heel d'Oranjestam hield in zijn arm gevat,
en mét die stam 's lands eer. Sta, wandelaar, en ween.
Of, zijt gij Fransgezind, zo zegen deze steen.

Grafschrift voor Gosse (1794) (2)
O nee! Hij is niet meer... die, waakzaam voor Oranje,
volijvrig werkzaam was tot voordeel van Brittanje.
De vriend van 't Pruisisch hof - de man die 't slavenbrood
met smaak gegeten heeft, is nu wel deeglijk DOOD.
Weent, slaven eens despoots! weent, schot- en schandbladvrienden!
Uw gids komt niet weerom. Want Pierre Gosse is,
met al zijn titels, thans in 't rijk der duisternis;
en daar wordt hij vervloekt door alle prinsgezinden.

Gelijkheid: onzin! (1794)
Gij Nederlanders, denk nu eens na bij uzelf. Beschouw het op de keper. Dan begrijpt
u vanzelf dat die gelijkheid een werk is van mensen die niet goed bij hun hoofd zijn,
of dol geworden. Een klein staaltje daarvan zal ik u meedelen.
Mevrouw Danton was zo volslagen gek geraakt van dat idee van egaliteit dat ze
met alle geweld haar aapje (dat ze onlangs als een geschenk uit West-Indië had
gekregen) het recht wilde
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Afb. 8. Mevrouw Danton acht haar aapje gelijk aan zichzelf (1794).

Afb. 9. Ook de huisdieren zijn aangetast door het virus van de gelijkheid (1794).

A.J. Hanou, Revolutie in woorden

53
geven zich te coifferen in haar eigen boudoir.
Kijk maar naar het plaatje. Zij kijkt ernaar, op blote voeten. Dat was niet zozeer
omdat zij arm was, maar die egaliteit had haar hoofd compleet op hol gemaakt. Zij
werd zó gek dat haar man, die lid was van de Nationale Vergadering, haar tot op de
dag van vandaag moet laten bewaken, bij dag en bij nacht.
Zijn dit geen fraaie uitwerkselen van die Franse gelijkheid?

De prins: vlucht per boot naar Engeland (1795) (1)
Kort overzicht voor eenvoudige Oranjevrienden.
Hoofdstuk 1: Van zijn ontscheping.
Vraag.

Moest de Prins ontscheept worden?
Antwoord.

Ja hij (Nuis 11:19 Want de stuurman zei: ziet, ik heb hem IN en nu moet hij ook
ONT-scheept worden. Want wie begeert hém te houden, die de verachting is geworden?
Hofman 1:6 Gij zult de pink verlaten, gij zult niet toestaan dat uw lichaam het verderf
ziet).
Vr.

Welke zekerheid hebben wij dat hij ontscheept is?
Antw.

1. De getuigenis van de stuurman Johan Roos. 2. Brieven door Van der Spiegel
ontvangen. 3. Verschijning aan de Engelsen.
Vr.

Heeft zijn ontscheping nut gehad?
Antw.

Ja: want zo wist men des te zekerder dat hij waarlijk weg was. Anders zou men
kunnen denken dat hij zich te Scheveningen verborgen hield. En zo wist men dat hij
zijn beloften ingelost had (Viervant 11:9 Hij is overgeleverd door de stuurman, om
diens kwaadwilligheid, en om ons uit de benauwdheid te redden).
Vr.

Is er aan de waarheid van de lossing van de Prins uit de pink veel gelegen?
Antw.

Beslist.
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Vr.

Waarom?
Antw.

1. Indien hij niet gelost werd, kon hij volstrekt niet voor zijn aanhangers werken bij
het Engels ministerie. 2. Dan was ook zijn belofte ijdel, en zijn lievelingen bleven
in het onzekere (Van de Wynpersse 1:10 Alzo zal hij daar komen, en in persoon
verschijnen, om beter met list, verraad en geld de val van de Patriotten te bewerken).
Vr.

Aan wie heeft hij zich daar vertoond?
Antw.

1. Aan de eerste minister (Pierson 16:10 En zij zagen hem wandelen langs het strand).
2. Aan de koningin van Engeland (Haak 19:7 En wij ontmoetten hem aan de voet
van de heuvels, met betraande ogen, bitter wenend). 3. Aan de Engelse Lords (Duitsch
11:17 Toen kwam hij, vertonende zich in het midden van ons, beklagende zijn
noodlot). 4. Aan de matrozen (Krieger 9:3 En wij zagen hem omringd van velen die
van hem getuigden, dat hij was Neerlands dwingeland).
Vr.

Door wie is hij gelost?
Antw.

Door de stuurman Johan Roos, voerende de pink Johanna Hogenzaad (Schotsman
18:13 Hij heeft de Prins gewekt uit zijn slaap, toen die op zijn kooi lag en dronken
was; want het was hem niet mogelijk zonder zijn hulp uit de pink te komen).
Vr.

Was dat in de macht van de stuurman?
Antw.

Ja; want hij was een heel sterke kerel, en had niemand om hem te helpen omdat de
knechts de goederen moesten lossen (Scharp 11:14 Ik heb hem in haast moeten
uitladen want de vreze was in ons, en dit maakte mij sterker; ik heb kracht om te
laden, dus ook om te lossen).
Vr.

Op de hoeveelste dag is hij gelost?
Antw.

De dag na zijn inscheping.
Vr.

Door wie werd dit voorafgebeeld?
Antw.

Door Jacobus II van Engeland, die in één dag en één nacht van Dover naar Calais
vluchtte (Hofstede 17:10 Eén dag en één nacht is de gewaande koning van Engeland
aan boord
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geweest; zo zal ook de zoon van Beëlzebub één dag en één nacht in een pink zijn).
Vr.

Was het nodig dat de stuurman hem loste?
Antw.

Ja; omdat daaruit blijken zou dat hij waarlijk een dronkaard was (Bussing 10:9 Die
bewijzen zal dat hij een dronkaard is en een zoon van Bacchus, die moet de stuurman
tot getuige hebben).
Vr.

Op welke dag is hij scheep gegaan, en op welke dag is hij gelost?
Antw.

Op zondagavond de achttiende januari 1795 is hij in de pink gestapt, en
maandagmorgen daaropvolgend is hij in Engeland gelost.
Vr.

Wie hebben deel aan de ontscheping van de Prins?
Antw.

Die de Prins kennen en dienen (Loosman 19:10 Opdat wij hem blijven aankleven,
en weten dat hij ontscheept is; want door hem hebben wij deel aan de eeuwige
lossing).
Vr.

Was zijn ontscheping ook voorspeld?
Antw.

Ja, al meer dan zeven jaar geleden (Ernst 17:9 Want ik weet, dat, als de Fransen
komen, hij die wij eren en dienen vluchten moet; Van Velzen 10:8 En ik zal ontwaken,
en het nieuws zal mij verbazen: want hij zal er niet zijn die wij hoogachten).

De prins: vlucht per boot naar Engeland (1795) (2)
De brief door de ex-stadhouder geschreven uit de pink (aan boord waarvan hij zich
had begeven om de gevolgen die de komst der Fransen in de republiek voor hem en
zijn huisgezin gehad zouden kunnen hebben te ontgaan), die brief is door onze
Amsterdammers met groot genoegen ontvangen. Er is hartelijk gelachen over 't
schrijven van Willem terwijl hij in de kooi lag. Dat algemene gelach was aanleiding
de volgende dichtregels te vervaardigen:
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Wat kan toch Willems brief, in een scheepskooi geschreven
de schrandere Amstelaar een stof tot lachen geven!
Hij was altijd te kooi! Vond overal zijn bed!
Hij sliep bij ons op 't bal, in 't midden van de pret!
In Felix sliep hij ook; of zat verbaasd te gapen.
Ja, in de raadzaal zelfs, heeft Willem meest geslapen.
De man verlangt maar één ding: dat is hooi.
Ik zeg u, stadgenoot! die brief, te kooi geschreven,
kan mij persoonlijk niet zo'n stof tot lachen geven:
ik ken de man, die schreef: hij was altijd te kooi.

Men zou de ex-stadhouder, inderdaad, met recht een mannelijke licht-te-kooi
(lichtekooi, zeggen ze normaal) mogen noemen!

De oefening der schijnheiligen verstoord (1795)
[Toen bij de omwenteling de patriotten het bestuur overnamen, bleek ten gevolge
van het beleid van prins en dominees] het hele land verarmd, onze schatkisten
leeggestolen, onze scheepvaart belemmerd en al de bronnen van onze welvaart
verstopt. Dat was veroorzaakt door godsdienst, het was ten voordele van godsdienst.
Is het mogelijk dat een rechtvaardig Opperwezen zulke belijders kan dulden? Het
prinselijk bestuur had een aantal godsdienstleraars in loondienst. Via hen probeerden
zij het eenvoudige volk aan hun zij te krijgen. En dat hebben die schijnheilige leraars
meesterlijk uitgevoerd. Wat een leugens hebben zij niet verspreid, welke getuigenissen
hebben ze niet allemaal in de naam van God afgelegd - er gaat nog een rilling door
mijn leden wanneer ik mij herinner hoe afschuwelijk zij God en Godsdienst onteerden.
Willem van Oranje - een man die dagelijks dronken was, en die werkzaam was om
ons vaderland tot de ondergang te brengen, dat was naar hun
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Afb. 10. De nieuwe bezems na de revolutie. Brandhout?
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zeggen een andere Gideon, een gezalfde des Heren, een man die nabij God leefde,
die in gebed met Hem worstelde, die veel geestelijke bevindingen had enz. - Ik word
opnieuw verontwaardigd wanneer ik mij al die vervalsingen van de gebeurtenissen
herinner; dat geroep van: ‘de Fransen zijn Atheïsten! zij komen om ons van de
godsdienst te beroven en ons uit te plunderen’ klinkt nog in mijn oren. Dat liegen
duurde net zo lang tot de Fransen als overwinnaars in ons land waren. Dat deden
leraars van de christelijke godsdienst! Zij die verkondigers van de waarheid moesten
zijn, waren dienaars van de leugen. Men kan zich verbazen over de sluwheid en
doortraptheid van bepaalde politici wanneer men ziet hoezeer zij zich wisten te
verzekeren van de diensten van de dweepzieke leraars van de godsdienst. Onze brave
landgenoten hebben dit echter nu ervaren en gezien. Zij kennen de gevaarlijke lieden
onder de geestelijken. Zij zullen (want ze waarderen de godsdienst boven alles) zich
van die precieze figuren weten te ontdoen.
Kort voor onze gezegende revolutie waren er verschillende oefeningen onder de
Oranjevrienden (dat soort mensen dat zich vromen, en broeders en zusters in den
Here noemt). Bij die gezelschappen was er één waar men zich ten doel stelde, alleen
over de toestand van het land te spreken. Bij het binnentrekken der Fransen was men
daar aan de volgende oefening bezig:
Vooraf zong men dit versje uit Psalm 137.
O Babylon! wij zien eerlang u straffen;
gelukkig hij, die u zal recht verschaffen;
die u vergeldt al wat ge ons hebt misdaan.
Gelukkig hij, die u terneer zal slaan,
uw kindertjes zal grijpen, o gij trotsen!
en wreed en hard verplettren op de rotsen.

Toen begon de spreker der vergadering (Immelinkius) zich te laten horen. - Hij stond
op met veel bedaardheid - zuchtte -
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draaide verwonderlijk met zijn ogen - vouwde zijn handen en sprak: ‘Och! och! wee mij! wat was het mij angstig, deze nacht - ik zuchtte op mijn legerstede - ik
zwom in mijn tranen - mijn hart was hevig beroerd - mijn ingewanden rommelden
- benauwdheid had mij aan alle kanten omringd - zo bang was ik - maar ik heb hevig
gestreden met de Satan, hij wilde mij doen wankelen - en door de Geest die in mij
werkte heb ik overwonnen. - Toen was ik als in de geest, en ik hoorde een stem uit
de hemel, die tot mij sprak: STA STERK IN HET GELOOF, WEES MANNELIJK EN STERK!
- Toen streed ik door de geest en de Satan week van mij. - Een helder licht ging in
mijn ziel op - Och ja! - in mij, doemwaardige! [hij weende] en toen was ik vrolijk in
de Here mijn God - toen kon ik meteen geloven dat God de Fransen, die
Godloochenaars, die spotters, verdrijven zou - dat hij hen zou verpletteren als een
pottenbakkersvat, en dat hij onze vrome - onze lieve Prins (och ja!) zou laten
zegevieren - dat de Here dat geve! - ja, hij zal het doen, och ja! ik heb die belofte
ontvangen - en daar zeg ik amen op. - Dit moest ik zeggen, Broeders en Zusters! och
ja! ik moest u (met David, die man naar Gods harte) vertellen, wat de Here mijn ziel
gedaan heeft.’
ZUSTER TWIJFELKOUS.

Ja Broeder! maar wij zullen eerst nog door water en vuur moeten gaan - dat heeft de
Here mij gezegd - de Fransen zijn al in Utrecht - Och ja! ik heb zo'n angst - mijn
knieën knikken - o vromen! - och die godsdienst - o wee! wee! wee!
BROEDER IMMELINKIUS.

Dat is een verzinsel van de kinderen dezer wereld - ze zíjn niet te Utrecht - God zal
ze zo ver niet laten komen.
ZUSTER TWIJFELKOUS.

Ja maar, mijn broer heeft ze gezien en gesproken.
BROEDER IMMELINKIUS.

Uw broer is een onbekeerd mens - hij hoort tot de patriotten - en waarom zouden
wij geloof schenn aan deze kinderen van de Vorst der duisternis?
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ZUSTER GEELZUCHT.

Och nee! laat ons onze belijdenis vasthouden - de Satan zoekt ons te ziften als tarwe
- Hij gaat rondom ons als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden
- o Broeders en Zusters! wat zou ons scheiden van de liefde Gods? Niets, niets - geen
Fransen - en uw broer ook niet - laat ons maar vasthoudend zijn, opdat niemand ons
de kroon van het geloof afneemt.
Daarop werd een brief binnengebracht voor juffrouw Twijfelkous - zij opent die en
vindt in de envelop een brief met dit opschrift: ‘Aan de broeders en zusters in Jesus
Christus der oefening die de naam heeft “Tot standvastigheid in het geloof en ter
voorbereiding voor de guillotine”, te Amsterdam’. In de marge stond: ‘Meteen in de
vergadering te openen’. - Zuster Twijfelkous gaf de brief aan broeder Benjamin. Hij
vouwde hem open en las voor:
BROEDERS EN ZUSTERS IN DE HERE!

Wee! wee! wee! - daar zijn de Atheïsten, de Fransen in onze stad - alle vromen
kruipen in het stof, in zak en as - wij zijn als in barensweeën - onze aangezichten
zijn betrokken - o wee! wee! wee! - zou de Here ons verlaten hebben? wee!
Amsterdam! morgen komen zij - ik kan niet meer - ik bid voor u Uw broeder in de Here!
GERRIT SLIKPOT.
Nu was er een beroering in de vergadering - Immelinkius viel neer alsof hij reeds
door een kanonskogel getroffen werd - zuster Geelzucht gaf een ijselijke gil - zuster
Twijfelkous kreeg een flauwte - alle broeders en zusters gilden, beefden - azijn,
Hoffmanndruppels, brandewijn en allerlei eliksters werden gehaald - een verward
geschreeuw vulde de vergadering - er werden verwijten gemaakt, de een gaf de schuld
aan de andere, de vromen begonnen te vloeken - Immelinkius schold men uit voor
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bedrieger - broeder Effenhart was een schoft - zuster Geelzucht een kletstante Twijfelkous werd verweten dat zij al drie onechte kinderen had - en broeder Dikkop
dat hij altijd zo dronken was als een Maleier - kortom: dat volk dat zich het ware
volk des Heren noemt, gedroeg zich nu geheel onethisch. - Broeder Benjamin stond
op, vermaande de vergadering tot rust, en gebood samen te zingen uit Psalm 74:
Geef 't wilde dier, dat woedend niets ontziet,
de ziele van uw tortelduif niet over.
Laat, grote God, om die gehate rover,
uw kwijnend volk niet eeuwig in 't verdriet.

Na dit gezang betuigden alle broeders en zusters door de Geest weer bemoedigd te
zijn - Benjamin hield een rede die hierop neerkwam dat het doel van deze oefening
altijd geweest was om versterkt te worden in hun geloof. Daarom moesten ze Oranje
blijven, want daarin was de steun van de christelijke godsdienst gelegen - en
bovendien was het doel van deze bijeenkomst zich voor te bereiden op de guillotine.
Daarom moesten zij nu niet vrezen, nu zij de kracht van hun geloof moesten laten
zien. ‘Neen, broeders en zusters’ (zei Benjamin), ‘wees standvastig als Hieronymus
Hus - en al werden jullie ook gebraden op een rooster als de heilige Laurentius - zing
dan nog de lof van Oranje - van onze vrome prins - en van zijn godvruchtige vrouw,
die Debora van Nederland - zing dan als Paulus op het schavot: ik heb de goede
strijd gestreden - ja broeders en zusters! denkt aan Jesus' woorden: zijt getrouw tot
den dood.’
Na die rede zeiden er verschillenden, dat ze zeer bemoedigd en versterkt waren;
tenminste, dat zeiden ze.
ZUSTER TWIJFELKOUS.

Och wat ben ik opgeruimd - ik ben een heldin geworden - och ja! ik zou tegen de
Fransen kunnen vechten - wel ja!
ZUSTER GEELZUCHT.

En ik - ik zie reeds de rook van hun
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pijnigingen in de eeuwigheid, zij hebben dag noch nacht rust, zij die het beest
aanbidden en diens beeld.
BROEDER IMMELINKIUS.

