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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Inleiding
't Is niet veel goeds wat Franciscus Lievens Kersteman aan anekdotes weet op te
dissen over Jacob Campo Weyerman. Deze beroemde en beruchte achttiende-eeuwse
schrijver zou zich schuldig hebben gemaakt aan amoureuze veroveringen,
oplichterijen, flessetrekkerijen, vals spelen en wat al niet. Een vrijbuiter, een
vrijdenker, een charlatan, een libertijn, een onbetrouwbaar sujet was die Weyerman,
als we Kersteman mogen geloven.
En velen geloofden Kerstemans Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman,
dat in 1756 in druk verscheen, en het Aanhangzel uit 1763. De waardering voor
Weyermans oeuvre nam daardoor sterk af, omgekeerd evenredig met de waardering
van zijn biografie. Tot ver in de twintigste eeuw zou Weyerman als charlatan in de
literatuurgeschiedenis verschijnen, met nauwelijks of geen bespreking van zijn werk:
geschriften van iemand met zoveel op zijn kerfstok zijn per definitie niet
vermeldenswaard. Inmiddels is het tij gekeerd. Weyermans werk staat volop in de
belangstelling. Dat hij zich naar toenmalige of hedendaagse normen soms misdragen
heeft, vindt men, doet niets af aan zijn schrijverskwaliteiten. Maar, vraagt de lezer
zich misschien af, welke streken dichtte Kersteman eigenlijk Weyerman toe?

Inhoud Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman
Deel 1
Het begint al met Weyermans verovering van een Bredase schone met wie hij zich
op achttienjarige leeftijd vermaakt in zijn schildersatelier. Tegen de zin van zijn
moeder, die hem dan ook het huis uit schopt. Een reizend bestaan volgt.
Onderweg naar Parijs verleidt hij een jong meisje, dat hij weer aan de kant zet als
ze zwanger blijkt. In Parijs beproeft hij zijn geluk met de dobbelstenen en neemt een
actrice als maîtresse. Deze doortrapte dame giet Weyerman echter vol drank en gaat
er met zijn geld vandoor. Daarna, als kamerdienaar, vergrijpt hij zich aan de dochter
des huizes, zodat hij gedwongen is baan en stad de rug toe te keren.
In Lyon ontmoet Weyerman de beruchte rover Cartouche, met wie hij vriendschap
sluit: een hechte vriendschap. Zij maken er geen probleem van wanneer blijkt dat ze
het allebei gemunt hebben op een knappe
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Lyonese dame (En passant beschrijft Kersteman een staaltje van Cartouches
roverspraktijken).
Weyerman is inmiddels in Rome gearriveerd, waar hij een gesprek voert met de
paus in eigen persoon. Dat deze niet echt tevreden is over Weyermans atheïstische
denkbeelden, is duidelijk. Met de schilder Anthony van Dyck bevrijdt hij in Rome
de mooie mevrouw Volto. Haar man heeft haar in een onderaards hol opgesloten
omdat zij hem ontrouw geweest zou zijn. Hij vergist zich, zo blijkt. Later zal
Weyerman proberen mevrouw Volto te schaken, maar zij ontsnapt en trekt zich in
een klooster terug (Kersteman verhaalt nog een vergelijkbare geschiedenis).
Hierop volgt Weyermans kennismaking met een alchimist in Bern, die blijkbaar
de steen der wijzen heeft gevonden; uiteraard verleidt Weyerman diens fraaie
maitresse. In Leipzig beleeft Weyerman een avontuur met de zakkenroller
Zaldersteiner. Weyerman wordt beroofd, ondanks zijn eigen vingervlugheid, maar
weet op slinkse wijze meer dan zijn eigen geld terug te krijgen. Dit blijft echter niet
lang in zijn bezit doordat zijn vroegere Parijse maitresse en haar handlangers hem,
in Dusseldorp, wederom beroven. Weliswaar kan Weyerman zich van de boeven
ontdoen, maar hij blijft met zijn ex zitten. Door zijn toedoen belandt ze kort daarna
achter de tralies, waarna Weyerman zijn biezen pakt.

Deel 2
Terug in Breda neemt Weyerman de draad van zijn verkwistende leven weer op; het
erfenisje van zijn ouders is er snel doorheengejaagd. Vele goedgelovige schuldeisers
laat hij achter, wanneer hij met de noorderzon vertrekt, onder anderen kleermaker
Wierixs en pruikmaker Stokkermans. Onderweg naar Den Haag licht hij ook nog
een schout op. Daar boekt Weyerman zijn eerste schrijverssuccessen. Zijn leven lijkt
hij gebeterd te hebben. Na enkele jaren durft hij Breda weer te bezoeken: zijn
schuldeisers zullen hem wel vergeten zijn.
Het gaat echter snel weer mis. Weyerman gaat er met Gerritje Arends, het nichtje
van zijn gastheer, vandoor. Dankzij de spitsvondigheid van Weyerman wordt de
gastheer opgeborgen achterslot en grendel, en kan Gerritje geld en juwelen in haar
reisbagage meenemen. Weyerman wordt door de magistraat van Breda verbannen
uit de stad, maar op dat moment heeft hij er weinig weet van. Met zijn geliefde zit
hij in Londen, waar in rap tempo het geld van Gerritje wordt opgemaakt. Nadat blijkt
dat ze zwanger is, schudt hij haar op handige wijze van zich af. Daarna misleidt hij
herbergier Spencer, bij wie hij een tijdelijk en royaal onderko-
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men had gevonden. Hij klopt Spencer een vermogen uit zijn zak en vertrekt.
In Oxford ontmoet Weyerman Floris Frontinjacq (Voor Kersteman gelegenheid
een sterk verhaal te vertellen over diens belevenissen met de graaf van Koningsmark:
in een spookkasteel worden ze overvallen door valsemunters die de graaf weer van
zich weet af te schudden). Beide vrienden raadplegen een waarzegster, barones
Houlonnette. Zij voorspelt de spoedige dood van Frontinjacq en het levenseinde van
Weyerman in de gevangenis. Na, inderdaad, de dood van zijn vriend licht Weyerman
de hielen om zijn schuldeisers te ontlopen.

Deel 3
We komen Weyerman weer tegen in Delft waar hij een zoon heeft verwekt bij zijn
huishoudster. Zonder hen vertrekt hij naar Amsterdam, waar hij huisleraar wordt in
een regentenfamilie. Het keurige milieu waarin hij verkeert, beknelt hem echter. Hij
houdt het er niet lang uit, pakt zijn succesvolle schrijverspen weer op, schrijft onder
meer over zijn werkgever die hij zojuist heeft verlaten, en wordt dankzij dit satirische
stukje afgerost door de reusachtige Wouterje Duivelsterk.
Als schilder neemt Weyerman het op tegen een Italiaanse collega. Hij verliest de
weddenschap maar tijdens een kaartspel krijgt Weyerman door vals te spelen zijn
verloren geld terug. De schrijver Weyerman wint het echter van de schilder Weyerman
in geraffineerdheid. Hij schrijft anonieme smaadschriften, en strijkt zelfs het geld
op dat belasterden als beloning stellen aan degene die de lasteraar kan onthullen.
Ook de totstandkoming van het huwelijk van Weyerman verloopt niet geheel
smetteloos. Hij ontmoet in de trekschuit een onschuldig meisje dat hij mee lokt naar
Amsterdam. Haar ouders horen niets meer van haar en vrezen haar dood. Doch
Weyerman weet hen te verrassen en dwingt hun instemming en een bruidschat af.
Uit dit huwelijk krijgt hij twee zoons. Zijn vrouw overlijdt na vier à vijf jaar en laat
de kinderen in wanhoop en verdriet achter. Hij zou nooit meer trouwen. Zijn
oplichterspraktijken neemt hij echter weer spoedig op. Zo helpt hij een bankroetier
diens Leidse schuldeiser van zich af te schudden.
De slimheid en intelligentie van Weyerman komen ook tsaar Peter ter ore. Deze
is in Amsterdam zich aan het oriënteren op de scheepstimmerwerf en bij zijn vertrek
doet hij huize Weyerman aan. Tsaar Peter verzoekt hem mee te reizen naar Rusland
om historieschrijver aan het hof te worden. Doch Weyerman bedankt voor de eer.
Vervolgens bezoekt hij in
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het spinhuis de beeldschone Pretioza, op wie hij ondanks het recente verlies van zijn
vrouw verliefd raakt. Tevergeefs, want ook zij overlijdt (Intussen heeft Kersteman
wel uitgebreid haar liefdesavonturen verhaald).

Deel 4
Na zijn inwijding als vrijmetselaar krijgt Weyerman 's nachts ongewenst bezoek:
een bedelaarsjongen die hem kennelijk wil betrappen op mogelijk verraad van
vrijmetselaarsgeheimen. Kersteman beschrijft Weyermans goede inborst want deze
begeleidt daarna de jongen in diens schrijverscarrière.
Met zijn spitsvondig schrijven verdient Weyerman een goed belegde boterham en
hij krijgt zelfs een aanbod als spion te gaan werken, hetgeen hij overigens afslaat.
Aan zijn avonturen komt geen einde, lijkt het. Want in de postkoets zit hij met een
gezelschap dat vol lof over Weyerman spreekt. Weyerman converseert vrolijk mee
en hoort een van de inzittenden de wens uitspreken: was Weyerman ermaar op de
bruiloft van nicht Dina! Dat is tegen geen dovemansoren gezegd en op de bruiloft
zelf sluipt Weyerman ‘even’ weg met de gelukkige bruid.
's Ochtends, zo beschrijft Kersteman het leven van de schrijver, maakt Weyerman
vaak een wandelingetje. Zo ontmoet hij een lieftallig meisje, een maîtresse van een
stadgenoot. Weer een verovering van Weyerman.
Het laatste avontuur van Weyerman gaat over afpersing: voor de prijs van twee
zilveren kandelaars belooft Weyerman zijn slachtoffer te sparen in zijn geschriften.
Dit geval leidt tot zijn vlucht naar Vianen, zijn arrestatie en zijn gevangenschap in
de Gevangenpoort in Den Haag. Daar zit hij dan: met pen en papier, een gecensureerde
lijst met onderwerpen om in zijn geschriften te behandelen, en een menigte door
hemzelf gedresseerde muizen.

Deel 5
Kersteman begint zijn Aanhangzel met een biografische schets van Weyermans
moeder, Elisabeth Sommerell, ook genaamd Lys Sint Mourel. Aan de orde komen:
haar afkomst, haar geschiedenis waarin zij als jonge meid verkracht wordt, haar
vermomming tijdens haar vlucht als jongeman en haar indiensttreding bij legerkapitein
Campo Plantines. Gedurende haar krijgsdienst blijft haar vermomming onopgemerkt,
wat haar in staat stelt allerlei avonturen te beleven die het soldatenleven eigen zijn.
Na haar ontmaskering wordt haar onverschrokkenheid beloond door Willem III met
een jaarlijk spensioen. Uit dienst vertrokken trouwt ze; haar zoon ver-
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noemt ze naar de legerkapitein Campo Plantines.
Hierop vervolgt Kersteman met zijn biografica over Weyerman. Hij beleeft wat
avonturen in de trekschuit Leiden-Utrecht en later die van Gouda-Amsterdam. Op
de laatste route ontmoet hij twee opgesmukte Amsterdamse hoeren met wie hij in
een aangenaam gesprek verwikkeld raakt. Ze worden helaas van de boot gehaald:
door gerechtsdienaren die de dames een plaats in het spinhuis hadden toegedacht.
In Rotterdam leert Weyerman een getrouwde, simpele ziel eigenhandig hoe je
onvruchtbare vrouwen toch zwanger kunt maken. En wordt het huis uit gesmeten.
Vervolgens is hij de beruchte gauwdief Jan Rogier te slim af (over wie Kersteman
pagina's lang uitweidt).

Deel 6
In dit laatste deel tracht Kersteman aan te tonen dat Weyerman niet alleen slechte
maar ook goede daden verricht. Alleerst treedt Weyerman op als huwelijksmakelaar.
In Rotterdam helpt hij een goede vriend, later weer een kapitein van een
koopvaardijschip.
Uitgebreid komen vervolgens de belevenissen met de Baron van Sybergter sprake.
Deze alchimist heeft de steen der wijzen gevonden en belooft zijn vriend Weyerman
koeien met gouden horens. Ze nemen het er alvast van: met de zogenaamde nicht
van Weyerman, het Haagse hoertje Caleton, gaan ze een rondtoer maken, verkleed
als de prins van Japan en diens gevolg. Uiteraard wordt het gezelschap ontmaskerd.
Als kwade vrienden gaan beide heren uit elkaar.
Zijn hulp aan de jongeman die verliefd is op een rijke weduwe, zou Weyerman
later noodlottig worden. De weduwe heeft namelijk geen trek in de jongeman, waarop
deze snode listen moet verzinnen. Hij vraagt Weyerman, tegen ruime betaling, in
diens tijdschrift een lasterlijk stuk te schrijven over de weduwe en een aankondiging
van een vervolg erop. Dit gebeurt. Maar de weduwe laat Weyerman bij zich komen,
die, verliefd geworden, direct van zijn verdere smadelijkheden afziet. Tegen zijn
verwachting in krijgt hij hier echter geen geldelijke beloning voor. Als ze hem niet
snel twee zilveren kandelaars laat bezorgen, schrijft hij haar later, dan publiceert hij
zijn voorgenomen artikel alsnog! Ze geeft hieraan gevolg, maar desondanks - zij het
buiten toedoen van Weyerman - verschijnt haar levensverhaal in de pers.
Andere afpersingspraktijken van Weyerman volgen. Men raakt beducht voor hem
en zijn venijnige geschriften. Men mijdt zijn gezelschap, tenzij men hem tegen
betaling een stekelig stukje wil laten schrij-
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ven. Voor geld doet Weyerman alles, zo blijkt ook uit het verhaal waarin hem verzocht
wordt te schrijven over het huwelijk van een voornaam heer met zijn werkmeid. Nog
voordat dit gebeurt, krijgt het slachtoffer van Weyermans pen er weet van en koopt
hij het lasterlijke stuk af.
De haat van Weyerman jegens gierigaards doet hem geheel belangeloosde zielige
zuster van een vrekkige woekeraar bijstaan. Kersteman verhaalt tevens het voorval
in een Scheveningse herberg, waar Weyerman een kennis, een klaploper, een truc
levert waardoor die voorgoed is genezen van zijn gierigheid.
Afpersingspraktijken en bedreigingen nopen Weyerman uiteindelijk te vluchten
naar de vrijplaats Vianen, maar zelfs daar weet de sterke arm hem te vinden. In de
Gevangenpoort in Den Haag wacht hij zijn vonnis af: levenslang. Daar schrijft hij
een zestal vertogen: over de vrijheid, de vriendschap, de liefde, het huwelijk en over
het karakter van schrijvers.
En met de ‘letterlijke’ weergave van deze vertogen beëindigt Kersteman zijn
biografie over Jacob Campo Weyerman.

Biografie Jacob Campo Weyerman 1
Verhalen over een beroemd ingenieus oplichter en diens stompzinnige slachtoffers:
daar smulden Kerstemans lezers van. Verhalen waarin Kersteman het niet zo nauw
nam met de grens tussen feit en fictie. Verscheidene malen verwijst hij wel, omwille
van zijn geloofwaardigheid, naar zijn zegslieden, zijn bronnen.
In hoeverre men de anekdotes over Weyerman geloofde, weten we niet. Maar wel
gaat hier het gezegde op: waar rook is, is vuur. Met andere woorden: Kersteman zal
wel overdrijven maar er zit in zijn biografie een grote kern van waarheid. Bovendien,
zo redeneerde men, zal een schrijver met zo'n lasterlijke pen wel meer op z'n kerfstok
hebben dan alleen afpersingspraktijken.

1

Voor een gedetailleerde biografie en bibliografie zie P. Altena [e.a.],‘Jacob Campo Weyerman
- Overzicht van leven en werken’. In: Het verlokkend ooft, Proeven over Jacob Campo
Weyerman. Ed. P. Altena, W. Hendrikx [e.a.]. Amsterdam 1985 p. 16-35; G.J. Rehm, ‘Jacob
Campo Weyerman en zijn familie [...]’. In: Nederlandsche Leeuw 75 (1958), k. 353-365;
T.J. Broos: Tussen zwart en ultramarijn. Amsterdam 1990. [Atlantis 1]. Proefschrift Nijmegen
1990, p. 2-42 en 258-263; M. de Vries: Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken
van Jacob Campo Weyerman (1677-1747). Amsterdam 1990.
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Inmiddels is er een groot aantal biografische gegevens over Weyerman bekend. Niet
in de laatste plaats is hijzelf er debet aan geweest dat we het relaas van Kersteman
kunnen verifiëren (hoewel we ook auto-biografische gegevens altijd kritisch moeten
bezien) 1.
Jacob Campo is geboren op maandag 9 augustus 1677 in het legerkamp bij
Charleroi. Zijn vader heet Hendrick Weyerman, ruiter in het regiment blauwe garde
van de Graaf van Portland. Of hij lakei is geweest, is niet bekend 2. Over zijn moeder,
Elisabeth Sommerell, doen vele verhalen de ronde, mede dankzij Kersteman 3. In
werkelijkheid is ze marketentster geweest; zo heeft ze haar toekomstige echtgenoot
leren kennen. Jaren later wordt ze eigenaresse van een goedlopende herberg in Breda.
Op 11 oktober 1676 vindt het huwelijk plaats van Weyermans ouders 4. Vanaf oktober
1680 woont de familie Weyerman in Breda. In 1695 overlijdt Weyermans vader, in
1723 zijn moeder.
In Breda neemt de jonge Weyerman naar eigen zeggen schilderlessen bij Ferdinand
van Kessel. Van onmin met zijn moeder zijn geen gegevens

1

2

3

4

Jacob Campo Weyerman: De leevensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders en
Konst-schilderessen (Dordrecht, Ab. Blussé 1769). Deel IV, en her en der verspreid in zijn
geschriften. Een contemporaine bron is ook de Sententievan den Hove van Holland, tegens
Jacob Campo Weyerman, Gepronuncieert den 22 July 1739 ('s-Gravenhage, Paulus en Isaac
Scheltus 1739).
A.J. Hanou, ‘Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid, enkele nieuwe gegevens over Campo's
vader’. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (hierna: MedJCW) p.
329-331.
In het Aanhangzel van de Zeldzaame levens-gevallen dist Kersteman fraaie verhalen op over
haar belevenissen als soldaat Tobias Morello. Waarschijnlijk heeft hij zich op haar
wederwaardigheden laten inspireren in zijn biografie De Bredasche heldinne, of merkwaardige
levens-gevallen van Maria van Antwerpen [...] ('s Gravenhage, Ottho en Pieter van Thol
1751). Zie hierover de editie van F.L. Kersteman: De Bredasche heldinne. Ed. R. Dekker
[e.a.]. Hilversum 1988.
P.J.H. Goossens, ‘Rectificatie en nieuwe vragen’. In: MedJCW (okt. 1981) nr.42, p. 448.
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bekend 1. Wel legt hij het aan met de herbergiersdochter Catharina Snepp bij wie hij
in 1703 een zoon krijgt 2. Nadat hij volleerd is, vertrekt Weyerman in 1704 als reizend
schilder naar Londen om diverse schilderopdrachten in de wacht te slepen. Ook later,
terug in zijn geboorteland, werkt hij als schilder in diverse steden. Af en toe haalt
hij in zijn geschriften uit naar zijn opdrachtgevers, als die hem slecht betalen. Of hij
in Rome is geweest, en daar bijvoorbeeld de Nederlandse schildersbent heeft
opgezocht, is niet bekend. Verder weten we dat hij in Frankrijk is geweest en - vaker
en langer - in Duitsland.
Behalve met schilderen houdt Weyerman zich ook bezig met schrijven. Zijn eerste
toneelstukkenverschijnen al spoedig. Daarnaast is hij actief in de kunsthandel,
waarvoor hij enkele malen de Noordzee oversteekt.
In 1720 laat hij de eerste aflevering van de Rotterdamsche Hermes in druk
verschijnen, zijn eerste satirische tijdschrift uit een lange reeks. Twee jaar later krijgt
hij een verhouding met Adriana Simons-de Visser, met wie hij enige tijd samenwoont.
Hij trouwt met Johanna Ernst 3, in 1727, bij wie hij al twee zoons heeft. Drie jaar
later wordt zijn enige dochter geboren. Zijn financiële positie is intussen dermate
verslechterd, en het aantal schuldeisers zo toegenomen, dat hij de wijk neemt van
Amsterdam naar de vrijplaats Vianen. Hij gaat gewoon door met zijn
schrijversactiviteiten: een historische werk als De Leevens van paus Alexander VI
en zyn zoon Cesar Borgia, de criminelebiografie Levens byzonderheeden van Johan
Hendrik, Baron van Syberg, de ‘pilot’ over Viaanse oplichters Den

1

2

3

In 1695 zou Weyerman volgens Kersteman het huis uit gesmeten zijn. Maar in 1694 had
Weyerman een testament laten opstellen waarin hij zijn moeder begunstigde. Dit gebeurde
3 dagen nadat zijn vader hem 1000 Rijnsgulden schonk. In 1699 woont hij nog bij zijn
moeder. Rehm, o.c., k. 362.
Vermoedelijk bedoelt Kersteman met de jonge herbergiersdochter, die Weyermanop zijn
reis richting Parijs verleidt, zwanger maakt en vervolgens aan de kant zet, deze Catharina
Snepp. Zeldzaame levens-gevallen p. [7-9]. In 1712 heeft Weyerman deze zoon in Delft
opgezocht. Rehm, o.c., k. 362. Zie Zeldzaame levens-gevallen p. [93-94].
Johanna Ernst heet bij Kersteman Gerritje Arends, nicht van chirurgijn Jan Arends. Bedoeld
is meester Jan Ernst, burger en chirurgijn te Breda. Hij heeft zijn kleindochter Johanna bij
zich in huis, omdat haar vader, Nicolaes Ernst, eveneens chirurgijn, begin 1693 naar Oost-Indië
was gevaren. Rijk was ze overigens niet. Zie hiervoor Rehm, o.c., k. 363-365.
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voorlooper van de kronyk der bankrotiers, en tijdschriften als de Adelaar, de Talmud
en de Laplandsche Tovertrommel. Als een tijdschrift niet loopt, stopt hij en begint
een nieuw. In een andere formule, met een andere naam.
In zijn geschriften nagelt Weyerman bij herhaling anderen aan de schandpaal.
Tegen betaling kunnen zijn slachtoffers dit voorkomen. Dit is onder meer het geval
bij weduwe Anna Bruinsteen wie het twee zilveren kandelaars kost. Deze
chantagepraktijken leiden tenslotte tot zijn arrestatie (1738) en veroordeling (1739)
tot levenslange opsluiting in de Gevangenpoort te Den Haag. Daar houdt hij zich
bezig met schrijven en schilderen om zo de kost te kunnen verdienen voor vrouw en
kinderen. In 1747 is Weyerman overleden.

Weyermans eerste biograaf: Franciscus Lievens Kersteman 1
Kersteman heeft het, volgens moderne marketinginzichten, goed aangepakt door in
te spelen op de populariteit van Weyerman. Reeds in het ‘Bericht aan den Leezer’
roemt hij diens schrijverskwaliteiten. Verstandig, omdat hij hoopt dat de
Weyerman-liefhebbers ook zijn biografie zullen kopen.
Hij is niet de enige geweest die een graantje van Weyermans succes wil meepikken.
Zo wordt de naam van Weyerman menigmaal als lokmiddel in boektitels gebruikt,
bijvoorbeeld in De geest van Jacob Campo Weyerman [...] (z.p.z.j.) met scabreuze
en liefdesgedichten van anonieme auteurs als Vondel, Van Overbeke en Huygens 2,
het verradersgeschrift de Openhartige catagismus, Of belydenis der vry metselaaren
[...] Gevonde

1

2

Veel biografische gegevens ontleen ik aan D.J.H. ter Horst: Franciscus Lievens Kersteman,
Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier. Amsterdam 1937 (Patria II). Ter Horst baseerde
zich voor een belangrijk deel op Kerstemans autobiografie Het leven van F.L. Kersteman,
professor honorair en doctor der beide rechten [...] (Amsteldam, J.B. Elwe 1792). Andere
bronnen zijn: A. Hanou, ‘Gegevens over F.L. Kersteman’. In: Spektator 3 (1973/1974), p.
574-576; W. van Iterson, ‘Franciscus Lievens Kersteman en zijn gedwongen verblijf in
Rotterdam’. In: Rotterdams jaarboekje 1951, p. 219-256.
Het impressum luidt: ‘Voor de Nieuwsgierige op het Eylandt Foppasie. C.L.XXX.M.D.LXXIV.’.
Volgens De Vries, o.c. p. 69 is het jaar van uitgifte vermoedelijk 1754.
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onder de Schriften van den Wel Bekende Campo Wyerman [...]. ('s Hage, by van Os
en Bakhuyzen z.j.) 1 en Het oog in 't zeil, in vijftig geestige vertoogen, door Jacob
Campo Weyerman, Geschreeven, geduurende zijne detentie [...]. (Leyden, bij C. van
Hoogeveen Jun. en C. Heyligert 1780) 2.
Kersteman was schrijver van beroep. Tientallen titels heeft hij op zijn naam staan.
Waar hij een gat in de markt zag, deed hij een geschrift in de aanbieding. Een lieverdje
was hij niet. Hij werd 64 jaar; daarvan heeft hij zo'n 20 jaar doorgebracht in de cel.
Bekend is dat hij voortdurend verwikkeld was in allerlei oplichterspraktijken, de
bon-vivant speelde en forse schulden maakte.
Op 20 maart 1728 wordt Franciscus Lievens Kersteman geboren 3. Na een Franse
kostschool in Voorburg te hebben bezocht, wordt hij klerk op een Haags
advocatenkantoor. Maar niet voor lang,want na ontdekking van zijn malversaties
staat hij op straat. Via Brussel vertrekt hij naar Parijs,

1

2

3

Zie hierover K. Bostoen, ‘Johannes Onderzoeker en Bernardus Weetgraag, Het aan Weyerman
toegeschreven pamflet tegen de vrijmetselarij nader “ontmomd”. In: MedJCW 12 (1989) nr.
3, p. 77-84. Peter Altena dateert het op ongeveer 1760 in zijn ‘Ligt op de Kandelaar. Het
maçonnieke verraad van Jacob Campo Weyerman en Thomas Woolston en de mystificaties
rond het “genootschap van uitgepikte Mannen”’. In: MedJCW 15 (1992) nr. 3, p. 65-76.
De vertogen zouden volgens de titelpagina naar Weyermans handschrift -posthuum - zijn
gedrukt: 21 jaar na zijn overlijden. Ook Kersteman doet het voorkomen dat er tussen de
geschriften van Weyerman vertogen zouden zijn gevonden. Over het vermeende schrijverschap
van Weyerman zie o.a. L.R. Pol, ‘Het oog in 't zeil [...] Werk van Weyerman?’. In: MedJCW
(dec. 1978) nr. 10, p. 106-107. C. Kruyskamp acht het aannemelijk dat het eerste gedeelte
toch van Weyerman is: MedJCW (mei 1979) nr. 15, p. 154.
Zijn zus heette Engelina, geboren in 1726. Volgens Ter Horst, o.c., p. 60 trouwde zij in 1750
met de Ierse kapitein Edward Nethercott, van wie zij reeds twee kinderen had.
Kapitein Nethercott figureert in de Zeldzaame levens-gevallen, p. [130-131] als de rijke
Londense minnaar van de schone Pretioza. Acht maanden was ze zijnmaîtresse, waardoor
zij haar eigen kapitaal aanzienlijk kon vermeerderen ten gunste van haar relatie met haar
werkelijke geliefde De Pletter. In een voetnoot zegt Kersteman weinig van het geslacht
Nethercott af te weten.
Kerstemans broer Petrus was twee jaar jonger dan hijzelf; Petrus heeft eveneens verschillende
romans geschreven. Zie over hem P.J. Buijnsters, ‘ Petrus Lievens Kersteman, een
achttiende-eeuwse romanschrijver’. In: P.J. Buijnsters, Nederlandse literatuur van de
achttiende eeuw. Utrecht 1984, p. 114-127.
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waar hij aan een studie rechten begint. Het studentenleven bevalt hem daar zo goed,
dat er van studeren weinig terecht komt. Uiteindelijk belandt hij in Leiden, maar ook
daar bieden vrouwen en kroegen hem te veel afleiding.
In 1747 begint zijn militaire loopbaan, die eveneens van beperkte duur zal zijn.
Kersteman neemtdienst in het Staatse leger. Bij het beleg van Bergen op Zoom wordt
hij zelfs bevorderd tot vaandrig wegens heldhaftig gedrag 1. Wanneer hij met verlof
is in Den Haag, raakt hij verwikkeld in verschillende liefdesaffaires. Om zich uit de
nesten te werken, licht hij de Haagse juwelier Thomeze op. Hij doet het voorkomen
dat hij met een zeker rijk liefje in het huwelijk zal treden; Thomeze gelooft dit en
geeft hem voor 2500 gulden aan sieraden mee. Die Kersteman prompt beleent om
zijn schulden te kunnen vereffenen 2.
Ook in het leger maakt Kersteman zich schuldig aan malversaties. Die leiden in
1750 tot zijn veroordeling tot een jaar en zes weken gevangenisstraf, die hij uitzit in
de Bredase militaire gevangenis. Na afloop daarvan volgt wederom een veroordeling,
door de Hoge Krijgsraad. Ditmaal wegens de zaak Thomeze. Hij wordt eind september
1752 opgesloten in het Rotterdamse verbeterhuis Klein Padua. Een reeks van
historische en sensatie-werken verschijnt van zijn hand, waaronder dat over de oude
vechtersbaas Graaf van Slippenbach 3 en over Weyerman. Zijn request tot vrijlating
ten spijt blijft hij er zitten tot februari 1759.
Al snel na zijn vrijlating pakt Kersteman zijn ooit begonnen loopbaan in de
advocatuur weer op. Ditmaal niet als klerk: hij promoveert in 1759 aan de universiteit
te Harderwijk tot ‘Doctor der beide rechten’. Daarna begint een reizend bestaan als
juridisch adviseur. Hij trouwt - weliswaar om het geld - en vestigt zich in Zaltbommel.
In 1764 wordt hij in Heusden benoemd tot lector juris en Professor honorair, een
baan die hem slechts eer, doch geen geld oplevert. Zijn reizende bestaan pakt hij
weer op. Hij

1
2
3

F.L. Kersteman: De Bredasche heldinne. Ed. R. Dekker [e.a.]. Hilversum 1988, p. 15.
Zie vorige noot.
Ter Horst, o.c., p. 22-23 meldt dat Kersteman tijdens zijn militaire jaren onder
luitenant-generaal Graaf van Slippenbach diende als derde adjudant. Ook zijn broer Petrus
Lievens Kersteman zou bij hem hebben gewerkt tot aan diens overlijden in 1755 (als
particulier secretaris). Ter Horst, o.c., p.59.

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

12
raakt verwikkeld in diverse louche zaken. Zijn schrijverschap geeft hij echter niet
op. Ook juridische werken laat hij van de persen rollen.
Zijn huwelijk blijkt van korte duur. In 1770 wordt zijn scheiding uitgesproken,
waarna hij zich in Amsterdam vestigt. Daar speelt hij als horoscooptrekker in op de
goedgelovigheid van de burgerij 1.Drie jaar later wordt hij gearresteerd. Zijn voorarrest
duurt twee jaar. Wegens vervalsing van een wisselbrief wordt hij veroordeeld tot 30
jaar tuchthuis en daaropvolgend tot levenslange verbanning uit de provincies Holland
en West-Friesland. Ook deze keer voorziet hij in zijn onderhoud door boeken te
schrijven. Verzoeken tot vrijlating worden ook nu niet (direct) gehonoreerd, maar
in 1786 treffen we hem weer op vrije voeten aan. Vele van zijn geschriften rollen
ook in deze periode van de pers. Na publikatie echter van zijn auto-biografie in 1792
is er echter niets meer van Kersteman vernomen. Zijn sterfdatum is niet bekend.

Broodschrijvers
De een z'n dood is de ander z'n brood. Broodschrijver Kersteman maakt goede sier
met broodschrijver Weyerman. Uit hun biografieën blijkt een aantal parallellen: een
schrijverscarrière met een indrukwekkende staat van dienst, geen duidelijk ‘echt’
beroep, een avontuurlijk en vooral reizend bestaan, zwendelpraktijken, een leven
eindigend in ziekte en armoe. Maar kunnen beide broodschrijvers wel op één hoop
worden geveegd? Om hierop antwoord te geven moet het begrip ‘broodschrijver’ in
een duidelijker kader worden geplaatst.
Er zijn broodschrijvers geweest die in hun werken een virtuositeiten literaire
begaafdheid toonden, waardoor zij zich konden veroorloven voor een select
gezelschap te schrijven. Zo iemand was Weyerman. Er waren echter ook
broodschrijvers die zonder enige visie, zonder enig talent over alles en iedereen
schreven, als het maar geld opbracht. Roggebrood-auteurs, zoals Hendrik Doedijns
hen geregeld noemt in zijn Haegse Mercurius. Doedijns moest niets van dergelijke
broodschrijvers hebben.

1

Kersteman schreef menig werk onder de naam van de oplichter-astrologist Ludeman. Over
Kersteman, Ludeman en Weyerman zie Nieuws tyding uit de anderewaereld, of samenspraak
tusschen den beroemden schilder en schryver Jacob Campo Weyerman en den beruchten
doctor en astrologist Ludeman. Ed. A. van der Plank. Deventer 1986 (Deventer Drukken 3).
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Hij zou Kersteman zeker onder die categorie hebben geschaard.
Hieronder belicht ik de verschillende aspecten van het begrip ‘broodschrijver’.
Daarmee probeer ik tevens aan te geven waarin Kersteman en Weyerman
overeenkomen en - vooral - verschillen.

Om den brode
Broodschrijvers leefden van hun pen. Eventueel hielden ze er permanent of tijdelijk
een bijbaantje op na, om zich in ieder geval van een basisinkomen te verzekeren.
Een mecenas of rijke familiekas hadden ze meestal niet; ze waren afkomstig uit de
zogenaamde middenklasse (of uit lagere klasse, zoals Nicolaas Hoefnagel). Als ze
ziek en oud waren, viel hun produktie weg en stierven ze in armoe en vergetelheid.
Toen Weyerman in de Gevangenpoort zat opgesloten, vroeg hij deemoedig om
schrijversgerei. Naarstig probeerde hij zichzelf en zijn gezin door zijn schrijverspen
van inkomsten te voorzien. Veel leverde het niet op en bij zijn overlijden bleven
vrouw en dochter in armoe achter. Ook Kersteman, die aan het einde van zijn leven,
naar eigen zeggen, aan een borstkwaal leed, deed verwoede pogingen nog iets te
verdienen met zijn boeken. Van zijn overlijden weten we niets; hij zal als arme
sloeber zijn begraven.
Beiden hebben naast hun schrijversschap andere beroepen uitgeoefend. Zo was
Weyerman tevens schilder en was hij bij tijd en wijle actief in de kunsthandel.
Kersteman profileerde zich steeds meer als juridisch expert. Het waren geen
topfuncties, al deed Kersteman wel verwoede pogingen om die indruk te wekken 1.

1

Hij liet zich op de titelpagina's van zijn werken graag voorstaan op de titel ‘Doctor der beide
rechten’ en ‘Professor honorair’.
Ook broodschrijvers Hermanus van den Burg en Willem van Swaanenburg oefenden naast
hun schrijverschap andere beroepen uit. De door Weyerman verguisde Hermanus van den
Burg (1682-1752) was herbergier aan de Amsterdamse Overtoom; in 1748 blijkt hij aan lager
wal geraakt. Van later datum zijn nauwelijks meer publikaties overgeleverd. Willem van
Swaanenburg (1679-1728) begon pas op 40-jarige leeftijd aan zijn schrijversloopbaan, maar
ook daarna nog werkte hij als huisleraar.
Schrijvers als Nicolaas Hoefnagel en Gerrit Paape hadden meer geluk. Zij konden, mede
door toedoen van de oplaaiende politieke strijd ten tijde van de revolutionaire tweede helft
van de achttiende eeuw, geheel van hun pen leven. Nicolaas Hoefnagel (1735-1784) stierf
desondanks in armoe. Verguisd door zijn orangistische tegenstanders. Ook Gerrit Paape
(1752-1803) kon dankzij zijn politieke (patriotse) stellingname van de pen leven. Zo werd
hij als persvoorlichter in 1794 aangesteld bij de patriotse generaal Daendels.
Over hen resp. H.M. de Blauw, ‘Bibliografie van het werk van Hermanus van den Burg’. In:
Documentatieblad 18e eeuw (juli 1977) nr. 36, p. 5-35; A.J. Hanou [e.a.]: Een hel vol weelde,
Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679-1728). Assen/Maastricht 1986;
A.J. Hanou [e.a.], ‘De “kleinzoon” van Campo: Nicolaas Hoefnagel’. In: MedJCW 8 (1985)
nr. 1, p. 17-23; G. Paape: Het leeven en sterven van een hedendaags aristocraat. Ed. P.J.
Buijnsters. Amsterdam 1985 (Griffioen).
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Fraudeurs, zwendelaars en afpersers
Robert Darnton laat in zijn werk over Franse broodschrijvers een groot aantal de
revue passeren die zich bezondigd hebben aan ‘fout’gedrag 1. De spoeling in het
Parijse schrijverswereldje was dunner dan menig ambitieus schrijver dacht, waardoor
vele - weinig getalenteerde - rijmelaars, kladschrijvers en pennelikkers zich leenden
voor louche zaken. In de Parijse politiedossiers duiken broodschrijvers op die
spioneerden, verboden boeken smokkelden of verhandelden, obscene boeken schreven,
als zogenaamde arts de gewone man een beentje lichtten of vrouwen mishandelden.
Over een ‘literaire onderwereld’ in de Nederlanden van de achttiende eeuw is
weinig concreets bekend. Dat het ook hier geen vetpot was voor iedere broodschrijver,
blijkt uit de woorden van Willem van Swaanenburg in zijn Vervrolykende Momus
of koddige berisper. Op 20 januari 1727 vergelijkt hij broodschrijvers met heiligen.
Beiden zouden hun eer hebben ingeruild voor een plaatsje bij het vuur: ‘word slegts
maar een Poëet, en je zult de Dwaalstarren vervloeken, die den Weg na de leege
Beursen der Digters nimmer; als by toeval weeten te vinden’ 2. Door het soms al te
geringe inkomen lag het misschien wel voor de hand dat veel broodschrijvers het
slechte pad op gingen.
Het was dan ook indertijd communis opinio dat broodschrijvers niet deugden.
Omdat men broodschrijvers kon inhuren voor het schrijven van gelegenheidsgedichten
of bijvoorbeeld pamfletten, lag chantage van potentiële slachtoffers voor de hand.
Ook Weyerman wist zich van extra inkomsten te voorzien door van twee walletjes
te eten. Hij liet zich betalen voor het opschrijven van niet al te rooskleurige verhalen
over de weduwe Anna Bruinsteen. Tegelijkertijd deed hij haar een aanbod ter
voorkoming van deze laster: tegen betaling van twee zilveren kandelaars zou hij
ervan

1
2

R. Darnton: De literaire onderwereld tijdens het Ancien Régime. Amsterdam 1985. Zie
bijvoorbeeld p. 33 e.v.
A. Hanou [e.a.]: Een hel vol weelde [...]. Assen/Maastricht 1986, p. 261.
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afzien.
Kersteman leidde zelf eveneens een veelbesproken leven: malversaties, oplichterijen
en zwendeltekenden zijn carrière als broodschrijver. Wanneer hij verzoeken tot
vrijlating indiende, toonde hij zich nu eens vol berouw, dan weer speelde hij de
vermoorde onschuld. Desondanks bracht hij heel wat jaren achter de tralies door.

Kladschrijvers
Sterke verhalen over beroepsschrijvers als Weyerman hebben in deloop der tijd hun
invloed uitgeoefend op hun waardering: wie slecht doet, schrijft slecht 1. Bovendien
zou hij als broodschrijver per definitie een kladschrijver zijn. Niets is minder waar.
Er waren broodschrijvers en broodschrijvers: de één schreef wel, de ander geen
Literatuur-met-een-hoofdletter (Wellicht schuilt hierin de oorzaak dat de achttiende
eeuw met zijn vele broodschrijvers zo lang heeft moeten wachten op wetenschappelijk
onderzoek).
Dat broodschrijvers altijd kladschrijvers zouden zijn, heeft te maken met de mening
dat ze niet werken vanuit een dichterlijke inspiratie, maar slechts uit commerciële
motieven. Voor Kersteman gaat dit op. Uit zijn werken spreekt geen enkele visie.
Zijn schrijfstijl is herkenbaar door de haast waarmee de sensatieverhalen zijn
opgetekend. Anders is het bij Weyermans oeuvre, waarin virtuoos gejongleer met
taal en beeldspraak een kunstenaar verraadt. Dat men kritiek kan hebben op de
onderwerpen, doet hieraan niets af.
Broodschrijvers beperkten zich doorgaans niet tot één genre, maar schreven
vertalingen, gedichten,toneelstukken, tijdschriften, romans en dergelijke. Specialisme,
goed voor de ontwikkeling van eigen schrijfstijl, was er niet bij. Er zijn heel wat
lieden geweest die hun geluk beproefden met een schrijvend bestaan, maar wier
schrijfstijl door het publiek niet werd gewaardeerd. Zo haalde Hendrik Doedijns in
zijn Haegse Mercurius flink uit naar zijn anonieme epigoon die zojuist met de
Amsterdamse Mercurius

1

Weyerman zou het gemunt hebben in zijn ‘als zedegispingen voordoende schendschriften,
voor geld geschreven, op schandaalverbreiding [...] en op bijzondere personen’ en dus
geboekstaafd worden als slecht auteur. Zie Te Winkel: Ontwikkelingsgang der Nederlandsche
letterkunde. 2e Druk. Haarlem 1924. Dl. V, p. 230. Over de receptie van Weyerman in de
19e eeuw zie B. Luger, ‘Negentiende-eeuwers over Weyerman’. In: MedJCW (maart 1979)
nr. 13, p. 130-132.
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een plaatsje probeerde te verwerven aan het literaire firmament:
Je stijl van je derde Mercurius gelijkt een Hippocentaurus, van vooren een
Mensch van agteren een Beest. [...] De Hagenaers seggen hier, dat je een
misdragt van een Auteur bent. Je winsten zullen van geen duur zijn, ik
trek mijn hand van je of; je gaet keeren tot je elendig niet; let op den
uytslag; 't Publijk heeft een goeye smaek: De rotten en muysen sullen wel
gaen vaeren van je beklad papier. Goe rust en goe nacht voor altijdt 1.
De kritiek op Weyermans geschriften is doorgaans gericht op zijn onderwerpen, niet
op zijn manier van schrijven. Aanvallen (Weyerman doopt ‘zyn Pen [...] in den
modder van Pindus’ 2) pareerde hij met felle tegenaanvallen.
Ook zelf was Weyerman niet wars van aanvallen op collega-schrijvers. Reeds in
zijn eerste tijdschrift, de Rotterdamsche Hermes (Rotterdam, Arnold Willis), ging
Weyerman tot de aanval over. Vele afleveringen moest Hermanus van den Burg
kritische geluiden verduren over zijn schrijfstijl 3. Weyerman moest niets hebben
van:
Pasteibakkers van de Uittrekzels der Geleerden, geëgageerde Poëten van
Charletansen Lietjeszangers, die de dagelyksche zwakheden der
stervelingen langs de spraakbuizen van hunne uitgehongerde orgelpypen
op markten en kermissen uitgalmen [...] 4.

1
2
3

4

Haegse Mercurius ('s Gravenhage, by Gillis van Limburg) van 5 maart 1698.Ook
eerder, op 26 februari 1698, wordt de anonieme auteur op zijn stijl aangevallen.
Den Amsterdamschen Hermes (Amsterdam, by Hendrik Bosch). Dl. 2, p. 411.
E. Groenenboom-Draai: De Rotterdamse woelreus [...]. Amsterdam 1994(Atlantis 8).
Proefschrift Leiden 1994, p. 98. Weyerman beschouwde Van den Burg als een broodschrijver
van het mindere soort.
J. Campo Weyerman: De Rotterdamsche Hermes. Ed. A. Nieuweboer. Amsterdam
1980 (Dokumenten 2), p. 291. Aanvallen op collega-schrijvers blijken een vaak
voorkomend thema in Weyermans oeuvre. Zo staat ook Den Laplandschen
Tovertrommel vol met schimpingen naar dichters (‘wiens staande lessenaars met
onbetaalde wynkoopers rekeningen van drie jaaren herwaards pronken’) en dichtkunde
(‘wat een rampzalig beroep is de dichtkunde!) uit die tijd. J. Campo Weyerman Den
Laplandschen Tovertrommel (1731). [Ed. M. de Niet]. Amsterdam 1994 (Abdera 1),
p. 33.
De stijl van iemand als Willem van Swaanenburg viel evenmin bij iedereen in goede
aarde. Men was niet altijd geporteerd van zijn improviserende schrijfwijze over
hermetisch-filosofische zaken, noch van zijn satirisch spervuur op papier. Maar hij
kende zijn eigen - elitaire? - lezerskring, die zijn visie en ook zijn stijl waardeerde.
Zie hierover: A.J. Hanou [e.a.]: Een hel vol weelde [...]. Assen/Maastricht 1986, p.
11-14.
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Kersteman was lovend over Weyerman 1; hij schaarde hem bepaald niet onder de
prulschrijvers. Voor een deel zal dit debet zijn geweest aan Kerstemans
verkoopambities. Aangezien hij Weyerman-liefhebbers tot zijn potentiële klanten
rekende, moest hij zich wel lovend uitspreken over Weyerman. Maar tegelijkertijd
spreekt uit de Zeldzaame levens-gevallen een werkelijk gemeende bewonderingvan
Kersteman voor auteur en vrijbuiter Weyerman.

Haat-liefde verhouding met uitgevers
De relatie tussen broodschrijvers en hun boekverkoper-uitgevers was er vaak een
van haat-liefde. Schrijvers waren afhankelijk van de verkoopinspanningen van de
ander. Deze liet zich doorgaans goed betalen voor zijn werk. Zag hij echter niets in
een uitgave, dan moest de schrijver zelf geheel of gedeeltelijk het financiële risico
dragen (‘Gedrukt voor den auteur’). Het is dus niet verwonderlijk dat broodschrijvers
het doen en laten van hun uitgevers en boekverkopers nauwgezet volgden. Andersom
kwam natuurlijk ook voor: als een schrijver successen boekte, was de uitgever op
zijn beurt geïnteresseerd in vervolguitgaven. De melkkoe moest in eigen stal blijven
2
.

1

2

‘Bericht aan den leezer’, p. [VI]; en Zeldzaame levens-gevallen, p. [166-167].
Ambigu is Kerstemans mening over romanschrijvers, voor wie hij weliswaar respect heeft,
maar die naar zijn mening verderfelijke, want fictionele, waar schrijven. In zijn beschrijving
van de schone Pretioza op p. [126-127] verklaart Kersteman dat haar hoofd op hol was
gebracht door het lezen van de ‘allerdwaaste Romans’ en hij voegt eraan toe: ‘Dat de fraaje
Sexe zig met het leezen van Romanique gevalletjes verlustigen, is natuurlyk, ten minsten het
schynd zyn Oorzaak te hebben, maar dat perzoonen van een zeeker oordeel haar Kostelyke
tyd verspillen met ze te beschryven, komt my wat belaggelyk voor. Evenwel is het getal van
die zoort van Schryvers hier te Lande ontelbaar en zederd eenige Jaaren herwaards merkelyk
vermeenigvuldigd geworden. De meeste derzelver die ons een party Prulschriften voor den
dag brengen, zullen daar geen Toovenaars in worden: Wy hebben aan den Heer Marivaux
en eenige Engelsche Schryvers de goede te danken,die by ons vertaald zyn. Ik zeg dit niet
om de Heeren Romanschryvers te beleedigen, want voor derzelver Perzoonen heb ik een
volmaakte agting.’
Een voorbeeld van zo'n relatie tussen broodschrijver en uitgever is die tussen Jan van Gyzen
(1668-1722) en Jacobus van Egmont, drukker van Jan van Gysens Weekelyksche
Amsterdamsche Merkuuren. In de jaren dat dit op rijm gestelde blad verscheen, was Van
Egmont de vaste uitgever van het - kennelijk -winstgevende blad. Doch, toen deze met nóg
een blad op de markt verscheen, was het afgelopen met de lucratieve handel voor Van Egmont.
Van Gyzen stapte over op concurrent-drukker Hendrik van Monnem, die hij vervolgens in
salarisonderhandelingen weer uitspeelde tegen de eerste. Uiteindelijk dolf Van Monnem het
onderspit, al ging deze net als Van Egmont door met het nadrukken van de Merkuuren. Zie
R. Beentjes, ‘...En de man hiet Jan van Gyzen, Een verslag van twaalf jaar lief en leed in Jan
van Gysens Weekelyksche Amsterdamsche Merkuuren (1710-1722)’. In: MedJCW 17 (1994)
nr. 1, p. 1-15.
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Weyermans relatie met zijn uitgever van de Rotterdamsche Hermes, Arnold Willis,
was problematisch. Net als Hubert Kornelisz Poot kreeg hij ruzie over diens
inhaligheid 1. In het Vermakelyk wagen-praatje (1739) klaagde hij de boekhandelaren
aan: gierig, doortrapt en schuldig aan illegale drukkers- of verkooppraktijken 2. In
het ‘Vertoog over het caracter der schryvers’, zogenaamd na Weyermans dood
achtergelaten volgens zijn biograaf Kersteman in het Aanhangzel, ging hij eveneens
te keer tegen het feit dat beroepsschrijvers voor weinig geld uitstekende produkten
moesten afleveren bij hun uitgevers 3.

Klant is koning
Uit commerciële overwegingen moesten beroepsschrijvers hun band met de lezers
verstevigen: in tijdschriften door feuilleton-achtige opzet van vertogen of door in te
spelen op reacties van hun publiek, in poëziebundels door die in afleveringen op de
markt te brengen 4, in pamfletten door in

1

2
3

4

E. Groenenboom-Draai, o.c., p. 531-536; P. Altena, ‘“Doldriftiger Monster verscheen ons
noit aan de Maze”, Jacob Campo Weyerman en Rotterdam’. In: MedJCW 10 (1987) nr. 3,
p. 74-89.
J. Campo Weyerman: Het vermakelijk wagenpraatje. Ed. G. Maréchal. Muiderberg 1985
(Populaire teksten uit de late Republiek 2), p. 25-26.
Van andere broodschrijvers weten we weinig af van hun relatie met hun uitgever. Uit
bibliografieën blijkt dat er nogal wordt gewisseld. Evenmin is bekend hoe vaak bepaalde
schrijvers voor eigen rekening hun uitgaven op de markt moesten brengen. Onderzoek
hiernaar zou een interessant beeld kunnen opleveren van bijvoorbeeld de invloed van de
boek(handel)branche op kwaliteit en kwantiteit van de boeken(schrijf)produktie.
Hermanus van den Burg bracht omwille van de klantenbinding een poëzie bundel in ‘hapklare
brokken’ uit. H.M. de Blauw, ‘18e Eeuwse literatuur bij stukjes en beetjes’. In: Spektator 6
(1976-1977), dl. 6, p. 332-336.
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stevige taal stelling te nemen tegen actuele gebeurtenissen. Of eenvoudigweg door
de onderwerpen in tijdschriften en romans te doen aansluiten bij wat er onder de
lezers leefde. Sensationele avonturen over deze of gene vormen vanouds een dankbare
bron waaruit schrijvers kunnen putten. Als de schrijver niet zeker van zijn zaak was,
dan zorgde hij voor een ‘pilot’: zo liet Weyerman in 1738 eerst de Voorlooper van
de kronyk der bankrotiers verschijnen, duidelijk met de gedachte de werkelijke
kroniek op de markt te brengen als de proefuitgave succesvol bleek.
Ook publiceerde hij - als eerste in de Nederlanden - menig vertoog, sprookje en
andersoortig verhaal verspreid over verschillende tijdschriftafleveringen 1. Hetzelfde
effect hadden de aankondigingen aan het einde ervan van wat het komende nummer
in het verschiet lag. Moderne vormen van klantenbinding.
Reacties van lezers namen broodschrijvers ter harte; of ze gingen er in hun
tijdschriften op in doorzich te verdedigen of van leer te trekken tegen hun publiek
(Of dat uit marketing-overwegingen wel slim was, staat te bezien). Zo schrijft
Weyerman in de Rotterdamsche Hermes van 22 mei 1721 over de verschillende
reacties die hij op zijn tijdschrift krijgt: de één wil dit, de ander vindt dat. Hij stelt
voor in het vervolg verschillende edities te maken, afgestemd op de vele doelgroepen:
voor het hof, voor de salons, voor de koffiehuizen, voor de rosse buurten enzovoorts.
Maar uiteindelijk zegt hij gewoon voort te zullen gaan met de oude formule.
Weyermans tijdschriften waren zeer afwisselend van samenstelling: gedichten,
liedjes, vertogen, onverwachte uitvallen naar deze of gene, brieven enzovoorts. Het
toenmalige verwende publiek kreeg een breed scala van literaire genres opgedist.
Het smulde van schandalen en polemieken in de pers of in pamfletten. Het hoefde
zich niet te vervelen, getuige ook de vele aantrekkelijke sensatiewerken die
bijvoorbeeld Kersteman en zijn broer Petrus op de markt brachten.
Met één of enkele titels konden broodschrijvers meestal niet volstaan; die zorgden
slechts tijdelijk voor inkomsten. Tijdschriften konden voor meer bestaanszekerheid
zorgen, uiteraard mits de ‘formule’ aansloeg. Het aantal titels van broodschrijvers
en de variëteit hierin zijn dan ook doorgaans

1

Zie bijvoorbeeld het verhaal ‘De snappende goudbeurs’ in Weyermans Doorzigtige Heremyt
(nrs 16-21) en ‘Opkomst en val van een koffihuys nichtje’ in het tweede deel van de Echo
des Weerelds (nrs 13-16). - Dit laatste verhaal verschijnt als nr. 2 in de Duivelshoekreeks
(Leiden, Astraea 1994).
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ontstellend groot. Van Franciscus Lievens Kersteman zijn al meer dan vijftig boektitels
bekend, een aantal dat zeker kan worden aangevuld 1.
De afwisseling in het aanbod was enorm. Waar vraag naar was, werd geproduceerd.
Broodschrijvers voorzagen in behoefte aan spanning en sensatie: voor elk wat wils,
als het maar geld opleverde. Vandaar ook dat een anonieme recensent van Kerstemans
biografie van Weyerman een relatie kon leggen tussen de literaire voorkeuren van
het ‘leesgierige Gemeen’ en het feit dat het werk binnen de kortste keren was
uitverkocht 2.
Toch moeten we een onderscheid aanbrengen in het lezerspubliek van beide auteurs
en in de leesbehoeften. Kersteman mikte duidelijk op de grote massa, Weyerman op
het meer geletterde publiek. Niet alleen qua stijl is dit merkbaar, maar ook in
onderwerpskeuze. Waar Kersteman het ene gefingeerde sensatieverhaal over een
bekend of berucht persoon van de persen deed rollen, koos Weyerman met zorg zijn
slachtoffers uit. Die waren geen doel op zichzelf, maar middel om stilistische
strapatsen uit te halen. Zelfs waar Weyerman zich waagde aan een criminele biografie,
koos hij zijn slachtoffer uit de betere kringen: baron van Syberg verkeerde meer
onder de adel, Kerstemans slachtoffer Ludeman begaf zich voornamelijk onder het
gewone volk.

Schrijversslop
De tendenz die in de zeventiende eeuw heeft ingezet en in de achttiende eeuw
ongekende hoogtepunten bereikte: een toenemende leeshonger bij het lezerspubliek
waarop boekhandels en uitgeverijen handig inspeelden. En menig al dan niet
getalenteerd schrijver deed een gooi naar geld en glorie. In deze situatie floreerde
het literaire bedrijf, vooral doordat er in de Nederlanden een grote tolerantie bestond
aangaande het drukken en

1

2

D.J.H. ter Horst, ‘Mr. Franciscus Lievens Kersteman. Een bio-bibliografisch onderzoek’. In:
Het Boek (1936) dl. 23, p. 289-323.
Ook Nicolaas Hoefnagel heeft een lange reeks werken gepubliceerd, alsmede iemand als
Gerrit Paape. Van veel broodschrijvers is echter geen (betrouwbare) bibliografie voorhanden;
een uitspraak over hun produktiviteit in relatie tot bijvoorbeeld de sociaal-economische
omstandigheden waarin zij verkeerden, is daardoor vooralsnog niet mogelijk. Over de
produktie van Hoefnagel zie: A.J. Hanou, ‘Bibliografie Nicolaas Hoefnagel (1735-1784)’.
In: Documentatieblad 18e eeuw (jan. 1973) nr. 18, p. 21-43; en (sept. 1973) nr. 21, p. 15-38.
Boekzaal der heeren en dames 1763, dl. 2, p. 49. Deels door G. Maréchal gepubliceerd in
MedJCW (jan. 1980) nr. 23, p. 233.
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verspreiden van boeken. Hierdoor nam de Nederlandse boekhandel - in de ruime
zins des woords - in Europa een niet te evenaren positie in.
Het beroep van schrijver werd gaandeweg een erkend beroep, met een zekere
status: Gerrit Paape had het aan het einde van de achttiende eeuw beter getroffen dan
zijn collega-broodschrijver Weyerman 1 of Kersteman 2. Echter, lange tijd speelde
het brood-schrijversschap zich af in de krochten veler steden.
In de studie van Pat Rogers over de Londense Grub Street wordt uitvoerig uit de
doeken gedaan waar achttiende-eeuwse broodschrijvers zich ophielden 3. De straat
lag in een buurt waar bedelaars, prostituees, zakkenrollers, sterrenwichelaars hun
thuisbasis hadden. Uiteraard bevonden zich in heel wat panden bordelen en kroegen.
Ook obscure uitgeverijen waren er gehuisvest, die goede sier maakten met goedkope
weekbladen, gelegenheidsgedichten en de opgeschreven biechten van criminelen
voordat zij aan de galg hun levenseinde vonden. In deze wijk ook woonden beroemde
broodschrijvers als Daniel Defoe, Jonathan Swift en Ned Ward.
Gaandeweg werd Grub Street een metafoor voor alles wat achterbuurt heet en
waar broodschrijvershun weg weten te vinden. Ook Weyerman kende de wijk waarin
Grub Street lag; hij schrijft namelijk over de nabij gelegen Drury Lane:
Den Duyvelshoek is een wyk tot Amsterdam, voor het grootste gedeelte
bewoont by Gaauwdieven, Hoeren, Beurzesnyders, en diergelyk soort van
Menschdoms onkruyden. Den Duyvelshoek kan in veele deelen worden
vergeleeken by Drury Lane in Londen, de straat La Huchette te Parys, en
het Walslant tot Vianen 4.

1
2

3
4

Wel gaat het verhaal dat Weyerman een functie als historieschrijver aan het Russische hof
is aangeboden. Kersteman: Zeldzaame levens-gevallen, p. [122-123].
Kersteman zegt in zijn eigen biografie dat hij diverse aanbiedingen heeft gekregen:
bijvoorbeeld in 1747 en 1751, tijdens zijn militaire loopbaan, werken te schrijven over
legerhervorming, en in 1767 om naar St. Petersburg te gaan. D.J.H. ter Horst 1937, o.c., p.
22-23 en p. 26.
P. Rogers: Grub Street, Studies in a subculture. Londen 1972.
Zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius [...]. (Amsterdam, bijBarent
Dass 1738), p. 45.
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De Amsterdamse wijk waarop Weyerman doelt, ligt rond de Munt en het huidige
Rembrandtsplein (indertijd de Botermarkt). Daartussen bevond zich een gebied vol
kronkelende stegen, een gebied waar het niet veilig toeven was. Daar hield Weyerman
zich met graagte op, al was het alleen maar om stof te vinden voor zijn tijdschriften.
Hij kende er ‘kleyn Jantje het kruywagens boekkraamertje, kleyn Springopje het
quakzalvertje, kleyn Michieltje het wisselaartje, kleyn Jasje het Osjesluys muziekantje,
en alzulke driequarts inlandsche Bouloneesche sausysen’ 1. Menig keer zou Weyerman
zijn wederwaardigheden in de Duivelshoek noteren 2.
Ook Rotterdam kende zijn rosse buurt (in één adem noemt Weyerman de
Kikkersteeg en de Zeedijk met de Amsterdamse Duivelshoek 3), net als Parijs zijn
Rue de la Huchette (de smalle zijsteeg, nu vol etenstentjes, van Boulevard Saint
Michel).
In de Amsterdamse Duivelshoek, de Rotterdamse Kikkersteeg of het Viaanse
Walsland zouden de hoofdpersonen uit Kerstemans werken geen gek figuur hebben
geslagen. Ook Weyerman put uit het bewonersarsenaal gegevens voor zijn
tijdschriften. Uit beider biografieën is op te maken dat zij zich in dergelijke milieus
ophielden. Wat dat betreft zat Kersteman er niet zo ver naast Weyerman te situeren
in een milieu vol zakkenrollers, hoeren en ander gespuis.