Mijn ziel is vervrolijkt - wij zullen binnenkort overwinnen.
Alle broeders en zusters waren nu zo versterkt en bemoedigd, dat zij zich desnoods
met vreugde voor hun Oranjegeloof zouden laten guillotineren.
Net toen men een versje wou zingen, kwamen er een zuster en broeder de
vergadering binnenstuiven, onder geschreeuw van: ‘Wee! o wee! wij zijn verloren!
De Fransen zijn in de stad! - Alles is in rep en roer! De patriotten zijn in de wapens!
- Ze zijn naar ons op zoek - ze zullen ons allen vermoorden!’ Plof! daar vielen ze neer. - De hele vergadering vloog op en buitelde door elkaar
- de broeders kwamen onder de zusters te liggen - de een kroop op zolder, de ander
in de kelder; weer anderen vlogen de deur uit - de broeders Immelinkius, Benjamin
en Langkin lieten hun pruiken en hoeden achter - de zusters Geelzucht, Twijfelkous,
Gluipoog, Meidenplaag, Hangkop en Snuifneus hadden mutsen, mantels en schoenen
verloren - het vertrek was bezaaid met snuifdozen, mantels, schoenen, bijbeltjes,
catechismussen - de stoelen stonden schots en scheef - kortom iedereen was er als
een haas vandoor, en men zag ze niet eerder terug dan toen op 11 februari 1795 de
Amsterdamse gemeenteraad een besluit afkondigde over vrijheid voor iedereen.
Waar was nu de sterkte van hun geloof? Waar de bewijzen dat de Geest hen
versterkte, om met blijdschap voor oranje te sterven? Maar de rechtvaardigheid
zegeviert. God heeft het masker aan die huichelaars afgerukt - aan die misbruikers
en ontheiligers van onze godsdienst.
Intussen kan ik u verzekeren dat die oranjevrienden, nu zij zacht worden behandeld,
alweer de kop opsteken. Geen won-
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Afb. 11. Verschillende bevolkingsgroepen luisteren naar de politiek commentator Janus (1795).
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der! Zij hebben geen herinneringen aan straffen vanwege hun goddeloosheden.
Niemand heeft enige schade geleden. De meesten zijn nog in bezit van hun ambten.
Wij bieden ze bovendien nog eens de hand van broederschap aan. Wij patriotten zijn
zo menslievend, zo zacht, zo vriendelijk, zo liefderijk! O ja, wij doen onze vijanden
goed, en zegenen hen die ons vervloeken, die ons geweld aandeden en die ons
vervolgden.
Maar met die liefderijke behandeling zullen wij hen niet bekeren. Zij blijven
dezelfden. Nog hopen zij dat Willem van Oranje en dat boze wijf van hem, die ons
hebben getiranniseerd en uitgeplunderd, terug zullen komen om ons nog armer te
maken of ons te vermoorden. Er zijn zo een paar lieden die daar voorbereidingen toe
maken; maar die zal ik een volgende keer bekendmaken.

Joods verzoekschrift om stemrecht (1795)
Wij zijn mensen of niet. Zo nee, zeg ons, bij welk soort schepselen wij dan wél horen.
Zo ja, dan eisen wij dat u ons ook laat delen in de Rechten van de Mens.
Indien wij wél mensen zijn, dan behoren wij tot de maatschappij. Daarom eisen
wij, dat wij als leden van die maatschappij dan ook het stemrecht krijgen.
Wij zijn uw medeburgers,
Levi, Salomon, Nathan, Ezechiël.
(In de marge de aantekening: De gemeenteraad heeft het besluit hierover opgeschort.)
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Verzoekschrift van Dirk Dirksen, poëet, aan de gemeenteraad (1795)
Ik, Dirk Dirksen, thans zestig jaren oud,
vijfendertig jaar al met één vrouw getrouwd,
die zestien kinders als de mijne heb beschouwd,
en die door mijn dichtpen de vrijheid heeft ontvouwd,
aan wie vrij wat landsgeheimen zijn toevertrouwd;
die voor de Patriotten sprak, altijd even boud,
en wiens patriotse liefde nooit is verkoud aan wie zijn handtekening van '87 nooit heeft berouwd
maar die als patriot altijd tegen Oranje was, heel stout:
Ik, Dirk Dirksen, verzoek om het ambt van schout.

Uw Medeburger
Dirk Dirksen.

Advertentie voor een kompas (1795)
Aan alle liefhebbers van fysische en mechanische instrumenten wordt bekend gemaakt
dat door de zeer geleerde Burger Noach Oog in 't Zeil, na ruim vijf jaar onvermoeibaar
geëxperimenteerd te hebben, eindelijk is uitgevonden het Politieke Kompas, waarop,
zonder hulp van een magneet, minstens zestien streken worden aangewezen. Met
deze hulp valt vrijwel precies te berekenen uit welke hoek de volkswind waait. Dit
was tot nu toe nauwelijks mogelijk (blijkens de misrekeningen van de beste stuurlui)
omdat de staatkundige God van de Wind hen dikwijls expres liet denken dat ze te
maken hadden met een zacht koeltje uit het Zuidwesten, terwijl achteraf bleek dat
er een stijve Noordooster stond. Dit vooral in deze dagen onontbeerlijk instrument
is bij hem aan huis te bezichtigen. De prijs is: een gouden rijder; maar dat moet het
de liefhebber waard zijn.
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Brief van de spectatoriale reiziger (1795)
Omdat het hoofddoel van mijn afgelopen reis u overbekend is, geef ik u voorlopig
alleen de beschrijving van de inwoners van een eiland waarop we een paar jaar
geleden terechtkwamen. Dit Eiland, GNOMONIA, of Eiland der Uurwerken genaamd,
wordt bewoond door wezens die in gedaante, kleur en uiterlijke werkzaamheden vrij
goed overeenkomen met ons, die een vrije wil hebben en vrij kunnen werken. 't Enige
verschil dat mij in het begin opviel is dat zij een opening hebben in het occiput
(achterste deel van het hoofd). Die opening eindigt in het cerebellum (de kleine
hersenen). Dit komt alleen niet voor bij diegenen die men clavigers (ofwel
sleuteldragers) noemt. Maar die zijn op een andere manier van ons verschillend,
zoals nog zal blijken.
Zoals men in de natuur algemeen kan waarnemen dat er geen overbodige holtes
of leegheden bestaan tenzij dat een bepaald doel dient (vergelijk de oren, mond,
neusgaten enz.), zo valt iets soortgelijks te constateren bij de werktuiglijke lichamen
der Gnomonianen.
De clavigers noemen zich, in tegenstelling tot hun passieve natuurgenoten (de
geperforeerden namelijk) het actieve deel der natie. De Natuur heeft hen bevoorrecht
met een sleutel die aan het voorste deel der tong zit. Zij kunnen die buitengewoon
vlug bewegen. Door deze mobiele sleutel bezitten zij het zeldzaam vermogen hun
passieve medeburgers - of die nu hoog of laag, arm of rijk zijn - naar willekeur op
te winden. Ze noemen dat daar: het op een akkoordje gooien. De daad stemt niet zeer
overeen met die benaming, want de daad van opwinding lijkt erg veel op de daad
van het opwinden van een horloge.
Toch zijn de passieve Gnomonianen niet zó uurwerkelijk (als ik dat woord
gebruiken mag) als de actieven zich dat soms verbeelden. Men heeft er voorbeelden
van kunnen zien dat zelfs de hoogstgestemden met inspanning van al hun krachten
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de invloed van hun opgewonden cerebellum gematigd hebben of zelfs tegengewerkt.
Maar zelfs als zo'n gelukkige poging slaagt, vallen zij alleen maar terug in een staat
van behoefte: om opnieuw op dezelfde of andere wijze opgewonden te moeten
worden.
Buiten deze twee hoofdsoorten bestaan er nog tussensoorten bij deze eilanders.
Zij kunnen deels bij de actieven, deels bij de passieven gerangschikt worden. Maar
dit type geeft zich heel wat meer airs en spreekt op veel hoger toon dan de ware
sleuteldragers: omdat ook zij een sleutel (maar in miniatuur) aan de tong dragen.
Daarmee kunnen zij echter weing goeds of kwaads uitrichten behalve wanneer ook
zijzelf eenmaal opgewonden zijn.
Het aantal der geperforeerden is het grootste. Daarop volgt dat der middelsoorten.
Het aantal der clavigers (goede zowel als kwade) is zeer klein.
Tijdens mijn verblijf op het eiland merkte ik dat de Gnomonianen in twee
hoofdsekten verdeeld waren (met weer verdergaande verdelingen). De ene sekte
wilde rechts, de andere links opgewonden worden. Onder beide waren er velen die
hoog, en velen die laag gestemd wilden zijn. Maar allemaal, hoe werktuiglijk ze ook
mochten zijn, mochten ze hun eigen sleuteldragers kiezen, en ze bezaten dus
onbetwistbaar datgene wat een politicus natuurlijke vrijheid belieft te noemen.

Bericht uit Muliebria, 4 jan. 1796
Alhier is opgericht een Vaderlandse Vrouwensociëteit genaamd Wij zijn er óók nog.
De vrijheidminnende Burgeres, Cornelia Garrula, die tot presidente verkozen is,
opende de eerste zitting met de volgende plechtige aanspraak:
‘Diepvoelende, manhaftige, vrijheid (maar geen gelijkheid) beminnende medeleden!
Steunpilaren van het gebouw der
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volksvertegenwoordiging! Stemgerechtigden achter het gordijn - door de Wet
miskend, maar door de Natuur bestemd tot het onbelemmerd uitoefenen van uw
onvervreemdbare rechten en voorrechten! - Burgeressen! Vriendinnen! Zusters!
Allen bent u hier gekomen, niet om door klagen onze slavernij en het despotisme
dat onze tirannen over ons uitoefenen te bejammeren; niet om de met betrekking tot
ons niets beduidende revolutie zwart af te schilderen; ook niet om samen onze in
staatkundige bespiegelingen verzonken mannen op hun ziel te geven. Nee, veeleer
om door toezicht op hun handelingen, door ons preadvies in de gewichtigste
voorstellen, met die invloed die men vroeger toeschreef aan de beschermengelen een
der voornaamste rollen op het staatkundig toneel van het gemenebest der mannen te
spelen.
U weet allen hoe de vrouwen bij het maken van regeringen en revoluties, in het
beschikken over oorlog en vrede, te allen tijde als geheime raden, of liever: als
geheime raderen zijn beschouwd. Zo zegt zeker oud schrijver (ik weet op dit ogenblik
niet precies wie) sprekend van een onzer natuurlijkste voorrechten: semper fuit causa
taeterrima belli. 't Geen zoveel zegt als dat ons preadvies altijd de oorzaak van de
oorlog geweest is.
't Is u allen bekend, hoe de Helena's, de Cleopatra's, de Agrippina's, hoewel zij nu
niet direct van 't beste soort waren, in hun tijd de grootste invloed gehad hebben.
Moet ik uw aandacht vestigen op Semiramis, Artemisia en de grote Catharina's, om
u aan te tonen dat wij, in 't despotieke, ook niet voor de kat zijn? Zouden wij dan, in
deze tijden van vrijheid en verlichting, met loshoofden, lichtmissen en allerlei slag
verkwisters, die niet eens hun eigen huis kunnen besturen, gelijk moeten staan? Met
andere woorden! Het achttienjarig jongetje treedt met iemand van onze seks in het
huwelijk, begeeft zich onder onze beschermende vleugels. Wat gebeurt er nu? Meteen
veronderstelt de wet dat hij de teugels van de administratie zijner goederen in handen
krijgt en hij wordt stemgerechtigd.
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En toch wordt het voor een uitgemaakte zaak gehouden dat zijn vrouw in alle gevallen
het woord voor hem moet doen. Aangezien nu kennelijk onze bijwoning reden genoeg
is om hem stemgerechtigd te maken - hoe ongerijmd is het dan niet dat wij zelf dat
recht níét hebben?
Er zijn meer van die absurditeiten bij de zaak van mannen en politiek. Beschouw
de weduwstaat waarin ik mij bevind! U allen hebt de heer KIJK IN DE POT gekend die
zes weken geleden uit mijn liefderijke armen gescheurd is. Hij was een braaf en
huiselijk man - maar ook niets meer. Hij was de burgemeester van onze gemeente.
Hij was het met lof; maar, door wie? Wie anders dan ik gaf hem al die heilrijke
plannen tot nut van 't Vaderland in? Plannen, die hij, al stotterend, in de raad
voorstelde zonder dat zij enige aandacht kregen? Waarom geen aandacht? Omdat ik
de overledene wel mijn hersens, maar helaas, in de raad niet mijn tong en
welsprekendheid kon lenen.
Wie kan mij nu met recht de titel van gewezen Burgemeesteresse der stad weigeren?
Mijn man was slechts mijn orgaan. Maar - na zijn dood verlies ik niet alleen die titel,
maar zelfs het stemrecht!
Ik zou dus mij van een nieuw diploma kunnen voorzien, door een derde huwelijk
aan te gaan. Voor die eer hebben zich reeds de burgers DROOGLONG, GRAANPIKKER
en STILLENDRONK aangeboden. U ziet de moeilijkheden waarin wij gebracht worden
wegens het wettelijk voorschrift alleen via onze man te mogen stemmen.
Neen, Burgeressen! Wij zijn hier bijeengekomen, om niet alleen maar ons stemrecht
achter het gordijn te mogen uitoefenen. Neen! Het gedrag, de voorstellen, de wetten,
het Patriottisme, de Sansculotterie van onze mannen zullen het onderwerp van onze
beschouwingen en beoordelingen zijn! Alle zullen zonder uitzondering ter tafel onzer
scherpzinnigheid gebracht worden en de revue passeren. Zo nodig zullen wij met al
onze seksegenoten een sekte van Sansjupes oprichten, in navolging
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van de Sansculotten, om een gepast evenwicht te bereiken. Ook wij zullen gewichtige
Dagbladen, Nieuwsposten en Observators laten drukken. In één woord, wij zullen
tonen dat wij evenmin als zij voor de poes zijn!
Laten onze boudoirnufjes (de erenaam van vrouwen onwaardig) ons rustig uitmaken
voor Judiths, Xantippes, Bemoeiallen. Wíj zullen wereldkundig maken dat DE
ONVERVREEMDBARE RECHTEN VAN DE VROUWEN GEEN GEWAANDE RECHTEN BIJ DE
VROUWEN VAN NEDERLAND ZIJN.

En als het waar is, helaas! dat de verlichting nog niet zo ver doorgebroken is dat
onze gebroekte Curators onze waarde in het politieke zonder vergrootglas kunnen
ontdekken, dan zullen wíj alles in het werk stellen om de republikeinse grondbeginsels
die ons bezielen aan de dag te laten treden!
(“Dat zullen wij! Dat zullen wij!” was het eenparig geroep van de gezamenlijke
vergadering.)
Dat zullen wij niet! hernam de spreekster van dit vrouwelijk parlement. Bij Pallas!
Dat zullen wij niet! Want de ondervinding heeft ons geleerd dat wij de grootste
wonderen verricht hebben met ons spel verborgen te houden.
Ik dacht wel dat het vuur der vrouwelijke welsprekendheid mij te zeer verleiden
zou! Ik heb gezegd!’
Na het uitspreken van deze hartelijke aanspraak ging de Vergadering tot de orde
van de dag over. Verschillende voorstellen werden goedgekeurd of afgewezen. De
belangrijkste waren de volgende:
Zullen wij het via onze mannen, broers, vrijers, adorateurs of anderen van het
geprivilegieerde geslacht daarheen dirigeren dat we simpelweg stemgerechtigd
verklaard worden, of zullen we tevens op onze verkiesbaarheid tot publieke ambten
aandringen?
Waarin bestaat vooral onze gelijkheid (zo al niet onze voortreffelijkheid boven)
het thans alleen bewindvoerend geslacht?
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Wat is de reden waarom vrouwen in monarchieën het opperst gezag mogen dragen
terwijl zij in democratieën daarvan zijn uitgesloten?