1

2
3

J. Campo Weyerman, Den vrolyke tuchtheer (1729). Ed. A.J. Hanou. Amsterdam [1977]
(Amsterdamse Smaldelen 7), Dl. 1, p. 89-90. Met ‘kleyn Jantje het kruywagens
boekkraamertje’ wordt Pieter de Vos bedoeld, bijgenaamd Kleine Jan. Hij was liedjesmaker
van beroep, die hij zelf uitventte op zijn hondekar. Hij woonde en werkte in de Duivelshoek
(Dl. 2, p. 323).
Bijvoorbeeld in Den vrolyke tuchtheer, p. 137, 145; De doorzigtige Heremyt,p. 30-32.
J. Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes. Ed. A. Nieuweboer. Amsterdam 1980
(Dokumenten 2), p. 292. Zie ook J. Campo Weyerman, Den Laplandschen Tovertrommel
(1731). [Ed. M. de Niet]. Amsterdam 1994 (Abdera 1), p. 45. Daar vergelijkt Weyerman de
Kikkersteeg met de Amsterdamse Servetsteeg.
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Genre
De Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman blijkt na vergelijking met wat
Weyerman over zichzelf schrijft en met wat historisch onderzoek heeft opgeleverd,
een aantal elementen te bevatten die op waarheid berusten. De meeste anekdotes
moeten we echter naar het rijk der fabelen verwijzen. Of Kersteman zelf geloofde
in zijn sterke verhalen over Weyerman, weten we niet. In voetnoten en in zijn ‘Bericht
aan den Leezer’ doet hij het in ieder geval voorkomen dat het allemaal wáár is wat
hij opschrijft (En zo niet, dan liegt hij in commissie).
Wy vermoeden wel dat de wonderbaarlyke wisselvalligheeden van zyne
[Weyermans] Wereldsche Bedryven, in onze Leezers wat verwondering
zullen verwekken, dog zy mogen vast gaan op de egte Waarheid derzelver;
aangezien wy ons, zedert zyne Dood, alle mogelyke moeite hebben
gegeeven, om de waarschynelykste en zekerste Berichten van zyne gevallen
te bekomen 1.
Kersteman vermoedt dus wel dat zijn lezers zich vol ongeloof zullen verbazen over
het levensverhaalvan Weyerman. Desondanks wil hij iedere indruk van verzinsels
wegnemen. Toch is Kerstemans doel niet zozeer droog feitelijk materiaal te
presenteren, alsof het om nieuws zou gaan. Zijn doel is primair het op sensatie beluste
publiek te vermaken: ‘[...] onze Leezers aangenaam te vermaaken met de
Merkwaardige Leevensloop [...]’ 2. Van moralistische waarschuwingen is geen sprake.
Weyerman komt aan het einde niet tot inkeer, noch bekeert hij zich tot een beter
leven en een betere levenshouding. Het gaat slechts om de inventiviteit van de boef
en om de stommiteit van het slachtoffer. Wel waarschuwt Kersteman impliciet op
verschillende plaatsen: lees geen verderfelijke romannetjes (anders overkomt je
hetzelfde als de schone Pretioza), pas op voor broodschrijvers (die kunnen je
chanteren).
In dit verband is de ontstaansgeschiedenis van de populaire misdaadliteratuur
relevant. In Engeland ligt die in de zgn. proceedings en de accounts. In de achttiende
eeuw genoten de zaken die bij de rechtank dienden, ongekende belangstelling.
Rechtbankverslagen (‘proceedings’) gingen dan

1
2

‘Bericht aan den Leezer’, p. [IV-V].
‘Bericht aan den Leezer’ p. [VI].
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ook grif over de toonbank. Dit gold eveneens voor de meer psychologisch getinte
‘accounts’, die waren opgetekend door de geestelijke die de boef tijdens zijn
gevangenschap opzocht. Soms was het het levensverhaal van de crimineel, soms de
biecht of zijn laatste woorden vlak voor de executie. In Engeland zijn hieruit de
criminele biografieën voortgekomen 1. In de Nederlanden laat de ontwikkeling binnen
de misdaadliteratuur een vergelijkbaar beeld zien. Geestelijken die
terdoodveroordeelden begeleidden, hebben de hand gehad in het in druk verschijnen
van menige confessie en bekeringsgeschiedenis. Behalve commerciële belangen had
ook de staat belang bij het uitgeven van misdaadliteratuur. Immers, de veelvuldig
voorkomende bekering aan het einde van het verhaal en de voltrekking van het vonnis
hadden een waarschuwende betekenis. Tegelijkertijd werden morele en religieuze
waarden bevestigd en werden de strafrechtelijke praktijken van de overheid
gerechtvaardigd 2.
De Zeldzaame levens-gevallen behoort tot de populaire misdaadliteratuur uit de
achttiende eeuw. Confessies, bekeringsgeschiedenissen, executieverslagen,
oplichtersverhalen en criminele biografieën maken hier deel van uit. Omdat kranten
en andere nieuwsbladen aanvankelijk nauwelijks berichten opnamen over misdaden
en misdadigers, betrof het eerst teksten die door direct betrokkenen waren opgetekend.
‘Hot news’. Oplichtersverhalen en criminele biografieën waaraan een moralistische
ondertoon ontbrak, kwamen hieruit voort. Het waren sensatieverhalen van de eerste
orde. Ze zijn door het amuserende karakter nauw verwant met de picareske of
schelmenroman, zij het dat de laatste geschreven zijn om maatschappijkritiek uit te
oefenen. De levensgevallen van de picareske schelm zijn echter verzonnen; zo worden
ze ook gepresenteerd, zonder enige toespeling op eventuele actualiteit. De ondeugende
arme sloeber trekt van de ene plek des onheils naar het andere, naarstig op zoek naar
leeftocht. Door zijn belevenissen krijgt de lezer een vrij getrouwe karaktertekening
van hem voorgeschoteld, anders overigens dan in de doorsnee misdaadliteratuur.

1
2

J. Leenes, ‘Jacob Campo Weyermans vertaling uit het Engels van de criminele biografie van
kolonel Francis Charteris: een genreverkenning’. In: MedJCW 13 (1990) nr. 3, p. 65-73.
Zie hierover Y. Zevenbergen, ‘Het geval-Van Gogh (1775-1778),Misdaadliteratuur in de
18e eeuw’. In: Feit en fictie in misdaadliteratuur (±1650 - ±1850). [Uitg. Werkgroep
Strafrechtsgeschiedenis van de Juridische Faculteit]. Amsterdam, Vrije Universiteit 1985,
p. 76-77.
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In de achttiende-eeuwse misdaadliteratuur is het feit dat de hoofdpersoon werkelijk
bestaan moet hebben, bijna een conditio sine qua non, evenals het gegeven dat deze
om zijn daden moet zijn gevangen genomen, gevonnist en gestraft 1. Ook Kersteman
presenteert zijn biografie over Weyerman als non-fictie. Het is een authentiek verhaal
over een schelm, een schavuit, die ondanks zijn oplichterspraktijken de sympathie
van schrijver en lezer heeft 2: gedreven door honger naar status, geld en vrouwen
begaat hij zijn wandaden en beleeft hij verschillende avonturen. Hierdoor is hij nogal
eens gedwongen zijn biezen te pakken en met de noorderzon te vertrekken.
Gevangenneming, veroordeling en uiteindelijk voltrekking van zijn vonnis ontloopt
hij echter niet.
Gezien de ontwikkeling die de misdaadliteratuur heeft doorgemaakt, is ook hier
het onderscheid schelm-schurk van belang: er wordt niet altijd verhaald van werkelijke
misdaden, dikwijls betreft het de schelmse streken van de held. Al eerder is
aangegeven dat Weyerman meer tot het gilde van schelmse oplichters dan dat van
criminelen gerekend moet worden. Een zware jongen als Cartouche of Jaco was hij
niet, ook niet in de biografie die Kersteman over hem schreef. En in het licht van
diezelfde ontwikkeling binnen de misdaadliteratuur is duidelijk dat actualiteit en
fictionaliteit evenzeer een groei doormaken. De nieuwswaarde wordt minder en de
grens tussen feit en fictie wordt niet zo nauw meer genomen. In de Zeldzaame
levens-gevallen is dit ook het geval. Nergens wekt Kersteman maar even de suggestie
als zou de geschiedenis zich onlangs hebben afgespeeld. Sterker zelfs, hij zegt zelf
expliciet dat er al geruime tijd is verstreken tussen Weyermans veroordeling (1739)
en dood (1747), en deze publikatie

1

2

Het is namelijk de vraag of het altijd reële personen moet betreffen. We belanden hier in het
grijze gebied tussen de picareske roman en de misdaadliteratuur. Zie Uitvoerig verhaal van
alle feyten en schelmstukken, gepleegd door Jacob Frederik Muller, alias Jaco. Ed. Th.M.M.
Mattheij. Muiderberg 1986 (Populaire teksten uit de late Republiek 3), p. 13. Hier wordt
gerefereerd aan Defoes Colonel Jack, dat in de Engelse vakliteratuur ondanks de fictionele
hoofdpersoon wel tot de misdaadliteratuur c.q. de criminele biografie wordt gerekend.
Van belang is hier het gemaakte onderscheid tussen schelmen en schurken. De eersten zijn
door verschillende omstandigheden gedwongen tot hun criminele daden. Schurken daarentegen
zijn beroepscriminelen die lichamelijk geweld niet schuwen. F.W. Chandler: The literature
of roguery. Boston [enz.] 1907.
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(1756) 1. En ook hier is de fictionaliteit groot, ondanks het doel van Kersteman een
werkelijk gebeurd verhaal te vertellen.
Net als in de schelmenromans komen in het levensverhaal over Weyerman de
motieven reizen, vluchten en honger (hier: naar geld, status en vrouwen) voor. Van
een echte levensgeschiedenis is echter geen sprake. Het moet meer gezien worden
als een compilatie van verhalen uit de yellow press of uit andere romans. Zo besteedde
Kersteman slechts 42% van het vijfde hoofdstuk (waarmee het Aanhangzel begint)
aan Weyerman zelf. De rest wijdde hij aan de geschiedenis van Elisabeth Sommerell
en de gauwdief Jan Rogier 2. Psychologische of sociale factoren die een rol hebben
gespeeld in Weyermans leven, komen nauwelijks of niet ter sprake. Zijn karakter
wordt dan ook niet uitgewerkt. Van een roman in de moderne zin des woords kan
men dan ook niet spreken. Wel zijn Kerstemans ‘roman-technische’ pogingen
zichtbaar: levendige dialogen en spanning verhogende vooruitblikken naar Weyermans
toekomstig gevangenschap en dood.
Er zijn verschillende pogingen ondernomen om criteria op te stellen voor diverse
subgenres van de misdaadliteratuur 3. Deze bleken echter niet tot eenduidigheid te
leiden. Met gemak bleek bijvoorbeeld de definitie van de

1
2

3

Kersteman zegt met de uitgave te hebben gewacht totdat hij alle gegevens heeft kunnen
verifiëren. ‘Bericht aan den Leezer’, p. [V].
Op 20 juli 1757 (een jaar na verschijnen van de eerste druk van de Zeldzaame levens-gevallen)
schrijft Kersteman in zijn verzoek tot vrijlating aan het Hof van Holland dat de Historie van
Lijs Sint Mourel moeder van Campo Wijerman wel voltooid was maar nog niet gedrukt.
H.M. de Blauw in MedJCW (okt. 1979) nr. 20, p. 210. Heeft Kersteman een gedeelte van
een tot nu toe onbekende, destijds klaarliggende roman overgenomen? Of de roman in
gecomprimeerde vorm voorgeschoteld in 28 pagina's in het Aanhangzel? Of blufte Kersteman
en is hij nooit verder gekomen dan deze pagina's?
Over criminele biografieën en oplichtersverhalen respectievelijk P.J. Buijnsters: Levens van
beruchte personen, Over de criminele biografie in Nederland gedurende de 18e eeuw. Utrecht
1980; J. Campo Weyerman: De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg
[...]. Ed. A. Hanou en H. Stouten. Deventer 1984 (Deventer Drukken 1), deel 2, p. 43-48.
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criminele biografie ontkracht te kunnen worden 1. Als oorzaak van de problematiek
rond genrebepaling binnen de misdaadliteratuur noemt Yvonne Zevenbergen het
ontbreken van een uitputtende inventarisatie. Pas dan kunnen criteria worden
geformuleerd, definities opgesteld en specimina uit de misdaadliteratuur een
genrepredikaat worden toegekend.

Drukgeschiedenis
Zeldzaame levens-gevallen van J.C.Wyerman
In zijn Gedenkwaardige levensbeschryvinge van den waereldberoemden J. Chr.
Ludeman [...] (Nymegen [enz. z.u. 1784]) schrijft Kersteman op pagina 35 in een
voetnoot dat de zeven achtereenvolgende uitgaven van de Zeldzaame levens-gevallen
van J.C. Wyerman al helemaal uitverkocht zijn 2. Was dit een verkooptruc van
Kersteman om zijn lezers nog snel naar de boekverkoper te doen gaan om het laatste
exemplaar te bemachtigen? Waren er inderdaad in 1784 zeven drukken?
Op de titelpagina van de editie uit 1763 staat expliciet vermeld: tweede druk. De
eerste druk verscheen zonder Aanhangzel in 1756. Gezien het relatief geringe aantal
overgeleverde exemplaren van deze eerste druk, vermoed ik dat de drukker voorzichtigheidshalve - de oplage klein heeft gehouden. Nadat bleek dat Kerstemans
hoop uitkwam en Weyermans lezers en masse het levensverhaal van hun geliefde
auteur aanschaften, besloot Kersteman niet alleen tot een tweede druk, maar ook tot
tweede deel. Zo kon hij aan de kopers van de eerste editie nog iets extra's kwijt.
Reeds het jaar na verschijnen van de tweede druk kwam in 8o een Duitse vertaling
op de markt: Merkwürdige Lebensbeschreibung von Jacob Campo Wyermannen [...]
übersetzet von W.** (Frankfurt und Leipzig

1

2

Y. Zevenbergen in haar recensie van Buijnsters' Levens van beruchte personen[...]. In:
Spektator 12 (1982-1983), nr 2 (okt. 1982), p. 152-154. Zie ook Thomas Mattheij, o.c., p.
10-14.
P. Altena, ‘Zeven drukken van de Kersteman-biografie?’. In: MedJCW (dec. 1980) nr. 34,
p. 349.
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1764) 1. Kennelijk was ook buiten Neerlands grenzen markt voor een biografie over
Weyerman.
Waarop zou Kersteman gedoeld hebben toen hij niet minder dan zeven edities
noemde? Hierover weten we (nog) weinig. Aan de twee eerder genoemde drukken
kan voor zover bekend alleen het volgende worden toegevoegd 2.
In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel bevindt zich onder signatuur II 2467 de
Seldsaeme levens-gevallen van J.C. Wyerman [...] uit 1773. Het kan een
correctie-op-de-pers betreffen waarbij jaartal en spelling later verbeterd zijn. Het
kan ook een derde (?) druk zijn: op de titelpagina zijn alle letters z systematisch
veranderd in een s.
Onder signatuur A 1217 bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek in Gent een
exemplaar van de tweede druk van de Zeldzaame levens-gevallen, waaraan toegevoegd
een Aanhangzel mét jaartalvermelding (1763). In andere, bekende exemplaren bevat
de titelpagina deze vermelding niet. Ook hier is de vraag: een andere druk?
Aan hetzelfde exemplaar is nog iets bijzonders: er zit namelijk een prent bij
ingebonden van een berouwvolle knielende man, nabij een doodshoofd en een
wierookvat, die door hemels licht wordt beschenen. Kennelijk is het de bedoeling
geweest hiermee Weyerman uit te beelden die aan het einde van zijn leven vol berouw
tot inkeer komt (een bekend motief in de misdaadliteratuur). Alleen: hiervan is in de
hele biografie geen sprake. Bovendien lijkt de man in het geheel niet op Weyerman.
Niet bekend is of het hier een aparte druk betreft, of een eenmalige verkoopactie van
een reclame-bewuste boekverkoper.
Toen Kersteman in 1784 over zeven drukken sprak, kan hij zowel legale als illegale
drukken hebben bedoeld (dat wil zeggen drukken die zonder toestemming van auteur
en/of uitgever tot stand zijn gekomen). In ruim twintig jaar tijd, tussen 1763 (het jaar
van de tweede druk) en 1784,

1

2

Exemplaar bekend volgens British Museum general catalogue of printed books, vol. 257.
Ook in Göttingen bevindt zich een exemplaar onder signatuur Art. Plast. VI 2760. Over dit
laatste exemplaar en over de Duitse vertaling zie E. de Blauw [e.a.], ‘Göttingen en Kassel:
JCW-bezit’. In: MedJCW (sept. 1979) nr. 19, p. 191-192.
Wat de hierna besproken exemplaren betreft, ik baseer me op E. de Blauw [e.a.], ‘Nieuwe
schrifturen en handschriften van JCW alsmede andere curiosa, ontmoet tijdens een reize door
Uilenspiegelland’. In: MedJCW (dec. 1979) nr. 22, p. 228-230.
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moeten de overige vijf drukken op de markt zijn gebracht, waarvan wellicht de
‘Brusselse variant’ er één is (De vraag is of Kersteman de Duitse vertaling
meerekende). Vergelijking van exemplaren moet meer duidelijkheid verschaffen
over de drukgeschiedenis. In ieder geval laat Kersteman iets doorschemeren over de
enorme populariteit van de Zeldzaame levens-gevallen.

Verantwoording
Deze editie is - om praktische redenen - gebaseerd op het exemplaarvan de Zeldzaame
levens-gevallen dat zich bevindt in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, en
op het Aanhangzel uit de collectie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal te
Leiden.
De achttiende-eeuwse weergave van citaten, met aanhalingstekens aan het begin
van iedere regel, is aangepast aan de moderne wijze van citeren: dubbele
aanhalingstekens staan slechts aan het begin en het einde van het citaat. Waar
Kersteman citaten weergeeft door middel van cursiveringen, is niets veranderd.
Kersteman gebruikte verscheidene tekens voor zijn voetnoten; deze zijn alle
veranderd in nummers, geplaatst vóór het leesteken. De paginanummering van het
origineel is weergegeven in de tekst, tussen vierkante haken. Omwille van de
vormgeving zijn de originele paginanummers aan het begin van een hoofdstuk
verplaatst naar het einde van het vorige.
In deze uitgave is ervan uitgegaan dat 'er een apart woord is; in het origineel bleek
dit echter niet altijd even duidelijk. In de originele tekst zijn veel spel- en taalfouten
gemaakt. Spelfouten in de werkwoordsvormen en bijvoorbeeld incongruentiefouten
zijn overgenomen. Slechts in een beperkt aantal gevallen, namelijk waar het
vermoedelijk zetfouten betreft, is er stilzwijgend gecorrigeerd:
[64]

antwoorde

(antwoorde

[78]

Pyk

Pyp

[90]

Waarzegters

Waarzegsters

[109]

....,

.....

[112]

Gepotretteerd

Geportretteerd
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[37]

gescheide

geschiede

[44]

,an Rogier

Jan Rogier

[57]

overhandigee

overhandigde

[71]

Arm.

Arm,

[84]

Byzonderheeden.

Byzonderheeden,

[88]

ht

het

[97]

behoord

gehoord

[102]

Geoffençeert. “

Geoffençeert”.

[116]

ge,reed

ge[-]reed

[118]

Liede

Liefde

[118]

Sterveliegen

Stervelingen

[120]

onkuysehe

onkuysche

[123]

wanner

wanneer
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Jacob Campo Weyerman. Gravure van J. Houbraken in Weyermans Doorzigtige Heremyt (1731; naar het schilderij van Cornelis Troost).
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Historie van Jacob, Campo, Wyerman.
I. Hoofd-deel.
Geboorte en Afkomst van Campo Wyerman. Zyn bedreevenheid in de
Schilderkonst. Deszelfs regelloos Gedrag. Zyn verblyf in Braband. Reizen
door Vrankryk, Italien, Zwitzerland en Duitschland; en zyne Avantuuren
aldaar.
ALLE de Eeuwen hebben gedenkwaardige Voorbeelden uitgeleeverd van schrandere
Mannen, wier gebreeken zoo meenigvuldig en van dien aard waaren, dat ze voor de
grootheid [2] van hunne geest niet behoefden te wyken. In de tegenwoordige tyden
die wy beleeven, zyn 'er onder hun zeer weinig die beeter grondbeginzels hebben.
Den beroemde Campo, hoe voortreffelyk anderzins in 't stuk van Geleerdheid, mede
onder die rampzaalige Planeet gebooren zynde, kwam eenige haatelyke stappen te
begaan, waar door hy wel haast een volmaakt navolger van dat beklaagelyk
Genoodschap wierd.
De Frontier Stad Breda, de plaats zyner geboorte, was de zelfde alwaar zyne Ouders
zig zeederd hun Huwelyk met ter woon begeeven hadden. Deeze waaren in hun tyd
geringe Menschen maar egter aardige origineelen geweest. Zyn Vader Jacob
Wyerman, had voor deezen als Lakei gediend, invoegen, dat hy zig na den
gewoonlyken aard 1 van de Heeren livreidraagers veel inbeelden. Een man die [3]
alles wilde weeten en niets wist: kortom, alles was by hem een nul in 't cyffer, een
herszen-

1

Ik zeg na hunne gewoonlyken aard, terwyl die Messieurs, (de goede niet te na gesproken)
tot Bedieningen geraakt zynde, veeltyds niet vies vallen, om een eerlyk Man te belee[3]digen,
en zig alle bedenkelyke Heerschappy over hunne Meedeburgeren aan te matigen, hoewel
men ze kort te voren nog agter de Koets zag staan.
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schim, en een beuzeling; schoon 'er niemand mogelyk beter na alle die zaaken geleek,
als hy.
Veel zonderlinger waaren de bedryven van zyne Moeder, onder de wandeling
bekend met de naam van Lys Sint Mourel, die in jonger jaaren alle de trappen van
den Subalterne Krygsdienst bekleed hebbende 1, geduurende het zelve, verscheidene
Veldslaagen en Beleegeringen in den voorlaasten Oorlog bywoonde, naderhand door
haare betoonde dapperheid tot de waardigheid van Sergeant steeg; en in die
hoedanigheid haar [4] Paspoort genoomen hebbende, zig vervolgens met den
verwaande Jacob Wyerman in den Egt begaf. Met dewelke zy het bekende Ordinaris
de Son aldaar met een tamelyk goed gevolg opregten; zoodanig, dat het uit dat koddig
Huwelyk was, waar van den berugte Campo zyne geboorte ontleend heeft.
Zeker voornaam Schilder bevond zig in de Stad toen deeze Jongeling den ouderdom
van vyftien jaaren bereikten. 't Doorstraalend vernuft dat hy in hem bespeurde, deed
hem genegendheid voor zyn Persoon opvatten; en door zyn behulp was het dat den
jongen Campo het binnen weinig tyds zoo ver in die Kunst bragt, dat hy op zyn
agtiende jaar een bedreeve Bloemschilder was, en als zoodanig by die
Konstbeminnaaren erkend wierd; maar heel anders was het met zyn gedrag geleegen,
waar over zyne Ouders geen reeden hadden om zoo wel voldaan te zyn. Hy begon
toen al een Dobbelaar en een volslaagen Debauchant te worden. Lys Sint Mourel
zyn Moeder, die niet tegenstaande [5] haar Huwelyk de Sergeants Rotting nog
behouden had, vermaakte zig zomwylen van hem daar mede te streelen, zoo draa zy
zyn onordentelyk leeven gewaar geworden was; maar ziende dat zyne ongebondenheid
wel verre van te verminderen daar door meerder toenam, dreigden ze hem voor al
zyn leeven te zullen Plakken, indien zyn gedrag voortaan niet gereegelder wierd. De
schrandere Campo voor de gevolgen van deeze bedreigingen bedugd, en bedenkende
dat 'er tot bereik van dat Oogmerk geen Beeterhuizen ontbraaken, besloot voor een
korte poos de geveinsde te speelen. Men was in gantsch Breda over die schielyke
hervorming verwonderd. Zyne Vrienden wisten daar over niet genoeg te roemen.
Geheele daagen bragt hy op zyn Kaamer met Schilderen door; dog dit belette nogtans
niet, dat hy op dezelve in cognito het een of ander Venuskind liet sluipen, met welke
hy dan behendiglyk zyn

1

De naam en daden van deeze Lys Sint Mourel, anders Elizabeth de Saint Mourel genaamd,
zyn nog by veele Bredanaars in geheugen; gelyk in het vermaarde Logement daar ze gewoond
heeft, en aldaar op de Markt staande, nog werkelyk Ordinaris word gehouden.
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vermaak nam. Op een namiddag dat hy in dat spel door zyn Moeder onvoorzienst
betrapt wierd, verborg hy zyne Lucretia naar [6] gewoonte agter den Ezel; maar Lys
Sint Mourel, die de oogen van een Valk had, vloog toe om haar uit die schuilhoek
te haalen; en na ze vervolgens met de hairen van de trappen te hebben gesleepd, joeg
zy haar Zoon met al zyn Schildergetuig uit gramschap den Huize uit.
Campo was niet verleegen werwaards zyn Fortuin te gaan zoeken 1: Braband grensd
zeer naby de Baronie van Breda. Hy bedagt zig alzoo niet lang om derwaards te
trekken. Te Antwerpen hield hy een geruimen tyd zyn verblyf, alwaar hy dan ook
tot meerder volmaaktheid in de Schilderkonst [7] kwam. Hy kon dog egter
onmoogelyk de spraak nog de manieren der Brabanders dulden, die hy ten uittersten
belaggelyk vond; die weerzin is hem steeds bygebleeven 2, zoodaanig, dat hy
naderhand tot meerder geleerdheid gekoomen, in de meeste zyner Geschriften op
hun gesmaald, en vervolgens voorbedachtelyk de zoogenaamde Brabandsche Voyage
ontworpen hebbende, daar in de Taal van dat Volk op het volmaakste afgeschetst
heeft. Dog in weerwil van de afkeer dewelke hy voor die Landaard betoonde, scheen
hy egter niet ongevoelig voor de bekoorlykheeden van een zeekere Herbergiers
Dogter aldaar te zyn, die hy onder belofte van een Trouwverbintenis tot gunsten van
die natuur had weeten te beweegen; het welke [8] de Zwaarwigtigheid van haar
Lighaam naar verloop van eenige maanden merkelyk deed vermeerderen. Hy bemerkte
die onvoorzigtige stap toen het te laat was, dog wel haast vond hy middel om ze te
herstellen; tot dien einde begon hy, met haar de kragtdaadigste verzeekeringen van
een steedsduurende standvastigheid te geeven: Waar toe is een Meysje van zeeventien
Jaaren, dat door de liefde bestierd word, niet al bekwaam? want om kort te gaan, hy
bewoog haar met zyn fluweele tong

1

2

Veele beweeren, dat Campo alvoorens na Braband te gaan, als Soldaat onder een Regiment
Voetvolk dienst nam. Dat hy geduurende het zelve, zig met de Dogter van zyn Kapitein in
een Minnenhandel had gewikkeld, en daar op door middel van zyne Schilderkonst zyn
Paspoort gekogt hebbende, zig by een Koopman te Amsterdam als Kantoorknegt had verhuurd,
en na dezelve schandelyk bedrogen te hebben, na elders was geweken. Maar terwyl van alle
deeze zaaken geen de minste blyk is gevonden, zullen wy dezelve voor loutere gissingen
houden.
Men wil dat zyne haat tegen de Brabanders zoo zeer niet sproot uit hunne Brabbeltaal, zoo
als hy ze plag te noemen, maar over een trek die zy hem gespeeld hadden; dewelke was, dat
drie Bedriegers te Antwerpen, na hem alles wat hy in de Weereld bezat, afgewonnen te
hebben, hem naakend met de beenen aan de Zolder hadden opgehangen.
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om met hem de vlugt uit Antwerpen te neemen. Zy begaaven zig voor eerst na Ryssel
1
, terwyl hun besluit volgens onderlinge afspraak was, dat zy zig naar de Hoofdstad
van 't Fransche gebied zouden begeeven, om 'er zig door een Priester te doen trouwen;
maar dit alles waaren maar [9] als Kasteelen in de Lugt gebouwd, nadien Campo,
die na haar beste goedje verteerd te hebben, zig gaarne van dat lastig pak ontslaagen
zag, in stilte een Brief aan haar Vader afzond, in dewelke hy hem de plaats melde
daar hy zyn Dogter vinden kon. Deeze schikkingen gemaakt hebbende, begaf hy zig
zonder afscheid van zyne Minnaares te neemen, na Parys; en aldaar gekoomen, gaf
hy zig aan alle soorten van Vermaakelykheeden over, welke de Vreemdelingen in
die groote Stad overvloedig genieten konnen. Het nut dat hy nogtans uit zyn Fransche
Reys trok was zeer groot, vermits hy aldaar de eerste gronden van zyne Geleerdheid
gelegd heeft; hy begon toen smaak in de Letterweetenschappen te krygen, en meer
en meer de Schilderkonst te veragten. Zyne bekende die hem na de oorzaak van die
verandering zyner beezigheeden vroegen, gaf hy sneedig ten antwoord; dat hy geen
agting kon toedraagen tot een beroep welker oeffenaars of Zotten of Debauchanten
waaren. Dit laatste gebrek was nogtans zoo onafscheidelyk aan [10] zyne natuurlyke
gesteldheid verknogt, dat nietteegenstaande de vlytige oeffeningen die hy in de
Philosophie, de Wiskunde en andere geleerde Weetenschappen gestaadig onderhield,
zyne zeeden te Parys nog verder bedorven wierden. De verkeering met de galante
Weereld aldaar, hadden zyne uitterlyke manieren wel beeter beschaafd, maar inwendig
de wellust in zyn hart geworteld; het Spel daar hy gelukkig in was en zig
onverzaadiglyk aan overgaf, deed hem een pragtige staat in Vrankryk voeren. Hy
had na de mode van Parys een Toneelspeelster gekaamerd, daarenboven hield hy
een Koets en ook een Lakei; al het welke hy op de beurzen van eenige nieuwe
aankomelingen, die de offerhande van zyne geldzugt wierden, gemakkelyk houden
kon.
De Comedianten de lugt gekreegen hebbende van een merkelyke winst, welke
Campo op een morgen met speelen gedaan had, besloot hem een kwade trek te
speelen; gelyk zy metterdaad ter uitvoer bragt. Zy nodigde haar Minnaar nevens twee
andere [11] Avanturiers, die zy haare Neeven noemden, nog dien zelfden avond op
een kostbaar Soupée; daar

1

Deeze zyne vlugt met de Herbergiers Dogter na Ryssel, word van veele tegengesproken;
hoewel my zulks van geloofwaardige Luiden aldaar verzekerd is. Dit is altoos gewis, dat zy
naderhand door haare Ouders in een Klooster wierd gestoken, en daar schielyk kwam te
sterven.
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men tot in den morgenstond wakker vrolyk op was, wanneer Campo van den Wyn
bevangen op een Ledikant te rust wierd gebragt, en wiens dronk zoo ver heen was,
dat hy buiten alle gevoel niet ontwaar wierd dat men hem van zyne gereede Penningen,
goud repetitie Horologie benevens zyne gegaloneerde Kleederen, beroofde; die met
malkanderen meer dan drie honderd Louïzen waardig waaren. Des ogtends ontwaakt
zynde, bevond hy dat zyn Bedriegster met haar Neeven onzigtbaar was geworden,
en schoon hy alle mogelyke navorsschingen deed om hun verblyfplaats te weeten,
was het vrugteloos; in tegendeel, baarden hem die naspooringen gevolgen, die nog
verdrietiger als de eerstgenoemde voor hem waren; want op een avond te voet na
zyn Huis gaande, wierd hy by de Plaats Royal door de bewuste Neeven met de Degen
in de hand besprongen. Campo was braaf voor zyn Man, maar de Party te ongelyk
zynde wierd [12] hy deerlyk gekwetst, en door eenige Voorbygangers in een
Draagstoel tot zynent gevoerd. Deeze kleine wederwaardigheden maakte hem zoo
mistroostig, dat hy geneezen zynde, zig by een voornaam Heer als Kamerdienaar
ging verhuuren.
Waarschynlyk had hy daar zyn Fortuin gemaakt, want behalven dat zyn Meester
een aanzienlyk Man van een groot crediet was 1, behaagden hem de aangenaame
ommegang van Campo zoo wel, dat hy hem beloofde, zorge voor zyne bevordering
te zullen dragen: U Verstand bekoord my, (zeide hy menigmaalen tot Campo) gy
moet een Jongman van goeden Huize weezen of zonderlinge Talenten bezitten. Een
Mensch van dien woelagtige aard als Campo was, kon niet lang zoo een gunstig
vooroordeel behouden; en geen wonder, dewyl hy t'elkens nieuwe Spoorloosheden
bedreef, die niet minder dan strafbaar waren. Deezen Heer [13] had twee beminnelyke
Dogters en een Zoon. De oudste derzelve had indruk by Myn Heer den Kamerdienaar
gevonden; in den beginne smoorde hy die vlam uit eerbied voor haar Vader, maar
tot meerder familiariteit in Huis geraakt zynde, was hy onbeschaamd genoeg om
haar van liefde te spreeken. Zy was met verheevene Zielstogten geboren,
overeenkomstig met de luisterryke hoedanigheden van haar Geest; zoo dat ze zyne
verklaaring veragtelyk van de hand wees, met bedreiging van het den ouden Man te
zullen zeggen, indien hy niet ingetogener wierd. Den armen Campo tot stervens toe
op haar verslingerd, meende raazende van spyt te worden over de slegte pots die de
Mingod hem in dit geval speelden; zoodanig, dat

1

Men zegt, dat zulks een der Thesauriers-Generaal van de Koninglyke Finantiekamer was.
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hy op een tyd dat zyn Meester van Huis was, en zyn Dogter zig alleen in haar Kamer
bevond, het wanhopig besluit nam van haar met geweld tot wederliefde te zullen
overhalen, gelyk hy tot bereik van dat schandelyk Oogmerk al een Rustbed in 't oog
had, toen haar Broeder by geval het gerugt [14] hoorende, toevloog, en Campo zonder
twyffel de offerhande van zyne woede zoude hebben doen weezen, indien hy door
eenige bedienden van den Huize niet tydelyk ontzet was geworden. Hy wierd terstond
over dit bedryf zyn Meesters dienst uitgejaagd, na dat men hem alvoorens tot
verkoeling van zyne Minnedrift, een groot gedeelte stokslaagen gegeeven had; naar
het welke hy in 't oogenblik Parys verliet 1 om zig na elders te begeeven.
Onderwegen Lion genoodzaakt zynde te overnagten in een herberg, daar niet dan
eene Slaapplaats voor de passagiers was, wierd hem door de waardin van dezelve
gewaarschouwd, dat hy zig vergenoegen moest Kamer en Bed te deelen met een
Heer die daar zoo even aangekomen zynde verheugd zou weezen van niet eenzaam
te blyven. Cam[15]po was insgelyks wel in zyn schik van ten minsten nog gezelschap
in dat slegt Logement te vinden; alwaar binnen getreeden zynde, vond hy 'er inderdaad
een Man voor het uitterlyke van een aanziennelyk gelaat, die hem met veel beleefdheid
ontfong. Zy gongen vervolgens als gemeenzaame Vrienden aan tafel zitten, en onder
het Avondmaal viel hun gesprek ongevoelig over de verschillende aard, zeden en
gewoontens der Europische Volkeren, over de Regeeringsform van Vrankryk, over
de wisselvalligheid van 't Fortuin, en men kwam vervolgens op de
wederwaardigheeden die een eerlyk Man somtyds te beproeven had. Men klaagde
geweldig over de wonderlyke schikking van 't Noodlot, welke de zotten overvloedig
met rykdommen beschonk, daar een verstandig Man veeltyds gebrek moest lyden.
By dit alles wist den schrandere Wyerman zyn gevoelen zoo bevallig uit te drukken,
dat den Vreemdeling daar over verbaast scheen; deeze vroeg hem wyders na de
oorzaak van zyn Reis en wat Landsman hy was. Campo voldeed hem op die [16]
vraag, zonder iets voor hem verborgen te houden; behalven zekere omstandigheden,
die hy schaamdshalven voor hem verzweeg. ‘Gy schynd my een goed slag van een
Hollander te zyn, (vervolgde zyn Metgezel) indien gy zoo bescheiden in geheime
zaaken

1

Daar is my verhaald, dat Campo nog wel drie maanden na dit geval te Parys bleef: dat de
berugte Actiehandel doenmaals aldaar begonnen had, en dat hy met de Heer Lauw uitvinder
van dien, vriendschap opgeregt hebbende, zy malkanderen ten laatsten zoo verre hadden
mistrouwd, dat ze kwaade Vrienden gescheiden waren.
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bent, als gy schranderheid bezit, zou ik u een voorstel te doen hebben, dat ik geloov'
dat den weg tot u Fortuin zou konnen banen.’ ‘Geliefd u nader te verklaren, myn
Heer; (antwoorde Campo) zulke aanbiedingen zoude my in deeze toestand wonderlyk
wel bevallen.’ ‘Wel nu myn lieve Vriend (hernam den andere) zweerd en beloofd
my heilig, dat gy my niet verraden zult, in al het geene ik u zeggen zal.’ Campo deed
zulks. ‘Ik ben (verhaalde hy toen) Cartouche, wiens naam zoo ontzaggelyk in deeze
Landstreek geworden is. Schrik niet! (zeide hy verder, ziende dat Campo op het
woord Cartouche van schrik verbleekte) daar zal u zoo lang ik by u ben geen leed
geschieden, en ik zal zorg dragen [17] dat gy door myn Volk in myn afweezen geen
hinder nog overlast zult lyden. Het is waar dat ik het Hoofd van een Roofbende ben,
die tot ons algemeene bestwil veel moedwilligheeden moeten pleegen, maar daarom
ben ik niet minder Edelmoedig dan een ander. Myn oogmerk was maar alleen om
aan zoo een schrander man als gy zyt, een getrouw makker te vinden; en dit is waar
toe ik u myne dienst aan te bieden heb’. Campo bedankte hem hartelyk voor alle de
voordeelen welke hy hem daar by aanbood, zeggende onder anderen, dat hy te bedugd
voor de vervolgingen van het geregt was, om zig zoo ligtvaardig in 't gevaar te gaan
storten; en met een Woord, dat hy nietteegenstaande zyne ligtmisseryen een Eerlyk
man wilde blyven. ‘Denkt gy dan dat wy minder deugdzaam zyn dan het overige
Mensdom? (viel Cartouche hem in de reeden) De verdiensten en goede
Hoedaanigheeden hebben by ons zoo veel plaats als by de gewaande Eerlyke;
moogelyk zyn wy opregter als zy. Wy lee[18]ven ider na ons welgevallen, deelen
den buit als broeders, moorden nog branden niet; en 't is maar by gebrek van een
andere broodwinning, dat wy dit beroep verkoozen hebben.’ ‘Dat alles kan waar zyn,
Myn Heer, (zeide Campo) maar ik heb geen geneegentheid tot dat ambagt: eevenwel
beloof ik u een diepe Stilzwygentheid van 't geene 'er tusschen ons verhandeld is.’
‘Ik zal daarom u vriend zyn, Om te toonen dat ik de uwe wil blyven (besloot
Cartouche) zie daar Myn Heer Campo een beurs met Louizen, met een paar lootjens,
die ik begeer dat gy aanneemen zult; het eene zal u op de reis wel te pas koomen, en
het andere zal u tot een vrygeleide dienen, ingevalle gy door een party van myn volk
mogt worden aangerand’.
Den andere vervuld van verwondering over de Edelmoedigheid van den Roover,
nam met veel erkentenis zyn geschenk, sliep dien nagt by hem, en vertrok den
volgende morgen na Lion; dog eer hy daar kwam, waaren hem [19] de Lootjens van
groot nut, vermits hy op de weg tot driemaal door de struikroovers overvallen, t'elkens
op het vertoonen van
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die teekens uit hunne handen ontkwam. De bende van Cartouche stroopte doenmaals
tot onder de Wallen van Lion. In die Stad nam Wyerman zyn intrek by een
Spiegelmaaker, die een welgemaakte vrouw had daar hy niet weinig op verzot wierd;
maar hoe galant zy anderzints geleek, kon hy in weerwil van alle aangewende
poogingen geen de minste gunst van haar verwerven. Deeze bezwaarlykheid welke
hy niet gedagt had te zullen ontmoeten, kwam hem wat vreemd voor, en hy verbeelde
zig dat het hart van die schoone vrouw mogelyk door een favoriet ingenoomen zynde,
haar belette een ander minnaar te beminnen; by de uitkomst bleek het ook dat hy niet
kwalyk gedagt had, de konst bestond maar om agter de waarheid van de zaak te
koomen. Daar toe maakte hy gebruik van 't geene hy wel eer te Parys gezien en
geleerd had, en tot dien einde kogt hy van zyn hospes onder een [20] verbloemd
voorwendzel, verscheidene Conische glaazen de gedaante van een ovaal hebbende,
en door middel van dezelve in een alternative triangel te plaatzen, kon hy op zyn
kaamer zien al het geen in de beneeden zaal omging; gelyk ondersteld word dat men
door dit werktuig onder het bereik van 't gezigd kan brengen, alles wat men wil. De
afweezenheid van den Spiegelmaaker begunstigde zyn voorneemen, en
voorbedagtelyk begaf hy zig des avonds vroeger dan na gewoonte na zyn kaamer,
alwaar hy zyne glaazen gesteld hebbende, teegen middernagd een gegalonneerd
heerschap in de zaal zag verschynen die hy dadelyk voor Cartouche kende. Verbaasd
over dit zeldzaam geval, bleef hy met groote oplettenheid in zyn tooverkas het gevolg
daar van afzien, in dewelke hy onderscheidentlyk beschouwen kon, dat dien galante
struikroover de Spiegelmaakers vrouw verscheidemaalen na de uitterste volmaaktheid
carresseerende was; en na dat hunne minnedrift geheel verkoeld en het spel tusschen
die twee gelieven was volbragt, sloeg [21] Campo de japon om 't lyf, klom de trappen
af en verzogt aan de hospita onder schyn van onpasselykheid om binnen gelaaten te
worden. Zy maakten in den eersten opslag al wat zwaarigheid om dat te doen, maar
eindelyk deed zy het, na datze alvoorens de voorzorg had gebruikt van Cartouche
in een kleerkas verborgen te hebben. Die schielyke verdwyning van zyn perzoon
verwonderde Campo, die wist dat hy door geen andere opening dan de kaamerdeur
kon ontsluipen: Laat ons dog geen geheim maaken Juffrouw, (zeide hy tegen zyn
hospita zoo dra hy binnen was) hier moet een vriend van my verschoolen zyn, aan
wien ik veel verpligting heb. Zy wilde dat met styve kaken ontkennen, dog Cartouche
die hem aan zyne spraak kon, maakte toen geen zwaarigheid van uit zyn schuilhoek
te koomen om hem te gaan omhelzen. Ik weet alles! (riep Campo zoo dra hy
verscheen) laat ons
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deezen nagt in vrolykheid doorbrengen; Zeer gaarne (antwoorde Cartouche) als
Mejuffrouw daar meede te vreeden is; maar ik geloof by myn ziel (vervolgde hy) dat
gy [22] met den duivel omgaat, dat gy alhier onze geheimen weet te onderscheppen.
Met eenen gaf hy hem een Wenk, die Campo verstond, en de naam van Marquis,
welke de hospita gestaag in haar mond had, deed hem genoegzaam begrypen, dat
Cartouche by haar als zoodaanig niet bekend was. Deeze vertrok in den morgenstond
van daar, na dat hy Campo afzonderlyk de geheimhouding van alles had aanbevoolen;
Campo kwam ook zyn woord na, maar de vrugt die hy uit dat Avantuurtje trok was
hem nog aangenaamer, terwyl ze hem de vervulling van zyne begeerte verschafte
daar hy zoo lang vrugteloos na gehaakt had: 'k meen het genot van de gunsten zyner
hospita, die ze hem uit aanmerking van zyn betoonde bescheidenheid, met niets aan
haar man te openbaaren, niet langer kon weigeren 1.
[23] Eer ik de verdere gevallen van Campo Wyerman vervolg, die meestendeel
nog gewigtiger staan te worden, zal ik den Leezer doen opklimmen tot een, dat
eigentlyk het voorwerp betreft daar wy zoo even van gehandeld hebben; het geen
my zoo veel te gevoegelyker toeschynd, om dat de zaak niet alleen waaragtig en
merkwaardig is 2, maar booven dat tot roem van Campo verstrekt; die zyn
welspreekenheid en verleidende aanzoekingen heeft weeten te weederstaan, daar in
teegendeel een man van hooger geboorte en meerder deugd in zyne strikken gevallen
is.
Cartouche kondschap gekreegen heb[24]bende van een onnoemelyke zomme
gelds, welke den Spaansche gezant gelast was om onder Escorte van twaalf
Dragonders aan het Fransche Hof te brengen, begaf zig op de weg, werwaards dien
gezant noodzaakelyk passeeren moest; en bedenkende dat 'er in zoo een geval meer
list als geweld diende gebruikt te worden, had hy zig voorbedagtelyk van niemand
van zyn volk doen verzellen, dog

1

2

Onder de geene welke vermeenen iets van zyn handel met Cartouche geweten te hebben,
zyn de gevoelens deswegen zeer verschillende; eenige willen volstrekt hebben, dat Campo
bereids in dienst van dien Struikrover getreden was, maar daar van terstond berouw
ge[23]kregen hebbende, middel vond om stil weg te sluipen; andere zeggen, dat dit werk
aldus door Cartouche beleid was, dat hy Campo by den Spiegelmaker te Lion had doen
Logeeren, om als een bekwaam werktuig het Hart van zyn schoone Vrouw voor hem te
winnen; berigten die onzeker en van alle schyn van waarheid ontbloot zyn.
Men vind dit geval van Cartouche in zyne gedrukte Levensbedryven niet, maar het is my,
te Parys zynde, door een Abt aldaar voor egt en waaragtig opgegeeven.

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

41
teegen den avond stond geraakte hy eenigzints verdoold, zoo dat hy aan de eerste
boer die hy ontmoete na een gehugd vroeg daar hy zoude konnen logeeren. Deeze
wees hem een naby geleegen kasteel, dat door een bedaagde Dame bewoond wierd,
en die gemeenlyk geen nagt verblyf weigerde aan een fatzoendelyk man die haar
daar om verzogd. Hy begaf zig dan derwaards, maakte als een verstandig man met
een paar woorden zyn Compliment aan de Dame; die hy in de hoedaanigheid van
een afgedwaalde Reiziger ligtelyk bewoog aldaar te moogen overnagten. Terwyl hy
in uniforme gekleed was, nam ze hem voor een Officier van 's Konings Troupen, die
van [25] Parys na zyn guarnizoen keerde; en in dat begrip zei ze hem dat haar Neef
insgelyks in Militaire dienst zynde (die zig toen op de jagt bevond) dien avond de
eer zoude hebben om hem gezelschap te houden. De Neef kwam kort daar na, en
zyn Tante had hem bereids van de komst der gewaande Capitein verwittigd, eer hy
Cartouche te zien kreeg; die aan zyn mal compliment genoegzaam zien kon, dat hy
nog naar de mode van 't oude Hof was en daarom heimelyk over zyne eenvoudigheid
moest laggen. De reedenwisseling viel onmiddelyk over den krygsdienst, den Officier
wist hem te zeggen, dat hy twintig Jaaren als Luitenant onder de Infantery gediend
had, zonder ooit tot een verdere bevordering te hebben konnen geraaken;
nietteegenstaande hy by verscheide geleegentheeden doorslaande blyken van zyne
dapperheid gegeeven en aan de Kroon meenigvuldige diensten beweezen had.
Cartouche zyn ongeluk beklaagende, prees zyne misnoegdheid desweegen als een
reedelyke zaak; het geen den Luitenant onder de wyn nog meerder op zyne daaden
[26] deed roemen en grootelyks teegens de Regeering verbitteren. Den geestige
Roover die hem behendig in dat gevoelen versterkte, wist daar en booven des Konings
ondankbaarheid en die van zyne Staatsdienaaren zoo breed afte meeten, dat den
Luitenant ongevoelig in 't net kwam te vallen, het welke hy voorbedagtelyk voor
hem gespreid had. Myn Heer, (zeide Cartouche tot hem zoo ras zyne Tante rustwaards
was vertrokken) het is hier geen dienen voor braave Officieren als wy zyn, gelyk gy
gegrondelyk komt aan te merken; daar zyn thans door korter weegen schatten te
winnen, byaldien gy my getrouwe bystand verleenen wilt. Den Luitenant begeerende
te weeten door wat middel dat geschieden kon, deed Cartouche hem een volleedig
verslag van zyn voorneemen; met die omzigtigheid egter dat hy zyn waare naam
bedekt hield. Den Officier dat als een volslaage onmoogelykheid aanmerkende, lachte
over zyn ontwerp, en terwyl hy behalven dat een deugdzaam man was, die zeer
pryswaardige hoedaanigheden bezat, had Cartouche veel moeite eer hy hem [27] tot
die Stap kon overhaalen;
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maar eevenwel de hoop van eensklaps zyn fortuin te zullen maaken, bragt hem ten
laatsten zoo ver aan 't waggelen, dat de welspreekenheid van den Struikroover over
zyne Eerlykheid zeegenpraalde. Het kwam 'er maar op aan om nog een man tot hun
behulp te krygen, dog de Luitenant van de getrouwigheid van zyn knegt verzeekerd,
sloeg hem de zaak eenigzints bedektelyk voor, terwyl deeze helder beschonken zynde
en door de hoop van goude bergen te winnen, misleid zynde, zyne toestemming gaf
tot alles wat men wilde. De afspraak wierd dan onder hun aldus genoomen; dat om
de Tante te bedriegen, zy zig gezaamentlyk des morgens vroeg ter jagt zoude
begeeven, om dan de naastvolgende nagt zig ter zyden van een zeekere Bosschagie
te verbergen, werwaards de trein van den Spaansche gezant voorby moest. De knegt
zou op derzelver verschyning de paarden van de koets teegen houden, terwyl zyn
meester aan het linker portier met 't pistool in de vuist zig vertoonen moest; [28] al
't overige nam Cartouche voor zyn Reekening. De Luitenant en de knegt die tot nog
toe niets van dien aanslag begreepen en heel verlangende na den uitkomst waaren,
deeden zoo als hun door derzelver aanvoerder bevoolen was; dat is te zeggen, dat zy
hunne aangeweezene posten ter regter tyd betrokken. Cartouche van verre het gedruis
der paarden hoorende, zag zoo dra de Caros niet naderen, of sprong met een gelaaden
pistool na het regter portier: Monseigneur, (zeide hy zagtelyk teegen den Gezant) Ik
ben Cartouche, die in dit Bosch met driehonderd geresolveerde Mannen geleegerd
legd; 't zouw u mitsdien niet raadzaam zyn u hier met u twaalf man te verweeren.
Geeft dadelyk bevel dat men het geld aflaade en behoud zoo veel daar van als uwe
Excellentie tot deszelfs Reis van nooden heeft. Den gezant neevens zyne Gemalinne,
die hoog zwanger was, ten uitterste verschrikt over de enkele naam van dien Roover,
beslooten om het geld uit 't Rytuig te doen zetten en reeden vervolgens zeer spoedig
weg. Dit heele werk was met zoo veel beleid en ge[29]zwindheid geschied, dat den
buit in minder dan een uur in 't Bosch gesleept was; alwaar Cartouche de knegt van
den Luitenant een paar zakken gouds gaf en de rest met zyn meester deelde. Terwyl
zy daar meede bezig waaren, sloeg hy den Officier in stilte voor, om de knegt van
kant te helpen. Wy zyn niet zeeker van ons leeven (zeide hy) indien zoo een keerel
die lomp en onbedreeven is, ons komt te beklappen. Den andere betoonde als een
eerlyk man veel weerzin tot dat bedryf, maar door angst gedreeven, laade hy zyn
pistool en begaf zig daar meede na zyn knegt; die op een afgezonderde plaats met
zulk een grooten yver zyn geld telde, dat hy zyn Meester niet agter hem gewaar
wierd. Cartouche volgde de laatste onder schyn van de knegt aan de praat te
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zullen houden, maar toen de Luitenant zyn pistool op dezelve loste, hielp hy hem in
't zelfde oogenblik door diergelyk middel insgelyks na de andere Weereld;
begraavende vervolgens in alle spoed het geld hier en daar onder het geboomte, waar
[30] by hy tot een kenbaar teeken eenige kleine takken plante, als wanneer hy het
naderhand door die van zyne bende van daar liet haalen. Dit waaren de eenigste
moorden, welke hy geduurende zyne Stroperyen gepleegd had, en nogtans nooit van
overtuigd zoude hebbe konnen worden, indien hy ze aan den Regter, na reeds op 't
Schavot geweest te zyn, niet vrywillig beleeden had.
Laat ons weeder tot Campo koomen, die wy by de Spiegelmaaker te Lion gelaaten
hebben, van waar hy in gezelschap van den Abt C***, die naderhand de
Cardinaalshoed verkreeg, na Roomen trok. Dien Geestelyke had geduurende de Reis
heel bekwaame geleegentheid gehad, om 't scherpzinnige brein van zyn Reisgezel
te leeren kennen; en daar over met verwondering vervuld, sprak hy 'er van aan den
Paus. Zyne Heyligheid begeerde een Jongman van zulke ongemeene verdiensten te
zien, en liet hem derhalven door den Abt tot zig ontbieden. Campo kwam voor den
Paus [31] 1, met dewelke hy een twee uurig gesprek hield. Hy begon toen al de
gevoelens der Atheisten te voeden, welke by vervolg in zyn uitgegeeven werken over
de Godgeleerdheid klaar genoeg zyn doorgestraald. Men wil dat den Paus zulks
bemerkende, tot hem gezegd zoude hebben: Ik ben zeer voldaan Myn Heer over de
uitgestrektheid van u geest, maar 't is jammer dat een perzoon van uwe begaafdheeden
zulke afschuwelyke denkbeelden vormd! Een maal by zyn vriend den Abt het
middagmaal houdende, zei deeze hem al boertende; Ik raade u Myn Heer Wyerman,
dat gy dat sistema bedekt, in een plaats alwaar de Inquisitie niet makkelyk te
verzoenen valt; abuis myn Heer den Abt (antwoorde hem Campo op de zelfde toon)
de Heeren van de Inquisitie en de Atheïsten hebben eene grondreegel, en zyn bygevolg
te goede vrienden om malkanderen overlast aan te doen. Den Paus van dit sneedig
[32] bescheid verwittigd, liet hem een Weereldlyke bediening aanbieden, indien hy
gestaag by 't Roomsche Geloof volharden en te Roomen zyn verblyf houden bleef.
De berugte Schilder van Dyk, naderhand om de uitmuntenheid in die konst tot
Ridder geslaagen, bevond zig te Roomen in de tyd dat Campo daar was. Als luiden
van eene Landaard en beroep, maakten zy ras vriend-

1

Ik twyffel zeer aan de waarheid van dit zyn gesprek met den Paus: 't Is op de aanraading van
een voornaam man, die het daar voor hield, dat ik het alhier ingevoegd heb.
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schap, die zoo verre ging, dat van Dyk hem teegen wil en dank bewoog om in zyn
kwartier te koomen huisvesten. Wyerman die zeer schraal by den gelde was, bleef
daar vier Maanden op zyn vriends kosten; in welke tyd hy niet vergat de beginzelen
zyner Letterkundige Weetenschappen verder aan te kweeken, en teffens de
Italiaansche taal volmaakt te leeren, dat voor zyne vlugge geest niet bezwaarlyk te
doen viel. De minnehandels en het spel gongen daarom niet minder by hem in zwang
als voor heen, en van Dyk die meede geen vyand van de Rokken was, verzelde hem
dikmaals in die snoepreysjens; op welke tyden [33] zyn beurs voor hun beiden moest
bloeden. Hunne huisheer van wiens gebouw zy de tweede verdieping bewoonde,
was een gegoed Man, een liefhebber der Vrouwelyke kunne; die, schoon wel eer
getrouwd geweest, nogtans geen kinderen verwekt had. Hy verteerde derhalven
zonder schroom zyne jaarlykse Inkomsten, en door die weg kon hy een pragtige staat
voeren. Een zeeker vermaakelyk Landgoed dat hy eeven buiten Roomen had leggen,
was de plaats zyner minnelusten geworden: 't Scheen ook inderdaad tot een
Venus-Paleis gebouwd te zyn, want hy had 'er verscheide apartementen of geheime
kabinetjes doen opregten, die gemakkelyk en aanlokkelyk tot herberging van hem
en zyne vrienden dienden, wanneer zy met eenige gerieffelyke Dametjes voorneemens
waaren te overnagten. Van Dyk en Campo onder het getal van zyne beste gunstelingen
begreepen zynde, begaaven zig de meeste tyd met hem derwaards. Myn Heer Volto,
was wel een Man die zyn weereld verstond, maar na den aard der Italiaanen wat veel
met min[34]nenyd bezet. Ziet hier, een schrikkelyk voorbeeld, dat myn gezegde
nader ophelderen zal.
Mevrouw Volto 1 uit een Burgerlyke afkomst gesprooten, was een van de grootste
Schoonheeden van gantsch Italien, en dit voordeel bragt veel pretendenten in haar
Jufferschap op de been die elk om het yverigste na haare bezitting haakte. Onder
dezelve was haar gemaal, een van de aanzienelykste op haar Perzoon het meeste
verzot, en die door de waan van zyne middelen het minste werk had om ze van haare
Ouders ten huwelyk te verkrygen. Hy trouwde haar dan, maar de geweldige minnenyd,
waar door hy onophoudelyk gedreeven wierd, kon haar niet lang de vrugten van

1

De geheele Historie van Mevrouw Volto rust op de getuigenis van zeer veel geloofwaardige
Menschen; nogtans zyn 'er die door een verkeerde bevatting gewild hebben; dat zy door
behulp van den Ridder van Dyk uit haare onderaardsche gevangenis verlost wierd, en dat
deeze in plaats van Campo haar naderhand geschaakt had. Dog de zulke zullen wel doen van
rondborstig te bekennen, dat ze niets van 't heele werk weeten.
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een be[35]stendige vergenoeging doen smaaken; dog eevenwel was zy een deugdzaam
Mensch, die nooit de geringste argwaan van ongetrouwigheid ten zynen opzigte
gegeeven, veel min in haare gedagten gehad had om het met de daadelykheid te doen.
Haar gemaal haar eens op zyn Landgoed gebragt hebbende, betrapten ze op een
morgen met een Jong Heer in haar kaamer, die bezig was, met ze wakker te omhelzen.
In de verbeelding dat dit een minnaar was, daar koomende om hem een hoorndraager
te maaken, meenden hy raazende van spyt te worden; dus zonder zig lang te beraaden
wat hy doen moest, doorstak hy hem met een ponjaard eer den andere tyd had op
verweering te denken. Vervolgens voerde hy zyn Vrouw na een onderaardsch hol,
om haar aldaar geduurende haar leeven opgeslooten te houden. Waarlyk een
deerniswaardig lot voor zulk een bevallig Mensch! Ondertusschen was de gewaande
minnaar een Neef van haar geweest, die van eenige Jaaren uitlandigheid huiswaards
gekeerd, geen oogenblik verloor om zyne Nigt, dien [36] hy teederlyk beminde, te
gaan begroeten; zonder dat 'er nogtans in dien geheelen handel iets zondigs of
beleedigend voor Myn Heer Volto stak. Het baate niet dat zy zig op de waarheid van
de zaak beriep, hy was geen Meester meer van zyne driften; en 't was by hem nog
een groote blyk van Edelmoedigheid, dat hy haar het leeven geschonken had. Na dat
hy het vermoorde Lyk in stilte in zyn Hof had doen begraaven, verspreide hy 't gerugt
door Roomen, dat zyn Vrouw schielyk aan een beroerte was overleeden. De gantsche
Stad die hem voor een eerlyk Man kende, gaf geloof aan deeze verzinselen, haare
bloedverwanten zelver wierden door zyne listige uitvindingen bedot; terwyl hy een
leedige kist onder schyn van zyn Vrouws lyk met veel pragt deed begraaven. Dit
werk verrigt hebbende, nam hy zyn toevlugt tot de alderwreedste en gewelddaadigste
middelen om aan zyne jalouzy te voldoen. Hy had een oude tiran van een lyfknegt,
wien 't geheim alleen bekend zynde, belast wierd om een paar doodshoofden in 't
hol van Mevrouw Volto te brengen. Dezelve waaren op [37] een steene tafel voor
haar geplaatst, en onder dat monsterstuk stond tot inscriptie. Memento mori! Booven
het zelve hong in een uurglas met sterk waater voorzien, het bebloede hart van haar
Neef. Een flaauw lampje dat gestaadig brande verligte deeze kerker, voor dewelke
twee groote bulhonden gekeetend laagen; bekwaam om aan ider een, behalven Volto
en zyn knegt, die dezelve gewoon waaren, den ingang aldaar te konnen betwisten.
Deeze dieren die op het minste gerugd een schrikkelyk getier maakte, vermeerderde
daar door de angstvalligheid van die spelonk, daar geen andere meubilen in waren
dan de gezeide steene tafel, een zitplaats en een bed-
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plaats van 't zelfde alooy. De oude knegt bestendig op 't Landgoed blyvende, bragt
haar en de honden eenmaal daags wat slegt voedzel, maar wanneer zyn meester zig
daar bevond, had zy vry wat meer te leiden; want hy kwam gemeenlyk alle nagten
een uur by haar doorbrengen, om ze met schimpagtige verwyten te overlaaden, en
zoo hy zeide, tot de dood voor te bereiden. Om kort te gaan, deeze bedrukte Da[38]me
had bereids tien volslaage Jaaren in zoodaanige zielroerende omstandigheid
doorgebragt, toen ze door middel van Campo op een zonderlinge manier van daar
verlost wierd.
De geleegentheid daar toe was heel toevallig: Mijn Heer Volto had hem neevens
van Dyk eens op een Landlugje genoodigd. Daar koomende vonden zy een talryk
gezelschap van de beide kunne, en men kortswylde tot laat in den nagt; en toen ider
na zyn zoogenaamd Cabinetje vertrok om 'er zig ter rust te gaan begeeven, had Campo
op den Tempel van Cloacina nog een noodzaakelyke boodschap te doen. Verwonderd
van zyn huisheer met zyn knegt aan het einde van den Hof met een lantaarn in de
hand te zien wandelen, dreef de nieuwsgierigheid hem om hun na te volgen; maar
hy had ze reeds uit zyn gezigt verlooren, wanneer hy by geval door 't maanligt
geholpen, een yzere deur bezyden een hollen gragt zag open staan. Zagtelyk daar in
gesloopen zynde, naderde hy allengs het hol daar Mevrouw Volto in gekerkerd was;
dog de honden de [39] reuk der vreemdelingen niet konnende verdraagen, begonnen
geweldig te bassen, maar de knegt deed hun ten allen gelukke door eenige Stokslaagen
den bek houden. Campo kon toen onderscheidentlyk de beschimpende reedenen van
zyn huisheer hooren; hy begreep daar uit alles wat hy weeten moest, en vol afgryzen
sloop hy weeder gelukkig van daar. Hy had Mevrouw Volto maar met een wenk
gezien, en de weinige schoonheid die zy aan zulke langduurige rampen nog behouden
had, waaren van die uitwerking geweest, dat hy besloot het koste wat het wilde, haar
uit de handen van dien tyran te rukken. Den volgende morgen gaf hy zyn vriend van
Dyk verslag van de verbaazende ontdekking, welke hy den voorige nagt gedaan had,
hem daar by om raad vraagende, hoedaanig zig in dit geval best te gedraagen. Zyn
vriend al zoo veel ontzet als hy over de zeldzaamheid van de zaak, was van gedagten
dat hier meer omzigtigheid als geweld te baat kwam; en dat zy mitsdien om de
verlossing van Mevrouw Volto met vrugt te bewerk[40]ken, wettelyke middelen
moesten gebruiken, zulks dat zy te Roomen weedergekeerd daar van aan den
Conservator van 't Romeinsche Volk diende kennis te geeven. Campo die eerst
voorneemens was haar door list te ontvoeren, keurde zyn raad volkoomen goed, zy
vertrokken
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oogenblikkelyk onder een schoonschynend voorwendzel Stadwaards en begaaven
zig reegelregt naar het Paleis van den Conservator, die door het verhaal van zoo een
wreeddaadig bedryf geraakt, zonder verzuim gehoor by den Paus verzogd, vervolgens
door deszelfs bevel de twee schuldpligtige arresteerde, en de rampspoedige Dame
in vryheid herstelde. De meeste goederen van Volto wierden ten behoeve van zyne
ongelukkige Gemalinne verbeurd verklaard, zyn knegt openbaarlyk geregt, en hy
zelfs niet dan door zonderlinge genade op gedaane voorspraak tot een eeuwige
gevangenis verweezen.
Daar is my onlangs een diergelyk geval verhaald, 't welk om de overeenkomst met
het voorige niet ongerymd zal zyn hier geplaatst te [41] worden 1. Drie Matroozen
het ongeluk gehad hebbende, van schipbreuk te lyden, kwaamen by een zeeker Consul
om de nodige onderstand tot de herwaards reize na hun Vaderland te verzoeken. De
geleedene armoede van deeze Menschen, bewoog den Consul om ze op het
middagmaal te houden; voor dat zy egter die gunst genooten, zaaten zy hun wat by
't vuur te warmen, nadien de uitgestaane ongemakken haar koudelyk gemaakt hadden.
Een van dezelve by toeval in de schoorsteen gekeeken hebbende, zag daar met geen
minder verwondering als ontsteltenis de romp van een Menschelyke gedaante hangen!
Hy wenkte zyn makkers die dat ook zaagen en zy twyffelde nu een poos of ze zig in
geen moordenaars huis bevonden, maar de sneedigste van hun bedenkende dat [42]
zy by een Consul waaren, praate zyn makkers die vrees uit 't hoofd; midlerwyl wierd
de tafel gedekt, de gewoonte van Myn Heer den Consul zynde om met zyne
dienstbooden aan eene taafel te eeten. Zyn geheele huisgezin bestond maar in twee
bedienden, namentlyk zyn Meid en Knegt, weshalven de Bootsgezellen nog meer
verwonderd wierden toen zy voor zeeven Perzoonen zaagen dekken. Zy bleeven dog
niet langer in de onzeekerheid, daar wierd van de romp die ze eeven te vooren in de
schouw hadden gezien en byna tot op de helft was verminderd, een reep afgesneeden,
vervolgens op een der tafelborden gelegd, naast het welke een glas waater stond;
daar na een daar staande kast met lugt gaaten en een kleine zitplaats voorzien,
geopend, uit dewelke een Juffer verscheen die van een middelmaatige schoonheid
'er nogtans zeer bleek uitzag. Zy plaatste zig by het tafelbord daar dit onsmaakelyk
geregt op lag, bad, nuttigde het zelve en