De historie van Japik de Boer (1797)
Japik was een rijke boer. Hij woonde in een middelmatig groot dorp. In voor- en
tegenspoed deed hij zich kennen als een eerlijk vaderlander. Hij redeneerde altijd
volgens zijn hart; zijn hoofd dwaalde wel eens, en dat kon moeilijk anders omdat
staatkunde nooit deel was geweest van zijn opvoeding en zijn onderwijs. Hij zag wel
dat er in ons land allerlei dwingelanden aan het bewind waren. Daartegen verzette
hij zich voor zover dat in zijn vermogen lag.
Met hartzeer maakte hij mee dat in 1787 het oude bewind weer hersteld werd. Hij
wilde niets met de overwinnaars te maken hebben. Liever trok hij zich terug, vrijwillig,
binnen huis en erf.
In zijn eenzaamheid leefde Japik ettelijke jaren. Hij las alles wat er ten voordele
van het patriottisme verscheen, los en vast. Die lectuur gaf hem allerlei denkbeelden.
Samen met het gebruik van zijn gezonde boerenverstand verschafte dit hem allerlei
denkbeelden en genoeglijke dromen.
Al zijn huisgenoten en knechten waren patriotten. Andersdenkenden verjoeg hij
van zijn erf. Verdulleme en Bij Sint-Braks! waren zijn gebruikelijke vloeken; tenminste
dit brokje land zal vrij zijn! - Hij begreep dat iedereen wel recht had op zijn eigen
mening; maar hij begreep óók dat hijzelf de vrijheid had om ieder wiens denkwijze
hem niet aanstond van de grond zijner vaderen te verjagen. - Kijk! zei hij, potdomme!
zo na benne we nog niet, dat ik den duvel voor me knecht moet nemen.
Wanneer 's avonds de arbeid verricht was, en zijn onderhorigen naar rust en
uitspanning verlangden, dan kwamen zij rond
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de oude Japik zitten; 's zomers in het open veld, en 's winters aan de warme haard.
Daar verkwikte vader Jaap (want zo noemden zij hem allemaal) hen dan met woorden
en werken. Hij gaf hun te eten en te drinken, en vertelde hun op zijn manier wat hij
die dag gelezen had. Dat deed hij met zo veel vuur en hartelijkheid, dat zijn
toehoorders dikwijls eten en drinken vergaten om naar de oude man te luisteren. Zo
ging menige koude avond en heet middaguur in genoegen voorbij.
Nu geloof ik zelf ook, zei Japik eens, dat de meesten van die grote bazen die voor
de omwenteling zo veul kak gemaakt hebben met derlui patriottisme, arrestokraten
en gatlikkers zijn. Kijk maar iens an, die heit een ambt van de prins gekregen! die
heit zijn post gehouen! die heit, met tranen in zen ogen, de eed van getrouwheid
afgelegd. Zijn dat mannen van stavast? Motten ze, om een handjevol geld, of om een
erfenis, of om een vriendelijk gezicht hun patriottisch geloof verzaken? Die en die
arme duivel mot op de vlugt, en de schout met zen dienders of het canaille zit hem,
janstramme! nog achter 't gat! - en, bij de dit en de dat, de gewone burgertjes motten
ervoor opdraaie en 't gelag betalen, hoewel ze niet half zoveul gedaan hebben als die
rijke sinjeurs, die maar achter de schermen zijn blijven zitten. Maar wacht maar! laat
er maar iens een omwenteling komen, dan zal het wel anders hieten! Potbonen! kijk,
dan zellen die brave eerlijke luidjes die nou het hazepad hebben motten kiezen, het
eerst geholpen worden en het meeste te zeggen hebben! dan zel 't beter gaan!
Vandaag de dag heeft Japik dit zijn gezegde dikwijls met tranen in de ogen
herdacht.
Toen de Fransen de oorlog aan Willem V verklaard hadden, trakteerde hij zijn hele
huisgezin op rode wijn. Jongens! zei hij, ik zel je niet zeggen waarom ik je een
vrolijke avond geef; maar, sakkerloot! je mot nou iens tonen, dat je het vaderland en
je vrijheid liefhebt. Aan 't endje van deuze oorlog zal je de klucht gaande hebben!
Kijk! dan zellen we de primadonna's wezen!
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Drinken maar, jongens! de broeders uit het wijnland komen ons verlossen, en alle
dispoten en arrestokraten zellen verdwijnen, net zoals de wijn uit je glaasjes!
Ook aan deze woorden denkt Japik thans met innige droefheid terug.
In een of ander blad gelezen hebbend dat de Fransen allerlei soorten van tempels
(voor de Godsdienst, de Vrijheid, de Gelijkheid, de Vriendschap en wat al niet)
bouwden, en dat daarbij allerlei plechtigheden en feesten plaatsvonden, wilde vader
Japik eens in het klein beproeven of ook hij niet een Vrijheidstempeltje zou kunnen
fabriceren.
Het ontwerp van de tempelbouw maalde de oude man zo door het hoofd dat hij
er 's nachts niet van slapen kon. Zijn hoogbejaarde vrouw zei dikwijls tegen hem: in
godsnaam, Jaap! leg toch stil en ga slapen! maar Jaap deed vergeefs zijn best om in
slaap te komen. Hoor wijf! antwoordde hij haar ten slotte; 't is of de duivel me regeert;
ik zel niet eer gerust slapen, voor dat ik een Vrijheidstempeltje gebouwd heb!
Pleuntje - zo heete de oude vrouw - ging recht in haar bed overeind zitten.
Wat zeg je, Jaap? wát voor een ding wil je bouwen? heb je nog geen huizen, geen
schuren en varkenskotten genoeg?
Ja Pleuntje! die heb ik genoeg, maar ik mot een Vrijheidstempeltje hebben. Alle
Fransen hebben er tegenwoordig een.
Wat motten we met dat ding doen; je hebt ummers de koornschuur; ken je die niet
gebruiken?
Och! loop, wijf! je hebt er geen verstand van. Jij leest geen vaderlandse
geschiedenis. Zo'n Vrijheidstempeltje is hiel wat anders dan een koornschuur.
Is het dan zo'n ding als Salomons ding?
Net als Salomons Tempel wil je zeggen! Nouja! het lijkt er wel een beetje op.
Wel goejegot! mot je dan ook je koeien en kalven daarin gaan verbranden?
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Welnee Pleuntje! Geen kalf of koe zal zijn staart missen! Zo'n Vrijheidstempeltje is
een gebouw voor plezier.
Zozo! dan is het zeker een soort van tuinhuisje?
Hm, ja, zoiets ongeveer.
Nou, bouw dan maar weg. Ik mag dat wel lijen.
Je kan er immers samen met mij in zitten?
Wel, waarom niet? we zellen er in de zomer 's ochtends een stukje in kennen eten;
en we kennen er 's middags thee in drinken.
Pleuntje viel daarop gerust in slaap. Maar Japik, die de dag zag aanbreken, sprong
zijn bed uit en begaf zich naar zijn erf, om eens te zien wat de geschiktste plaats zou
zijn om, buiten het blikveld van buren en voorbijgangers, daar een Vrijheidstempeltje
neer te zetten.
Dat was niet moeilijk, want Japiks boerenbedrijf was erg groot. Japik was de
vrolijkheid en vergenoegdheid zelf, toen hij een plek uitgekozen had. Hij stopte een
pijpje en ging al rokend en smokend op deze gewijde Vrijheidsgrond van de ene kant
naar de andere; hij mat met zijn voeten de omtrek die zijn nog te bouwen tempel
beslaan moest en genoot in die ogenblikken zaliger geneugten dan hij ooit sinds die
tijd genoten heeft.
Met ongeduld wachtte hij op het opgaan der zon - want dan zouden zijn knechten
verschijnen.
Kinderen! zei hij, toen hij de belangrijkste bij elkaar had, vandaag wordt er niet
gewerkt. We zellen eens recht patriottisch vrolijk wezen. Daar heb je ummers niks
tegen.
Niemand had er iets tegen.
Ik heb, zo ging hij voort, ien plan in me kop, dat mot ik ten uitvoer brengen, en
jullie allen mot me helpen. - De Fransen hebben, zoals je zekerlijk weet, een dikkedie
(decadi, wilde de oude man zeggen), en die mot ik ook hebben.
Wel nou, antwoordde de knecht voor het vee, denkende dat vader Japik van een
soort karnemelk sprak; als we maar weten waar die dikkedief van gemaakt wordt,
dan zelle we 't zo goed klaren als de Fransen: de Hollanders kennen zo goed en beter
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met zuivel omgaan as zij.
Japik begon te lachen. Dikkedie is geen zuivel, zei hij; maar 't is de tiende dag van
de week.
De tiende dag van de week!? riepen allen die het hoorden verbaasd uit. De tiende
dag van de week? maar de week heit maar zeuven dagen!
Vader Japik gaf hun hierop een uitleg van de decades en de decadi. Maar hij deed
het op zijn manier, dat wil zeggen zó, dat geen van de boeren hem begreep. Zij deden
echter alsof zij het begrepen, want de oude man werd doorgaans boos wanneer hij
niet verstaan werd en twee- of driemaal iets moest uitleggen.
Nou! zo vervolgde hij dus toen. Nou, op zo'n dikkedie hebben de Fransen allerlei
soort van tempels waarin ze zo veul as kerkje spelen, en daar gaan ze dan met ze
allen, twee aan twee, naar toe, met mooie wagens, en allerlei gedierte.
Wel jeminee joosje! riep een van Japiks zonen uit. Gaan de paarden en koeien
daar dan ook in de kerk?
Zwijg jongen, zolang ik spreek! zei Japik. - Ze maken dan een hele lange persessie,
en in die persessie is elk op zijn mooist gekleed; de ene verbeeldt de Vrijheid, de
ander de Gelijkheid; een ander Onzenlievenheer; een ander de Wijsheid, en zo al
meer. Als ze dan an den tempel komen, dan gaan de speullui op een balk zitten; dan
gaan de anderen an 't zingen en dansen, en dan bennen ze recht vrolijk. Nou, kijk!
zo wou ik het ook wel hebben, en daarom ben ik geresolveerd om hier een tempeltje
te bouwen, waar we alle dikkedies, in orde van batalje, naar toe zellen marcheren,
om er onze godsdienst in te houden.
Al de toehoorders gaapten vader Japik aan. Hij vertelde hun wonderen, waaraan
zij kop noch staart wisten te vinden. Zij geloofden echter dat het gedaan kon worden;
want anders, dachten zij, zouden de Fransen het niet doen, en zou vader Japik het
ons niet voorstellen. Maar hoe dat gedaan moest worden! - daar zat het probleem.
Je hebt 't gehoord, ging Japik voort. Maar nou wou ik wel
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iens horen, wat jullie er zoal van denkt. Kijk! ik zou de plank mis kennen slaan.
Spreek, jongens! zel 't niet mooi wezen, as we dat zo doen?
Het eenparige antwoord was: ja wel vader Japik! ja wel! hiel mooi! Sakerments
mooi! Wijs het ons maar, en we zellen bouwen als de bliksem!
En zo ging vader Japik met zijn vers geschapen Tempelbouwers naar de
aangewezen plaats. Nu was het niet zo dat hij een plattegrond van zijn Vrijheidstempel
ontworpen had. Hij had een plan in zijn hoofd; en om dat uit te voeren hoefde hij
niet veel meer te zeggen dan: zet die pilaar daar; die kroonlijst daar; dat altaar daar
enz. - en de tempel was dan zó gebouwd.
Hein, Piet en Klaas! riep hij; gaan jullie daar es staan! Jij daar! jij daar! jij daar!
enz.; en toen hij er acht hun standplaats had aangewezen, en ze nu eens wat
achteruitgetrokken of vooruitgeschoven had, toen had de oude man een volmaakt
grondplan van zijn gebouw daar staan.
Jongens! zei hij, toen deze acht boerenknuppels in orde stonden; overal waar je
ziet dat een man staat, mot je een paal zetten. Daar achter in de schuur kun je er
vinden. Van die palen zellen we dan pilaren maken. Nou aan de slag! Lustig! Handen
aan 't werk!
De acht symbolen van de toekomstige pilaren bleven roerloos staan, als Lots
huisvrouw. De andere boeren en boerinnen renden naar de schuur om de nodige
palen te zoeken. Rond elke van de mannen werd een groeve gegraven en nadat de
bouwschildwachten eruit gehaald waren zette men in elke put een paal, stampte die
met aarde vast, en ziedaar! Daar verhief zich de Tempel der Vrijheid in de grondverf,
op de vrije grond van vader Japik, hoog de hemel in!
Dat lijkt heel veul naar 't begin van een hooiberg! zei een bouwknecht.
Dat doet 't ook, zei vader Japik. Maar de vraag is niet waar 't op lijkt, maar wat 't
worden zel. Nou mot het dak erop.
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Van riet of van stro?
Ben je gek? Denk je dat de Vrijheid straks onder een rieten dak mot wonen? Zeker,
d'r mot iets op; maar dat motten ligusters, en triumfbomen, en feestonnen zijn.
Ja vader! dat is goed; maar die hebben we in de schuur niet.
Dan motten wij ze maken, of zien te krijgen.
Zou onze buurman ze niet hebben? Die doet toch altijd in tonnen en feestartikelen?
Tut, tut! Ik ben er niet voor, om bij de buren te lenen wat we zelf kennen maken.
Haal eens acht van de langste hooivorken die we hebben!
Die kwamen er. Japik liet aan elke paal, zo'n drie meter van de grond, een
dwarshoutje binden. Op die dwarshouten rustten vervolgens de tanden der hooivorken;
de einden der stelen bond hij samen in het middelpunt van zijn Vrijheidsgebouw. Zo
kreeg hij een tamelijk schuin aflopend dakgeraamte.
Zie daar, zei Japik. Nou benne we klaar. Nou heb je niet anders te doen, as dat je
al de bloemen en al de heesters plukt die je maar vinden kunt, en dat je die om de
palen en de hooivorken windt; zo ongeveer als je een meiboom mooi maakt.
Dat idee van de meiboom gaf ineens een duidelijk denkbeeld van Japiks
bouwontwerp. Iedereen ging aan 't plukken, zodat de hele tuin in een ogenblik een
kale bende werd. De kransen werden gemaakt, de stijlen omwoeld, en in korte tijd
was het zo ver dat de Vrijheidstempel er al aardig begon uit te zien.
Pleuntje was inmiddels ook opgestaan. Daar ze, als oude vrouw, ook wel zin in dit
spel had, ging ze naar haar kabinet, en haalde daar de vellen goud- en zilverpapier
uit, die ze in haar jeugd van de schoolmeester gekregen had omdat ze haar
catechismusvragen goed van buiten geleerd had. Dit lang bewaarde papier offerde
zij nu aan de Vrijheid op. Ze sneed, zo goed zij kon, er roosjes en sterretjes van, en
ze lijmde die hier en daar vast tussen de bloemen en heesters. Dat droeg de
goedkeuring
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van haar goedhartige echtgenoot zozeer weg, dat hij in het bijzijn van de jongelui
haar ettelijke kusjes op het mondje gaf.
Aan dit Vrijheidsgevaarte ontbrak nu niets dan loshangende guirlandes en
versieringen. Dat werd snel verholpen. Men bond, met rondgaande touwen, het hele
tempelgebouw aan elkaar. Aan die touwen hing men weer andere touwen, en om al
die rechte, dwarse, overdwarse, bochtige en strakgespannen touwen vlocht men
groenten en bloemen. De meest in het oog vallende hoeken werden vervolgens, op
raad van Pleuntje, versierd met oorijzers, speldenkussentjes, zilveren naaigarnituren,
manchetknopen, dasspelden, schoengespen en dergelijke. Ieder leende het zijne uit.
En zo werd op één enkele zomerse ochtend deze vrijheidstempel voltooid.
Terwijl de tempelbouwers een vrolijke maaltijd hielden (want vader Japik trakteerde
ze) stond hijzelf, het pijpje in de mond, te peinzen en te overleggen wat er nog aan
zijn meesterstuk ontbrak. Ten slotte schoot hem te binnen dat er nog een soort van
altaar wezen moest, waarop men aan de vrijheid offeren kon.
Hij had hier of daar gelezen, dat de vrijheidsaltaren die in Frankrijk thans het meest
in de mode waren, een ronde vorm hadden en zeker tot halve manshoogte kwamen.
Wat was er nu natuurlijker dan dat de oude man de karnton te binnen schoot? Die
had alle eigenschappen van een altaar.
Maar, nauwelijks had hij deze kleine moeilijkheid opgelost, of hij dacht aan een
andere. Hij had het beeld van de vrijheid wel - want die rol had hij zijn lieve Pleuntje
toebedacht - maar hij moest ook nog een zetel of een soort van troon hebben waarop
zij zitten kon terwijl men haar de offerandes bracht. Waarvan nu zo'n ding te maken?
Na veel hoofdbrekens vond hij er gelukkig dit op. Toen zijn volkje weer aan het
werk ging, liet hij al de lege tonnen en biervaten brengen die hij bezat, en hij liet ze
laagsgewijs op
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elkaar stapelen, als een piramide; met planken tussen de lagen in, om zo meer
vastigheid te geven. Op de platte top van deze piramide liet hij vervolgens een oude
leuningstoel plaatsen (Pleuntje zat altijd op een dergelijk soort stoel, wegens ouderdom
en wegens een zeker ongemak). Tapijten om deze troon te beleggen had de oude
man niet. Maar ook hier wist hij raad. Hij nam alle katoenen dekens die hem geschikt
leken en liet er de troon mee bekleden. Ten slotte liet hij er de nodige bloem- en
palmversiering aan toevoegen.
Om die troon nu nog volmaakter te krijgen wilde hij er, in navolging van Salomon
die er leeuwen naast had, ook zo iets bij krijgen. Maar Japik had geen leeuwen, en
bovendien vond hij die beesten veel te aristocratisch. Dus nam hij een paar grote
bulhonden en leerde ze met wat stokslagen stil te zitten op de middelste trappen van
de troon; een aan de linkerkant, en een aan de rechterkant van de vrijheidsstoel.
Toen alles klaar was, gaf Japik zijn volk een vrolijke avond en beval hun zich de
volgende ochtend gereed te houden, om dan de eerste Bataafse Decadi te vieren. Hij
legde iedereen de rol uit die hij moest spelen, met de vrijheid dat elk zich zo mocht
aankleden of opdoffen als men dacht dat bij het opgedragen karakter hoorde. Hijzelf
droeg zorg voor alle decoratieve elementen die de optocht moesten opluisteren. Het
was hier dat het vernuft van vader Japik zijn uiterste best deed. Maar ik heb al genoeg
voorbeelden gegeven van de artistieke smaak van vader Japik; en u zult ze straks
nog tegenkomen.
De volgende dag begon de optocht. Voorop gingen twee doedelzakspelers en een
violist; dit waren alle muzikanten die ze hadden kunnen krijgen. Daarachter twee
boeren die door vader Japik in 't harnas gestoken waren. Als helm hadden zij elk een
koperen sla-emmer op 't hoofd; een grote bodemloze blankgeschuurde melkbus sloot
hun om 't lijf (de overtollige ruimte was met hooi opgevuld); en als schild hadden
ze de koperen deksels van een paar nachtspiegels. Daarna volgden
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Afb. 13. De nieuwe Republiek wil ondanks of wegens alle aderlatingen maar niet genezen.
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een paar boerenmeiden, die de maagden der Vrijheid uitbeeldden. Ze hadden stijve,
lompe keurslijfjes aan en wijde hoepelrokken, en daaroverheen al hun beste zondagse
boven- en onderrokken. Als sluiers hadden ze een fijn beddelaken. Dat hadden ze
om hun keel en middel geslingerd. Verder hadden ze een vracht bloemen en palmen
bij en op zich; bovendien probeerden ze grote eierkorven vol bloemen op hun hoofd
in evenwicht te houden. Daaruit strooiden zij met hun ene hand links en rechts
bloemen, en met de andere hielden zij de hefbomen vast waarop het altaar der Vrijheid
stond. Dat was vrij zwaar. Het zweet liep hun dan ook aan alle kanten langs de rode
boerensmoeltjes; per slot van rekening waren ze zelf ook al met al die windsels zwaar
ingepakt.
Maar toen kwamen er belangrijkere personages. Die zouden beslist beter de
aandacht der toeschouwers gepakt hebben - als er tenminste toeschouwers gewéést
waren; maar daaraan had de goede Japik nu eens niet gedacht. Maar misschien is
hun afwezigheid wel zo goed, want er zijn altijd vitters en lasteraars die een eerlijk
republikein willen beschimpen.
Vader Japik zelf volgde achter de maagden der Vrijheid. Hij beeldde uit: de
toekomstige Bataafse Republiek! De manier waarop hij dat deed verdient beslist een
bredere beschrijving, juist omdat dit plaatsvond nog vóór 1795.
De oude man had in de eerste plaats drie damasten overhemden met zilveren
knopen aan. Hij had ze niet allemaal dichtgeknoopt, zodat men de rijke kleding
bewonderen kon. Om zijn keel had hij een bandje met gouden knopen. Van achteren
kon je een broeksband zien met twee zwaar-zilveren knopen met daarop de historie
van de kuise Jozef. Die dingen waren zo zwaar dat je je verbaasde hoe een grijsaard
die kon torsen. Voorts had hij een bruin jasje aan. Op de mouwen daarvan, de
knoopsgaten en de boordsels had hij nationale linten laten spelden. Over dat alles
had hij zijn dikste en duurste winterjas aangetrokken; daarop hadden Pleuntje en
haar oudste dochter
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een menigte bloemen, palmtakjes, sterretjes en zonnetjes van goud- en zilverpapier
bevestigd. De rest van zijn uitrusting was idem dito. In zijn ene hand hield hij een
oude snoeischaar. Dat kwam omdat er niets anders was, want begin 1788 had men
alles wat ook maar op een militair wapen leek uit zijn huis gehaald. Met die
snoeischaar beeldde hij de toekomstige gewapende macht van de Bataven uit. In zijn
andere hand hield hij een paar mosterdzaadjes. Want hij had ergens in de bijbel
gelezen dat die wel klein en veracht waren maar naderhand tot reuzen van bomen
zouden opwassen; en die zaadjes, vond hij, waren het zinnebeeld van de grootheid
en luister van de aanstaande Bataafse republiek.
Maar Pleuntje deed bepaald niet voor hem onder. Zij reed op de beste hooiwagen,
en had al die boerinnenkleren aan die een eeuw eerder in de mode waren geweest.
Het zonderlingst was haar hoofddeksel. Dat bestond eerstens uit een soort toque,
waaromheen ten minste dertig el Brabantse kant hing. Daarbovenop een raar wit
hoedje - ik ben de naam vergeten van dat soort hoedjes zoals dames ze vorig jaar
droegen. Boven op dat hoedje bevond zich een hele santenkraam van nationale linten,
pluimen en vederbossen; en, omdat vader Japik ergens gelezen had dat de Vrijheid
uitgebeeld wordt met losse zwierige en golvende haren, en omdat Pleuntje oud als
ze was nu eenmaal nauwelijks meer eigen haar bezat, had hij bij twee van zijn paarden
de staart doen afsnijden en die aan die hoedjes van Pleun doen vasthechten; een
beetje zo geschikt dat je een ogenblik kon denken dat het Pleuntjes eigen haar was.
Hoewel, door al dat lange, zwarte en wijduit golvende haar was Pleuntje er niet
bepaald beter uit komen te zien. Ze zag eruit als een ouwe bosduivelin. Maar omdat
Japik (en Pleuntje zelf ook) dachten dat zij hiermee donders mooi opgesierd was,
zullen we ons hier van verder commentaar onthouden.
Nou, die figuur van Pleuntje moest volgens vader Japik dus de binnenkort
verschijnende Vrijheid van Nederland uitbeel-
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den. En nu ja! Wanneer wij haar nú, op haar hooiwagen voorbij zagen rijden, zou
menig wijsgeer ertoe verleid worden te geloven dat het inderdaad diegene was over
wie de vroegere profeten ons zoveel fraaie dingen voorspeld hebben.
De rol van Nederlands Geluk en Welvaren was toebedeeld aan de knecht die de
zorg had voor het land. Die vriend had wel eens van de hoorn des overvloeds horen
spreken. Daarom had hij gedacht er goed aan te doen zich, als een soort sjerp, talloze
koeiehoorns om het lijf te hangen. Hij blies telkens op een andere hoorn, en voor
zover het mogelijk was daarbij iets echt verstaanbaars te produceren, probeerde hij
de woorden Vrede, Vrijheid, Welzijn te toeteren. Hij had een nieuwe boezeroen met
zilveren knopen aan, en daarover een hesje van groen damast. Hij had een ijsmuts
op die wel bedoeld zal zijn als een frygische muts.
Toen kwam er een jonge, vrij wilde stier te voorschijn. Die moest de Aristocratie
verbeelden. Zijn hoorns waren met goudpapier beplakt; hij had een grote hoornen
bril op zijn snuit en een oranje sjerp om zijn schonken. Op zijn achterdelen had de
goede vader Japik een bordje doen hangen, waarop met koeien van letters geschreven
stond: ‘Dit is een arrestokraat’.
Dit beest speelde zijn rol vrij natuurlijk. Hij werd geleid door zeven boerenjongens
die allemaal verondersteld werden Hercules te zijn. Tenminste, de oude man noemde
hen Heiklessen. Ze hielden het grimmige dier aan kettingen vast, zoveel als men er
had kunnen vinden.
Bij sommige vrijheidsoptochten der Fransen krijg je dan afvaardigingen uit de
verschillende grondwettelijke machten. Dat had Japik willen navolgen, maar zo iets
had hij nu eenmaal niet kunnen organiseren. Hij liet daarom zijn kinderen,
kleinkinderen, neven, nichten in rang achter de Aristocratie volgen, allemaal in hun
zondagspakjes, met bloemen en linten opgesierd.
Ten slotte werd de stoet besloten door een soort van gewa-
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pende macht, te weten een aantal maaiers en baggerlui die Japik in zijn dienst had.
Zij waren, allemaal verschillend, gewapend met zeisen, hooivorken, baggernetten
en zulk fraais meer.
Zo trok deze Vrijheidsoptocht de korenschuur uit; drie keer het erf rond, en zo
naar het veld van Mars, waar de Vrijheid haar tempel en altaar had.
Tijdens die tocht speelde de hele tijd de muziek. Als het een bekend wijsje was,
zongen alle zonen en dochters der Vrijheid mee. Tegelijk bulkte de stier en huilden
de bulhonden. Alles bij elkaar was het niet zeer harmonieus.
Vier of vijf keer trok men vervolgens de Tempel der Vrijheid rond; toen hield men
stil. De toekomstige Republiek trad toen naar voren en liet, met hulp der maagden,
de Vrijheid naar beneden klimmen. Daarna gaf vader Japik haar een zoen - de tranen
stonden op dat moment in zijn ogen - en geleidde haar de tempel in.
In de tempel werd Pleuntje met ontzaglijk veel moeite de troon op geleid en in de
leuningstoel neergezet. De oude vrouw had enige tijd nodig om op adem te komen.
De bulhonden schaarden zich aan haar linker- en rechterzijde. De stier werd, met al
zijn kettingen, aan de voet van de troon vastgemaakt (ze hadden daartoe een paar
krammen in de onderste laag tonnen geslagen). Vader Japik wilde hierdoor uitbeelden
dat de Bataafse Vrijheid, ten troon gezeten, de Aristocratie aan haar voeten gekluisterd
en in bedwang zou houden (Goede vader Japik! eenvoudige landman! wij vergeven
het u! Verlichter verstanden hebben er datzelfde merkwaardige denkbeeld op na
gehouden).
Nu werd het altaar de tempel in gedragen, en recht tegenover de Vrijheid neergezet.
Vader Japik, ofte wel de toekomstige Republiek, plaatste zich ernaast. Een der
maagden bracht een zilveren tabakskomfoortje, met een kooltje vuur erin. Een ander
bood op een zilveren schenkbord wat losse tabak aan, voor de Vrijheidspriester. Japik
nam het komfoortje met de ene hand en zette dat op het altaar. Met de andere hand
greep hij
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een hoeveelheid tabak van het schenkbord en smeet dit reukwerk op 't vuur, zodat
er vrijwel meteen een geweldige hoeveelheid rook vanuit de Vrijheidstempel naar
de wolken steeg.
Juist toen de eerlijke Republikein op 't punt stond een bij deze gelegenheid passende
rede te beginnen, gebeurde er iets dat niemand had kunnen voorspellen.
De stier, of de aristocratie, die zich tot dan toe aan de voet van de troon zeer
onderworpen had gedragen, kreeg plots de tabaksrook in zijn neus. Hij begon te
rukken, deed een geweldige sprong om de smookrijke tempel te ontvluchten, en de
negen of tien tonnen die aan zijn kettingen vastzaten rukte hij daardoor uit het
fundament van de troon; mét die tonnen denderde hij de weg op. De troon, van zijn
vastigheid beroofd, stortte met een vreselijk gerommel in, en Pleuntje ofte wel de
Vrijheid, werd samen met haar wacht van bulhonden begraven onder rollende tonnen,
hoepels en duigen.
De schrik en verwarring was in de eerste ogenblikken zeer groot. De menigte wist
even niet te besluiten of de stier gevangen dan wel de oude vrouw geholpen moest
worden. De stier raasde met al zijn kettingen en botertonnen over de weg, waar al
de boeren die hem zagen aankomen de vlucht namen, in de mening dat dit beslist de
duivel zelf was. Wat Pleuntje betreft: toen men haar ten slotte onder de puinhopen
vandaan gehaald had, vond men de arme vrouw helemaal buiten zichzelf en erg
gewond; bovendien had zij haar rechterbeen gebroken.
Onbeschrijflijk was de droefheid en geschoktheid van vader Japik. Hij gaf meteen
bevel alle verdere vrolijkheid te staken en alles af te breken. Wijselijk schoot het
hem ook te binnen om aan allen die van 't geval wisten, te verbieden er ooit over te
spreken. Dat beloofden zij, en dat kwamen ze ook trouw na.
Dokter, chirurgijn en soortgelijke figuren verschenen. Pleuntje kwam weer bij.
Maar haar verstand bleef geschokt; de beenbreuk was gevaarlijk en werd dodelijk.
Binnen veertien dagen was de oude vrouw een lijk.
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Afb. 14. De Republiek gaat zwanger van een nieuwe grondwet - maar dat kind wil maar niet komen.
Het nieuwe schijnt echter niets goeds te beloven.
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Bataven! in godsnaam! lacht toch niet om de eenvoud van de goede vader Japik die
de Fransen zo onbeholpen nadeed. En als u per se wilt lachen, steek dan eerst de
hand in eigen boezem; beziet nauwkeurig wat gijzelf gedaan hebt, en nóg doet. Lacht
dan; maar wordt tegelijk wijzer en beter!
De tijd is de vuilniswagen van alle ellende. Alle rampen en ellendigheden van het
leven haalt hij weg, schept ze in de put der vergetelheid. Vader Japik verging het
ook zo. Mettertijd troostte hij zich over het verlies van zijn beminde Pleuntje. Hij
vergat de malle historie, en legde zich toe op het lezen en uitzoeken van alles wat
zijn vaderland en het patriottisme betrof. Steeds keek hij uit naar de zegepraal der
Bataafse Vrijheid, vooral toen de Fransen bleven overwinnen en zij zijn vaderland
naderden.
Bij de omwenteling van 1795 kende de blijdschap van vader Japik geen grenzen.
Hij gaf onderdak en presenten aan vijftig, zestig Fransen tegelijk. Hij hielp en
ondersteunde de terugkerende patriotten. Hij gaf handenvol geld om Vrijheidsbomen
te planten. Hij bracht alle gewone belastingen op, en daarna de buitengewone, die
men na de revolutie oplegde. Hij deed al zijn zilverwerk aan het vaderland cadeau.
Hij ondersteunde de politieke clubs en sociëteiten en huurde voor eigen rekening
hele huizen voor hen. Zo werd meer dan tweederde van zijn bezit opgemaakt.
Ten slotte had vader Japik eens de gelegenheid om een eerlijk en openhartig
politicus te spreken. Hem vroeg hij hoe het nu eigenlijk ging; waar toch al het geld
bleef dat de burgers opbrachten? De staatsman gaf hem onpartijdig opening van
zaken. Vader Japik sloot zich in zijn kamer op, en stierf enige weken later aan een
uitterende ziekte.
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Brief van Cassandra (1797)
Mijnheer JANUS!
Ik ben een waarzegster, om u te dienen! Ik neem de pen op om u kennis te geven
van een visioen dat ik gisteravond gehad heb en om u een hondje van een
voorspellinkje te doen.
Ik zat dan gisteren te turen op de kaart van EUROPA, zonder mijn oog te vestigen
op een speciaal deel daarvan. Allerlei losse gedachten die als los zand samenhingen
vlogen mij door het hoofd. Zo dacht ik aan EUROPA en de witte stier die haar
ontvoerde. Ik verbeeldde mij die schone maagd, zittend op haar trouweloze geleider
terwijl zij met hem de baren van de onstuimige zee doorkliefde en uitriep: ‘Waar zal
ik ten slotte aanlanden?’ Waarop JUPITER, met de loeiende stem van de stier (maar
toch beleefd en pianissimo) antwoordde: ‘In ITALIË!’. Ik wendde mijn gezicht naar
dat deel van EUROPA en raakte in profetische verrukking. De avond viel reeds, maar
dat hinderde mij niet omdat het eiland CORSICA naar gelang het donkerder werd
steeds meer licht van zich afgaf: alsof er een ster van de eerste grootte van dat plekje
op de kaart opging. Een paar ogenblikken later zag ik, bij die wonderlijke illuminatie,
het been of de laars van ITALIË dansen, of liever hinkelen (want het huppelen op één
been kan geen dansen genoemd worden). Die beweging werd zo schielijk verricht
dat ik er het oog niet op kon houden. Het kon niets anders betekenen dan de aankomst
van JUPITER en EUROPA in de vruchtbare streken van ITALIË, en ik stelde mij de
verliefde maagd al voor als dartelend in de armen van de god. Kort daarna zag ik het
verlichte plekje op de landkaart veranderen in een lichtkransje of kroontje: zoiets als
waarmee heiligen in oude prentboekjes afgebeeld worden, een aureool. Het licht
werd flauwer en het huppelen nam een eind. Maar zoveel zag ik nog bij de laatste
glans van het lichtkroontje, dat het vermoeide been, in die vrolijke danspartij, zijn
hele knieschijf, het bovenste deel van het been en een deel van de
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kuit verloren had. Net voor het helemaal donker werd zag ik nog iets van de dij - die
was helemaal ontstoken en maakte een stuiptrekkende beweging. Ziedaar mijn
visioen!
En zonder verder iets te zien riep ik uit: ‘O Bonaparte! Gij zijt die aureool! O
Italiaanse Republiek, Venetië, Zwitserland enz.: gij zijt de knie, het bovenste deel
van het been, een deel van de kuit! O Frankrijk, gij zijt de dij! O...’
Ziedaar mijn voorspelling. Wilt u dit verder aanvullen, of aan de overdenking van
uw lezers overlaten? Ik laat dat aan uw keuze over.