1

De Vriend van wien ik 't verhaalde heb, is een Rotterdammer van geboorte, nog werkelyk
in leeven; welke betuigde een der Bootsgezellen, die het gebeurde gezien en bygewoond
had, voor deezen zeer wel gekend te hebben.
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vertrok zonder een woord gesprooken te hebben, weeder na haar [43] kast; daar zy
naauwlyks Zon of Maan beschouwen kon. Dit maakte de nieuwsgierigheid van de
Matroozen, die beeter spys voorgedist waaren, nog meer gaande; egter hadden zy
de vrymoedigheid niet om na de reeden van die onbegrypelyke vertooning te vraagen.
Den Consul die als een bedaagd en oplettend Man geduurende de maaltyd hunne
verleegentheid desweegen bemerkt had, zei tot hun. Vrienden, ik bespeur uwe
ongerustheid, maar ik zal u kortelyk dit raadzel uitgaan leggen: weet, dat dit
Vrouwsperzoon, 't welk gy daar in de kast heb zien gaan, myn Huisvrouw is, die
onlangs met myn geweezene lyfknegt geboeleerd heeft. Ik heb dien guit om hals doen
brengen, en haar tot straf van deeze hoon opgelegt, om zyn lighaam, dat zy zo bemind
heeft, te moeten consumeeren; en zoo ras zy dit gedaan zal hebben zal ik haar weder
voor myn Vrouw aanneemen, maar eer valt 'er geen verzoening. Leerd daar uit
(besloot hy) om geen getrouwde Vrouwen te misleiden. De Bootsgezellen niet weinig
over het verhaal van deeze barbaarsche behandeling aangedaan, en bedugd van meede
in han[44]den van dien Menschen-verslinder te blyven, naamen zoo spoedig als
mogelyk was hun afscheid van den Consul, na dat ze alvoorens van hem de versogte
onderstand verkreegen hadden.
Zeederd de gelukkige verlossing van Mevrouw Volto, die by een oude Tante haar
intrek genoomen had, bleef Campo niet in gebreeke haar vlytig te gaan bezoeken.
Zy wist wat een oneindige verpligting zy aan hem als het middel van haare vryheid
verschuldigd was; maar in weerwil van deeze beweegreeden, was het haar onmoogelyk
andermaal een Mansperzoon te beminnen, nog tot een staat te treeden waar inne zy
zoo veele rampen ontmoet had. Opgevoed onder de Grooten, was zy Edelmoedig;
invoegen dat ze vernoomen hebbende dat Campo ten opzigte van de fortuin het niet
te breed had, hem een duizend Sequinen tot een present zond. Hoe zeer egter hem
dat geld wel te Stâa kwam, om de schulden met zyn vriend van Dyk af te doen, en
nog een goede Goudbeurs voor zig te behouden; voldeed hem dat niet ten aanzien
van zyne minne[45]drift; die door de gestaadige ommegang met de schoone Volto
aanwassende, hem de begeerte inboezemde van met haar te trouwen. Om tot dat
doelwit te geraaken, deed hy alles wat een verliefd minnaar doen kan, hy smeekte,
hy klaagde, en hy dreigde na dat zyne hertstogten hem slingerde, maar dit alles was
vrugteloos; het voorwerp van zyne min bleef onverzettelyk by haar besluit volherden
van nimmer in geen tweede Huwelyk te zullen treeden, of schoon haar zulks,
onmiddelyk na de gevangen neeming van haar Man, was vergund geworden.
Dusdaanig een onverwinnelykheid bewoog Campo
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om ze teegens haare wil te schaaken, en dit gelukten hem zoo als ze op een avond
uit de Kerkdienst kwam; de onlydelyke nooddwang waar in ze door dit voorval
gebragt wierd, deed haar een welgemoedheid veinzen die ze innerlyk niet gevoelde:
Ze zeide vervolgens teegens Campo, dat terwyl de zaaken tog zoo ver gekoomen
waaren, het beeter voor hun beide was na Roomen weeder te keeren, alwaar nog
niemand van de [46] schaaking kennis hebbende, zy op een betaamelyker wyze zig
in den Eght zoude konnen doen verbinden. Campo Wyerman door deeze schyn van
welmeenendheid bedroogen, gaf zyne toestemming onder de voorenstaande belofte
tot dat voorstel. Zy waaren toen een groote halve myl van de Stad af, en een kwartier
uurs verder lag een Nonnen Klooster, waar toe zy Campo verzogd om derwaards te
ryden; om aldaar in passant een nabestaande te gaan bezoeken; vermits dat bezoek,
zeide zy, tot een dekmantel van haare afweezenheid zoude doorgaan. Dit was
inderdaad niet kwaalyk verzonnen, ook maakten haare schaaker geen zwaarigheid
van dat te doen; hy bleef haar een wyl voor dat Klooster opwagten, wanneer in plaatze
van zyne minnaresse weeder te zien, de Klooster Voogdesse hem een briefje van
haarentweege bragt, in 't welke zy hem van een altoosduurende vriendschap
verzeekerde, maar daar by verwittigde onnoodig te zyn, daar langer na haar te blyven
wagten, nadien zy beslooten had in dat Klooster het Geestelyke gewaad [47] aan te
neemen. Campo vol gramschap over dat bedrog, begaf zig weeder na Roomen, alwaar
den Abt C*** neevens alle zyne vrienden hem kwaamen zeggen, dat hy wel zoude
doen van terstond de Pausselyke Staaten te verlaaten; alzoo het geval van de schaaking
te rugtbaar geworden was om zonder gevolg te blyven. Campo die door de
wispeltuurigheid van Mevrouw Volto een walg van gantsch Italien begon te krygen,
volgde hunne raad en vertrok dadelyk na een kort afscheid van zyne bekende
genoomen te hebben; wordende door van Dyk (die aldaar nog eenige maanden bleef
vertoeven) tot buiten de grenzen uitgeleide gedaan.
Terwyl hy Vrankryk reeds bezigtigd had, trok hy door Zwitzerland en Duitsland
na zyn Geboorteplaats te rug, hy hield zig egter niet lang in die Landen op, maar
daar ontmoete hem op de Reis drie merkwaardige gevallen, die alhier ter loops wel
verdienen aangehaald te worden.
Te Bern hoofdstad van 't Zwitzersche Canton van die Naam, was op de [48] zelfde
tyd dat Campo daar was een Alchimist gekoomen, zig volgens gewoonte van die
zoort van bedriegers hem beroemende de konst van Goud te maaken in den hoogsten
top te verstaan. Campo geen Man zynde welke zig ligt door het enkel gerugt van
zulke wonderdaaden
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verblinden liet, wilde ooggetuigen van zyne ervaarendheid zyn; tot dat einde begaf
hy zig na 't kwartier van den Alchimist, die hy toenmaals alleen met zyn Matres in
huis vond. De Charmante gedaante van dat Straatburgsche Venuskind betooverde
hem dermaaten, dat hy naauwelyks agt sloeg op 't geene de Konstenaar hem liet zien.
Deeze haalde weezentlyk tot groote verwondering van Campo een Stuk goed zilver
uit de kroes; in het welke hy in zyne teegenwoordigheid wat tin en andere gesmolte
compositie gesmeeten had. Hy beloofde Wyerman van hem eersdaags de zelfde
uitwerking noopende het Goud te vertoonen, den andere vatte hem by 't woord, en
om de list die hem in de zin schoot wel te doen slaagen, verzogt hy den Alchimist
dat zulks onder [49] een glas wyn op zyn kaamer geschieden mogt; deeze beloofde
hem den volgende dag te zullen koomen, gelyk hy deed. Men dronk en praate eerst
wat, en toen den Konstenaar zyn werk beginnen zouw, vroeg hy aan Campo tien
ducaaten, die hy met andere evenwigtig metaal mengde, en in de kroes te smelten
lag. Campo wierd ondertusschen opzettelyk geroepen als of hy ergens ontbooden
wierd, en zyne verschooning desweegen gemaakt hebbende, sloot hy zyn kaamerdeur,
zeggende tegen den Goudmaaker dat hy dadelyk zoude weederkoomen. Dit was een
opgemaakt werk met dat oogmerk bestemd om met meerder vryheid by zyn byzit te
gaan, op wien hy wist dat den Alchimist zeer jalours was; hy maakte dezelve de
reeden van zyne komst bekend en de sneedige vond die hy daar toe gebruikt had: De
Vogel zit in de kooy, Madame, (zeide hy al laggende tot haar) hy is buiten staat om
ons te ontrusten. Zy vond de list niet onaardig en was juist de kuiste niet, invoegen,
dat een klein geschenk dat hy haar deed, hem reede gaaven om vol[50]daan weg te
gaan 1. By den Alchimist weedergekeerd, zag hy dat deeze een taamelyke klomp
Gouds afgewerkt had, die hy zonder moeite voor vervalst onderscheiden kon; dog
hem dezelve met nog eenige ducaaten geschonken hebbende, liet hy dien poghans
gaan, schynende welstaanshalven zeer vergenoegd over de proef van zyne
bekwaamheeden te weezen.
De tweede Avantuur van dien aard, was geduurende zyn verblyf te Leypzig
voorgevallen. Campo was daar by een zeer verstandig Man gelogeerd, Zaldensteiner
genaamd, in gezelschap van wien hy zyn meeste tyd versleet. Deeze Zaldensteiner
wist hem wonderlyke dingen van de beurze-

1

Dat Campo na het zeggen van zommige met des Alchimist Byzit na Straatsburg was gevlugt,
is my niet gebleeken, zoo min als de Avantuuren die men voorgeeft dat hy daar gehad zoude
hebben.
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snyders te verhaalen; die aldaar meenig eerlyk Man op de Jaarlykse misse berooid
na huis deeden gaan. ‘Zoud gy wel gelooven willen Myn Heer Campo (zei den
Leypziger) dat 'er op die tyd zig [51] wel een half duizend in de Stad bevinden?
Teegenwoordig zyn der nog wel die als zoodaanig niet bekend, u de beurs schoon
gy het wist opligten zoude.’ ‘Dat zouw waaragtig wonder zyn! (antwoorde Campo)
Ik wil 'er gaarn myn beurs aan waagen.’ ‘Dat is niet noodig; (hernam zyn vriend) Ik
zal u die vergenoeging voor minder prys geeven. Ziet daar (vervolgde hy) ons Stads
Gebouw dat een wonderstuk is, laat ons dat gaan bezigtigen’. Campo toen nergens
meer om denkende, wenkte Zaldensteiner een paar van die gasten die juist op den
aangang gekoomen, zig onder belofte van een maatige belooning, tot een handgreep
van die natuur lieten overhaalen. Zy volbragten hun werk ook meesterlyk, want
ondertusschen dat Campo met zyn geleider de trappen van 't Stadhuis afklom, liep
'er een van hun hem zoo geweldig teegen 't lyf, dat hy hals over kop van de trappen
tuimelde, terwyl den andere van onderen gereed staande, hem onder voorwendzel
van [52] op te helpen gezwind de beurs ligte, en ze behendig in de rokzak van
Zaldensteiner stak. Campo welke zyne buiteling als toevallig aanmerkte, miste ze
niet voor dat hy 's avonds huiswaards gekeerd eenige noodwendige uitgaaven moest
doen; hy had dien dag omtrent zestig ducaaten by hem gehad, en niet gaarne zoo een
Sommetje van zyne kleine schat verliezende, verklaarde hy aan zyn hospes niet
zonder eenige verleegenheid zyn ongeluk. Ik geloof voor zeeker Heer Zaldensteiner
(zeide hy) dat die duivelsche vent my dat op de trappen van 't Stadhuis gebakken
heeft. Dat geloof ik ook, (gaf deeze tot bescheid) maar ziet hier u beurs weederom;
ze is alleen met een paar ducaaten verminderd, die ik de beurzesnyders tot een
belooning voor die gaauwigheid heb toe gelegt. Gy ziet nu by ondervinding dat de
zaak mogelyk is, doed gy niet? Ja tog! riep Campo, maar blyde van zyn beurs weeder
te zien, met dewelke hy voortaan wat omzigtiger te werk gong. Dog alle zyne voorzorg
kon niet beletten, dat de beurzesnyders op zyne goude [53] schyven verliefd geworden,
beslooten hadden om hem andermaal de beurs te ligten, met voorneemen om ze nooit
weeder te geeven; gelyk ze dan ook onder 't gedrang van 't volk met het zelfde gevolg
als de eerstemaal volvoerde. Wyerman had doenmaals wel eens zoo veel geld by zig
gehad, zoo dat dit verlies nog meer indruk by hem gemaakt zoude hebben, indien de
ydele hoop van ze (gelyk toen) weederom te zullen bekoomen, hem dien aangaande
niet onbekommerd gesteld had. Hy sprak al boertende daar van tegen Zaldensteiner
als van een klugt die weeder van deszelfs uitvinding was geweest, dog deeze hem
diesweegen
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heel ernstig van het teegendeel hebbende verzeekerd, gongen zy gezaamentlyk de
beurzesnyders in alle de hoeken van de Stad opzoeken, maar dit was, als wel te
denken is, nodelooze moeite, nademaal die Messieurs verdweenen waaren. Gelukkig
dat Campo vlug genoeg van geest was om zyn geld teegen den Intrest van honderd
percent in zyne magt te krygen; het middel daar toe was [54] zeer eenvoudig, maar
nogtans van een gewensten uitslag. Onder het geld door de beurzesnyders gestoolen,
was een Romeinsch Stukje van Keyzer Otto, ter waarde van een Spaansche Pistool
Gouds geweest, en Campo deed nu in alle de Nieuwspapieren bekend maaken, dat
die geene welke by een zeekere Boekverkooper een zoodaanig gedenkstuk bezorgen
konde, met tien dukaaten zoude worden vergolden. De Zakkepluizers die 'er by lang
zoo veel niet voor maaken konde en de voorenstaande advertentie gelezen hadden,
bedienden zig van een onnoozel Jongeling om het by den aangeweezene Boekverkoper
voor die prys te brengen. Deeze Man van 't geval verwittigd, ontbood Campo tot
zynent, dewelke het vervolgens aan geen bekwaamheid mangelde om den brenger
derselven scherp te ondervraagen; de arme jongen viel ras door de mande, en beleed,
dat hem die boodschap alzoo door twee Heeren, welke zig in een klein Dorpje in den
omtrek van Leipzig onthielden, belast geworden was. Campo door [55] Zaldensteiner
met nog twee Burgers van de Stad verzeld, begaaven zig in 't oogenblik derwaards,
alwaar zy de Heeren beurzesnyders een pyp tabak vonden rooken; die op hunne
verschyning verbleekte en in de verbeelding dat hun geweld geschieden zouw, zig
kloekmoedig tot verweering bereide. Campo gaf hun egter in korte woorden te
verstaan, dat zy zonder lang beraad verkiezen moesten; of hun het geroofde geld met
honderd ducaaten daar en booven te tellen, of wel in handen van de Justitie geleeverd
te worden. Zy verkoozen het eerste als het min gevaarlykste middel, betaalende hem
onmiddelyk die somme in baare gelden; en met deeze winst voorzien verliet Campo
dat gespuis, onthaalde daar voor zyne Meedegenooten, en behield het overige voor
Reisgeld, schoon 't hem van weinig vrugt was.
De laatste Ontmoeting die hem op de weg bejeegende, was vry onaangenaamer
als de twee voorgaande. Daar waaren nog gunsten van Alchimistens [56] Matressen
nog honderd ducaaten van beurzesnyders te winnen, maar wel zulke Struikroovers
te vinden, in wiens handen hy op de weg van Dusseldorp verviel. Men ontbloote
hem van alles 1, en hy wierd

1

't Gerugt dat het de bende van Cartouche was in wiens handen Campo verviel, en door wien
hy andermaal Edelmoedig gered wierd, komt my te onwaarschynelyker voor, om dat die
Bende nooit in Duitschland gestroopt heeft, en deszelfs Opperhoofd doenmaals te Parys al
openbaarlyk geregt was.
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door ontoegangkelyke paaden Boschwaards gevoerd, tot dat hy aan een gehugt van
gevlogten tenten kwam, alwaar die bende haare residentie scheen te houden. Niemand
kon meer ontzet zyn dan hy was, toen hy aldaar onder een mengelmoes van die guiten
en verscheide Vrouwsperzoonen, de Toneelspeelster zyne geweezene Minnaares te
Parys, met haare twee titulaire Neeven ontwaar wierd; zy verwelkomde Campo met
veel lugthartigheid, ondertusschen dat hy vast van angst zidderende weinig lust tot
kortswyl betoonde. Het hoofd [57] van dat Moorddaadig gebroedzel, wende zig op
een hoogmoedige wyze tot Campo; Myn Heer, (zeide hy) 't Is hier met u leeven
gedaan, zoo gy u niet vrywillig onder ons Complot begeefd. Ik ben gantsch
onbekwaam Myn Heer tot dat Ambagt; (antwoorde hem Wyerman) maar ik beloof
u een eeuwig geheim van alles, indien gy my alleenlyk gerust myn weg laat vervolgen.
Wy kennen die uitvlugten vriend, (hernam den dieve Kapitein heel bars) 't zal dan
best zyn u maar van kant te helpen. Campo deed een voetval voor hem en bad om
lyfsgenade, en geholpen door de voorspraak van de geheele bende, wierd hem eindelyk
nog het leeven onder het voorgestelde beding geschonken. Hy bleef twee daagen en
zoo veel nagten, by dat dieverot huisvesten; in de eerste hernieuwde hy de oude
gemeenzaamheid met Mevrouw de Tooneelspeelster zoo wel, dat zy voornaamen te
zaamen de vlugt te neemen, waar toe ze hem vervolgens beloofde de weg te zullen
baanen. De godlooze bedryven, welke zy die Struik-Roovers had zien pleegen, [58]
baarde haar een innerlyk afgryzen, die haar dat leeven van harten verfoeyen deed.
Zy wist Campo te vertellen, dat ze ooggetuigen van Schrikkelyke Moorden was
geweest, dat vier van de bende alle nagten het Bosch doorliepen en een gedruis
maakte als of het Spookte; waarom die plaats ook onder de wandeling by de
Dusseldorpers het tooverbosch genoemd wierd. Wyders dat ze door toedoen van de
gewaande Neeven, die zy bevoorens voor geen Struikroovers had gekend, by dat
gespuis geraakt was: De Theaterling hield ondertusschen haar woord aan Campo;
met wien ze den volgende nagt gelukkig van daar ontvlugten. Zoo draa zy te
Dusseldorp kwaamen, liet hy zyne gedagten gaan om van dat Vrouwmensch ontlast
te worden; onder welk verlangen mogelyk niet weinig wraakzugt school, om haar
de kwaade trek die ze hem voor heen te Parys gespeeld had, met dubbelde munt
betaald te zetten. Hy zond haar met een brief na den Fiscus of
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Hoofd-Officier van de Stad, voorwendende dat ze daar ee[59]nig geld voor hem
ontfangen moest; in die brief was al haar bedryf gemeld, en den Hoofd-Officier
dezelve geleezen hebbende smeet haar in de gevangenis. De Bosch-Roovers zouden
ongetwyffeld nog erger noodlot gehad hebben, indien ze op de ontvlugting van
Campo niet voorzigtelyk van daar na elders geweeken waaren.
De ongelukkige Campo had maar even zo veel geld behouden om de Reiskosten
naar Holland goed te maaken. Hy begaf zig langs den kortsten weg na Breda, alwaar
hy op zyne aankomst zyne Ouders overleeden vond; van wiens Nalaatenschap,
naauwelyks zes honderd guldens bedraagende, hy Erffgenaam wierd. Dit Capitaaltje,
hoe klein anders by hem geagt, was hem toen niet ondienstig, nademaal hy door de
aanraading van de Snoode Roovers, kaal en berooid daar kwam, zonder iets van het
geschenk van Mevrouw Volto te hebben over behouden; daar by was hy ook nog
gewend altoos liberaal te leeven; en won op die tyd nog niets van belang. Hy bleef
egter [60] te Breda zyne gewoonlyke Leevenswyze onderhouden, dagelyks met de
Officieren van 't Guarnizoen verkeerende, de gezelschappen en speelpartyen
bywoonende; tot dat hy door gebrek aan middelen, buiten staat gesteld wierd om dat
langer te konnen doen. [61]
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Historie van Jacob, Campo, Wyerman.
II. Hoofd-deel.
Herwaardskomst van Campo in zyn Geboorte-Stad. Zyne zeldzaame
Bedryven aldaar. Beginzelen van zyne Geleerdheid. Zyne vlugt met Gerritje
Arends na Engeland, en daar op gevolgde Vonnis van den Magistraat van
Breda. Zyn wonderlyk Bedrog aan een Waard te London gepleegd. Zyn
verblyf op de Universiteit van Oxford. Waaragtige Voorzeggingen aldaar
over zyn Perzoon gedaan. Beknopt Verhaal van 't berugte Geval van den
Graaf van Koningsmark, in 't zoogenaamde Toover-Kasteel.
HEt gebrek aan geld dat Campo door zyne verkwistingen naderen zag,noodzaakten
hem om met een stille trom [62] Breda te verlaaten, zonder zyne schuldeisschers,
die langzaamerhand wakker begonnen te worden, te waarschouwen; en alvoorens
dat hy vertrok, bedagt hy nog een middel om hem gratis in de plunje te steeken. De
Kleermaaker Wierixs aldaar, lang in Vrankryk zyn Ambagt geleerd hebbende 1, had
de naam van het beste naar de moode te kleeden. Met dezelve maakte Campo een
beding, dat hy hem voor een fraai Schoorsteen-Stuk, 't welke hy aannam te schilderen,
een laakens pak kleederen bezorgen en de Stof daar by leeveren zoude. Campo had
egter zoo veel geld niet om het doek daar hy op schilderen zou te betaalen, derhalven
beschikte de Kleermaaker hem dat nog op de koop toe. Stokkermans een beroemd
Paruikmaker van de Stad, wist hy niet onaardig

1

Dit en alle de gevallen die Campo Wyerman zoo te Breda als te London bedreeven heeft,
zyn my door een zeeker Practisyn voor de bekende en eenvoudige Waarheid meedegedeeld.
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tot het leeveren van een groote Alonge Pa[63]ruik over te haalen; en toen begaf zig
Campo heel vlytig aan 't schilderen. Zyn handelaars die hem juist niet te veel
betrouwde, kwaamen alle avonden gemeenlyk na 't werk zien, dat ze zoo naar hunne
smaak vonden, dat ze meer spoed met het Kleed en de Paruik begonnen te maaken.
Toen de stukken byna voltooid waaren, bragten ze Campo op een Zaturdag avond
zyn goed Thuis, onder afspraak, dat hy hun den volgende morgen na de Kerktyd het
haare moest leeveren. 't Was daar egter zoo verre van daan, dat hy dien dag heel
vroeg met de opgerolde schilderstukken ter Stad uitsloop, en zig vervolgens met
dezelve naar den Haag begaf; alwaar hy ze voor een goede prys wist kwyt te worden.
Onderweegen had het beginnen te reegenen, zoo dat Campo vreezende zyn nieuw
gewaad te bederven, by den Schout van ter Heyden, die hem kende, aanging: Myn
Heer, (zeide hy tot den zelven) ik moet nog heeden na den Haag, 'k heb myn Mantel
vergeeten, dat gy my de uwe eens gaf. De reedelykheid van dat verzoek bewoog den
[64] Schout daar aan te voldoen. Campo verkogt ze op zyne aankomst in den Haag
met de schilderyen te gelyk; maar eenige maanden geleeden de Schout aldaar by
geval op de straat ontmoetende, vroeg deeze hem, waar de geleende Mantel was. Ik
heb ze u niet ter leen verzogt, (antwoorde Wyerman) gy hebt ze my op myn vraag
vrywillig gegeeven: zy hangd nu op de Luizemarkt, (vervolgde hy) daar gy ze voor
geld weder bekoomen kond. Den Schout over deeze dubbelzinnigheid misnoegd,
beleed nogtans dat hy de waarheid sprak.
Geduurende zyn verblyf in den Haag, gaf hy de eerste blyken van zyne geleerdheid.
Hy ontworp daarin zeer korten tyd het Leeven der Schilders. De Brabandsche
Voyage met eenige minder zoort van Werkjens, in dewelke zyn aangeboorne
heekelzugd zoo klaarlyk doorstraalde, dat schoon men baarblykelyk zag, dat hy
t'eeniger tyd een der beroemste Schryvers van Neederland stond te worden, hy nogtans
als geen minder krityk Schryver zyn naam vereeuwigen zoude. Dit was een volslaagen
waarheid, waar aan [65] niemand twyffelen kan die zyne werken met eenige
opmerking geleezen heeft. Door deeze beginzelen van zyne arbeid had hy zoo veel
vergaaderd, dat hy niet alleen in al dien tyd dat hy zig in den Haag onthield, als een
fatzoendelyk Man geleefd had, maar voor zyne Crediteuren te Breda, die hem in
Reghten dreigden te vervolgen, niet langer bedugd wierd; gelyk hy tot een bewys
daar van, zig in de Zoomermaanden eens derwaards begaf, om 'er zig wat op de
kermis te gaan verlustigen. Onder het Kanon van die Stad was 'er doenmaals een
herberg, van ouds de Posthoorn genaamd. Campo daar eerst wat willende pleiste-
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ren, geraakten over een zeer klein beuzeling met een Officier in zoo'n heevige twist,
dat ze malkanderen voor de punt van den deegen uitdaagden; in welk tweegevegt
den rampspoedige Campo het ongeluk had van gekwetst te worden. Eeven voor 't
poortsluiten geleide men hem naar 't huis van zeekere Meester Jan Arends Chirurgyn
aldaar, dewelke het eerste verband om zyn kwetzuur gelegd hebbende, dat
inder[66]daad niet veel om 't lyf had, verzogd hy vervolgens dien Chirurgyn, eertyds
een goed vriend van zyne Ouders geweest, om hem zoo lang te willen huisvesten,
tot dat hy van die wond geneezen, zig in staat zoude bevinden om op straat te
verschynen. Den Wondheelder van een hebbelyke aard bestaande, bewilligde in zyn
voorstel met te meerder heusheid, nadien hem voor 't verzwygen van de zaak, een
Edelmoedige belooning beloofd wierd; en terwyl de gevolgen van dit berugte geval,
zoo een onbeschryvelyk geroep in Holland gemaakt heeft, en onbetwistelyk de
bron-âder van Wyermansopgevolgde rampen geweest zyn, zal ik als van de
omstandigheeden derzelver door geloofwaardige Perzoonen volkoomen berigt
geworden, deeze zynen handel met alle naauwkeurigheid ontusschen-poozelyk gaan
verhaalen 1.
Dusdaanig was 't bedryf: Meester Jan Arends had ter bywooning een Nigt in zyn
huis dat een weeskind was. [67] Dat Meysje Gerritje genaamd, bezat een Burgerlyk
stuivertje geld, daar Campo zonder twyffel meer op verslingerde, dan op haare
schoonheid. Haare Oom te gelyk haar Voogd, had geduurende haare onmondigheid
het bewind van die penningen, en hield daar by een waakzaam oog op het gedrag
van zyne Nigt; maar schoon Mr. Arends de oogen van een Argus en de wysheid van
een Cicero had gehad, kon hy onmogelyk voorzien, nog de part vermyden die hem
door Campo met opzet voorbereid wierd. Deeze was daar drie weeken in huis eer
hy genas, in welke korte tyd hy ongevoelig over Gerritje begon te verkeeren; dog
haar Oom die zig niet gaarne met zoo'n ligte snaak vermaagdschap zag, bemerkte
dat zoo dra niet, of hy verbood aan zyn Nigt om op straffe van zyne gramschap zulke
gemeenzaamen ommegang met Campo niet te houden, en ziende dat dit verbod nog
geen bekwaam middel voor hunne minnedriften was, gebood hy Campo met veel
stuursheid zyn huis te ruimen. Deeze bereids met de jonge Nigt het ontwerp [68]
gesmeed hebbende om te zaamen door te gaan en vervolgens in Engeland te gaan
trouwen, was niet zeer bedroefd over dat bevel; maar om het spel te beeter klem te
geeven, beleed hy rondborstig van onmoo-

1

Zie onze laatste aantekeningen in de Nooten by Pag. [62.]
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gelyk zonder haare bezitting vergenoegd te konnen leeven. Reedenen die nog meerder
verbitterheid by den ouden Man verwekkende, oorzaak waaren dat zy met groote
twist van malkanderen scheiden; zoodanig, dat Mr. Arends hem met stokslaagen
bedreigde, indien hy ooit weeder een voet in zyn huis kwam te zetten. Campo
weggaande, begaf zig terstond na de Hoofdwagt, waar van de Kapitein gelukkiglyk
een perzoon van zyn kennis was; hy verzogd aan denzelve behoorlyke Adsistentie,
voorgeevende dat zyn Hospes krankzinnig geworden zynde, hem en zyne Nigt met
een Lancet gedreigd had te vermoorden. Den Kapitein zyn verzoek billyk vindende,
gebood om het gevaar in zyne geboorte te gaan smooren, en zond den Sergeant met
eenige soldaaten derwaards, om de gewaande krankzinnige uit zyn huis te ligten en
na de Hoofdwagt te [69] brengen; en vervolgens na gebruik hem den anderen morgen
aan de Burger wagt over te leeveren. Dit werk aldus bestemd, was van een gewensten
uitslag voor Campo, die het eerste aan de voordeur geklopt hebbende, door den
Wondheelder met scheldwoorden bejeegend, maar egter niet ingelaaten wierd: ziet
daar! (zeide hy, zig tot den Sergeant wendende) een klaar bewys van des Mans
zinneloosheid; klopt nu zelfs, en zegd, dat 'er een soldaat zwaar gewond is, die
noodzaakelyk verbonden moet worden. Den andere volgde die raad bestiptelyk op,
't welk dan ook van die uitwerking was, dat Meester Jan Arends, na aan denzelven
gevraagd te hebben of die Guit van een Wyerman weggegaan was, en daar op van
ja tot antwoord bekoomen had, nu zonder verder zwaarigheid te maaken zyn huisdeur
ontsloot, als wanneer de Sergeant met zyn manschap binnen traden en zig daadelyk
van zyn perzoon verzeekerde. Een gewelddaadigheid van die natuur bragt weezentlyk
de harssens van den Chirurgyn op hol, en inmiddels dat hy naar de Hoofdwagt [70]
gevoerd wierd, bediende zig Campo zonder verzuim van dat gunstig tydstip om de
kisten en kasten te doorzoeken, en alles zoo van contant Geld, Juweelen, als Kleederen
aan Gerritje zyn zielvoogdes gehoorende, weg te pakken; met het welke zy zig 's
morgens by het openen der Poort zoek maakte. Zy begaaven zig naar Engeland en
kwaamen te London, in een tyd dat zy reeden hadden om over de Engelsche
vermaakelykheeden voldaan te zyn.
't Was eerst teegen tien uuren dat Mr. Jan Arends door de Militaire aan de
Burgerwagt wierd overgeleeverd; en een uur daar na voor de volle vergadering van
de Magistraat onderzogt; welke Reghters oogschynelyk zaagen dat 'er bedrog onder
dit werk schuilden; gelyk zy door de vlugt van Campo met zyne minnaares van de
waarheid derzelve overtuigd wierden. Den Chirurgyn Arendsvervolgens op vrye
voeten hersteld, wierd den
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Schaaker tot driemaalen ingedaagd, crimineel teegen hem geprocedeert, en niet
verschynende, by Vonnisse van denzelven [71] Magistraat, uit de Stad en Baronnie
van Breda gebannen 1.
Over dit Vonnis gaf Campo Wyerman naderhand vinnige nepen aan de Bredasche
Regeering 2: Ondertusschen had hy te London een huis gehuurd, daar hy met zyn
Gerritje zoo lang haar Capitaaltje duurde onbezorgd en vermaakelyk leefden. Zoo
dra zy de Tooren van Breda uit het gezigt hadden verlooren, hadden zy ook het
trouwen vergeeten, zynde zy reeds Egtgenooten geworden eer zy het eens wisten;
egter volherde zy in Engeland als zoodaanig met malkanderen te leeven. 't Verstand
van Campo, en de bevalligheeden van Gerritje waaren oorzaak, dat zy in de beste
byeenkomsten van London gezogt en beleefdelyk ontfangen wierden; maar de wyze
op welke zy hunne zaaken aanleiden, deed die vreugd van een korten duur zyn. Want
toen hy 't snoepig Gerrritje bezwangerd, [72] en dat nog wel het ergste was arm
gemaakt had, wenschte hy niets liever als van haar ontslaagen te weezen. Zoodaanig
is gemeenlyk het einde van alle liefdensdriften daar baatzugd en eigen belang onder
gemengd is. Men word door de glants van een vuil gewin genoopt tot iets, waar van
de begeerte te gelyk met het verlies daar van verdwynd; en even zoo was het prysloos
gedrag welke den onbezonne Campo met betrekking tot zyne schaakeling hield. Hy
veinsde op een avond wanhoopende t'huis te koomen: Kind lief, (zeide hy tot haar)
Ik dagt deezen dag een goede winst te doen, om ons in de Elendige staat waar in wy
vervallen zyn te ondersteunen, maar ik heb by zeekere Lord al myn geld verspeeld;
daar zit dan nu niet anders voor ons op, als met malkanderen kloekmoedig naar de
andere Weereld te gaan verhuizen; want ik heb u Waaragtig te lief om u van honger
te zien vergaan. Ziet hier, (vervolgde hy, een paar gevouwe papiertjes uit zyn zak
haalende) het doodelyk middel dat ons die dienst zal doen. Vervolgens mengde hy
een [73] van die pakjens gewaand vergift in een bierglas, het welk hy met een bedrukt
gelaat uitgedronken hebbende, overreikten hy haar het andere, met aanmoediging
om zyn voorbeeld te volgen, maar Gerritje die op zyne reedenen al van ontsteltenis
gezidderd had, nam de gelegentheid waar, om gelyk hy wel voorzien had, stil te
ontvlugten. Wyerman zig weinig bekreunende werwaards zy weedervaaren

1
2

Onder verscheide Luiden te Breda berust nog copie van dat Vonnis.
Dit word in 't besluit van 't Werk zigtbaarlyk aangetoond.
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zoude, had toen nog een bagatel van geld, met een deftig gewaad, dat hy altoos voor
haar zorgvuldig verborgen had, overbehouden. Dat gegaloneerd pak trok hy aan,
nam een zakgezeegelde papieren met zig, en zyn huis aan de bewaaring van zyn kat
overgelaaten hebbende, gong hy zyn intrek in een der voornaamste Logementen
neemen 1.
In dat Logement waaren treffelyke Perzoonen gelogeerd, en den Waard [74]
derzelver 2, die Campoaan zyne brillante uitdossing desgelyks voor een aanzienelyk
Man versleet, beschikte hem een van zyne beste vertrekken aan straat; dat niet weinig
tot het gelukken van zyn ontwerp toebragt. Hy verzogt den hospes de zak gezeegelde
papieren zorgvuldig voor hem te willen bewaaren, nadien hy voorgaf, zig van dezelve
wegens een zaak van aangeleegenheid den volgende morgen voor het Parlement te
moeten bedienen, en dit gedaan zynde, eischten hy van de beste Bourgogne wyn en
liet zig daar neevens heerlyk opdissen. Zeedert de bywooning met Gerritje was hy
zoo delicaat niet onthaald geweest, en terwyl hy beslooten had dit alles onbetaald te
laaten, bekommerde hy zig niet veel wat 'er tot dien einde verspild wierd, en alvoorens
zig [75] ter rust te begeeven, bezorgde hy zyn kamerdeur op een wyze als of hy
duizenden te verliezen had. Heel vroeg in den morgenstond ontwaakt zynde, stond
hy op, schoof zagtelyk een der schuifraamen open, uit het welke hy niemant
vernemende die zyn bedryf bespieden kon, smeet hy zyn zwarte fluweele Broek, die
nog nieuw was, uit het venster; terwyl den eerste voorbyganger gelyk wel te denken
is, die buit opnam, en het was een Ambagtsman die vroegtydig naar zyn werk gaande,
dat geluk aantrof. Campo dit met de uitterste oplettenheid beloerd hebbende, begaf
hy zig weder te bed; en tegen agt uuren kwam den waard hem wekken uit een slaap
die hy zeederd vier uuren tyds niet genooten had. Toen was 't dat Wyerman met een
schrikkelyk gebaar over 't vermissen van zyn Broek tegen den Hospes uitvloog. In
wat drommels huis ben ik hier, heer Spencer? (riep hy) daar men my de Broek met
al myn geld ontneemd, in een tyd dat ik noodwendig

1

2

Ik weet met geen zeekerheid of Gerritje weeder na haar Oom den Chirurgyn gekeerd, dan
of zy volgens het algemeen gevoelen, door dit bedryf van haar minnaar, tot wanhoop gebragt
en aan een ongelukkig einde geraakt is.
Zyn koddig bedryf met dien Engelsche Waard is alhier en te London zoowel bekend, dat
niemand daar aan twyffelen kan. Evenwel ben ik in 't zeekere onderregt, dat andere bedriegers
dit klugje nagebootst hebben, en de uitvinding daar van vervolgens op hun gelegd is.
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voor 't Parlement verschynen moet! Mr. Spencer verbaasd over 't geval, en dugtende
dat [76] het by zyne andere gasten meestendeel uit Adelyke perzonen bestaande,
mogt rugtbaar worden, beloofde hem alle schaade te zullen vergoeden indien hy
maar zweeg; zweerende nogtans dat hy nooit de minste ongetrouwigheid by niemand
van zyn huisgezin bespeurd had, veel min dat hy oorzaak van zoo een schelmstuk
was. Dat 's altemaal maar tyd verlooren, (viel Campo hem in de reeden) ik moet by
provisie een Broek hebben. De vlyt van Spencer om 'er hem een te bezorgen was zoo
groot, dat hy 'er binnen drie uuren tyds een van Italiaansch fluweel had; deeze vroeg
hem vervolgens op hoe veel zyne geleedene schaade beliep? Behalven honderd
zes-en-twintig Guinies aan contant goud (antwoorde Campo) benevens een goud
repetitie Horlogie met een cachet van 't zelfde metaal, te zaamen omtrent dertig
Guinies waardig, weet ik het niet regt, want ik had (vervolgde hy) nog veel Silver
geld by my. Den waard betaalde hem mits dien honderd zestig Guinies, daar en
booven de genereusiteit hebbende van hem 't verteerde aan zyn huis te schenken, en
hem daar op naar 't Par[77]lement te geleiden. Zoo dra Campo van dien zotskap
ontlast was, vertrok hy van daar, om zig naar de Hollandsche sloep te begeeven,
maar by geval een zeeker vriend ontmoetende, die hy op zyne Reizen gekend had,
veranderde hy van besluit om met hem de vermaarde Universiteit van Oxford te gaan
bezigtigen. Hy nam in die plaats een paar fraaje kamers, en gong dagelyks in
gezelschap van zyn vriend, Floris Frontinjacq 1 de merkwaardigheeden aldaar
opneemen. Deeze Frontinjacq wel eer Kamerdienaar en by vervolg Secretaris van
de Graaf van Koningsmark geweest, had het berugte geval in 't Spook-Kasteel met
zyn Meester bygewoond. Ik zal 'er ten dienste van onze Hollandsche Leezers een
korte schets van geven, zodanig als uit geloofbaare gedenkstukken blykt; dat de
zoogenaamde Frontinjacq aan Campo Wyerman het verhaald heeft; of schoon dat
door een Fransch Historieschry[78]ver 2 het

1
2

De Leezer zal klaar met my bemerken, dat deeze Floris Frontinjacq een verzierde personage
is; maar terwyl ik letterlyk de opgaaf navolge, is 't my onverschillig wat naam hy draagd.
Na het voorbeeld van den Fransche Auteur breng ik dit geval by, om ligtgeloovige Menschen,
die gewoon zyn alles voor Toverspel en miraakelen te houden, uit den Droom te helpen.
Men vergaapt zig veeltyds aan die zoort van wonderen, men verteld ze na en men voegd 'er
altoos nog leugenagtige omstandigheeden by, om het by de onnoozele beeter klem te geeven.
't Is my over eenige Jaaren gebeurd, dat ik aan 't huis van een anderzints verstandig Man
verzogd, dezelve my wilde doen gelooven dat het alle avonden op een zyner boovenkaamers
spookte. Ik bleef tot elf uuren by hem aan 't vuur een Pyp Tabak zitten rooken, en wy hoorden
na verloop van eenige tyd wel iets de trappen opgaan, maar toen het 'er op aan kwam, was
't een groote zwarte krulhond van zyn buurman, die over de onderdeur was gesprongen, om
naar gewoonte zyn vlyskuip te besteelen. Zodaanig zyn meestendeel de gevolgen van die
beuzelingen, wanneer men ze onderzoekt.
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zelve zeederd een geruimen tyd gebrekkelyk beschreeven is.
In 't Keurvorstendom Hanover legt een zeeker gehugt, waar van my de naam
ontschooten is. De Graaf van Koningsmark moest noodwendig door het zelve eer hy
te Hanover kon koomen, alwaar hy tot het afleggen van een Staatkundige Commissie
belast was. De Boeren zyn daar zeer armoedig, zoo [79] dat zy onmoogelyk dien
Graaf, door een groot gevolg belemmerd, bergen konde, maar terwyl hy evenwel om
het wintersaizoen en om de duisterheid van de nagt niet verder wilde Reizen, vroeg
hy aan een Boer, of 'er in den omtrek geen beeter huisvesting voor hem en zyne stoet
te vinden was? Men antwoorde hem, dat 'er wel eenige minuuten voorwaards aan
het einde van een klein heuveltje een onbewoond Kasteel lag, maar dat het aldaar
zoo geweldig in spookte, dat alle de geene welke de nieuwsgierigheid derwaards
gedreeven had, het nooit na verteld hadden, dewyl ze niet weeder te voorschyn waren
gekoomen. De Graaf lagte over de eenvoudigheid van die Landluiden, en nam als
een Stoutmoedig Man het besluit, om zig met zyn postkoets daar heen te laaten
voeren, niemand dan zyn Kamerdienaar Frontinjacq met zig neemende; midlerwyl
dat het overige van zyn gevolg zig dien nagt in 't gehugt, op Stroo behelpen moesten.
Koningsmark van ligt, wyn, pypen en tabak voorzien, trad onverschrokken het Kasteel
op door Frontin[80]jacq gevolgd, die met deeze zoort van vertrouwelykheid niet
zeer voorzien zynde, vast van angst als een Juffrouws hondje beefden. Zy vonden
niet veel beletzelen om in de vertrekken van dat zoogenaamde Toover Paleys te
geraaken, vermits de meeste derzelver geopend of zeer slegt geslooten waaren. In
de zevende kamer zagen ze een oud ledikant staan dat gespreid was, en den Graaf
verkoos aldaar te overnagten, leggende aan weerskanten van zyn bed een gelaaden
zak pistool met de bloote degen nevens hem; en Frontinjacq was van dat zelfde
geweer voorzien. Tot middernagt hoorden zy geen gerugt dewelke blyken van onraad
geven konde, maar kwartier na twaalven wanneer den Graaf eenigzints begon te
sluimeren, vernam de Kamerdienaar van de kant daar zy niet geweest waaren zulk
een afgryzelyk gedruis dat hy bevreest wordende zyn Meester wakker maakten. Zy
hoorden klaar dat
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de eene deur voor en de andere na open en weer toe gesmeeten wierd; en dit geweld
naderde allengs tot hun vertrek, dat ook eindelyk door een der Spook-[81]Geesten
geopend wierd. Zyn zwart gezigt, de hoorens, yzere keetenen en ander naar getuig,
maakte de volmaakte gedaante van een Monster uit. Dit Spook had een hoorn
lantaarntje in zyn klaauw, waar meede hy Frontinjacq onder de oogen bekeek, die
dan ook op zyne verschyning in zwym viel; inmiddels dat de Graaf niet minder
ontsteld, nog moed genoeg had om aan dien Duivel te vraagen, wat hy daar kwam
doen? Dog deeze het hoofd geschud hebbende, gaf de Graaf een teeken dat hy hem
volgen zoude; het welk Koningsmark met het Pistool in de eene en den Deegen in
de andere hand deed, en waar meede hy t'elkens het Spook bedreigde, als deeze hem
noodzaaken wilde voor uit te gaan. Hy voerde den Graaf door verscheide vertrekken
aan de andere zyde van 't Kasteel geleegen, komende vervolgens in een grooten Hof,
aan het einde van dewelke hy eensklaps met dien Monstreuse Geleider in een
Onderaardsche Kuil viel: Toen was het dat de Graaf, die anders niet ligt bevreest
was, eerst regt beangst begon te wor[82]den, maar zyne vrees moest wel haast voor
de verwondering zwigten van te zien, dat hy zig in een aanzienelyk gezelschap van
Heeren bevond, die beezig waaren onder het faveur van een glaasje Wyn op het
Dambort te speelen. Een van de bedaagste vroeg hem, hoe hy zoo Stout had durven
zyn van op 't Kasteel te koomen? Koningsmark gaf hem veragtelyk ten antwoord,
dat zulks zyn zaaken niet waaren; en na dat de gewaanden Duivel hun gezegt had,
dat hy hem in Numero 9 had gevonden, beval den eerste Gryzaard met veel Graviteit,
hem na 't Vagevuur te brengen. Dit onbegrypelyk Woord van Vagevuur kwam den
Graaf zoo vreemd voor, dat hy bedugt voor erger gevolgen het Woord opnam. Myne
Heeren, (zeide hy) Hoedaanige Perzoonen gylieden ook zyn moogd, agt ik u te
Edelmoedig om een Man van myne Geboorte en Rang te mishandelen; weest daar
by verzeekerd, dat ik in zodaanig geval in weerwil van uwe magt myn leeven duur
betwisten zal. Dit gezegd hebbende, wenkte den voorige Gebieder nogmaal dat men
hem weg [83] leiden moest, en het bleef daar niet by, hy hoorden in de plaats daar
men hem bragt hun over de wyze van zyn dood Raadpleegen. Zommige onder hun
waaren evenwel van gevoelen dat men hem eerst nader ondervraagen moest: Want
(zeide zy) een Man van die moed, kan misschien Magt en Edelmoedigheid genoeg
hebben om ons dienst te doen; Dat kan niet zyn: (vielen andere hun in de reeden)
zoo wy van den ouden grondreegel afgaan, stellen wy ons zelven aan het
alleronvermydelykste gevaar bloot van met onze Schatten geknipt te worden, zoo dat
het beeter is hem en de
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knegt, die onze makker zegd in de middelzaal gebleeven te zyn, van kant te helpen.
Met dit alles bragten zy andermaal den Graaf voor hun, om 't Vonnis dat ze over
hem stonden te Vellen, aan hem bekend te maaken, maar Koningsmark zyn Staat
ontmaskerd hebbende, nam al zyn welspreekenheid te baat om hun Besluit te
verydelen, het geen hem als de eerste van de zulke die in hunne handen was gevallen,
in zoo verre gelukten, dat hy het geheim met een dierbaare Eedbe[84]zweeren moest.
Zy beleeden hem toen dat zy Valse Munters waaren, die zig aldaar zeederd eenige
Jaaren tot de vrye Oeffening van dien verboden handel hadden opgehouden, waar
meede zy magtige Schatten overgewonnen hadden, en dewelke door hunne gestaadige
Arbeid nog daagelyks toenaamen. Kortom, dat om in dien handel ongestoord te
blyven, zy aldus ider op haar beurt gongen Spooken, gelyk hy dien nagt gezien had;
en dat zy genoodzaakt waaren om tot behoudenis van hun eigen leeven verscheide
Perzoonen den hals te breeken, die even als hem de nieuwsgierigheid in 't Kasteel
gelokt had. Zy naamen met den Graaf doen afspraak, dat hy voor de gewigtige dienst
welke zy hem in dit geval beweezen, al zyn Vermogen aanwende zoude om hun
Pardon te bewerken; doende hem op zyn Woord van Eer te gelyk belooven, dat zoo
lang hy daar geen middel toe zag, hy een ygelyk, (voor al die van zyn Gevolg) in de
verbeelding moest laten waar in de Boeren van 't nabygeleegen Gehugd waaren:
Namentlyk, met [85] te verspreyden, dat hy weezentlyk Tovery gezien had. Met het
aanbreeken van den dag geleide ze hem na de Zaal van 't Kasteel daar Frontinjacq
nog in bezwyming lag. Die arme Jongman had zig van angst deerlyk bevuild; dog
den Graaf vreef hem wat sterk waater onder de Neus, door behulp van 't welk hy
haastelyk bykwam en al bevende vroeg of de Spooken daar nog waaren? Neen, (zeide
den Graaf) Maar wy moeten dadelyk dit betooverd Kasteel verlaten, indien wy in
hunne Klaauwen niet vervallen willen. 't Was of Frontinjacq daar door een pak van
't hart schoot, want hy was de eerste die weg liep, en zyn Meester nu met hem by de
Boeren gekeerd zynde, liet haar nevens die van zyn gevolg in de verbeelding waar
in zy tot nog toe waaren geweest. Hy verhaalde hun Schrikkelyke zaaken die hy
verzon, en vermaande de Huislieden, alle de Reizigers voor de gevolgen te
waarschouwen. Zyn Kamerdienaar, die in vergelyking by hem niets van belang gezien
had, maakte nogtans 't verhaal daar van nog vervaarlyker als zyn [86] Meester; die
korte Maanden na deeze ontmoeting van de gezette Schrik in zyn bloed kwam te
overlyden, na alvoorens door zyn Gezag de Brieven van Pardon voor de Valse Munters
uitgewerkt te hebben. Waar over hy te Parys zynde door een afgezondene van hunnent
wegen bedankt
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en met een Wisselbrief van vyftig duizend gulden beschonken wierd, met verlof, om
de zaak zonder eenige de minste verbloeming rugtbaar te moogen maaken. Den Graaf
overlydende, maakte de helft van dit geld tot een Legaat aan Frontinjacq, die even
te vooren zyn Secretaris geworden was, disponeerende van het overige ten behoeven
der Nooddruftigen.
Midlerwyl het driemaandig verblyf van Campo te Oxford, had hy twee kleine
gevalletjes aldaar, die haare opmerking verdienen: Een van dezelve bestond hier in.
Daar bevond zig zeekere Baronnesse Houlonnette te Oxford, die beroemd was om
's Menschen Leevensloop te konnen Voorzeggen. Ligtgeloovige en Kinderen van
plaizier scheppen gemeenlyk vermaak in dat zoort van Waarzeggeryen; Campo was
[87] te verstandig om met die zwakheid gebooren te zyn, maar zyn medgezel met
dat euvel besmet, haalde hem eindelyk over om gezaamentlyk een bezoek by de
Baronnesse te gaan doen. Aldaar wierden ze voor eerst door haar knegt in een Salon
geleid, die behalven dat ze kostbaar gemeubileerd was, van veele onbekende
Zeldzaamheeden was voorzien. De gerimpelde Dame verscheen kort na hunne komst
in de Zaal, drie Stappen voor en agterwaarts doende, wanneer ze zoo veelmaal ook
neeg en t'elkens met het Hoofd knikte. Campo en Frontinjacq meende zig over die
malle viezevaazen haast te barsten te laggen, maar hunne weezens in Stemmiger
plooi gezet hebbende, maakten ze insgelyks hun Compliment; vervolgens vroeg
Mevrouw Houlonnette wat hunne begeerte was? Het antwoord dat zy haar gaaven
was zoo verpligtend, en beleefd, dat de Baronnesse zig daar door gevleid agtende,
geen Zwaarigheid maakte om te bewilligen in 't geen zy met zoo veel nadruk van
haar verzogten. Ze begon die wonderdaad met hun een [88] zoort van fyne Essentie
in 't Aangezigd te werpen, die zy naderhand werk hadden daar af te krygen; daar na
vroeg ze met neergeslaage oogen na de tyd van hunne Geboorte en derzelver
Doopnaamen. Daar omtrent voldaan zynde, nam ze een paar wasse brandende
Kaarssen, plaatste die op een tafel van een zonderling maakzel, vervolgens op dezelve
een Boek van een onleesbaare brabbeltaal gelegd hebbende, wende ze zig tot haare
twee Gasten; die zeer verlangende na haare Voorzegginge, reeds lang met ongeduld
na de uitkomste hadden staan wagten. Myn Heeren; (zei ze tot hun,) de verstandigste
onder u (wyzende op Campo) zal in de Gevangenis Sterven; en de gelukkigste,
(meenende Frontinjacq) zal heeden avond nog verliefd worden; maar zyn dood
ongelukkiglyk op zyn Bruilofts-feest vinden. Over deeze Prognosticatie wierd niet
weinig gelaggen; zy meenden dat het de goede sloof in haare harssens schorten, dog
zy bewoogen haar evenwel een paar Guinjes tot vergelding aan te
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neemen; na in 't uitgaan al boertende tegen haar gezegd [89] te hebben, dat haare
Goudmyn onuitputtelyk was, indien ze zotten genoeg kreeg om haare malle kuuren
zoo duur als zy te betaalen.
Aanmerkelyk was 't nogtans 1, dat al het geene de Baronnesse Houlonnette voorzeid
had, zoo ten aanzien van Campo als met betrekking tot Frontinjacq in weerwil van
hunne boerteryen, naderhand bewaarheid is geworden; want de laatste wierd geen
drie uuren daar na op een ryke Koopmans Dogter die hy gevallig in de Winkel had
zien staan, zoodaanig verslingerd, dat hy binnen de zes weeken tyds met bewilliging
van haare Ouders met dezelve te Trouwen kwam; maar de Zoon van een Ingezeeten
van die Stad, die zyn Meedeminnaar en daar by op de Bruiloft genoodigd was, zyn
geluk [90] benydende, nam het wraakzugtig opzet om hem met een warm gat na de
Elizeesche Velden te doen verhuizen; gelyk hy 't dan ook met een Pistoolschoot ter
uitvoer bragt en na de gepleegde grouweldaad de vlugt nam. Frontinjacq had nog
even zoo veel tyd van leeven dat hy zyn Bruid universeele Erfgenaam maaken, en
zyn vriend Campo honderd guinjes Legateeren kon. Toen Wyerman nu lange Jaaren
daar na op de Gevangen Poort zittende, de waarheid van des Waarzegsters gezegde
indagtig gemaakt wierd, bleef hy daarom by zyn gegrond denkbeeld volherden met
onder anderen te zeggen; dat 'er niets boven natuurlyks in dit gantsche Geval stak,
terwyl men by geval toekoomende dingen raaden kon, zonder nogtans van de
zeekerheid derselve bewust te zyn geweest.
Even voor zyn vertrek uit Oxford, had hy aldaar de andere ontmoeting waar van
ik gewag gemaakt heb; en dat was niet minder dan door een Deurwaarder op een
vroege morgen uit zyn Kwartier geligt, en vervolgens in een stinkend gat gezet te
worden; zonder [91] dat hy bedenken kon van wien hem dien onvermaakelyke klugt
gespeeld wierd. Evenwel zyne gedagten wat nader laatende gaan, begon hy zig te
herinneren, dat hy nog Crediteuren te London gelaaten had 2: 't Waaren Inderdaad
de zelfde

1

2

Meermaals, en op verschillende wyze heb ik dit geval van de Baronnesse Houlonnette hooren
verhaalen uit de mond van luiden aan wien Campo dat zelfs beleeden had; en 't kwam altoos
eenpaariglyk daar op uit, dat die Voorzeggingen, zoo ten aanzien van Frontinjacq als met
belang tot zyn Perzoon, bewaarheid waaren geworden.
Dezelve waaren zyn Huysheer, Wynkooper, neevens een zeeker Woekeraar; die hem teegen
tien ten honderd geld geleend had. Men heeft gemeend, dat den Waard te London, die hy
zoo aardig doorgestreeken had, onder dat getal was geweest, maar dat vermoeden is naderhand
onwaar bevonden.
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geweest, die zyn verblyf te Oxford vernoomen hebbende, een Daagceel van 't
Parlement hadden verkreegen om hem by de kop te doen vatten. 't Is bekend, dat
men in Engeland over schulden veel zwaarder gestraft word, dan in andere Landen,
en deeze kennis deed Campo toenmaals half geloof geeven aan 't geene de Baronnesse
Houlonnette voorspeld had; maar om met Frontinjacq de Offerhande daar van niet
te worden, ontbood hy haastelyk de gemagtigde van zyne Schuldeisschers, met welke
hy een reedelyk verdrag sloot. Geholpen door [92] de Edelmoedigheid van zyn
overleedene vriend en het overschietende geld van den Waard te London, kon hy dat
gemakkelyk doen, niet teegenstaande dat de gereezene kosten byna zoo hoog als de
Schulden beliepen. Uit de Gyzeling ontslaagen zynde, verliet hy Oxford; maar niet
zonder alvoorens die Stad, met de Baronnesse en zyne Crediteuren honderdmaal te
hebben verwenst. [93]
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Historie van Jacob, Campo, Weyerman.
III. Hoofd-deel.
Verwonderens-waardige Bedryven van Campo Wyerman in Holland. Zyn
Huwelyk en listige hulp aan een Bankroetier te Amsterdam. Zyn
Mondgesprek met Czaar Peter. Wederwaardigheeden van de Schoone
Pretioza.
CAmpo andermaal in Holland gekeerd zynde, hield zig een volslaagen Jaar te Delft
op. Een eerlyke Dienstmaagd 1, die hy misleid [94] had, bekleede by hem de plaats
van Huishoudster. Hy had in dien tyd een Zoon by haar verwekt; die ik naderhand
als Paruikmaakers Jongen aldaar gekend heb. De wyze op welke Campo van Moeder
en Kind ontslaagen wierd, is een zaak my ten eenemaale onbekend. Dit is althans
zeeker, dat hy haar verliet, en geduurende de bywooning met dezelve, niet vergat
zyn Schryvers beroep yverig waar te neemen; door middel van 't welke hy ordentlyk
't noodige onderhoud voor hem en zyn Onechte Familie won. Delft verlaatende, trok
hy naar Amsterdam: Men wil dat hy daar een gelyke tyd de plaats van Precepter of
Opziender van een jong Heer vervulde, wiens Vader een aanzienlyk Regent van die
Stad was. Campo bekwaam genoeg zynde om zyn Voesterling, niet alleen in nuttige
Weetenschappen [95] te onderwyzen, maar boven dien zoodaanige Moraalen gestaadig
voor te

1

Zeeker Inwoonder van Delft, heeft my van het teegendeel willen overtuigen; zeggende, dat
het geen Dienstmeid, maar een Apothekers Dogter was geweest, die door 't Ver[94]stand
van Campo bekoord, haar Ouders huis verliet om zig aan hem over te geeven, en het welke
zoo heimelyk was toegegaan, dat niemand geduurdende haar verblyf met hem, geweeten
had, waar ze gestooven of gevloogen was.
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preeken, die hem noodzaakelyk tot het verkrygen van grondbeginzelen van Eer en
Deugd opleiden moesten, gaf hem egter door zyn ergerlyk Gedrag geen goede
voorbeelden die de minste indruk tot navolging van diergelyke Grondreegels maaken
konden. De verkeering in de Gezelschappen van zyn zoort, het bywoonen van alle
de Schouwspeelen en de Speelhuizen, verminderde zyne oplettenheid desweegen
zoo merkelyk, dat hy wel haast de zak kreeg. 't Gebeurden eens, dat Wyerman 's
nagts in een Speelhuis in Gala zat, daar zyn Jonge leerling met verscheide van zyn
getrouwste makkers op die tyd meede inkwam; zoo dat Campo hem daar over willende
berispen, heel geestig ten antwoord kreeg: Hoe Myn Heer! Bediend gy u thans van
u Mentorschap om my te heekelen in een plaats, alwaar men perzoonen van u stand
niet behoorde te vinden?
Van die verbondene Staat op het laatste de walg krygende, verkoos hy weder zyn
eigen Meester te worden, [96] dog hy bleef nogtans te Amsterdam, daar hy by braave
Burgerluiden gong inwoonen en zig weederom aan zyn geleerd beroep begaf. Hy
begon toen onder anderen eenige Werken over de Theologie te schryven. Zyne
Amsterdamsche Harmens 1 verkreegen op de zelfde tyd hunne geboorte; en dewelke
van geen minder Critique styl waaren, als alle zyne andere Historiale Stoffen geweest
zyn. Met die profytelyke beezigheid versleet hy een geruimen tyd zonder iets van
belang uit te voeren. Het eerste geval dat 'er evenwel op die kleine verpozing van
zyne geduurige weederwaardigheeden volgde, was al vry byzonder. Op een avond
dat Campo bezig was om in 't bed te stappen, wierd 'er sterk aan zyn Kaamerdeur
geklopt: Zyne algemeene beschimpingen op alle zoorten van voorwerpen deed hem
een rusteloos gewisse hebben; weshalven hy de voorzigtigheid had om te vraagen,
wie hem zoo een ontydig bezoek kwam doen? [97] Het antwoord dat men hem gaf,
was zeer Waarschynelyk voor een Man van zyn Beroep bestemd. Den brenger riep
hem van buiten toe, dat hy dienden open te maaken om een pak Papieren van
aangeleegenheid te ontfangen, die hy belast was om hem eigenhandig over te geeven.
Campo denkende dat het van zyne Boekverkopers kwam, ontsloot zyn deur, wanneer
hy voor dezelve een gemeen Mansperzoon van een Reusagtige Gestalte zag staan.
Wel nu vriend, (vroeg Campo) Waar is het pak dat gy zegd voor my te hebben? Een
weinig geduld, (antwoorde den andere) ik zal het u aanstonds gaan geeven. Op 't
zelve pas trok hy

1

Een weekelyks papier op den Voet als de Spectators en andere Periodique Werken zyn.
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zyn Rok uit, zeggende met kortbondige Reeden, gelast te weezen, om hem eens
wakker af te rossen over een gevoelige hoon die hy onlangs een deftig Man had
aangedaan. Campo over zoo een Compliment als onbeweeglyk blyvende, had de tyd
niet om hem na de oorzaak van het gedreigde Onthaal te vraagen nog om hulp te
roepen, terwyl dien Jonge Kajanus hem vast met een vreeslyk geweld ter aarde wierp,
[98] en zonder de minste tusschenpoozing de Sterkte van zyn Knuysten zoo
Meesterlyk gevoelen deed 1, dat hy groote moeite had om al kruipende in zyn bed te
geraaken. Dog niet tegenstaande de pyn welke de ontfangene Vuistslagen hem
veroorzaakte, schoot hem nog een middel in den zin om aan zyne wraak te voldoen.
Vriend, (zeide hy tegens zyn Beul toen deeze wilde weggaan) geniet gy ook een
evenmaatige belooning voor die Heldendaad? Ja tog Myn Heer, (antwoorde den
andere) ik trek 'er zes Ducatonnen voor, van de geen uit wiens last ik dat heb moeten
verrigten. Wel nu, (hernam Campo) ik zal u eens zoo veel geeven, als gy myn Vyand
de verdubbeling van die slaagen wilt toepassen: [99] Zeer graag (repliceerde den
Afklopper) want dat is myn Ambagt. Wyerman telde hem dat geld, na verzeekerd te
zyn dat hy zyn Woord stiptelyk had naargekomen; zoo dat men op dit Geval met
volle nadruk den Hollandsche Spreuk kan toepassen, dat den Bedrieger door zyn
eigen bedrog zelfs bedrogen wierd. Het was de Vader van den Jongen Heer geweest,
by wien Campo voor deezen de plaats van Precæptor had bekleed, welke hem die
kool gebakken had over een zeekere Steekelagtige Passage die hy in zyn Weekelyks
Papier op zyn Perzoon had gemaakt 2; Dog wat Vermoogen hy ten aanzien van zyne
Heerschappy aldaar had, dorst hy nogtans geen groot gerugt van zyn te rug ontfangene
slaagen maaken, nadien hy de eerste [100] was geweest die dat Spel had begonnen.