Vraag van een meisje (1798)
De schouwburg, meisjes, en de fles,
veel eten, neuken, wildebrassen:
dat zijn er zes,
die 't minst aan volksbestuurders passen.
Oud Rome ging door deze zes verloren,
en Griekenland kwam door die zes ten val.
En jij, Bataaf? Snap je het al?
Hoe weet je dat dit lot jouw land niet is beschoren?
Mietje van de Bosch
In de Molstraat, op een kamer;
verder adres op het Binnenhof.

Puntdicht aan de koffiehuisrevolutionairen, om het hoekje (1798)
Wanneer een borrel 't vaderland,
kan redden, cabalisten!
Dan is die redding in uw hand.
En niemand, die u ziet, zal u die roem betwisten.
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Levensbeschrijving van Pieter van Woensel (1800)
Ter bevordering van de kunsten en wetenschappen is het bij vele volken de gewoonte,
om op de een of andere wijze mannen van verdienste te vereeuwigen en hun naam
te bewaren voor de volgende geslachten. Dit behoort zeker het geval te zijn bij de
Bataafse natie: de staatsregeling die we hier hebben stimuleert immers het naar voren
komen van mannen van bekwaamheid.
Van dit beginsel doordrongen, laten wij daarom op gedaan verzoek hier volgen:

De levensbeschrijving van Doctor Woenselius alias Lamplicht.
Ik werd geboren in Haarlem (zie de biografie door mijzelf geschreven, in mijn blad
De Lantaarn).
Mijn vader was daar geneesheer. Hij had de gewoonte soms drie dagen achtereen
te slapen. Zo verzamelde hij buitengewoon veel geestkracht. Tijdens een dergelijke
periode heeft hij mij verwekt. Zodoende zijn mijn genen buitengewoon spiritueel
van aard. Ik werd dan ook in recordtempo Doctor. Toen ik eenmaal die graad had,
ging ik scheep naar Rusland. Tijdens die tocht stak er op de Noordzee een storm op.
Ik vervloekte de elementen en het opperwezen zo erg, dat de schipper dreigde mij
over boord te gooien; ik hield me dus verder stil. Uit Rusland kwam ik weer thuis
zonder daar iets gepresteerd te hebben.
Vervolgens waagde ik me aan een reis naar Constantinopel, om daar mijn fortuin
te zoeken. Maar eerst arriveerde ik in Smyrna. Ik bezocht daar de Hollandse
ambassadeur en maakte hem wijs dat ik op een missie voor het land was; ik kreeg
daarom gratis onderdak. Na enkele dagen geloofden zij mij niet meer. Twee
sterkgespierde heren, voorzien van knuppels, sloe-
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gen mij op onbarmhartige wijze de ambassade uit. Bij elke weersverandering kan ik
daarvan nog de gevolgen voelen.
Toen ik te Smyrna niet langer kon klaplopen, ging ik in gezelschap van andere
kwakzalvers (een Engelsman en een Deen) naar Constantinopel. De verschijning
van drie Europese Doctors baarde daar heel wat opzien. Wij maakten daar gebruik
van, en gaven ons uit voor goeroes die een geheim middel bezaten om de pest te
genezen. We werden bij een aantal patiënten ontboden. Onze werkwijze had zodanig
succes, dat zij allen stierven (nog eerder dan doorgaans het geval is). De Sultan kreeg
hiervan informatie. Hij liet ons door zijn eigen arts een recept voorschrijven. Het
voornaamste ingrediënt van dit purgeermiddel was, dat wij gestranguleerd moesten
worden (of, op zijn Hollands gezegd: gewurgd).
Hierdoor kregen wij een doodsschrik te pakken. De Engelsman schoot zich meteen
door de kop. De Deen verhing zich. Ikzelf had die moed niet. Ik liet me besnijden,
en werd Turk of Islamiet. Zo gekleed heb ik mij nog laten portretteren (te zien in
mijn Lantaarn).
Op deze wijze aan het gevaar ontkomen maar toch niet zo zeker over de afloop,
keerde ik ongewurgd weer snel naar Holland terug. 't Is wel zo, dat ik tot op de dag
van vandaag (en zelfs terwijl ik dit schrijf) bij het horen van het woord wurgen
flauwval.
Terug in Holland, schreef ik mijn Reis naar Constantinopel. Daaraan heb ik meer
verdiend dan de uitgever zelf.
Toen ik dat geld erdoorheen gejaagd had, reisde ik naar Suriname. Daar kwam ik,
zag ik, en vertrok ik weer snel terug naar Holland.
Thans ben ik een bereisde Roel, en kan goed converseren over vreemde hoven en
landen. Mijn persoontje weet daarom goed de aandacht te trekken van voorname
lieden, mede omdat ik goed aforismen en wijsheden weet te debiteren, en iedereen
die verstandiger is dan ik, belachelijk weet te maken. Ik weet
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me te gedragen of ik boven alles sta en alles heb meegemaakt; dat geeft mij iets
geheimzinnigs en iets wat mij boven de gewone mensen stelt; ik heb geleerd
diepzinnig en mysterieus te kijken. En ook omdat ik me aangeleerd heb moeilijke
uitdrukkingen en woorden te gebruiken, word ik voor een geleerd man (zelfs voor
een diplomaat) gehouden. - Ik word gebruikt voor allerlei geheime machinaties, zelfs
als zij het belang van Willem van Oranje moeten dienen.
Die rol van intermediair heb ik altijd met zo veel succes gespeeld, dat het nooit in
mijn financieel nadeel afliep.
Ten slotte heb ik mijn grootste diplomatieke streek uitgehaald. Ik heb mijn blad
De Lantaarn gepubliceerd en ik heb daarin Frankrijk in een zeer slecht daglicht
geplaatst: dit heb ik als enige durven doen, als een staaltje dat niemand mij nadeed.
- Hierdoor werd mijn imago nog vergroot.
Nu heb ik al een sinecure als Doctor bij de marine op de kop getikt; mijn gezicht
krijgt nog steeds meer diplomatieke trekken; er wordt al gefluisterd dat ik straks zelf
ambassadeur word in...
Enfin, binnenkort kunt u hier het vervolg van mijn levensbeschrijving vinden.