1

2

't Was een Boere Gast daar een halve Streep door liep, die Campo zoo wakker toegedekt
had; men noemde hem door de wandeling Woutertje Duivelsterk, uit oorzaak van de
ongemeene kragt die hy bezat, konnende met eene Hand duizend Ponden gewigt op zyn
Schouderen leggen. Hy maakte zyn Ambagt van de Menschen voor geld af te Kloppen, en
toen men hem daar over in 't Tugthuis wilde brengen, wierp hy vier Geregtsdienaars in 't
Waater.
Campo Wyerman was met groote twist uit dat Huis geraakt, om dat de Vader van zyn
Voesterling hem eenmaal berispt hebbende, dat hy zyn Zoon geen gereegelder gedrag deed
houden, hy dezelve geantwoord had; dat dien Jongen Heer maar zyn voorbeeld volgde, als
niet onbewust zynde dat men zyn Vader by de Kamenier van zyn Moeder eens op de daad
betrapt had.
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Ziet hier weederom een Bedryf van een andere Natuur, dat schoon genoegzaam
verspreid, evenwel verkeerdelyk is toegepast geworden op Perzoonen aan wien het
nooit gebeurd is. Een Italiaansch Schilder, bevond zig op een Avond in een Wynhuis
daar Campo was, daar hy naar de Zin van deeze wat te veel op de bekwaamheid van
zyne Komst roemde, 't Is waar dat hy Vermaard genoeg in dezelve was, maar
Wyerman had zyn Schilderen nog geheel niet vergeeten, of hem dagt wel een
Weddingschap om het beste Konststuk te maaken, teegen den Italiaan te konnen
doen. Dit Accoord wierd tusschen hun in teegenwoordigheid van 't aanweezende
Gezelschap geslooten, men kwam over een, dat zy ider afzonderlyk zoude werken,
en zoo dra de Stukken voltooit waaren, zelfs als regtzinnige Regters de uitspraak
daar over zoude doen. Campo Schilderde een groot Veld met Bloemen en Boomen
voorzien, die alle zoo Natuur[101]lyk waaren, dat de Voogelen daar door misleid
met heele zwermen daar op kwaamen afvliegen. Den Italiaan bekennende dat dit een
Wonderstuk was, Schilderde daar teegen op een groot Doek maar een enkeld Gordyn,
welke hy in 't midden van de Hof spande. Campo schielyk toegeloopen om het zyne
te beschouwen, wilde het zelve open Schuiven, maar ziende dat hy aardiglyk
bedroogen was, bekende hy vrywillig dat den Italiaan de Weddingschap gewonnen
had. Dezelve bestond in een Avond-Gelag van een Anker Wyn met eenige honderd
Oesters, behalven een zak zesthalven aan contant Geld daar en boven. Hy was toen
in staat om ze de Facto te konnen betaalen, zoo als hy dan niet in gebreeken bleef
van te doen, dog niet zonder het voorneemen gesmeed te hebben, van nog dien zelfden
dag ze weeder in zyn zak te hebben. Tot dat einde bewoog hy den Italiaan om een
Party met hem te speelen en hy liet 'er hem opzettelyk eenige winnen, wanneer in 't
midden van 't Spel schigtelyk een Jongen van een [102] Jaar of Veertien in de Kamer
verscheen, die onder schyn dat zyn Moeder hem dreigde te kastyden, een vervaarlyk
getier maakte. Campo veinsde over de onverwagte Vertooning verwonderd te weezen,
en aan den Italiaan gezegt hebbende, dat de Ouders van dien kleine guit bekende
buren van hem waaren, wende hy zig vervolgens met veel zagtzinnigheid tot deeze
Jonge Gezel: Blyft by ons Mannetje (zeide hy) ik zal daadelyk u voorspraak gaan
zyn. Ondertusschen was dien Jongen door hem van alles wel onderweezen wat hy
doen moest, en hy stelde zig als by geval agter den Italiaan, door behendige teekens
aan Campo alle de Kaarten wyzende, die zyn party in handen had. Deze Schilder,
hoe bedreeven anderzints in 't Spel, had geen erg in het bedrog van dien Jongen,
invoegen, hy boven zyn gewonne geld van de Weddingschap nog honderd daalders
te verliezen kwam. Toen hy
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nogtans ten laatsten iets van dien slinkschen handel begon te merken, maakten hy
een einde met Kaartspeelen, om teegen Campo twist [103] te gaan zoeken, die hem
tot een toegift van zyn verlies, nog een Steek in den Arm gaf 1.
Daar was op die tyd door gantsch Amsterdam een vinnig Pasquil verspreid, en op
een morgen voor het Huis van een deftig Ingezeten aangeplakt gevonden. Deeze
Man een bemiddeld Bankier aldaar, scheen zig zoo veel daar aan geleegen te laaten
leggen, dat hy in de meeste Couranten bekend liet maaken, dat die geene, welke hem
den Autheur van zoodanig Schimpschrift wist te ontdekken, niet alleen een geschenk
van honderd zilvere Ducatons zou genieten, maar schoon hy zelver Meedepligtige
was, zyn [104] Perzoon onvervolgd en deszelfs Naam verzweegen zoude blyven.
Campo van dit alles verwittigd, begaf zig op een vroege Morgen dat 'er nog geen
Menschen op Straat waaren, t' zynwaards, en zig door een Kantoorknegt in de
hoedaanigheid van een Vreemdeling hebbende doen aandienen, die een Wisselbrief
aan hem te vertoonen had, stond den Bankier aanstonds op. Campo hem een weinig
ter zyden getrokken hebbende, gaf hem zonder omweegen te verstaan, dat ingevolge
de Advertentie die hy in de Courant had laaten zetten, hy daar kwam om hem de
Naam en de Woonplaats van zyn Beschimper te ontdekken: 't Is Campo Wyerman
die u die slegte trek gespeeld heeft, (besloot hy)Zeer wel Myn Heer, (antwoorde den
Wisselaar zonder eens naar de Naam van den Aanbrenger te vraagen) Zie daar de
gestelde Premie, ik begeer niets meerder te weeten: Campo wel voldaan over zyne
genereuse betaaling veranderde dadelyk van Woonplaats. 't Gebeurde egter dat hy
den Bankier zes weeken daar na in een zeeker Koffyhuis ont[105]moetende, door
denzelven aangesproken en bedreigd wierd om hem in handen van den Hoofd-Officier
te zullen overleeveren, indien hy 't geld niet weederom gaf: Waarom zou ik dat doen,
(antwoorde Campo) terwyl ik u letterlyk na de Advertentie de ontdekking gedaan
heb? 't Stond doen aan u my naader te onderzoeken: Ik was doenmaals gelyk nu,
Campo Wyerman zelfs, en by gevolg als Meedepligtige vry van alle vervolging, en
behalven dat ben ik een Arme Drommel, aan

1

Naar myne gedagten was deeze manier van vals te Speelen nog zoo zeldzaam niet als die
van zeekere Middelburgsche Beurtschipper, die onlangs gedeporteerd is geworden, en wien,
zoo men my verzeekerde, een groote Spiegel in zyn Roef had, waar agter hy de Perzoonen
plaatste daar hy meede te Speelen kwam. Door dit middel gewon hy gewoonlyk veel geld
zonder dat het ontdekt wierd, en op die manier had hy een Heer eens Vierduizend Guldens
afgewonnen, die zyn Passagier was.
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wien dat Geld wel besteed is. De omstanders gaven hem gelyk, en hy verzoende zig
met den Bankier, onder voorwaarde, dat hy voortaan die parten laten moest 1.
Op dit voorval volgde onmiddelyk zyn Huwelyk, waar van de Omstandigheeden
ruim zoo zeldzaam en ongemeen als zyne andere Bedryven zyn, en weshalven wel
waardig om [106] breedvoerig beschreeven te worden 2. Campo om noodwendige
Zaaken in den Haag geweest, zat op zyn terugkomst naar Amsterdam in de Roef van
de Haarlemsche trekschuit, niemand dan een Burger Dogter by zig hebbende, die
van een der Zuid-Hollandsche Steeden gekomen, na een Dorp in Noord-Holland, de
verblyfplaats haarer Ouders moest. Geduurende de Vier uuren overvaard hadden zy
bekwaame geleegentheid om op hun gemak te redeneeren, en hun Gesprek in den
beginne over onverschillige voorwerpen gevallen, veranderde in gemeenzaamer
Stoffe, toen Campo haar omtrent haare gesteldheid en die van haare Famille wat
naader gepeild had: Men [107] heeft hem altoos het regt moeten doen, dat hy
volmaaktelyk de Konst bezat, om een Vrouwsperzoon in den eersten opslag te
betooveren. In dit Geval betoonde hy eerst regt zyne bedreevenheid ten dien opzigte,
want hy vond in die korten tyd niet alleen middel om dat Jong Mensch ongevoelig
in liefde te doen ontvonken, en haar te doen gelooven dat hy met die zelfde gevoelens
voor haar blaakende was, maar wat meer is! Hy bewoog haar, om in plaats van na
haar Ouders te keeren, met hem naar Amsterdam te gaan, alwaar hy ze op een aparte
Kamer in zyn Kwartier gehuisvest hield. Ze had hem 't wonderlyk humeur van haar
Vader, beneven de teerhartigheid van de Moeder omtrent haar perzoon zoo natuurlyk
afgebeeld, dat Campo wel voorziende van een groote Hinderpaal tot het voorgenoome
Huwelyk in hun te zullen vinden, besloot, om ze door een vreemde Vertooning tegen
wil en dank daar toe te brengen. De Oude Luiden waaren ondertusschen in een
Dodelyke Ongerustheid over het wegblyven [108] van hunne

1

2

't Verhaal van deeze Geestige Klugt, door de eige Zoon van den Bankier aan verscheide
myner bekende gedaan zynde, is de beweegreden, die ze my alhier voor een ontwyffelbare
zaak doed opgeven.
De wyze van zyn gedrag in deezen gehouden, blykt Zonneklaar uit overblyfzelen van zyn
eigen Geschriften. De zulke nogtans die meerder willen weeten, voegen daar by, dat Wyerman
onderrigt zynde, dat die jonge Dogter aan de fyne kant was, zig in Predikants Gewaad in de
trekschuit had begeeven, en geduurende de verkeering over haar, daar voor was doorgegaan.
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Dogter, die zy zeederd meer dan drie Daagen vrugteloos gewagt hadden. Verscheide
Perzoonen door haar uitgezonden om ze hier en daar te gaan opzoeken, kwaamen
onverrigter zaake weederom, en zodanige bedroefde Tydingen maakten die Menschen
wanhoopend, zulks, dat hun besluit bereids genomen was om haare laatste toevlugt
tot de algemeene Nieuwspapieren te neemen, wanneer ze ten alle gelukke, een Brief
van Campo onder een verbloemde Tekening ontfingen, in dewelke hy hun gemeld
had, dat ze zig terstond na Amsterdam geliefde te begeven, in geval zy met belang
tot de Perzoon van hunne Dogter eenige zekerheid wenschte te erlangen. Dit hopeloos
Papier stelde deeze Oude Menschen in zoo verre gerust, dat ze daar uit begreepen
het Gevaar zoo groot niet te zyn, dat zy zig wel verbeeld hadden, maar met dit alles
bleef dat ondoorgrondelyk geheim eigentlyk een raadzel voor hun. Zy begaaven zig
zonder het minste uitstel derwaards, en terwyl Wyerman op hunne aankomst [109]
de Jonge Dogter in een groote Boekekas verschoolen had, waaren ze niet weinig
verwonderd van haar Dogter daar niet te vinden, die met de afspraak van haar Minnaar
te vreeden zynde, alles van haar Schuilplaats gemakkelyk zien en horen kon, zoo dat
ze alleen naar een zeker Sein wagte om te voorschyn te komen. Toen haar Ouders
gezeten waren, nam Campo met een stemmig gelaat het woord op: ‘Vrienden, (zeide
hy) daar zyn zaken in de Weereldsche Zaamenleeving, die, hoe verdrietig en
behaagloos ze ons voorkomen, nogtans door de Voorzienigheid tot een goed einde
worden bestierd. Het verlies van u Waarde Dogter is een van die wederwaardigheden,
maar ......’ ‘Waar toe al die omwegen, Myn Heer, (viel den Oude Man hem in de
reden) gy wilt ons van Langzaamerhand tot de Smert van haare Dood voorbereiden,
zegd ons liever rond uit, dat zy ergens ongelukkig aan haar einde geraakt is, dan zult
gy de waarheid Spreeken:’ ‘Wagt! Een [110] Oogenblik geduld! (hernam Campo)
Laat my ten minsten zoo het u geliefd eerst uitspreeken, daar is wel zoo iets aan 't
gene gy Gegrondelyk vermoed hebt, maar evenwel zoo erg niet als het zonder myn
behulp zou geweest zyn. 't Is hier maar de vraag, wanneer gy overtuigd wierd, dat
na de Behouder van haar Leeven geweest te hebben, zy zig aan my door
onafscheidelyke Banden verbonden had, of Gy, zeg ik, u toestemming als dan zoude
willen geven om ons in den Egt te doen verbinden. Ik heb haar (vervolgde hy) in de
trekschuit ontmoet, uit het Water gered, daar zy ongelukkig in gevallen en buiten
twyffel zonder myne meededoogzaamheid in versmoord zoude zyn; Kortom, (besloot
hy) wy hebben alreede als Echtgenooten geleefd: Ziet nu wat gy te doen hebt....’
‘Ag, myn GOD! (riep de Moeder van verlangen, brandende om haar Dogter te zien)
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Leefd zy nog! Waar is zy?’ ‘.. Hoor, (zeide Campo) zy kan hier dadelyk [111] wezen
by aldien u Man my zyne Schriftelyke toestemming tot een Huwelyk geefd’. Deeze
antwoorde, dat vermits de Zaaken tog nog zoo geschapen stonden, hy bereid was
zulks te doen; vraagende vervolgens na eenige omstandigheeden die Campo zyn
Perzoon betroffen. Ik ben Myn Heer, (repliceerde Wyerman) een Fatzoendelyk Man,
Historieschryver van Professie, die rykelyk in staat is om u Dogter te konnen
mainteneeren. Na dit gezegde schreef hy hun de Trouwbewilliging voor en liet het
haar beide teekenen, terzelver tyd met de voet stampende, waar op zyn aanstaande
Bruid verscheen en zig voor de Voeten van haar Ouders nederwierp, welke door
deeze aangenaame verrassing van blydschap opgetoogen haar tederlyk omhelsde.
Korte Weeken na deeze vertooning, wierd het Huwelyk tusschen de twee Gelieven
met een meer dan Burgerlyke Pragt voltrokken. Campo kreeg een zoet Stuivertje
met die Vrouw ten Huwelyk, met wien hy maar vier of vyf Jaaren Getrouwd is
geweest, na verloop [112] van dewelke zy te Overlyden kwam, nalaatende twee
Zoonen die hy by haar verwekt had, waar van den eene tot Mannelyke Ouderdom
gekoomen, Sergeant onder een Regiment wierd en na den aard van zyn Vader van
een verliefde gesteltenis vallende, zig in de tyd dat deeze nog in den Haag op de
Voor-Poorte van den Hoove gevangen zat, door een slegt Vrouwmens verleiden liet
om te dezerteeren en vervolgens met haar na een Vreemd Land te vlugten. Een myner
goede Vrienden 1 hem op zyne vlugt in een Herberg buiten Breda ontmoetende, gaf
hem nog een Brief van Voorschryving aan een zyner goede kennisse te Antwerpen,
waar voor hy hem in erkentenis, het Afbeeldzel van zyne Minnaares voor hem zelfs
in Miniatuur Geportretteerd schonk, en vervolgens zyn Reis vervolgde, zonder dat
men weet waar hy verder weedervaaren is.
[113] Den staat van Weduwnaar kwam Campo in den beginne zeer ondraagelyk
voor, hy bevond zig daar door eensklaps met een Huishouden met Kinderen bezwaard,
en met de bezorging van zoo veele Kleinigheden belaaden, dat het hem wel
honderdmaal berouwde Getrouwd geweest te hebben. 't Verlies van zyne Weederhelft
gong hem zoo zeer niet ter Herten, want hy getrooste zig haastelyk door het bezit
van een nieuw Voorwerp, maar alles tot bestaan van zyne kleine Famille te moeten
overleggen, nodelooze verspillingen te moeten besnoeien, gestaadig

1

Dit was de zelfde Practisyn, waar van ik meermaals gesprooken heb, en die my omtrent de
verligtenis van zommige duistere Gevallen behulpzaam is geweest.

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

76
Arbeidzaam te moeten zyn, en den vollen teugel als voor heen aan zyne Driften ziet
te konnen geven, waaren altemaal Zaaken die hem ongewoon en lastig voorkwaamen.
Meenigmaalen beklaagden hy zig desweegens aan zyne Boezem-Vrienden: Hoe is
't mogelyk! (zeide hy tot hun) dat een Man van Verstand voor altoos zyne Vryheid,
zyne rust en al wat hem dierbaar moet weezen, aan een Onnoozel gebruik opofferd,
en zig te gelyk voor altoos in een Poel van ongenugten [114] werpt, waaruit hy zig
niet redden kan! Waarom zoude wy de zelfde vermaaken zonder een
Trouw-Verbintenis by een beminnelyk Voorwerp niet konnen genieten? Waarom
zoude wy dat zelfde nut noopens de vermeerdering van 't Menschelyke Geslagt aan
de Nakomelingschap niet konnen toebrengen? En waarom eindelyk zoude dit alles
minder betaamelyk zyn? Om dat het Gebruik, de Zeeden en de Wetten zulks niet
toelaaten, zegt men. Onnoozele uitvlugten waarlyk! Die ons de dwaasheid doed zien
waar aan we ons gemeenlyk vergaapen: Want om kort te gaan, zoude het bescheidener
zyn, van nakend langs de Straaten te loopen, by aldien die Wetten, die Zeeden en dat
Gebruik het aldus gebooden? Immers geenzints! By gevolg zyn ze geen van alle vaste
Reegels tot navolging. Deeze pryslooze Overweegingen wierden van het besluit
gevolgd, van nimmer weeder te zullen Trouwen, gelyk hy zeederd ook niet gedaan
heeft 1.
[115] Een Koopman te Amsterdam van zyn Familiaarste vrienden, zig in een
groote beslommering vindende, liet hem op een morgen aan zyn Huis ontbieden:
‘Myn Heer Wyerman! (riep deeze zoo dra hy hem zag) Ik ben thans in een Zaak van
veel gewigt ingewikkeld. Gy bend een Man van zonderlinge bekwaamheid, ik
wenschte wel om honderd Ducaaten dat gy myn een goede raad geeven kon.’ ‘Dat
kan ik gemakkelyk voor die Prys doen, (antwoorde Campo) Biegd maar regt op’.
Den andere verhaalde vervolgens, dat onvermydelyke teegenspoeden hem noodzaakte
Bankroet te speelen, maar dat zyn voorneemen desweegen verydeld was geworden
door een Brief welke hy den voorige avond van de Voornaamste zyner
Schuld-Eisschers ontfangen had, die hem melde des Avonds te Amsterdam te zullen
we[116]zen om zyn Geld te bekoomen, of zig van zyn Perzoon te zullen verzeekeren.
‘Dien Man (vervolgde hy) is een Laaken-Fabriqueur te Leyden, een Bullebak van
een Vent die zig niet ligt laat paayen, schoon ik hem dat lang gedaan heb;
Daarenbooven ben ik hem veertien duizend

1

Men verdenke my niet dat deeze Aanmerkingen van myn maakzel zyn, zy koomen [115]
reegelregt van Imand die ze meer dan eens van Campo zelfs gehoord heeft, ik doe vervolgens
niet anders dan ze over te zetten.
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Gulden schuldig, waar van ik my ontblootende, Arm zoude blyven. Ziet hier de
waaragtige oorzaak Myn Heer Wyerman, (besloot hy) Waarom ik u raad in deezen
gevraagd heb.’ ‘Is 't anders niet! (hernam Campo) Bagatellen, Bagatellen; myn vriend
speeld dadelyk den kranke en begeefd u tot dat einde naar Bed, de rest neem ik voor
myn reekening’. Vervolgens onderwees hy hem naauwkeuriglyk wat hy verder te
doen had, midlerwyl dat hy zelfs aan 't werk gong om de vermaakelykste, maar daar
by de bedriegelykste Klugt uitteleeveren die 'er ooit gespeeld was. Het eerste wat hy
deed was een middelmaatig Koffertje met Pagt-Penningen te bezorgen, dewelke hy
[117] van booven lugtig met Ducaaten bedekte, en 't zelve zorgvuldig gesloten
hebbende, gaf hy de sleutel daar van aan den Koopman, wiens wooning hy toen
verliet om 'er tegen het uur dat de Leydsche Fabriquant daar kwam, een andere
Personage te koomen vertoonen. 't Viel hem niet bezwaarlyk om tot dat oogmerk
een paar Behulpers van zyn zoort te vinden, met dezelve begaf hy zig op de bestemde
tyd na 't huis van den Koopman om 'er in Hoedanigheid van Notaris de uitterste Wil
van den gewaande Zieke te gaan passeeren. Hy vond 'er bereids den Fabriquant, die
geweldig morde over de nieuwe hinderpaal, die hy tot betaaling van zyn Reekening
ontmoete. Campo veinzende zulks niet te merken, wende zig tot zyne zieke Debiteur,
vraagende met een gemaakte zeedigheid, tot wat einde hy hem ontbooden had? Om
myn Testament te maaken Myn Heer de Notaris, (gaf deze met een flaauwe Stem ten
antwoord) Zagt! Zagt! (viel den Laakenkooper hem heel brutaal in de reeden) Ik
moet [118] eerst betaald zyn, en dan konnen de Erfgenaamen zoo veel deelen als 'er
overschieten zal. Wyerman gaf hem in zyne Qualiteit te verstaan, dat zyne Pretensie
geenzints de Wil van den Testateur kon beletten; na 't welke gezegd te hebben, hy
onmiddelyk aan 't werk gong zonder zig eenigermaaten aan zyne misnoegdheid te
bekreunen. Het Koffertje met gewaande Ducaaten op een tafel gesteld zynde, wierd
ontslooten en op bevel van den Zieke voor zyn bed gebragt, terwyl den Leydsche
Crediteur op 't gezigt daar van groote oogen opzetten, invoegen; dat hy zyne
Verwondering dien aangaande niet langer konnende verbergen, Campo heimelyk in
't oor beet. Ik dagt by myn Ziel niet Myn Heer den Notaris dat 'er de man zoo wel in
zat! Deeze zulks als ongemerkt laatende voorbygaan, vroeg aan den Zieke, aan wien
het zyne begeerte was met zyne Nalaatenschap te bevoordeelen? Ik wil voor eerst,
(antwoorde den Koopman met een half gebrooken Gezigt, dat een Steene Hart tot
meedelyden zoude hebben [119] verwekt) dat myne benoemde Erfgenaamen gehouden
zullen weezen, om Myn Heer de Fabriqueur uit dit Koffertje
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Goud, behalven zyne regtmatige pretensie, nog een gift van duizend zilvere Ducatons
voor zyn lang wagten te moeten uitkeeren. Wat een Genereus Man is dit! (riep den
Laaken-Kooper vol vreugde uit) Dat is te veel Myn Heer! Dat is te veel! ... Verders
maak ik, (vervolgde den Koopman zig naauwelyks van laggen konnende bedwingen)
aan Pieter myn Kantoor-knegt en aan Lysje myn Dienstmaagd voor hunne getrouwe
Diensten, ider een Somme van zeshonderd Caroli-Guldens; en wyders (besloot hy)
benoem ik myne twee Minderjaarige Nigten, Elizabeth en Antonia, tot myne
Universeele Erfgenaamen, mitsgaaders tot Executeur over myn Testament, Myn Heer
den Fabriquant, behoudens dat hy daar voor ordentelyk gesalarieerd zal worden:
Ag Myn God! (riep den Leydenaar andermaal toen alles verrigd was) Gy bend al te
braave Man om te Sterven; Maar zoo dat gebeurd, [120] zal ik myn post wel
waarneemen. Den gewaande Notaris en zyn meedegebragte Getuigen vertrokken
onmiddelyk daar na, maar Campo verwittigd dat den Fabriquant na zyn Logement
was gegaan, onder afspraak van den volgende morgen zig na des Koopmans welstand
te koomen Informeeren; keerde weeder derwaards om dien Bankroetier de
behulpzaame hand te bieden. Eer den dag aanbrak waaren al zyne Goederen neevens
zyn Perzoon aan 't Huis van Wyerman in veiligheid, die niet bedugd was van by den
Executeur bekend te zyn. Deeze des morgens aan 't Huis van zyn Schuldenaar
gekoomen, zag toen wel haast dat dien Voogel gesprongen en tot dat einde dat
schandelyk bedrog van hem gepleegd was. Hy vloekte en raasde als een wanhoopende
over dit bedryf, maar ziende dat al zyn misbaar hem niets konde baaten, vond hy zig
naderhand neevens de andere Crediteuren nog half gedwongen, met hem een minnelyk
Verdrag over de schuld teegen tien ten honderd te [121] sluiten, inmiddels dat den
andere zes weeken by Campo zyn verblyf had gehouden, tot dat zyne zaaken
geredderd zynde; hy weederom in de Weereld verscheen, om 'er voortaan een Eerlyker
Rol te speelen. Het welk nogtans niet geschiede, dan na alvoorens deeze zyne
getrouwe behulper met de toegezegde honderd Ducaaten te hebben vergolden 1.
Den Weereldberoemden Czaar Peeter den Grooten, die gelyk bekend is, langen
tyd op de Scheepstimmerwerf te Amsterdam gewerkt heeft,

1

Daar zyn weinig Menschen die aan dit heele bedryf van Campo omtrent het Bankroeteeren
van dien Koopman geloof hebben gegeeven. Ik voor my, wil wel bekennen dat ik zeer
verleegen zoude staan, om 'er bewys van te toonen, egter is 't volstrekt waar, dat de geene
van wien ik 't heb, betuigde dat Campo op den Gevangen-Poort zynde, het niet ontkend heeft.
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stond op zyn vertrek toen hy van de schranderheid van Campo Wyerman hoorende
spreeken, uit zyne aangeboore nieuwsgierigheid gedreeven wierd, hem als een
Onbekende een bezoek [122] te gaan doen; gelyk hy dan ook van Campo met alle
teekenen van agting ontfangen wierd. Een korte Reeden-wisseling met hem, had den
Czaar zoo veel behaagen in zyne welspreekenheid en vlugge Geest doen scheppen,
dat hy voornam hem meede na Rusland te voeren, byaldien hy daar toe te beweegen
was. Campo onweetende van met dien Vorst gesprooken te hebben, stond niet weinig
versteld den volgende dag by hem ontbooden te worden, en terwyl hy het Oogmerk
van dien Prins al scheen te vermoeden, had hy zyn Antwoord zoo wel voorbereid,
dat wanneer deze hem de Zaak voorsloeg, hy zig daar omtrent zonder beraad
verschoonde, bedienende zig daar toe van zeekere Voorwendzels die niet geheel
onwaarschynelyk geleeken. De Aanbiedingen die men hem deed, waren zeer
voordeelig voor een Perzoon van zyne Stand: Den Czaar wilde hem zyne
Historie-Schryver en een van zyn geheime Raaden maaken, maar de lust tot Reizen
by Campo ten eenemaale verdweenen zynde, Sloeg [123] hy de Aanbieding als
gezegd is, glad van de Hand. Indien hy nogtans het Noodlot dat hem naakende was,
had konnen voorzien, zoude 't hem geraadelyk geweest zyn, de aangeboodene
Bedieningen aanvaard te hebben, nademaal hy door dat middel, behalven de
vermyding van zyn Leeven in een naare Gevangenis te Slyten, ruim zoo veel den
Weg tot een onbepaald Fortuin zoude hebben gebaand, als de berugte Le Fort, waar
van in zeekere Beschryving door een beroemd Man ontworpen 1, gewag word
gemaakt.
Nooit had Campo nog zeederd zyn verblyf in die groote Koop-Stad gedagt om het
Tugthuis te gaan bezien, toen een Jong Heer van zyne kennis [124] den lust beving
om dat te doen, onder Voorwaarde dat hy hem verzellen moest. Zy zaagen daar een
groote meenigte van Hoeren en Boeven, die hunne oplettenheid niet eens waardig
scheenen, maar niets ontzette hun meer dan op een aparte Sluitplaats een jonge Juffer
van omtrent vier-en-twintig jaaren te zien, die een Beeld in Schoonheid en een Engel
in Verstand was! De betooverde aanlokzelen van dat jong Mensch, hadden in een
korte poos zoo een diepe indruk by hem gemaakt, dat hy

1

Ziet het Eerste Deel van de Historie van Karel den XII. door de Heer de Voltaire beschreeven,
waar in breedvoerig van deezen Le Fort gesprooken en onder anderen van hem gezegd word,
dat hy na een gemeene Kantoorknegt te Amsterdam te zyn geweest, naderhand door de Czaar
Peeter tot deszelfs buitengewoone Gezant by de Staaten Generaal wierd benoemd.
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aan geloofwaardige Luiden zelfs verhaald heeft, nooit schielyker nog meerder van
al zyn Leeven verliefd te zyn geweest als toenmaals. Tot bewys daar van 1 keerden
hy daags daar aan alleen na 't Spinhuis, om haar nopende zo[125]daanige
Omstandigheeden te ondervragen, die hy reede had om voor de vriend, welke hem
de voorige dag derwaards verzeld had, bedekt te houden. Zy behoefden hem niet te
zeggen dat ze uit goeden Huize Afkomstig was, hy kon dat zonder moeite aan haar
Edel gelaat en welleevende manieren bespeuren, en zyne vreugd was onbeschryvelyk
toen hy van haar vernam, dat ze binnen drie Maanden ontslaagen stond te worden.
Graag had hy al zyn Geld willen besteeden om haar daadelyk verlost te zien, en zyn
ongeduld desweegen was zoo groot, dat hy 't Spinhuis wel in brand zoude hebben
gestooken, indien dat zonder gevaar voor hem en zyne Zielvoogdes had konnen
geschieden. De tyd van haare verlossing vervuld zynde, betoomde die Zinnelooze
drift en midlerwyl dezelve had Campo haar al overgehaald tot de bywooning met
hem, ook Beminde hy haar zoo teederlyk, dat hy ze zonder twyffel in weerwil van
zyne weerzin tot het Huwelyk zou hebben Getrouwd, indien een Wettelyke
ver[126]hindering zyn voorneemen niet te leur gesteld had. Hy plag haar onder de
wandeling zyne schoone Pretioza te noemen, een Naam, die wy haar uit aanmerking
van haar bekend Geslagt in Holland, zullen laaten behouden 2, om vervolgens met
minder beschroomdheid de zeldzaame Weederwaardigheeden, haar ontmoet, te
konnen verhaalen.
Pretioza uit den Haag geboortig, daar haar Vader een aanzienelyke Post bekleede,
was in haar jeugd in de uitterste pragt en wellust opgevoed; 't geen gevoegd by haare
natuurlyke neiging tot de Minvermaaken, den gestaadige lof over haare schoonheid
en het leezen van de allerdwaaste