De terugkeer van het oude (1801)
Ja, alles keert weer zoetjes terug naar het oude. De aanspreektitel burger wordt
nauwelijks meer gehoord. Weledele Gestrenge Heer, Weledele Heer, Mijn Heer dat soort dingen zie je weer op de brieven verschijnen. Zelfs op de preekstoelen
spreken ze weer van Hoogwelgeborene Vrouw, Hoogwelgeborene Heer. - De
verdeeldheid tussen patriotten en orangisten ebt steeds meer weg. In gemeenteraden
en andere bestuurscolleges zie je de radicale patriotten steeds meer verdwijnen. Ook
krijgen de knechten steeds meer van die livrei-achtige kledij terug. In het
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sociale verkeer zie je steeds meer het standsonderscheid in acht nemen. De oude
burger Salomon heeft ergens al zoiets gemompeld, dat het oude zich niet zo maar
laat opheffen; en dat geldt natuurlijk ook bij die superoude Bataven. Er zijn nog wel
sporen van de verdeeldheid: er zijn bij voorbeeld nog zovelen die uitgeweken zijn.
Kunnen die geen verlof krijgen terug te keren? Als alle partijstrijd toch voorbij is,
kan dat best. Alles circuleert. Het oude scheen voorbij, alles scheen nieuw geworden.
Nu zien wij het nieuwe voorbijgaan, en alles is weer oud geworden. Zo is het in het
fysische, zo is het in de morele wereld ook. Wij mensjes ménen slechts daarin een
rol van belang te kunnen spelen, te kunnen besturen naar het ons bevalt; maar wij
zijn slechts kleine radertjes; blijkbaar kunnen wij slechts dienstbaar zijn aan
doeleinden en plannen die wijzelf nooit hadden kunnen bedenken, laat staan dat wij
die ooit gewild zouden hebben.

De volmaakte wereld van Ezechiël Perfect (1817)
Oude lieden zullen het u nog weten te zeggen, hoe de heer Ezechiël Perfect, destijds
woonachtig binnen Leiden op de Breestraat bij het Rapenburg, in een huis, thans
opnieuw door een apotheker bewoond, altijd bij warm weer, na gedane maaltijd, in
zijn poepbruine kamerjas, en de rode slaapmuts op het hoofd, met een lange pijp
over zijn onderdeur verscheen; hoe hij daar eerst de neus in de wind stak om als het
ware het weer te proeven; en zich daarna op de bank voor het huis neerzette. Hier
begroette hij blijmoedig de vriendelijke zon met enige malen te niezen. Daarna ging
de oude heer zijn pijpje zitten roken. Daar overviel hem gewoonlijk de slaap in het
midden van deze zoete bezigheid - zodat de pijp hem uit handen viel, op de stoep in
honderd stukken viel, en de slag hem wakker maakte.
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Een meer verheven doel echter dan het niezen, het slapen en spijsverteren had deze
middagbezigheid van de heer Ezechiël Perfect. Zijn voornemen was altijd om te
mediteren - en dan zijn voordeel te doen met die gewaarwordingen, gezichten,
waarschuwingen die hem zijn dromen aanboden. Want volgens hem leverden de
overdenking der geleerden en hun meditaties dikwijls een onbegrijpelijk groot nut
voor de maatschappij op.
De stamnaam van Perfect was oud en aanzienlijk. Van dat geslacht telde men er
velen onder de eerste ontdekkers van Amerika: en wat betreft de uitvinding of
verbetering van het buskruit, de tabak, de filosofische en theologische geschillen, de
inquisitie, de geslachtsziekte, en meer zaken die te maken hebben met de verbetering
en vervolmaking van het mensdom - met al die zaken had dit beroemde geslacht zich
beziggehouden. Geleerden leidden het af van het huis der Parfettos, uit Spanje
gekomen. Bij alle revoluties in Spanje en Frankrijk waren de heren van de familie
Perfect altijd bij de hand; en als ze er niet mee te maken hadden was het omdat ze
toen niet meer leefden.
Van zijn vroegste jeugd af had deze goede kruidenmenger zich op het speculatieve,
het empirische en het voorspellende toegelegd. En toen zijn vrouw hem een vierling
gebaard had waarvan slechts één het leven behield, had hij omderwille van nader
onderzoek dat zou kunnen uitwijzen hoe in dergelijke gevallen de zich steeds
vervolmakende wetenschap dit leven voor de samenleving zou kunnen bewaren, drie
van deze Perfectjes op sterk water laten zetten. Hij bewaarde hen in zijn
apothekerswinkel. Voor het overige beschouwde hij het zó, dat de natuur daarmee
een onontdekte bedoeling gehad had. Het overgebleven jonge heertje Perfect, aan
wie vanaf den beginne die portie leven was toebedeeld die door de drie andere jonge
heertjes was afgestaan, wies in korte tijd bloeiend en tierig op, tot beschaming van
zijn uitgebleekte broertjes die boven op de toonbank geplaatst waren. Op zijn tiende
jaar had de natuur de
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ziel van de kleine Johannes met die ruime maat van bevallige hoedanigheden
voorzien, die alleen gemaakt zijn om een denkend wezen tot de hoogste bestemming
op te leiden; zodat Papa, die snel inzag met welk een schat het edel geslacht der
Perfecten vermeerderd was, en welk nut de mensheid tot derzelver vervolmaking
van de lieveling van zijn hart trekken kon, zich in gemoede verplicht vond de
schitterende vermogens van het joch te stimuleren. Het viel Papa niet moeilijk daarom
allerlei lessen te geven over de aanstaande vervolmaking - te meer omdat de oude
heer zijn eigen bestaan interpreteerde als een bewijs van zijn hoge bestemming.
‘Kijk, mijn lief zoontje’ zei de brave man, terwijl hij intussen een bestelling
laxeerpillen op de toonbank aan het vervaardigen was, en terwijl zijn zoon zich
amuseerde met de fles waarin zich zijn jongste broertje bevond. ‘Kijk, mijn
Johannesje! de grond van de leer der aanstaande vervolmaking gaat uit van het
principe dat het ons eigenbelang is dat vooruitgang eist. Die stelling is even
onmiddellijk duidelijk als het feit dat je kunt zien dat ik nu laxeerpillen maak. De
volmaaktheid, zo lang door grote mannen, heilige mannen en mannen die noch groot
noch heilig waren voorzien en voorspeld, is thans aan de kimmen! Sol Justitiae
illustra nos! Deze spreuk stond al honderdvijftig jaar op de ingang van de universiteit
van Utrecht te lezen. Niemand die erop lette. Dat het zo fraai gezegd was dacht geen
mens, maar nu is het pas echt mooi: omdat het plaats hebben zal! Want die zon, de
kraakheldere zon van alleen maar gerechtigheid zal ons binnenkort allen bestralen!
Het mensdom dat zich dagelijks al meer en meer verbetert, zal ten slotte helemaal
verbeterd, dat wil zeggen zonder gebreken - dat is: geregenereerd worden. Beter dan
met een uitgebrande pijp, zoontjelief! weet ik je dat niet te vergelijken. Dan niet
alleen beterschap maar ook licht! Want het mensdom dat zich verbetert, verlicht zich
altijd in dezelfde graad en vice versa, zoals de postwagen van Amsterdam naar Den
Haag en terug. En ten slotte zal dan alles

A.J. Hanou, Revolutie in woorden

97
zo verlicht raken, dat waar je ook gaat of staat je geen duisternis meer zult vinden.
Daarbij zullen, zeg ik even terzijde, de kaarsenmakers er niet erg op vooruitgaan.
Maar dat is hun zaak, en het grotere stoort zich aan het kleinere niet. Want alles gaat
vooruit, niets gaat achteruit, en niets komt terug: hieruit bewijs ik de vervolmaking!
Tot staving van wat ik zei, zal ik de verschillende beroepen eens op mijn gemak
langslopen! Kijk nu eens naar de juristen en advocaten! Is het niet bewezen, dat die
- een paar liefhebbers van de oude tijd daargelaten - veel minder schelden, oplichten,
de zaak verdraaien dan vroeger? Is het niet het gevolg van de gegroeide beschaving
dat zij thans in staat zijn op een slimme en vernuftige manier ons veel meer geld af
te troggelen, en dus ook beter gekleed, gehuisvest, gevoed zijn dan hun stomme
voorgangers? Dat bewijst toch zeker de naderende perfectie van de juristerij? Op
basis van elk nieuw buitenhuisje, op basis van elke nieuwe nerts van mevrouw de
advocaatse laat zich die vordering millimeter na millimeter bewijzen! En zo dichtbij
komt dan het rijk der gerechtigheid, dat ik het ogenblik zie naderen, waarop de
inbrekers en dieven eigener beweging naar de bajes zullen lopen om zich te laten
opsluiten!
Met de geneeskunde, mijn lieve Johannesje! gaat het precies zo. 't Is niet zo dat
de heren dokters naar het gevang willen om het mensdom voor de gevolgen van hun
kunde te behoeden, nee! maar die kunde zelf ziet men van dag tot dag, van uur tot
uur beter worden. Kijk eens hoe de geneeskunst sinds Boerhaaves dood is
vooruitgegaan! meer dan van de schepping der wereld af tot Boerhaave zelf toe! Let
eens op de nieuwe geneesmiddelen die dagelijks te krijgen zijn! 't Zijn er duizenden,
waarbij ik de oude die telkens opnieuw uitgevonden worden niet eens meereken.
Lees eens alle dag-, week- en maandbladen! Let op al die middelen ter voorkoming
en genezing, al die onfeilbare flesjes en doosjes! Zie eens hoe zij dagelijks de
besmettingsmethoden
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verbeteren, en door het aantal patiënten te vermeerderen zo de ziekte - dat spreekt
voor zichzelf - uitroeien! Er gaat een gerucht dat de kwalen van de mensen alleen
iets van de psyche zouden zijn en dat men die door praten kan verbeteren. Daarvan
zijn, zegt men, vooral de dames grote voorstandsters! En er is sprake van dat men
mensen die niet met een aspirientje te genezen zijn naar de zee of de bergen moet
sturen om te kureren. Daar zullen wij apothekers ook niet slecht bij varen als we
maar genoeg gecomprimeerde zee- en berglucht verkopen, om zodoende voor goed
geld iets wat zelf weinig waarde heeft te kunnen leveren, nog meer dan vroeger! Het is dus absoluut zo, mijn lieve zoontje! dat er nooit een tijd was waarin men zich
zo zeer op het experiment en bewijs toelegde als nu. En door al dat experimenteren
moeten we het zo ver kunnen brengen, dat we ten slotte precies weten wat een normaal
mens nu eigenlijk uithouden kan, en waardoor we hem op de gemakkelijkste wijze
het hoekje om kunnen laten gaan! De vervolmaking is in dit vak ten volle zichtbaar.
En dan nu de moraal en de ethica!’ vervolgde de apotheker, zich in de handen
spuwend om de pillen wat beter te kunnen rollen, ‘die moraal van ons! Laten we
daar ook eens een ogenblikje bij blijven stilstaan! En dan vraag ik je - is er wel één
ding op Gods goede wijde wereld waar je zo duidelijk de vorderingen kunt zien? Ik
zeg dat niet omdat de jonge geestelijken alle zwart of alle togen uitgetrokken hebben
en de oude nu al op de zondag van het openbaar vervoer gebruik maken, nee! ik zeg
het omdat men dat verdorie aan alles zien kan! aan de bescheidenheid bij voorbeeld,
aan de nederigheid, aan de gematigdheid; aan de gematigdheid vooral! In tolerantie
wandelen zij hun eigen vervolmaking tegemoet!
En de staatkunde dan, Johannesje! Mijn hemel, kijk daar toch eens naar! Je zult
moeten toegeven dat we hier met reuzenstappen vooruit zijn gegaan. Goliathstappen!
Toen we hier bij de hunebedders de grafelijke regering hadden, toen vonden
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onze voorouders dat alles even slecht ging. Het stadhouderschap van Oranje verscheen
en ieder bekende dat nu alles minder slecht ging. Dit bestuur verdween: en dat van
de republiek die ervoor in de plaats kwam, werd voor zeer goed gehouden. Maar
kijk! het stortte ineen. Oranje kwam opnieuw te voorschijn, en nu moest een ieder
bekennen: alles was nog veel beter! Dat zal duren tot er weer iets anders komt en
dan zal het allerbest zijn - want het is het nieuwste. En in de volmaaktheidsleer is
het een axioma dat het allernieuwste ook altijd het allerbeste is. Gevolgelijk betekent
dat, dat alle misstanden, groot of klein, op de duur uitgebannen zullen worden.
Welvaart, onbeperkte welvaart staat voor de deur; overvloed van alles; ieder raakt
voorzien en is tevreden. Geld wordt overbodig; want omdat niemand behoeften meer
heeft, wil ook niemand meer iets hebben. En waar niemand iets wil hebben, is ten
slotte ook niets meer: en waar niets is, valt ook niets meer te halen of te schrapen.
Onverstoorbare rust en eendracht komen dus opdagen. Onenigheden, rechtbanken
verdwijnen. - Dat krijg je nu van Verlichting, mensenliefde, algemene broederschap,
cossopollitisme (of hoe dat soort dingen heet)! Daar dank je dat aan! Het mensdom
bereikt het toppunt van geluk en dat geluk is - Volmaaktheid! Het politiek, moreel
en educatief Luilekkerland komt te voorschijn! Het duizendjarig rijk en het aards
Jeruzalem beginnen. Ik, oude man, zal het misschien nog beleven, want zo nabij
schat ik deze algemene en weldadige revolutie, dat de pillen die ik hier knijp,
misschien de laatste zijn zullen die het gelukkige mensdom nodig heeft.’
Papa Perfect had gesproken, en zoon Johannes had hem, gapend van verwondering,
aangehoord. Ontroering over wat hij gezegd had maakte zich meester van de vader
en sloeg over op de zoon. Van aandoening had Johannes zijn op sterk water gezette
broertje laten vallen, en de oude heer had in het vuur van zijn betoog al zijn
laxeerpillen stuk voor stuk nadat hij ze gefabriceerd had, ingenomen. Beiden weenden
van tedere ge-
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voelens over de toekomende volmaaktheid, die zij in hun mensenminnende bui zagen
oprijzen, die ze al voelden, die ze al proefden. Door verrukking vervoerd, stonden
zij, onbewust van hun daar-zijn, onbeweeglijk elkaar aan te staren. En zo zouden zij
misschien nog gestaan hebben, als het dienstmeisje van mijnheer Ezechiël die op
haar kousen rondliep, niet in het sterke water getrapt had waarin de jongste heer
Perfect lag rond te dobberen, en door een afgrijselijk schreeuwen had aangetoond
dat haar voetzolen de volmaaktheid nog niet genoeg waren genaderd om er zo maar
mee door de chemicaliën te kunnen lopen.
Door dit misbaar werden de beide manspersonen uit hun beider verrukking gehaald.
En, omdat het in de natuur meestal zo gaat dat een onverwacht gevoel weer een ander
gevoel opwekt, voelde de heer Perfect plotseling zulke verschrikkelijke snijdende
pijnen in zijn onderlijf opkomen, dat hij genoodzaakt werd zijn ongelukkig
dienstmeisje met een dubbele basstem te accompagneren en een allergruwelijkst duet
met haar aan te heffen, zonder dat hij eerst de oorzaak der ontzettende pijn die hem
daartoe aanzette, begreep. Pas later zag hij dat er van het spul voor de laxeermiddelen
maar zo weinig over was, dat hij er niet eens zijn kanaries mee had kunnen purgeren.
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Nawoord
Er is nooit een tijd geweest, waarin de Nederlanders zo lang en zo intens elkaar, om
politieke redenen, in de haren vlogen, als in het tijdvak 1780-1800.
Vanouds bestond er in de Republiek der Verenigde Nederlanden een tegenstelling
tussen de prinsgezinden en de ‘staatsen’: de burgergroepering die in de steden het
gezag vormde en van nature wat meer voelde voor een niet door een eenhoofdig
bewind bestuurd Nederland. Een autoritaire leider (de prins) was een bedreiging voor
hun macht.
Het lagere volk daarentegen zag meer heil in de prins. Hij kon de resten van hun
rechten beschermen tegen de willekeur van de regenten.
In deze situatie zouden verschillende coalities mogelijk zijn geweest in geval van
een crisissituatie. Dat er een crisis zou komen viel te verwachten. De Verlichting
zorgde overal in het Westen voor een versterking van het gevoel voor de rechten van
het individu en keerde zich tegen dogmatische en absolutistische stelsels. In 1776
was de onafhankelijkheidsverklaring van de Amerikanen een teken aan de wand. In
heel Europa keek men naar die revolutie; er werd scherp gelet op de principes op
grond waarvan dat jonge volk zijn staat en samenleving organiseerde. Ook in
Nederland. Daar heerste bijzonder het gevoel dat het staatsbestel politiek aan revisie
toe was.
De vierde Engelse oorlog (1780-1784), vooral om economische redenen gevoerd,
liep ellendig af. Nederland was in deze oorlog de bondgenoot van Amerika en
Frankrijk. Vooral de burger moest voor de schade opdraaien. In brede lagen meende
men dat die oorlog mede slecht verliep wegens het onpraktische handelen van Willem
V, die optrad als bevelhebber van leger en vloot. Met achterdocht herinnerde men
zich de oude banden die het Oranjehuis en Engeland verbonden.
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De burger wendde zich tot die partij die een anti-orangistisch verleden had: het
regentendom. Samen vormden zij de ‘patriotten’. Zij kozen tégen het zo gevoelde
Oranje-despotisme, vóór het recht zelf hun besturen te kiezen, tégen Engeland, vóór
Frankrijk. Brede kringen van de burgerij namen aan de discussies deel en eisten
steeds meer rechten op. De burgers vormden eigen gewapende korpsen. Dat alles
werd echter langzaam een bedreiging voor de regenten zelf, en voor de gesloten
stadsoligarchieën. De patriotten vielen uiteen in twee groepen. De grootste groep
radicaliseerde in steeds democratischer richting. De kleinste (de regenten, de
‘aristocraten’) zocht tegen 1787 langzamerhand steun bij de prins. Toen was het
echter al te laat. De groep die voortaan uitsluitend met de naam ‘patriotten’ getooid
werd, greep in vele steden de macht, koos zelf de gemeentebesturen, en maakte een
begin met pogingen ook het landsbestuur op moderner leest te schoeien, er een echte
volksvertegenwoordiging van te maken. In wezen had de prins de bondgenoot van
de patriotten kunnen zijn, hun leider. Dat werd een enkele keer ook door de patriotten
zelf erkend. Maar hij deed niets en poogde overal slechts de oude situatie te
handhaven. Het gevolg was dat er midden 1787 in Nederland een ware burgeroorlog
gaande was. Uiteindelijk liep een soort grens dwars door Nederland: ongeveer langs
de lijn Amersfoort-Utrecht-Vianen. Het vervolg is bekend: de orangisten riepen de
Pruisen te hulp, het verzet stortte ineen, en ten slotte capituleerde ook Amsterdam.
Vele duizenden radicale patriotten vluchtten over de grenzen, vooral naar Frankrijk.
Begin 1795 kwamen zij terug, samen met de legers van het inmiddels eveneens
gerevolutioneerde Frankrijk. In dat land hadden zij kennis kunnen maken met
principes en praktijk van weer een andere revolutie. Die principes poogden zij en
hun achtergebleven geestverwanten (dat was nog steeds het merendeel van de burgerij)
te realiseren, in een Oranjeloze republiek. Dat leidde tot een eindeloos politiek debat
waarbij de burgerij in het
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begin actief betrokken was. Staatsgrepen volgden elkaar op (1798). Ten slotte waren,
mede onder druk van Frankrijk, de scherpste kantjes eraf geslepen. Nederland verloor
zijn belangstelling voor de eindeloze hervormingen, hoewel enkele radicalen het
vuur brandend poogden te houden. Vergeefs: de tijden werden steeds slechter.
Twee decennia (burger)oorlog, partijstrijd, revolutie laten uiteraard ook hun sporen
na in de literatuur. En dat deed het hier beslist. Van Duinkerken heeft zelfs eens
gezegd dat een van de hoogtepunten van de Nederlandse letterkunde in dit tijdvak
gevonden wordt. Dat hoogtepunt is er inderdaad: in romans, in satires, in imaginaire
reizen, in de periodieke pers. Aan die hoogtepunten ging men in de negentiende eeuw
graag voorbij. Voor de victoriaan was het niet erg aanlokkelijk, dat tijdperk van
eindeloze ruzies onder de directe voorvaderen, de tijd waarin Nederland zijn positie
als grote mogendheid verloor.
Bovendien werd het grootste deel van de controversen meestal op niet zeer
hartverheffende wijze uitgevochten. Het ging er beslist niet erg netjes aan toe, het
merendeel van de tijd. Verdachtmakingen, onbeschofte aanvallen, vulgaire praat,
gescheld: dat allemaal was aan de orde van de dag. Schrijvers werden dikwijls betaald
om leden van de tegenpartij in een kwaad daglicht te plaatsen.
Een nieuw verschijnsel in onze literatuur is dat van de systematische propaganda.
Tijdschriften werden opgericht om bepaalde doelgroepen (boeren bij voorbeeld) te
informeren, te overtuigen, te indoctrineren. Er waren fondsen voor schotschriften.
Het juiste partijstandpunt moest bekendgemaakt en overgedragen worden. Hiermee
hielden zowel de eigenlijke intellectuelen als de beroepsschrijvers zich bezig.
Voor het debat in zijn geheel werden allerlei oude vormen opnieuw benut: de
schuitpraatjes, de burgergesprekken, de
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spectators. Het pamfletwezen kende een nieuwe bloei (en dus ook de daarin zo vaak
gebruikte subvormen: de apologie, de fabel, de bijbeluitleg, de begrafenisstoet, en
wat al niet). De partijen hielden het bepaald niet bij geleerde verhandelingen alleen!
Indien er maar een vorm bestond die de doeleinden van informatie, voorlichting of
debat kon dienen, dan is die aangegrepen en gebruikt. Maar er werden ook nieuwe
vormen geschapen.
Dit soort literatuur is sindsdien zelden herdrukt, nog minder bestudeerd. Dat is
niet helemaal onterecht. Meestal is het wegwerp-literatuur; zo was het toen ook
bedoeld. Maar dikwijls zit er toch iets tussen dat de moeite waard is: overtuiging en
emotie maken ons iets duidelijk hoewel de literaire vorm te wensen overlaat. Soms
ook is er goud te vinden. Vooral is dat het geval bij de imaginaire reizen (Paape,
Schasz) en in de satirische tijdschriften (bijvoorbeeld in de Janus Verrezen). Daar
is een ironie à la Sterne te vinden, een taalvirtuositeit, een verbeeldingskracht die
het gemakkelijk kan opnemen tegen alles wat er voordien of nadien op dit terrein
verschenen is. Alleen: we hebben dan te maken met teksten die nogal omvangrijk
zijn. U zult ze daarom in deze bloemlezing nauwelijks terugvinden.
Hier vindt u geen literaire hoogstandjes; trouwens, dieptepunten evenmin. Wel
een dertigtal voorbeelden van soorten debat, aanval, verdediging, propaganda. Er
bestaan ongelooflijk veel méér soorten. Maar ergens moet een grens getrokken
worden, bij een bloemlezing-klein-formaat. Misschien dat de politieke hartstocht,
de gekwetstheid, de brutaliteit, de bezeerdheid en woede toch enigszins zichtbaar
gemaakt zijn.
Zoals gebruikelijk is in deze reeks, zijn de teksten herspeld en aangepast aan het
moderne taalgebruik. Veelal zijn zij genomen uit een groter geheel, welk geheel niet
in deze bloemlezing paste. De uitgekozen stukken zijn zelf dikwijls weer ingekort.
Die grotere gehelen, of de genres waartoe de hier gedrukte
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stukjes behoren, zijn kort beschreven of aangegeven in de hierna volgende
Aantekeningen. Daar wordt ook kort de historische achtergrond gegeven die men
nodig heeft om de gekozen tekstdelen enigszins te kunnen plaatsen. Soms volgen
dan nog enkele noten, verduidelijkend voor bepaalde begrippen of namen die in de
tekst voorkomen.
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Aantekeningen
Leescedul (1781) 7
Lijk- of begrafenisbriefjes (= leesceduls) waren de hele achttiende eeuw lang een
geliefkoosd satirisch subgenre; maar nog meer vanaf 1775, toen de politieke strijd
steeds heviger werd. Het was natuurlijk verrukkelijk de lezer ervan te doen uitgaan
dat een gehaat persoon gestorven was. Bovendien bood deze vorm andere
mogelijkheden. In de lijkstoet - en de rang in die lijkstoet werd aangegeven in zo'n
leescedul - kon men de (in dit geval politieke) vrienden in een bepaalde volgorde
laten meegaan. Men kon aangeven: die-en-die behoren tot de familie en relaties van
de gestorvene, zelfs indien zij dat nooit openlijk hebben willen laten blijken. De
verplichte rouwmonstering bood de auteur bovendien de gelegenheid de lijkvolgers
te tooien met allerlei persoonlijke en politieke attributen die de hilariteit moesten
opwekken, en die karakter en politieke keuze van de rouwende in een kwaad daglicht
stelden.
Hier wordt geen persoon begraven, wel een tijdschrift: De Ouderwetse
Nederlandsche Patriot, een in zeer goede stijl door Rijklof Michael van Goens
(1748-1810) geschreven orangistisch blad, dat in 1781 met subsidie van het Hof
begon te verschijnen. Het was niet ‘overleden’, maar had wel tijdelijk moeten
ophouden. Van Goens zou van de stroom van tegen hem gerichte pamfletten in de
trant van deze Leescedul dermate overstuur raken, dat hij in 1786 Nederland verliet,
om er nooit meer terug te keren.
Haagse couranten - blad uitgegeven door de prinsgezinde Gosse.
Engelse doggen - verwijzing naar de Engelsgezinde prinsenpartij.
Gosse - Haags drukker en uitgever (1751-1794), tevens hof-
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drukker.
Luzac - Elie Luzac (1721-1796), Leids publicist en geleerde, stadhoudersgezind.
godgeleerde - Petrus Hofstede (1716-1803) anti-Verlichtingsgezind verdediger
van de gereformeerde orthodoxie.
Louis - Louis van Brunswijk, ‘de dikke hertog’, raadgever van de prins en ingenieur
van de orangistische politiek.

Lanterne magique of Toverlantaern (okt. 1782, p. 12-16) 11
Op kermissen en bij andere gelegenheden wanneer veel volk bijeen was, kon men
Walen of Savoiaards vinden, die met een lanterne magique, toverlantaarn, rarekiek
(of welke benaming ook gebruikt werd) een soort lichtbeelden vertoonden (zie de
afbeelding). Zij spraken gebrekkig Nederlands. De beelden vertoonden veldslagen,
bekende personages en gebeurtenissen - zaken waarover men gehoord had maar die
men graag eens in concreto zou willen zien. Bij het groeien van de politieke
animositeit is dit een probaat middel om op fictieve wijze de tegenstanders zwart te
maken. Zo wordt hier de patriotse auteur van het voorgaande pamflet (de Leescedul)
aan de galg gebracht (in feite stierf Hoefnagel pas in 1784, rustig in bed). De auteur
van deze Lanterne is Kees Vermynen, een lid van het Rotterdamse
zakkendragersgilde. Dat gilde was fel orangistisch.
Van Goch - kennis van Hoefnagel. Hij werd in 1778 te Amsterdam opgehangen
wegens moord (een crime passionnel).
Schuurman - Amsterdams patriots boekhandelaar en uitgever, die buitengewoon
veel strijdschriften uitgaf (en zo onder anderen Hoefnagel aan een inkomen hielp).
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Frank de Vrij, De Oranjeboomen. In Holland [1782] 14
De radicale patriot Pieter Vreede (zie hieronder over hem ook de toelichting bij Het
gestoorde naaipartijtje 1786) koos voor dit pamflet als auteursnaam een pseudoniem
dat twee maal (frank, vrij) de vrijheid van de Nederlandse burger beklemtoont. Die
vrijheid is ook zijn hoofdthema. Of nog beter: de neiging van de Oranjes zich als
dictators en onderdrukkers van de vrije Nederlanders te gedragen.
Daartoe geeft hij een republikeinse interpretatie van de vaderlandse geschiedenis,
in de vorm van een episch leerdicht, in code. Eigenlijk is het een parabel. In het begin
is er sprake van een bos, aan een stroom, in vrede levend. Het is er heet: te veel
bomen verdorren. Beraad volgt. De bomen besluiten één oranjeboom (uiteraard
symbool van het Huis van Oranje) in hun midden dicht bij het water te laten staan.
Zo kan hij groeien, en de anderen schaduw geven. Hij zweert hen te beschermen.
Gaandeweg blijkt dit een slechte boom te zijn die dit potentiële paradijs alleen voor
zichzelf wil hebben. Geleidelijk worden de andere bomen van hun water beroofd...
De eerste oranjeboom wordt door zon en bliksem geveld. Er zijn echter loten,
telgen. Steeds opnieuw laten de andere bomen zich ertoe overhalen zich onder
bescherming van die oranjebomen te stellen; tot het te laat is. De moraal is duidelijk:
burgers, ontwortel nú die exotische, van buiten gekomen bomen voorgoed!
Vreede voegde aan dit pamflet een cynische opdracht aan Willem V toe: die moest
als ‘beschermer der wetenschappen’ ook dit poëem beschermen.
In deze vijfde zang wordt, nog steeds in bomenbeeldspraak, de machtsusurpatie
van prins Willem III (de stadhouderkoning) bezongen.
wiens lot - het lot van de vroegtijdig (1650) gestorven Willem II. Na hem begint
het eerste stadhouderloze tijdvak.
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dennen - de broers Cornelis en Johan de Witt. De laatste wordt raadpensionaris van
de Republiek in 1653. Beiden worden in 1672 door het Oranjegepeupel vermoord,
vlak na het aan de macht komen van Willem III.
rijk van de overkant - Engeland.
rijk op 't vasteland - Frankrijk.
middelen stuit - Oranje zou expres niet voor een toereikende defensie gezorgd
hebben.
heesters - vermoedelijk: de calvinistische predikanten.
lage linden en kreupelbos - het plebs, het Oranjecanaille.

Catalogue raisonnée (1783) 19
Achttiende-eeuwers zijn verliefd op lijstjes en opsommingen. Fictieve lijstjes zijn
favoriet om politieke tegenstanders in een kwaad daglicht te stellen, bij voorbeeld
in de vorm van een boedelinventaris. Hierin past ook: de beschrijving van iemands
schilderijenverzameling. Uiteraard hebben de beschreven schilderijen nooit bestaan.
Hier gaat het om een patriots lijstje van een beroemde schilderijenverzameling. De
tijdgenoot móét hierbij gedacht hebben aan een van de belangrijkste verzamelingen
van Europa: die van Willem V op het Haagse Huis ten Bosch. Een verzameling die
als eerste museum van schilderijen kan gelden, omdat zij als eerste publiek
toegankelijk was.
G..ll..m. V - Guillaume (Willem) V.
gezwollen gezicht - Willem V had de naam een zuipschuit te zijn (‘Willem van
Bourgogne’).
V.n G..ns - Rijklof Michael van Goens (zie bij Leescedul).
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De Politieke Praatvaer (13 nov. 1784) 20
De Praatvaer was een produkt van de Leidse arts Pieter van Schelle (1749-1792).
Het was een van die bladen, bestemd voor de kleine burger, de ambachtsmensen en
boeren, waarmee de patriotten de propagandaslag in hun voordeel probeerden te
beslechten. Die bladen mikten op de eenvoudige lezers, uit bepaalde stad of streek
(hier: Leiden. Daar was de partijstrijd bijzonder hevig). De schrijvers legden op
bevattelijke manier de politieke ontwikkelingen op landelijk niveau uit; maar vooral
werd het lokale nieuws van de week doorgenomen. Daarbij werd het noemen van
namen niet geschuwd: iedereen behoorde te weten dat deze of gene tot die of die
partij behoorde. Zo werd er binnen het directe leefmilieu een enorme pressie
uitgeoefend. Die bladen droegen ertoe bij dat er lang de sfeer van een burgeroorlog
in Nederland hing. Soms bestonden die bladen al langer (Louw en Krelis bij voorbeeld)
en werden ze voor politiek gebruik heringericht. Ze waren er niet alleen voor lokale
groepen, maar ook voor andere categorieën. Voor vrouwen bij voorbeeld was er de
Grietje en Dieuwertje. De orangisten lieten zich overigens niet onbetuigd en schreven
ook bladen in deze trant: zo bestond er in Leiden, tegen de Praatvaer in, de
oranjegezinde Politieke Praatmoer. De formule is steeds dezelfde. Er is een aangever
of vraagsteller (hier: Jaap), die uitleg krijgt van een wat beter geïnformeerd of
verstandiger tweede persoon (hier: Piet de melkboer).
Lillo - fort aan de Schelde, boven Antwerpen. Er hing oorlogsdreiging in het
zuiden: keizer Jozef II wilde, nu de zwakte van de Republiek in de vierde Engelse
oorlog gebleken was, daarvan profiteren en eiste opheffing van de eeuwenoude
Nederlandse blokkade van Antwerpen en de Oostenrijkse Nederlanden.
Kumpel - Jan Willem Campbell gezegd Kumpel (1757-1826). Fel orangist. In
Leiden had hij Oranjeopstootjes georga-
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niseerd. Curieus avonturier, gesubsidieerd door de prins. Later langdurig in de
gevangenis wegens financiële malversaties ten nadele van de eerste mevrouw
Bilderdijk.
Trago - Leids oranjegezind bakker, gespecialiseerd in broodjes die hij patriotjes
noemde. Een der leiders van rellen in juni, waarbij het plebs leden van het Leidse
patriotse exercitiegenootschap mishandelde. Op 5 november was hij gegeseld en in
een tuchthuis gezet.

Het gestoorde naaipartijtje van Willem V (1786) 24
Naarmate de gemoederen verhitter raakten werden de pamfletten grover. De radicaal
Pieter Vreede (1750-1835) schreef als Harmodius Friso zeer felle teksten tegen de
‘tiran’ Willem V (vgl. het impressum van dit pamflet, waarin verwezen wordt naar
de vrijheidsstrijd van Wilhelm Tell en de zijnen tegen Gesner). Hij maakte op handige
wijze gebruik van het feit dat Willem de naam had wel eens buiten het huwelijksbootje
te spelevaren (zo zou freule van Lynden zijn maîtresse geweest zijn; zie ook de plaat,
waar Willem V na zijn vlucht naar Engeland zijn rust neemt te midden van dames).

Anonymus Belga, De Adel (1786) 28
(p. 124-129, 152-153, 160-165)
De theorievorming inzake een democratische staatsvorm, de gelijkheid van alle
burgers enzovoort kwam wat achterop: de directe conflicten eisten eerst de aandacht.
Maar de belangstelling daarvoor was wel aanwezig. Anonymus Belga, ofte wel de
Anonieme Nederlander, verwierp in zijn geschrift alle voorrechten van adel en
regentenstand. Hij was daar nogal emotioneel over (dat Belga verwijst ook naar de
Nederlanders als de
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oude vrije Germaanse Belgen, die niet onderworpen waren aan nieuwbakken
edellieden en die geen bevoorrechte standen kenden). Hij verwoordt een
gelijkheidsideaal zoals ook in de bekende Verklaring van de rechten van de mens
besloten ligt. - Als auteur wordt doorgaans gezien Petrus de Wakker van Zon
(1758-1818). Dat is echter helemaal niet zeker.
Sella curulis - zetel vanwaar af een Romeins magistraat recht sprak.
Bundelpijlen - de fasces (als teken van diens gezag voor een lid van de Romeinse
magistraat uit gedragen).

Advertentie voor een geneesmiddel 32
(Janus, 23 april 1787, p. 107)
Met veel plezier maakten beide partijen gebruik van ‘objectieve’ vormen ontleend
aan de nieuwsbladen en kranten: daardoor kwam de kneep des te harder aan. Hier
wordt een mededeling zoals apothekers, drogisten of boekhandelaren (bij wie ook
de gewone huismiddeltjes verkocht werden) ze inderdaad plaatsten, voorzien van
een nieuwe lading. De tekst spreekt voor zichzelf: de verrotte topklassen konden niet
op natuurlijke wijze blijven bestaan. Ze hadden Engels geld nodig, een
machiavellistische politiek.
Quarrésteeg - geen bestaande steeg. Quarrépruiken werden gedragen door de
hoogste stand.

Advertentie voor een uitgave 32
(Janus, 12 maart 1787, p. 55)
Deze pseudo-advertentie richt zich tegen het eindeloze gescheld van béíde partijen.
Die kwaal had het hele land aangetast: vandaar dat zelfs een (imaginair!) uitgevertje
op het kleine
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eiland Wieringen brood ziet in zo'n uitgave.
De genoemde scheldwoorden zouden in onze tijd eigenlijk vervangen moeten
worden door clichés die toch ‘zwaar’ zijn: termen als kapitalist, fundamentalist,
uitzuiger, junk, en wat dies meer zij.

Opsporingsbericht 32
(Janus, 5 maart 1787, p. 52)
Deze advertentie in de vorm van een opsporingsbericht verscheen drie dagen voor
de verjaardag van Willem V. Als de tijdgenoten al niet wegens de wasmerkjes ‘WVO’
begrepen hadden dat het om de prins ging, begrepen zij dat wel uit de rest van de
verwijzingen: het voorover lopen, de drankzucht, en zo meer. Dat hij te Delft
teruggebracht moet worden, hangt samen met het feit dat Delft een Oranjestad is:
daar vestigde zich Willem I, daar is de grafkelder van de Oranjes, enzovoort. Dat
Willem thuishoort in ‘De Gek’ (eigenlijk staat er: ‘het Kasteel van Momus’) begrijpt
de tijdgenoot ook goed. Delft kon namelijk bogen op het vermaardste gekkenhuis
van de Republiek.
Er zit ook een politieke mening in dit bericht verstopt. Willem heeft zich kennelijk
onttrokken aan de wettige ouderlijke macht: de Staten-Generaal, het parlement.
Volgens de steller van het bericht behoort dit orgaan dus macht te hebben over en
boven de prins.

Op de schotschrijvers (1787) 33
(Het vervolg van den nog bloejenden Oranjeboom, 1787, lied nr. 6)
Dit orangistische liedje lijkt op een aftelrijmpje. Misschien is het zo ook gebruikt. 't
Kan ook een ‘ex-tempore’ zijn, dat wil
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zeggen een voor de gelegenheid gemaakt gedichtje. Dat soort versjes werd vervolgens
wel geplakt op de deurpost van de persoon tegen wie het vers gericht was (zodat
voorbijgangers er tot hun genoegen kennis van konden nemen), op de deuren van de
kerk of een andere publieke gelegenheid. Hier is het gericht tegen patriotten, wier
geschriften als ‘schotschrift’, als oproerig pamflet beschouwd werden. De
eigenschappen opgesloten in hun namen geven aanleiding tot specifieke marteling
of straf. De namen zijn niet allemaal thuis te brengen, maar dat is minder belangrijk.
Er zijn bekende auteurs bij: zoals Pieter 't Hoen (1745-1828), redacteur van het meest
gelezen patriottische blad, de De Post van den Neder-Rhijn (1781-'88, met latere
vervolgen); en Wybo Fijnje (1750-1809), die later behoorde tot de leiders van de
democratische staatsgreep van 22 januari 1798. De Kruyer is geen werkelijke persoon,
maar de onder die naam optredende redacteur van het weekblad De Politieke Kruyer.

Bericht uit Hilversum 33
(Politieke Kruyer, dl. 9 (1787) nr. 472, p. 821-824)
Nederland was verdeeld tot op het bot, en buren bekeken elkaar met argwaan of
raakten slaags. Spionage, verdachtmaking was normaal. Het was de sfeer van een
burgeroorlog. Zeker in een kleine leefgemeenschap waarin een ieder elkaar kende
moet het leven soms ondraaglijk geweest zijn. Maar de partijstrijd werd juist door
sommige bladen (zoals de patriotse Politieke Kruyer) aangewakkerd. Daarin
verschenen berichten en brieven van plaatselijke correspondenten (hoewel die ook
wel door redacteur Johan Christiaan Hespe (1757-1818) opgesteld of verfraaid hebben
kunnen zijn), in hun eigen patois, over hoe de strijd aan het thuisfront verliep. Iedereen
kon zo te weten komen welke ‘verraders’ er zich in die plaats bevonden.
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Als voorbeeld een bericht uit het toen zeer dorpse Hilversum. Arie de Vlasboer
rapporteert op zijn heikneuters over de situatie in het Gooi. Die streek was strategisch
van belang: men zat daar klem tussen de oppermachtige patriotten in Amsterdam en
de stad Utrecht, en de prinselijke troepen in Amersfoort. Een paar weken later werden
dan ook vanuit dat oosten de patriotse revolutionairen onder de voet gelopen.
onder het koor - Arie heeft niet begrepen dat (leger)corps (Frans uitgesproken)
een ander woord is dan het hem welbekende (kerk)koor.

Berkhey, De Bataafsche Menschlijkheid (1) 36
(De Bataafsche Menschlykheid. Nieuwe uitgave [...] opgehelderd. Leyden
1804, p. 234-239)
Johannes le Francq van Berkhey (1719-1821), lector natuurlijke historie aan de
universiteit van Leiden, was een van de weinige begaafde orangistische schrijvers.
Vanwege zijn politieke voorkeur had hij het in het patriotse Leiden buitengewoon
moeilijk. De studenten waren er nog radicaler dan de burgers. Berkhey had er vele
jaren lang eigenlijk geen leven. Hier een voorbeeld van het dagelijkse leed, de stroom
van pesterijen die iemand moest ondergaan die in een milieu leefde met een andere
politieke voorkeur.
Vrijcorporisten - leden van de patriotse gewapende genootschappen (vrijwilligers).
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Berkhey, Bataafsche Menschlijkheid (2) 41
(De Bataafsche Menschlykheid. Nieuwe uitgave [...] opgehelderd. Leyden
1804, p. 159-160)
Deze tekst van Berkhey (zie over hem voorgaand item) is eveneens genomen uit zijn
toelichting in noten bij wat oorspronkelijk een enorm apologetisch gedicht was, in
563 strofen van elk zes regels. De laatste strofe eindigde steeds met het woord
‘menschlijkheid’. Feitelijk bedoelde het gedicht de onmenselijkheid van de
nieuwlichters aan te tonen: die vernietigden immers alles wat oud, beproefd en goed
was. De hier gegeven tekst is een commentaar bij strofen 62 en 63 in het gedicht
zelf. Die strofen luiden:
'k Leze in 's lands historiebladen
met ontroering in 't gemoed,
weer besmeurd met burgerbloed,
duizenden van euveldaden,
gruwlen van wraakgierigheid,
weedom voor de menslijkheid.
'k Zie Spinoza weer herrezen,
Hobbes kruipt weer uit de kist
met Voltaires atheïst:
God niet kennen, noch hem vrezen,
zedenleer van dierlijkheid
is nu troost voor menslijkheid.

Deze strofen, en Berkheys commentaar, geven precies weer wat veel orangisten
dachten. Zij waren dikwijls orthodox-christelijk en wezen álles af wat niet de geest
van het oude dogma ademde. Daarbij werd alles over één kam geschoren. Het is
immers duidelijk dat bij voorbeeld Hobbes en Spinosa een geheel verschillend
filosofisch stelsel verdedigden, andere
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religieuze inzichten hadden, andere maatschappelijke ideeën. Berkhey en de zijnen
wensten geen enkele positieve drijfveer te veronderstellen bij hun tegenstanders:
iedereen werd onmiddellijk gepromoveerd tot volbloed atheïst, afbreker,
destructieveling. Zij waren niet meer dan Judassen en verraders van het christendom.
In feite hingen althans in Nederland de meeste revolutionairen een soort ethisch,
vrijzinnig christendom aan.
Spinoza - Baruch de Spinoza (1632-1677), joods-Nederlands wijsgeer. In zijn
systeem brengt hij geen duidelijke scheiding aan tussen God en wereld (zoals de
christelijke theologie dat wel doet; reden waarom hij beschuldigd werd van
pantheïsme, en ook zijn ethica beschouwd werd als onvoldoende houvast biedend).
Hobbes - Thomas Hobbes (1588-1679), Engels wijsgeer. Een zeer praktisch
filosoof, die uitging van de gedetermineerdheid (niet de vrijheid) van het individu.
De staat (en niet de kerk) behoorde daarom te bepalen wat goed en slecht was in/voor
de maatschappij.
Molay - Middeleeuws grootmeester van de Orde der Tempeliers. Deze orde werd
als ketters beschouwd; Molay kwam op de brandstapel. Berkhey herhaalt hier op
rommelige wijze een ultrarechtse opinie van die tijd: dat de vrijmetselaars, als geheime
antichristelijke opvolgers van de Tempeliers, de drijvende kracht waren achter
jacobijnen en Revolutie. Deze complottheorie is lang achterhaald.
Werther - Goethes Die Leiden des jungen Werthers verscheen in 1774 (Nederlands
1776). Dit boek werd er in brede kringen verantwoordelijk voor gehouden dat het
sentimentalisme toenam, de jeugd verwekelijkte, normen vervaagden, plichten werden
verwaarloosd. In het boek pleegt Werther wegens een onbeantwoorde liefde
zelfmoord. Eind achttiende eeuw was men daarom vaak van mening dat die tekst de
oorzaak was van een toenemend aantal zelfdodingen.
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Mettrie - Julien Offray de la Mettrie (1709-1751), Frans materialistisch filosoof. In
zijn L'Homme machine (1747; de eerste editie verscheen in Nederland) stelde hij
zich op het standpunt dat er niet zo iets als een ‘ziel’ bestaat.

Gedicht bij de executie van Lodewijk XVI 42
(uit: Lodewyk de Zestiende, Lierzang. Tweede druk. [1793]
Op 21 september 1792 werd in Frankrijk het koningschap afgeschaft. Op 21 januari
1793 liet Lodewijk XVI het hoofd onder de guillotine. Daarmee was de Terreur in
volle gang.
In de lierzang zit iets van wezenlijke geschoktheid; de anonieme auteur laat iets
zien van zijn echte gevoel, voorbij het gewone retorische. Voor hem telt misschien
niet zozeer dat een Franse koning ter dood werd gebracht, als wel dat op een barbaarse
manier een man werd geslachtofferd, die in zijn land het gezag representeerde.
Álle gezag leek door de horden bedreigd.

Bericht over de Terreur in Frankrijk (1793) (1) 43
(uit: De Tiranny der Jacobynsche factie, in Frankryk; Nevens die derselve,
Vereenigd met het zig noemende Committé en Corps Bataaven in Nederland
1789-1793. [1793] p. 68, 70, 101)
De gebeurtenissen in Frankrijk waren erg genoeg. En de dreiging stond vlak voor
de deur: begin 1793 waren de jacobijnse legers (gesteund door een korps Nederlandse
patriotten) al in Noord-Brabant. In dit soort tijden verschenen er in de Republiek
vanouds propagandaboekjes bedoeld om het lagere volk en de schooljeugd te
indoctrineren. Hierin werd een zeer vaderlands gevoel aangekweekt. Nederland was
hierin altijd de onschuldig aangevallene, maar verdedigde zich met hulp van
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God en Oranje succesvol tegen de boze buitenlanders. In de loop der tijden verschenen
er zo ‘Spaanse’, ‘Franse’, ‘Engelse’ (bij de vierde Engelse oorlog, 1780-'84) en nu
‘Jacobijnsche’ Tirannieën. Dat de orangistische contrapropaganda tijdens deze oorlog
met Frankrijk voor het echte ‘volk’ bedoeld was, blijkt mede uit het archaïsche en
onbeholpen karakter van het prentje.

Bericht over de Terreur in Frankrijk (2) 45
(uit: De Spiegel der jeugd of nieuwe Fransche Tiranny [...]. Amsteldam
1793, p. 66-73)
Een stukje christelijke Nederlandse contrapropaganda, weer uit een ‘Tirannie’ (zie
voorgaande toelichting). Hier in de didactische vorm die toen populair was: een
opvoedend gesprek tussen ouder en kind. In die dialogen vraagt het kind en legt de
ouder uit. Hier is de zoon niet erg kinderlijk, eerder zeker van zijn christelijke
overtuiging. Dat past bij het apologetische van dit stuk. In de verte hoort men nog
het vraag-en-antwoordspel uit de catechisatie.
In dit stuk is de beschrijving van de herbegrafenis van Voltaire en de volgorde bij
de lijkstaatsie bijna volledig gehandhaafd. Deze eeuw is immers nog steeds verliefd
op ornamentele feesten, symboliciteit bij plechtigheden. De rouwstoet voor Voltaire
moet met ontzetting bekeken zijn: als een afgodische plechtigheid voor helse machten.
naturalist - een materialist; iemand die geen andere krachten erkende dan die in
de natuur aanwezig zijn.
deïst - iemand die God uitsluitend zag als schepper, als maker van het heelal
(Voltaire sprak van een dieu horloger). De God van de Openbaring (de bijbel) werd
daar niet bij betrokken.
Nationale Vergadering - de toenmalige Franse volksverte-
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genwoordiging.
Mirabeau - welsprekend Frans politicus (1749-1791); een van de leiders in de
beginfase van de Revolutie.
Varennes - In 1791 deed Lodewijk XVI een poging naar het buitenland te vluchten.
Te Varennes werd hij herkend en gearresteerd.
Saint-Antoine - In deze Parijse voorstad woonden de heftigste aanhangers van de
revolutie, die de meeste rellen veroorzaakten.
Calas enz. - personen voor wier rechten Voltaire tijdens het ancien régime opkwam.
burgerkronen - kransen van eikeloof, als beloning voor diensten door burgers aan
de staat bewezen (oorspronkelijk Romeins gebruik).

Grafschrift op Gosse (1794) (1) 51
(uit: Grafschrift voor P. Gosse, [1794])
Pierre Gosse junior (1751-1794) was ten slotte in 1794 werkelijk overleden. Dat lokte
een groot aantal spottende lijkdichten van patriotse zijde uit, want hij was een gehaat
man. Als uitgever in Den Haag (en hofdrukker van de prins) had hij een enorm aantal
orangistische bladen en pamfletten uitgegeven.

Grafschrift op Gosse (1794) (2) 51
(uit: Grafschrift voor P.F. Gosse, in zyn leven Agent van drie vorstelyke
Hoven, mitsgaders Boekverkoper van zyn Doorl. Hoogheid Prins Willem de
Vyfde [...] overleeden den 22 Maart, 1794)
Zie voorgaande noot.
Brittanje, Pruisisch hof - verwijzingen naar de landen door
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welke de prins ondersteund of gesubsidieerd werd (en dus Gosse evenzo).

Gelijkheid: onzin! (1794) 51
(uit: Onontbeerlyk zak-boekje voor de vrienden van Vryheid en Egaliteit.
Een Werkje van Vernuft en Smaak [...]. Alom te bekomen [1794]).
Dit werkje doet zich voor als een soort almanak voor patriotten (volgens de ondertitel
zou de schrijver zelfs door de Nationale Conventie beloond zijn), maar is feitelijk
een geheel van verhaaltjes waarin de ideeën van gelijkheid en broederschap
gesatiriseerd worden. De doelgroep is alweer: het lagere volk.
Mevrouw Danton - de echtgenote van de Franse politicus Georges Jacques Danton
(1759-1794). Hij is een van de mannen die de Revolutie haar vorm gaven. Maar ook
hij eindigde op het schavot, in 1794.

De prins: vlucht per boot naar Engeland (1) 53
(uit: Bussing. Kort Begrip, voor eenvouwige Oranjevrienden. In Gouda,
[1795]).
De hier als auteur genoemde Bussing (een orangistisch predikant uit Gouda) is níét
de auteur. Dat is een onbekende patriot. Het is wel de stijl van Bussing: die van een
predikant. Want dit stukje is gecomponeerd op de wijze van een belijdenisgeschrift,
een catechismus, een uitwerking van de implicaties van geloofswaarheden. Daar
hoort de archaïsche toon en woordkeus bij. De leerling moet antwoord geven op
vragen betreffende het geloof.
Daarom is het een satire: een voortdurende verwijzing naar het soort kennis dat
de rechtgelovige prinsenaanhang bezat,
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naar hun jargon, naar hun geloof. De bijbelplaatsen waar hier voortdurend naar
verwezen wordt (geformuleerd als: Nuis 11:19, met een tekst) zíjn echter geen
bijbelplaatsen. Het zijn fictieve passages. Daarin klinkt af en toe wel de nagalm van
bepaalde zinnen uit het Oude en Nieuwe Testament door. De aangewezen auteurs,
als Nuis zijn ook geen bijbelse auteurs, maar allen bekende orthodoxe en orangistische
dominees (die worden hier niet in een annotatie opgenomen: dat heeft weinig zin).
Het geloof zelf wordt ook gepersifleerd, met politieke bijbedoeling. De ontscheping
is een duidelijke verwijzing naar een centraal geloofspunt: de verrijzenis. Daar zal
door de patriotten om gelachen zijn, want een werkelijke (politieke) wederopstanding
van Willem V viel nauwelijks te verwachten. Ook andere religieuze begrippen spelen
een rol, zoals de lossing. Dat verwijst naar de verlossing, en naar de idee dat Christus
ons van zonden ‘loste’. Dit moet gezien worden tegen deze achtergrond: dat voor de
Oranje-aanhang de prins, en heel zijn voorgeslacht, gezien moest worden als Redder
des Vaderlands.
De originele tekst is gezet in een ‘gotische’ letter; dus in die lettersoort waarin de
bijbel toen nog uitsluitend gedrukt werd. Het is de letter van de gelovige, die weinig
anders leest dan juist dat boek. De letter van de oranjeklant dus.

De prins: vlucht per boot naar Engeland (2) 55
(uit: Naauwkeurig verslag, van de zo onverwachte als roemrijke en tegelijk
eerste zeetogt, van Neerlands dapperen admiraal generaal Willem den Vijfden
[...] [1795], p. 23-24)
in de kooi - Willem schreef inderdaad missiven met gebruik van deze woorden.
bij ons - in deze en volgende regels wordt gedoeld op een staatsiebezoek van de
prins aan Amsterdam.
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Felix - Felix Meritis, naam van het belangrijkste culturele gezelschap van Amsterdam,
en tevens van het gebouw waarin dit bijeenkwam. De prins ging hier op bezoek.

De oefening der schijnheiligen verstoord (1795) 56
(uit: [Bernardus Bosch en anderen] De Politieke Opmerker. Amsterdam
1795, p. 176-182)
In Amsterdam hadden op 18 januari de patriotten de macht van de regenten
overgenomen, nog voor de Fransen binnenrukten. Sindsdien werden in bladen als
deze Opmerker de politieke ontwikkelingen als vanouds becommentarieerd. Het
nieuwe bewind werd gecontroleerd op misstappen. Natuurlijk kregen de
(Amsterdamse) orangisten enige trappen na. Hier: de kleine gelovigen, die meestal
Oranjevereerders waren, en bij wie het gebruik bestond buiten de officiële kerk om
(die was hun dikwijls te vrijzinnig) in conventikels (oefeningen) bijeen te komen.
Daar heerste een wat meer piëtistische sfeer, daar kon een meer ‘hartelijke’ godsdienst
beoefend worden. De lekenvoorgangers werden dikwijls met achterdocht door
patriotten bekeken: het waren de, potentieel gevaarlijke, opinion leaders van het
gewone volk. Al eerder werd dit soort mensen door Verlichte auteurs beschreven als
verleiders. Dat deed bij voorbeeld Elisabeth Wolff. Op haar beschrijvingen van dit
type gelovigen lijkt dit stukje geïnspireerd (ook bij haar een broeder Benjamin).
Babylon - bedoeld zal zijn Frankrijk (even goddeloos als Babylon: Gen. 11).
Immelinkius - verwijst mogelijk naar een werkelijk bestaande Amsterdamse
dominee of voorganger.
Zuster Geelzucht - geel verwijst normaal naar afgunst, maar in deze tijd ook altijd
naar ‘Oranje-itis’.
Hieronymus Hus - een Johannes Hus (1369-1415) werd om
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zijn vroeg-protestante stellingen op de brandstapel gebracht. De Opmerker laat
opzettelijk de spreker blijk geven van onkunde.
Laurentius - stierf in 258 deze legendarische dood als martelaar.
Debora - in het Oude Testament profetes in Israël en de drijvende kracht achter
het bestuur. Bij de patriotten de gebruikelijke bijnaam voor de door hen als kenau
beschouwde prinses Wilhelmina, vrouw van de willoze Willem V.

Joods verzoekschrift om stemrecht (1795) 64
(uit: De Politieke Opmerker. A'dam 1795, p. 213)
Na de omwenteling kreeg ‘de Nederlander’ voor het eerst in de geschiedenis het
recht door zijn stem het bestuur van stad en land te kiezen. Alleen... wie is eigenlijk
een ‘volwassen’ Nederlander? Moet je daarvoor een eigen inkomen hebben? Horen
daar vrouwen bij? Zijn joden eigenlijk Nederlanders? Dat laatste werd niet als een
vanzelfsprekendheid beschouwd. De tamelijk radicale Politieke Opmerker vond het
wél vanzelfsprekend. Vandaar het door hem opgenomen ironische en fictieve rekest.
De vraag werd later in gunstige zin opgelost.

Verzoekschrift van Dirk Dirksen, poëet (1795) 65
(uit: De Politieke Opmerker. A'dam 1795, p. 211)
Spotdicht van een radicale patriot (zoals Bosch, auteur van de Opmerker, er een was)
op het soort ouderwetse patriotten van '87 dat nog steeds niet goed in de gaten had
waar het ideologisch om ging. Dat waren versjesmakers en ze meenden daaraan
rechten te ontlenen! Baantjesjagers! Ze dachten, zoals Dirk Dirksen, dat ambten nog
steeds als een soort privilege vergeven
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konden worden! Dat type gewin zoekende patriotten had geen kaas gegeten van de
gelijkheidsideologie.

Advertentie voor een kompas 65
(uit: Janus Verrezen I, 13 juli 1795, p. 76)
Deze politieke pseudo-advertentie haakt in op de gewone belangstelling voor de
natuurwetenschappen.
Burger Noach is natuurlijk ‘iedereen’: Noachs ark vervoerde indertijd ál het leven.
Elke burger kreeg in 1795 te maken met het feit dat er zo iets als ‘partijen’ bestond
waaruit hij kon kiezen: federalisten, moderaten en de nogal radicale unitarissen. Wat
wilden die? Omgekeerd wisten de nieuwbakken politici ook niet precies wat zijzelf
wilden, hoe ver men kon gaan en wat ‘het volk’ voorstond. Moest je niet weten hoe
de (volks)wind woei om je machtspositie te behouden?

Brief van een spectatoriale reiziger 66
(uit: Janus Verrezen I, 14 dec. 1795, p. 260-262)
Deze brief werkt verder uit waarover de Advertentie voor een kompas al principiële
vragen stelde: bij wie berust precies de macht? Waarheen wijst de naald? Hier wordt
een analyse gegeven van de situatie in het imaginaire land Gnomonia, uurwerkenland.
Wie windt wie op? Wie loopt er voor, achter? De suggestie is dus: er zijn altijd
verschillen, in welk land of welke staat dan ook.
Is dat aangeboren? Is het een kwestie van wilskracht? De lezer wordt verzocht uit
deze allegorie de consequenties te trekken, met betrekking tot zijn eigen samenleving.
spectatoriale - als van iemand die van buiten af (objectief) oordeelt.
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Bericht uit Muliebria 67
(uit: Janus Verrezen I, 18 jan. 1796, p. 293-297)
Dit halfserieuze, halfspottende bericht uit Muliebria (= Vrouwenland) haakt in op
het feit dat in de nieuwerwetse democratie vrouwen geen stemrecht hadden en slechts
de publieke opinie konden beïnvloeden via hun man. Dan moesten zij wel getrouwd
zijn! Naar de gewoonte van de tijd organiseren de vrouwen zich in een genootschap
(sociëteit), maar nemen helaas daarbij ook de gewoonte over tamelijk holle en
hoogdravende speeches te houden.
Cornelia Garrula - Cornelia Kletskous.
Semper fuit... - Zij is altijd de afschuwelijkste oorzaak van oorlog geweest.
Sansjupes - jurklozen (naar analogie van sansculottes: broeklozen).

De historie van Japik 72
(uit: Gerrit Paape, Vrolijke Caracterschetsen, en satirique
Leevensbeschrijvingen, van de belangrijkste Personaadjen, die hun rol op
het tegenwoordig Staatstoneel speelen, of gespeeld hebben [...]. 1797, p.
148-174)
Gerrit Paape (1752-1803) was een radicaal Delfts revolutionair. In 1787 moest hij
de vlucht nemen en hij woonde een tijdlang te Duinkerke. In 1795 kwam hij als lid
van de patriotse troepenmacht van Daendels mee terug naar het noorden. Maar hij
behoorde niet tot diegenen die nu een lucratief baantje kregen. Daar had hij het
waarschijnlijk ook niet naar gemaakt, want Paape was een tegelijk oprecht en toch
skeptisch mens, die ook met betrekking tot de patriotse ideologie ironisch kon zijn.
Dat blijkt ook uit onze tekst: een fictief verhaal, een uit een reeks karakterschetsen.
‘Karakters’ zijn een geliefkoosd acht-
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tiende-eeuws genre: de beschreven personen zijn niet zozeer echte individuen als
wel vertegenwoordigers van een bepaalde groep, representanten van een bepaald
psychologisch gedrag: typen. De lezer kon toetsen welke mensen uit zijn
kennissenkring vielen onder dit ‘karakter’, en er lering uit trekken.
Paape schetst in dit werk verschillende ‘typen’ patriot: de baantjesjager, de
stommeling die achter nieuwe politieke modes aanloopt en nooit echt iets begrepen
heeft, de armoedzaaier, de fanatiekeling, en zo verder. In die beschrijvingen toont
hij toch steeds een zeker begrip en mededogen. Hier krijgen we de intellectueel niet
erg stevig in zijn klompen staande plattelander, die graag mee wou doen aan de
komende heilstaat...
decadi(e) - Mede om de christelijke feestdagen en tijdsindeling in het algemeen
kwijt te raken, had de Franse Revolutie de maand ingedeeld in groepen van tien
dagen, waarbij één feestdag of vrije dag hoorde.
persessie - processie.
feestonnen - festons: bloemslingers, guirlandes.

Brief van Cassandra 89
(uit: Janus Verrezen III, 14 aug. 1797, p. 161-162)
Cassandra is als figuur een al uit de Oudheid bekend zienster. Haar visioen drukt
uit wat velen in Europa verlangden: een revolutie in kalmer banen geleid, een eind
aan de steeds wisselende regeringssystemen. Een sterke man! Cassandra ziet zo'n
betere toekomst als Napoleon Bonaparte meer macht zou krijgen. Die Corsicaan in
Franse dienst had zojuist met succes zijn veldtochten in Italië beëindigd (1796-'97).
Zeus had ooit in de gedaante van een stier het meisje Europa ontvoerd. Kon Napoleon
het werelddeel Europa niet schaken?
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Vraag van een meisje 90
(uit: De Revolutionaire Vraagal, of de zwager van de Politieke Bliksem,
1798, p. 36)
Patriotten hadden de naam schuinsmarcheerders te zijn. De maakster van het rijmpje
is gezien naam en adres waarschijnlijk een meisje van lichte zeden, op de hoogte
van de erotische gedragingen van de patriotten-regeerders. Ze geeft maar een
waarschuwing!

Puntdicht aan de koffiehuisrevolutionairen 90
(uit: De Revolutionaire Vraagal, of de zwager van de Politieke Bliksem,
1798, p. 176)
Het versje verwijst naar de situatie waarin de diverse vleugels van de patriotten
voortdurend bezig waren met het beramen of uitvoeren van staatsgrepen, zonder dat
aan het landsbelang gedacht werd.
cabalisten: partijfanaten, samenzweerders.

Levensbeschrijving van Doctor Woenselius 91
(uit: De Burger Politieke Blixem, 10 nov. 1800, p. 281-283)
Deze pseudo-autobiografie is een streek die de radicale Blixem Pieter van Woensel
(1747-1808) leverde. Van Woensel is een van de betere schrijvers van dit tijdvak,
een onafhankelijke geest, tegen het ‘oude’, maar zeker geen enthousiast aanhanger
van allerlei Rousseauiaanse revolutionaire optimistische ideeën over verbetering van
mens en maatschappij. Daar schreef hij zeer ironisch over, vooral in zijn tijdschrift
of almanak De Lantaarn (1796-1801). Hier wordt teruggeslagen.
Lamplicht - verwijzing naar Van Woensels Lantaarn (waarin
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hij de ware Verlichting verspreidde).
Rusland - wat hier meegedeeld wordt over Van Woensels reizen naar Rusland,
Turkije enzovoort berust op waarheid. Het is niet duidelijk of zijn reizen tevens
bedoeld waren als geheime diplomatieke missies. Het is wel aantoonbaar op basis
van stukken, dat hij in Rusland door de Nederlandse regering betaald werd als geheim
informant, of spion.
over boord - suggestie dat Van Woensel leek op, of zich gedroeg als, de (valse?)
profeet Jona.
ik kwam en zag - verwijzing naar Caesars opmerking: ‘ik kwam, zag, en overwon’.
Het overwinnen is er hier kennelijk niet bij.

De terugkeer van het oude (1801) 93
(uit: De Burger Politieke Blixem, 16 febr. 1801, p. 403-404)
De auteur van dit citoyen-tijdschrift hield zijn radicaal gemopper jarenlang vol. Maar
op zeker moment moest ook hij de realiteit van het herstel van het oude onder ogen
zien. Hij wordt, als Salomon in diens Spreuken, weemoedig en wijs.

De volmaakte wereld van Ezechiël Perfect (1816) 94
(uit: [Petrus de Wakker van Zon], Jan Perfect of de Weg der Volmaking,
vertoond in het leven en de zonderlinge lotgevallen van een voornaam
Wijsgeer. Een staats- en zedenkundige Roman der afgeloopene Wondereeuw.
Dl. 1. Amsterdam 1816. Hfdst. I-III)
De Wakker van Zon (1758-1818) kritiseert in deze roman niet alleen het
vooruitgangsoptimisme uit het begin van de negentiende eeuw (dat was toen weer
helemaal in de mode, onder invloed van Kant). Die kwaal was voornamelijk te wijten
aan de in de achttiende eeuw ontwikkelde gedachten (zie de ondertitel van het boek).
De naïveteit waarmee men dacht dat men de
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samenleving kon veranderen lokte zinloze revoluties uit. Als hoofdfiguur voert hij
in zijn boek op Jan Perfect, zoon van de half-intellectuele apotheker Ezechiël, die in
een grenzeloos optimisme meent mens en maatschappij te kunnen verbeteren. Het
optreden van Jan bezorgt hem echter een eindeloze reeks ongelukken.
Aldus tekent en karakteriseert De Wakker van Zon de mentaliteit die hij (achteraf)
verantwoordelijk achtte voor een lange reeks schokken in de samenleving.
Sol Justitiae illustra nos - Zon der gerechtigheid, verlicht ons!
Boerhaave - Leids hoogleraar geneeskunde (1668-1738) van internationale
vermaardheid.
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Verantwoording illustraties
Afb. 1. Lijkstaatsie Ouderwetse Nederlandsche Patriot (1781). Losse prent (UB
A'dam).
Afb. 2. Stempel uit: Lees-cedul om in staatsie en goede orde te volgen het Lyk van
[...] Patriot, Overleden den 17den December, Anno 1781. (UB A'dam, Pfl. R.k. 19).
Afb. 3. Plaat bij aprilnummer van: [Kees Vermynen] Lanterne magique of
Toverlantaern, O soo Mooi! Fraai Curieus! Vertoonende zeer duidelyk de wonderlyke
zaaken, die in deezen wonderlyken tyd voorvallen. In twintig vertoningen.
MDCCLXXXIII. (UB A'dam, o 77-71).
Afb. 4. Titelplaat van: Frank de Vrij. De Oranjeboomen. In Holland, (UB A'dam
Pfl. R. p. 5).
Afb. 5. Plaat toegevoegd in ex. UB A'dam (1754 A 22) van: De Politieke Praatvaar,
bestaande in twee-en-vyftig vaderlandsche gesprekken; ter bevordering van waare
vryheids-liefde en burgertrouw. Te Leyden, By C.F. Koenig, Boekverkooper op het
Rapenburg, over de Academie, MDCCLXXXV.
Afb. 6. Plaat van James Gillray, 1796 (= ill. nr. 64 in: Fashionable Contrasts.
Caricatures by James Gillray. Introduced by Draper Hill. London 1966.)
Het oorspronkelijk onderschrift luidt: ‘The Orangerie; - or - the Dutch Cupid
reposing, after the fatigues of planting. 16 September 1796.’
Afb. 7. Uit: De Tiranny der Jacobynsche factie, in Frankryk; Nevens die derselve,
Vereenigd met het zig noemende Committé en Corps Bataaven in Nederland
1789-1793. MDCCXCIII. p. 68 (UB A'dam Pfl. Tq 29).
Afb. 8. Uit: Onontbeerlyk zak-boekje voor de Vrienden van Vryheid en Egaliteit.
Een Werkje van Vernuft en Smaak. De Nationaale Conventie heeft den Schryver
bekroond dat hy zig aan 't Vaderland verdienstelyk heeft gemaakt [...]. Alom te beko-
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men. p. 16 (UB A'dam Pfl. Tt 1).
Afb. 9. Uit: (als boven).
Afb. 10. Plaat 18 uit: D. Hess, Hollandia regenerata. (UB A'dam 1730 B 4). Het
bijschrift luidt: ‘Ezech. 7:12 Het geweldt is opgereezen tot eene roede der
godtloosheyt’.
Afb. 11. Titelplaat van Janus Verrezen I (1795-1796) (ex. editeur).
Afb. 12. Titelplaat van Janus Verrezen III (1797-1798) (ex. editeur).
Afb. 13. Plaat 15 uit: D. Hess, Hollandia regenerata. Het bijschrift luidt: ‘Jerem.
51:9 Wy hebben Babel gemeestert, maer 't en is niet genesen’.
Afb. 14. Plaat 19 uit: D. Hess, Hollandia regenerata. Het bijschrift luidt: ‘Jesaja
14;29 Haare vrucht zal eene vyrige vliegende draeck zyn.’.
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