1

2

De verliefdheid van Campo op de zoogenaamde Pretioza, met het verhaal haarer
Weederwaardigheeden, is alles overeenstemmende met de Waarheid, 't word alleen in twyffel
getrokken, of ze wel ooit in 't Spinhuis aldaar heeft gezeeten, terwyl andere met meerder
grond beweeren, dat hy ze uit een Speelhuis te Amsterdam heeft gehaald.
In den Haag woonen nog verscheide Perzoonen die aan haar vermaagtschapt zyn, een Dame
aldaar, met wien ik de Eer had voor deezen dikmaals te verkeeren, bestond haar nog eenigzints
in den bloede, en 't is van dezelve dat ik dien aangaande de noodige verligting bekoomen
heb.
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Romans 1, haar op haar zestiende Jaar het [127] weeldrigste en hoovaardigste
Schepzeltje maakte, dat 'er in gantsch Holland weezen kon. In teegenstelling van
deeze Gebreeken, bezat zy een goed Oordeel, zy wist de Zeedigheid (de voornaamste
luister der Vrouwen) na te bootzen als het weezen moest, te veinzen daar het nodig
was, vrolyk te zyn wanneer de geleegentheid zulks vereischte: Hoedaanigheeden die
haar een grooter aantal Minnaars bezorgde als onze heedendaagsche Compagnien
Voetvolk sterk zyn; en zy beminde [128] van Natuure de vreugd te veel om geen
vermaak in hunne hulde te scheppen. Papa en Mama waaren gecharmeerd over de
progressen die zy haar beminnelyke Dogter dagelyks zaagen doen; en geen Wonder!
Nadien de uitwerkingen van haare Overwinningen tot een onsterffelyke gedagtenis
voor hunne Naam verstrekte, wat zal ik meer zeggen? De bevallige Pretioza wist
zoo een pryswaardige verkiezing in de Perzoon van een Jongman als een Adonis te
doen, dat ze hem niet alleen waardig agte om Weederliefde te betoonen, maar op
zyn aanhouding zig verpligt vond, met hem de vlugt na Brussel te neemen, gelyk ze
dan ook werkelyk deeden. De Ouderen der Gelieven vermoogen genoeg hebbende
om ze te doen opligten, volgde hun op 't spoor, betrapten ze in een Logement en
voerde ze met hun meede; De Jongman ondertusschen in een Beterhuis gezet
wordende, midlerwyl dat men zyne Minnaares in een Kamer opsloot. Ziet daar het
eerste Bedryf van 't Treurspel dat nog te volgen staat.
[129] 't Algemeene hulpmiddel der Ongelukkige is gemeenlyk geduld, maar
Pretioza nam haar toevlugt tot bekwaamer Weegen om tot het bereik van haar doelwit
te geraaken. Zy veinsde onder een schyn van Godvrugt, gelyk meer Schynheylige
doen, een zoo natuurlyk berouw, dat haare al te malle Ouders door de waan van die
verbeetering bedroogen, haar al 't bedreevene vergaaven en ze meer dan ooit
liefkoosde. Pretioza bleef egter niet langer in dat Gedrag volherden, dan tot zoo lang
zy haare kans klaar zag, om ingevolge haar gesmeed Ontwerp in Mansgewaad te
ontvlugten,

1

Dat de fraaje Sexe zig met het leezen [127] van Romanique gevalletjes verlustigen, is
natuurlyk, ten minsten het schynd zyn Oorzaak te hebben, maar dat perzoonen van een zeeker
oordeel haar Kostelyke tyd verspillen met ze te beschryven, komt my wat belaggelyk voor.
Evenwel is het getal van die zoort van Schryvers hier te Lande ontelbaar en zederd eenige
Jaaren herwaards merkelyk vermeenigvuldigd geworden. De meeste derzelver die ons een
party Prulschriften voor den dag brengen, zullen daar geen Toovenaars in worden: Wy hebben
aan den Heer Marivaux en eenige Engelsche Schryvers de goede te danken, die by ons
vertaald zyn. Ik zeg dit niet om de Heeren Romanschryvers te beleedigen, want voor derzelver
Perzoonen heb ik een volmaakte agting.
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na dat ze bevoorens de Voorzigtigheid had gebruikt, van ten minsten de waarde van
tien duizend Guldens aan Goud Geld en Juweelen te hebben mede genoomen, met
het welke zy zig naar Engeland begaf en aldaar een groot Figuur gong maaken.
Vermits ze nu haar Vrouwelyk Gewaad op haare aankomst te London weeder
aangetoogen had, kon het niet lang aanloopen, of haare Bekoorlykheid liep in 't oog.
[130] Mylord Nethercot 1 was de eerste die daar door getroffen wierd, dog hy behoefde
niet lang om haar te zugten, terwyl ze zelfs door zyn gelaat bekoord, aanleiding tot
een Minnenhandel gaf. Hy was voor een der galandste Cavaliers van London bekend,
die meer dan de helft van zyne magtige Rykdommen voor de Dames verspilde; Zoo
een Vogel geleek haar wonder wel, hy had ze eenmaal in de Schouwburg gezien en
gesprooken, en de Voorslag wierd daar met zoo veel bevalligheid gedaan, dat 'er in
minder dan drie daagen een beslissend Verdrag tusschen hun op volgde. Mylord
onderhield haar zoo pragtig als een Princes, geduurende agt Maanden dat ze in zyn
bezit was, en door zyne overdaadige miltheid zag ze bereids haar bewuste Capitaaltje
vermeerderd, toen [131] de Pletter, haar eerste Minnaar, uit het Beeterhuis verlost
en tot voortzetting van den Koophandel na Engeland gezonden, vervolgens haare
rust kwam stooren. Hy had ze eens op Straat zynde, gevallig met de Koets zien ryden,
maar dewyl zy zoo ras uit zyn Gezigt was verdweenen dat het hem onmoogelyk viel
om haar na te volgen, had hy wel zes weeken werk gehad, alvoorens haare Woonplaats
op te speuren; ten allen gelukke, dat hy door middel van een Engelsman van zyn
kennis daar agter kwam. Zy vernieuwde wel haast hun Oude Liefde, die door de
afweezigheid geenzints verminderd maar in teegendeel nieuwe Kragt gekreegen had.
Het gevolg van hunne heimelyke Onderhandeling was, dat ze Mylord bedroogen, en
zig met alle de gereede Penningen na Douvres begaaven, van waar ze zig vervolgens
op Calais lieten oversteken. In de Herberg daar zy hun intrek naamen was ter zelver
tyd een Fransch Edelman gelogeerd, de uitmuntende schoonheid van Pretioza
schitterde hem zoo sterk in de Oogen, dat [132] hy zig op hun Vertrek ontvallen liet:
Ag Heemel! Wat een schoon Wonderstuk van de Natuur is dit! Deeze woorden hard
genoeg geuit hebbende om van de Gelieven gehoord te konnen worden, deed hun
op de Reis over de Amoureuse uitdrukking van den Franschman al boertende de tyd
doorbrengen, tot zy in

1

Daar leeven werkelyk nog meer Nethercotten die Ierlanders van Geboorte zyn, dog men weet
niet of dezelve wel van dat Adelyk Geslagd, die magtige Rykdommen en weergalooze
Verdiensten zyn, als deeze was, waar van wy koomen te spreeken.
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een woeste Valei gekomen, in de verbeelding van den zelfden dag nog te Parys te
zyn, door zes gemaskerde Perzoonen aangevallen wierden, denkende dat het
Struikroovers waaren die het op hun Beurs gemunt hadden, wilden ze dezelve tot
redding van hun Leeven vrywillig overgeven, maar de voornaamste onder die
vermomde Troep het woord nemende, gaf hun beleefdelyk te verstaan, dat wel ver
van het een of ander te bedoelen, hy nog Geld tot hun dienst had, ingevalle ze zulks
begeerden, maar dat de Jonge Juffer aanstonds van 't Rytuig moest afstappen om met
hun meede te gaan: Dat zal nimmer geschieden, zoo lang ik Bloed in myne Aderen
heb, antwoorde de Pletter; die dapper zynde, hun zyne Minnaares een gerui[133]men
tyd met de Deegen in de Vuist betwiste, tot hy afgemat, vol Wonden bedekt, ter
Aarden viel. Pretioza hem in zyn Bloed ziende zwemmen viel op de zelfde tyd in
zwym, waar uit zy niet eerder bekwam, dan toen zy zig in een nabygeleegen Dorp
in de Armen van den Fransche Baron, die zy te Calais in de Herberg ontmoet had,
zag; en die op dat enkeld gezigd niet dan met de heevigheid zyner Driften te raade
gaande, ondernoomen had om haar zoo gewelddaadig uit de handen van haar geliefden
Minnaar te rukken.
Zoodaanige bedroefde voorwerpen kortelings na malkanderen te zien volgen,
vervulde het Gemoed van Pretioza met een doodelyke haat voor haaren Schaaker,
zoodaanig, dat ze weeder tot bedaartheid geraakt zynde, besloot, door list uit de
handen van dien Tyran te koomen; dog dat Ontwerp was gemakkelyker gesmeed als
volvoerd, nademaal den Baron haar geen oogenblik uit zyn gezigt verloor. Eevenwel
wist ze zig dermaaten aan te stellen, dat hy meerder Vertrouwen van haar begon op
te vatten en waar door [134] zy dan ook veel meer Vryheid genoot. Hy had haar doen
belooven om met hem na Parys te gaan, en aldaar by hem te blyven woonen; van die
gunstige geleegentheid had zy zig bediend om te ontsnappen, want het Bosch van
Senlis doortrekkende, 't welk ten naasten by een plaats van die woeste Eenzaamheid
was als waar ze voormaals 't beklaagelyk verlies van haare beminde de Pletter
geleeden had, verzogt zy tot het verrigten van een noodwendige boodschap te moogen
afstappen. Den Baron haar thans niet meer mistrouwende, bleef in 't Rytuig na haar
wagten, en midlerwyl nam zy die weinige minuten waar, om met alle magt
Boschwaards in te loopen, tot dat zy eindelyk afgemat zig agter eenige Struiken
verborg. De voorzigtigheid had zy gebruikt van alle haar Juweelen met het meeste
Goud geld met zig te neemen; zaaken die haar nogtans in deeze woeste Plaats van
zoo weinig nut waaren als het vyfde Wiel aan een Waagen. De nagt naderde
ondertusschen, weshalven zy voor eenig
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Onheil bedugd op een [135] Boom klom, dog naauwelyks had ze daar een Uur wat
uitgerust, wanneer zy met de uitterste verbaastheid uit de dikke stam van dezelve de
gedaante van een Mansperzoon zag kruipen! De angst over deeze wonderbaare
Verschyning was zoo groot dat ze beginnende te trillen en te beeven van boven neder
viel, zonder door die val egter het minste ledzel te bekoomen; 't Mansperzoon daar
teegen meenende, dat de Duivel hem in die angstvallige plaats kwam plaagen, riep
alle de Heyligen tot zyn hulp, waar door Pretioza, hoe zeer anders met schrik en
droefheid belemmerd, zig niet van laggen kon bedwingen. Zy was de eerste die de
Vrymoedigheid had van hem aan te spreeken, de Oorzaak zeggende hoe zy daar
geraakt was, aan de andere kant beleed haar den Officier (want het was 'er een) dat
hy een Manslag gedaan hebbende, om de vervolgingen van het Geregt te ontwyken,
zig aldaar, als een bekwaame Schuilplaats, verborgen had. De overeenkomst van
haare Rampspoeden, bewerkte in korten tyd [136] zulk een volmaakte Sympathie
tusschen hun beide, dat ze van dat moment af, onafscheydelyke Deel-Genooten van
't wisselvallige Fortuin wierden. Zy vervolgde te zaamen hunne Pelgrimage, tot dat
ze op den vyfden dag, altoos in den duister gemarcheerd hebbende, door een Bende
Heydenen overvallen en van alles beroofd wierden, deeze onmeededoogzaame
Landloopers lieten na 't zelve den Officier weeder gaan, maar hielden Pretioza om
haare schoonheid by zig, welke verscheide daagen met dat Gespuis gezworven had,
toen ze op een middag gelukkig een Koets met zes Paarden bespannen in 't Oog
kreeg, in dewelke een bejaarde Dame zat die na Vlaanderen moest. Pretioza in 't
midden van de gemeene weg staande, bewoog haar door een Vloet van traanen, van
haare Eer tog te willen redden: Kom hier Kind lief, (riep de Dame haar de hand
toereikende) ik zal u meede neemen. Op het fraaie Landgoed van dezelve gekoomen,
wierd zy daar als Kaamenier by haar Dogter geplaatst, be[137]halven deeze had zy
nog een Zoon die te Parys zyne Studie volbragt en die kort daar na zyne Moeder op
het Landgoed kwam bezoeken. Zonder de Minzugtigste te zyn kon hy onmogelyk
alle de bekoorlykheeden die zig in Pretioza vereenigde weederstaan, hy verklaarde
haar zyne Gevoelens met zoo een rondborstigheid, dat ze zig geheel aan hem overgaf.
Hunne afspraak was, dat zy onmiddelyk naar zyn vertrek haare Dienstbaarheid zoude
verlaaten, en hem op een bestemde Plaats koomen vinden, van waar ze gezaamentlyk
na Parys zoude gaan, alwaar hy haar alles bezorgde wat tot haar Onderhoud nodig
was. Zy leefden in dien Staat een half Jaar gerust en in een gewenste vergenoeging,
wanneer den Verraadelyke Baron hunne Minnenhandel bespied hebbende, voornam
die vreug-
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de in een doodelyk bedryf te doen veranderen. De wyze op dewelke hy zig van zyn
Meedevryer en deszelfs Minnaares ondernam te wreeken, was niet minder dan een
onverschoonelyke Gewelddaadigheid, nadien hy de onbe[138]schaamdheid had, van
zonder verlof den Baas te koomen Speelen in een Huis, alwaar hy tot het regt van
Meesterschap geenzints bevoegd was; behalven dit, wilden 't geval, dat hy de Gelieven
in hunne Liefkoozingen verrassende, begon met de Student in die weerlooze staat
de Offerhande van zyne gramschap te doen zyn, met hem door behulp van een paar
Guiten de vensteren te doen uitwerpen, terwyl Pretioza van verslaagenheid
onbeweegelyk blyvende, mogelyk geen beeter Lot te wagten had, zoo als een
verwonderingswaardige Ontmoeting tot haar behoud kwam meedewerken.
De Pletter van zyne wonde geneezen, had zig insgelyks na Parys vervoegd, met
inzigt om 'er zyne Minnaares en haare Schaaker te gaan opspeuren; daar toe had hy
geen moeite nog kosten gespaard, maar te vergeefs, zulks dat hy bereids den moed
opgaf van haar ooit weeder te zullen vinden, wanneer gevallig voorby haar Wooning
koomende toen den Baron beezig was het Buuren-gerugt te verwek[139]ken, dreef
de nieuwsgierigheid hem aan om neevens een meenigte andere Perzoonen, daar eens
binnen te treeden: Verbaasd over het geen hy zag wierd hy als Zinneloos. ... Hoe!
(riep hy) Vind ik hier myn waarde Pretioza, en myn doodelyke Vyand? Den Baron
nog raazende van spyt, vloog met den Deegen na hem toe, maar deeze gereed om
hem te ontfangen, doorstak hem terzelver Stond. Weinig bedagt op de
noodzaakelykheid van te moeten vlugten, wierp hy zig voor de voeten van zyn
Ziel-bezitster: Zullen wy nu eenmaal het genot van onze Min ongestoord konnen
smaaken? Zeide hy tot haar in de Hollandsche Taal. De Omstanders niet weetende
wat van dit alles te denken, waarschouwden hem van de aantogt van 't Geregt: Dit
berigt deed Pretioza voor haar Minnaar zidderen! ‘Edelmoedige de Pletter, (zei ze,
hem teederlyk omhelzende) zal het allervolmaakste Geluk van u weeder te vinden,
met de ramp van u voor altoos te moeten verliezen, verzeld gaan?’ [140] ‘Getroost
u myn Lief, (antwoorde hy) ik zal vergenoegd Sterven, nu ik u uit handen van dien
Beul verlost heb.’ De Dienaars van de Justitie kwaamen onmiddelyk daar na zig van
zyn Perzoon en de twee Lyken verzeekeren, men bragt hem in 't Châtelet daar hy
scharp ondervraagd wierd, en of schoon het klaar bleek dat den Baron den Aanvaller
was geweest, wierd hy nogtans door het Crediet van des Gesneuveldens vrienden
verweezen, om over die gepleegde Manslag openbaarlyk onthalst te worden.

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

86
Pretioza de tyding van haar Minnaars aanstaande Dood ontfangende, verviel tot een
uitspoorige Wanhoop, nogtans deed zy al wat mogelyk was om zyn Leeven te redden.
By alle Reghters gong zy een voetval voor hem doen, en dat zelfde deed zy ook aan
't Hof en by de Voornaamste Amptenaaren, maar vrugteloos, het Vonnis was geveld
en de Pletter daar te Lande een Vreemdeling zynde, kon geen kragtige voorspraak
daar [141] toe vinden. De Executie Stond binnen weinig daagen te geschieden, zoo
dat zy niet langer in een Plaats begeerende te blyven, daar dit droevig Schouwspel
moest vertoond worden, Parys verliet, geheel onberaaden werwaards zig te begeeven.
't Was ook inderdaad haar tyd om te vertrekken, nademaal de Vlaamsche Dame,
wiens Zoon door de verwoedheid van den gesneuvelde Baron was omgekoomen,
haar als de eenigste Oorzaak van alle die onheilen aangeklaagd, en het by de Heeren
van 't Châtelet doorgedrongen had, om haar meede gevangen te doen neemen en
vervolgens na de Americaansche Volkplantingen te zenden. Toevallig kwam
ondertusschen Pretioza in een nabuurige Stad by een Kwakzalver te woonen; men
weet dat deeze Luiden gewoon zyn veel Landen te bezoeken, na verloop van een
Jaar tyds kwaamen zy dan ook op de Amsterdamsche Kermis, daar ze met haar
Meester op het Theater verscheen. De Pletter inmiddels met andere Schuldpligtige
uit het Châ[142]telet gebrooken, had zig insgelyks na die Stad begeeven en aldaar
den Koophandel weeder by de hand genoomen; en nu zag hy haar by geval op 't
Toneel van den Kwakzalver staan. Altoos verliefd en Standvastig, besloot hy, om
haar voor de vierdemaal niet weeder te zullen verliezen, maar haar ten eersten te
Trouwen, zoo als hy vervolgens ook gedaan heeft, hoewel hy geen merkelyke reeden
had om over haare Eerlykheid voldaan te weezen. Vier maanden na dit Huwelyk het
ongeluk hebbende om te verdrinken, was Pretioza by gebrek aan Leevensmiddelen
genoodzaakt, om op het Amsterdamsche Schouwburg te gaan speelen, een Beroep
van het welke zy zig zoo volmaaktelyk kwam te kwyten, dat de enkele verschyning
van haar Perzoon op 't Toneel, een groote meenigte Aanschouwers derwaards lokte;
maar daar door tot grooter Ongebondenheid vervallen zynde, wierd zy van daar
verjaagd. Zy bleef naderhand meer en meer een toomloos Gedrag voeren, dat haar
[143] wel haast in de Bordeelen bragt, alwaar ze op een tyd door den Schout beknipt
geworden, verweezen wierd om tot Straf van haare ongeregeltheden geduurende een
Jaar in 't Tugthuis Geconfineerd te blyven. Zy had zeederd al de tyd van haare
Wisselvalligheeden zoo weinig om haare goede Ouders gedagt of hun Taal of Teeken
gemeld, invoegen dat zy geheel onbewust was of zy nog in Leeven waaren, maar
Campo
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daar meer om denkende, gong om die Zaak een keer na den Haag doen. Hy vernam
daar onder de hand dat die Menschen van Hartzeer over de spoorlooze Stap van
hunne Dogter gecreveerd waaren, na haar alvoorens Wettiglyk Ontërfd te hebben.
Deeze onaangenaame kennis van zaaken verdroot hem nog zoo veel niet als op zyne
terugkomst in Amsterdam Pretioza aan de Kinderziekte te vinden; de welke haar
binnen korte daagen in 't Graf sleepten. Wyerman was meer dan drie Maanden
ontroostelyk over dit verlies, men moest hem wel [144] zes Weeken bewaaken, dewyl
hy zig zelven uit Wanhoop het Leeven wilde beneemen; dog de Tyd en de
Overweeging die alles slyten doed, had in 't Vervolg by hem de zelfde uitwerking.
[145]
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Historie van Jacob, Campo, Wyerman.
IV. Hoofd-deel.
Campo Wyerman geraakt in de Orden der Vrye-Metzelaaren. Betrapt een
Beedelaar onder zyn Ledikant. Wonderlyke Ontmoeting op zyn
Studeerkamer. Deszelfs Gevallen op een Postwagen, op een Bruiloft, en
met een Voornaam Heer te Amsterdam. Zyn vlugt na Vianen; mitsgaders
zyn daar opgevolgde Gevangen-neeming, Vonnis, Caracter en Dood.
't ONdoorgrondelyk Geheim, 't welk in de Loffelyke Orden der Vrye-Metzelaaren
onschendbaar onderhouden word, zoo wel als de onbeken[146]de Constitutie van
dezelve, was een Zaak die de nieuwsgierigheid van meer verstandige Luiden, als
Campo Wyerman, gaande heeft gemaakt. Meermaalen was hy aangezogt geweest,
om een Meede-Lid van hun Genoodschap te worden; en terwyl hy die Aanbiedingen
altoos als een onverschillig Voorwerp behandeld had, verzuimde hy gestaag om ze
zig te nut te maaken: Wat zal ik daar in doen? (zeide hy tegen de geene die hem daar
van spraken) Men weet niet, wat het is; en in alle geval, wat voordeel of nut kan ik
uit die wisjewasjens haalen? 't Geval wilde egter, dat hy met twee of drie Snaaken
van zyn zoort, die meede nog zoogenaamde Profanen waaren, een gantschen Avond
doorbragt, met over den Oorsprong en voortgang der Vrye-Metzelaars te redeneeren.
't Ontbrak deeze zyne Makkers zoo min als hem aan een goed Oordeel, maar haar
manier van denken was desweegen zoodaanig, als ze gemeenlyk is over dingen die
men niet verstaat; dat is te zeggen, dat ze met Campo begreepen, dat alle de
uit[147]terlykheeden van die Orden maar beuzelingen waaren om de Kinderen in
Slaap te wiegen. Een Ceremonieel, zeiden zy, om de eenvou-
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dige te misleiden en de nieuwsgierige te bedriegen; nademaal al hunne Geheimen
op niets uitkwaamen. Zy kwaamen nog verder, met een Proef te willen neemen van
ze te betrekken en om met behendigheid agter hunnen Handel te willen komen, 't
vervolgens Weereldkundig te maaken, gelyk by meer anderen voor en na dien Tyd
gepoogd en vrugteloos ondernoomen geworden was.
Campo die zig voorstelde dat hy de Weereld met die Ontdekking een onbeloonbaare
dienst zoude doen, of ten minsten zyn Naam daar door aan de Posteriteit onsterffelyk
zoude maaken, nam de uitvoering van dat gevaarlyk Ontwerp op zig; behoudens dat
zyne Meedegezellen een Vriendelyk Maaltje zouden verbeuren, byaldien hy 't met
vrugt te volvoeren kwam. Hy liet zig mitsdien als Vrye-Metzelaar aanneemen, of
schoon hy door zyn ergerlyk Gedrag daar toe geen [148] geringe Hinderpaalen
ontmoete; maar evenwel alle die zwarigheid te boven komende, wierd hy het. By
zyne vrienden nu weedergekeerd, die hem met ongeduld op zyne kaamer wagtende
waaren, wierd hem door dezelve alle de Omstandigheeden afgevraagd: Vraagd my
niets, (gaf Wyerman kort ten antwoord) Indien gy 't weeten wilt, moet gy zelfs
Metzelaar worden. Deeze zulk een onverwagt bescheid niet voorziende, bleeven als
verstomd, en gongen onverrigter zaake weg. Des nagts van zyn Inlyving in die Orden,
betrapte hy een Bedelaars Jongen onder zyn Ledikant, zoo als hy beezig was zig ter
rust te begeeven. Dit zeldzaam Verschynzel verbaasde hem! En zy gaf ook Stof tot
allerhande vermoedens. Daar wierd doenmaals verscheidentlyk over geredeneerd.
Zommige 1 meenden [149] dat het een bespieder van de

1

Hoe zeer men ook waane dat Campo Wyerman nooit in de Orden der Vrye-Metzelaaren
geweest is, heb ik reeden om dat beeter te weeten; en wat belangd de bespieding [149] welke
men beweerd dat door den Beedelaars Jongen zoude gedaan zyn, zal ik daar laaten, maar
alleen met betrekking tot zeekere onwaaragtige uitstrooizelen zeggen, dat het nooit beweezen
is, dat die Venerable Orden de minste naspooringen desweegen hebben gedaan, behalven
dat het ook met de Fundamenteele Gebruiklykheden van dezelve zouden stryden. Nogtans
is my eens in een Byeenkomst nopende die Gebeurtenis voorgeworpen, dat in de plaats van
de gewaande Beedelaar, het twee gebroeders van dat Genoodschap waaren geweest, dewelke
zig met gelaadene Pistoolen onder het Ledikant van Campo verborgen hadden, en zoo dra
ze zyne Vrienden zaagen vertrekken te voorschyn waaren gekoomen, zeggende in 't heen
gaan tot hem! Broeder het is uw geluk dat gy niet geklapt hebt. Dog buiten dat het een
volstrekte onmoogelykheid zoude weezen dat ze zig onzigtbaar konde maaken, om in de
teegenwoordigheid van verscheide Menschen te konnen koomen, op zyn Kaamer en onder
het Ledikant te kruipen, zal men de Heeren Vrye-Metzelaaren het regt doen van te gelooven,
dat hunne Orden geen moordaadig gebroedzel is, maar louter bestaat uit Menslievende
Perzonen welke de Eer en Deugd beminnen, en de Oeffening daar van tot hunne Grondslag
hebben.
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Vrye-Metzelaaren was, daar gezonden om te zien of hy klappen zoude; terwyl andere
waarschynelyker beweerde, [150] dat dien Beedelaar zig aldaar verscholen had om
hem te besteelen. Hoe het ook zy, 't is altyd gewis, dat Campo van die Ontdekking
geen groote ophef gemaakt heeft, en dien Jongen die een Vernuftige Aard bezat
onder zyne bestiering nam; van wien hy een zeer goed Schryver zou hebben gemaakt,
zoo hy in den bloei van zyne Jaaren en in 't midden zyner Leerzaamheid niet was
koomen te Sterven.
Veeltyds en voornaamentlyk des Zoomers, had Campo de gewoonte om geheele
nagten met Schryven door te brengen. Nooit kon hy Cierlyker zyne gedagten
uitdrukken dan die zyn Pen in die Stonden voortbragt. Op een Middernagt met veel
yver in zyn Studeerkaamer Werkzaam zynde, viel 'er plotzelyk een Papier uit de
Schoorsteen op de grond needer; dit was geen onverschillig Voorwerp voor hem. 't
Gezigt van dat verbaazend Wonder, deed hem twyffelen of hy wel waakende was,
hy nam het ligt in de hand, keek zoo ver hy zien kon in de Schouw, maar niets
bespeurende dat bekwaam was hem desweegen de minste verlig[151]ting te geeven,
raapten hy vervolgens dat Papier op; 't welke de gedaante van een Brief scheen te
hebben. Het zelve met geen geringe Nieuwsgierigheid ontzeegeld hebbende, las hy
'er de volgende Woorden in 1.
By aldien gy aan een Man van groot Gezag een dienst van belang wilt bewyzen,
komt morgen Avond de klokke tien uuren op den Dam; men zal u daar nader Spreeken:
Weest van een Edelmoedige Belooning verzeekerd en vaart wel.
Welke verbruide geheimen zyn dat! (riep Campo al Lachende) 'k Zal by me Ziel
wel zorg draagen om 'er nader onderzoek van te gaan doen. Laat de Man van Gezag
met zyne Belooning na den Drom[152]mel loopen; want hier zou wel weeder een
Woutertje Duivelsterk te vinden zyn. En inderdaad ook, hy had zulks al ten eenemaal
uit zyne gedagten gesteld,

1

Een Ontmoeting van dien aard kwam my in den eersten opslag wat Romaniecq voor, maar
toen men my desweegen een Origineele Brief vertoond had, zag ik klaarder door 't Geheim.
Wanneer ik bekennen moest, dat alles moogelyk was, hoe zeer my eens betwist wierd, dat
het Oogmerk van dit Misterieus ontbod, alleen de voorslag van een Favorabel Huwelyk
betrof, dat men Campo wilde doen aangaan.
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toen hy den vierden Dag op de zelfde Plaats gewaar wierd; vervattende alleen deeze
Woorden.
Zoo gy langer verzuimd op de bestemde Plaats te Verschynen, zal men Middel
weeten u daar toe te dwingen.
Zulk een ernstige Taal van een Onbekende, was een Zaak die zyn Begrip te booven
ging: Ziet hier Waaragtig een aardige Klugt! (zeide hy tot zyn Oudste Zoon) wat
willen die Gekken tog van my hebben? Om egter aan geen Gevaar onderworpen te
zyn, bleef hy niet in gebreeken om te gehoorzaamen; met traage Schreeden naar den
Dam stappende, zag hy daar te groote meenigte van Voorbygangers om te weeten
tot wien hy zig wenden moest. Die onzeekerheid duurden egter niet lang, terwyl een
Oud Man hem by de mouw trekkende verzogt, dat hy zig in een daar gereedstaande
Sleede Plaatzen [153] wilde. Hy deed dat, en men had hem nu zoo veel Straaten op
en neer gereeden, dat hy in die tyd zeer gemakkelyk te Haarlem had konnen weezen;
op het laatst evenwel hield men voor een Aanziennelyk Huis stil, en aldaar in een
Vertrek geleid, wierd hem door een onbekend Heerschap een voorslag gedaan die
hem niet heel Aangenaam was. Om dit raadzel naader te verklaaren, is 't genoeg te
weeten, dat men Campo als Spion na een zeeker Hof wilde zenden op 't welke men
eenige oorzaak van agterdogt had. Zyn doordringend Oordeel en Listigen Aard
hadden hem tot dat Ambagt bekwaam doen agten by de zulke, die Vermoedelyk met
't voorstel daar toe waaren belast; Men beloofden hem een Jaarlyks Inkoomen
geduurende zyn Leeven wanneer hy die Commissie zoude Volbragt hebben. Hy
bedankte zyn Aanbieder hartelyk voor het een en ander, nadien hem deezen Handel
te gevaarlyk toescheen; dog nogtans liet hy zig beweegen, hoewel half gedwongen,
om daar twee dagen en zoo veel nagten in Petto te blyven, [154] ten einde
verscheidene Geheime Documenten te helpen ontcyfferen, welke de Staatkunde
vereischte dat onder 't Gemeen verspreid wierden. Campo nam dien last op zig, waar
voor hy een belooning van honderd Pistoletten genoot; werdende vervolgens op
gelyke wyze weeder na den Dam gebragt, zonder te weeten waar hy geweest was.
't Gebeurde niet lang na deeze Ontmoeting dat Campo een andere op de Postwaagen
had, op dewelke zig verscheidene Heeren en Dames een zoet Gezelschap uitmaakende,
bevonden; en hy genoot geduurende den weg het vermaak van onbekend zynde, hun
over zyn Perzoon te hooren Reedenkaavelen. ‘Wat is dat tog voor een Man daar de
Heeren van
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spreeken?’ (vroeg Campo met een gemaakte Onnoozelheid) ‘Hoe Myn Heer! Kend
gy hem niet? (kreeg hy van de bedaagste onder hun tot antwoord) 't Is een Man die
veel teegenstrydige Hoedaanigheeden bezit; by voorbeeld, 't Is een Phoenix, een
Perzoon van een onbepaald [155] Verstand; daar heel Holland hem voor erkend;
maar daar by een Zot in de Zaamenleeving: Een goed Zeedenmeester maar een
volslaage Debauchant: Een weergaloos Autheur maar een gestaadige Heekelaar. Om
kort te gaan, een Spotvogel bekwaam om een Gezelschap te vermaaken; maar met
dit alles een Eerdief van alle mans reputatie.’ ‘Dat is Waaragtig een Comiecq
Caracter! (hernam Wyerman) maar zegd my eens Myn Heer als 't u geliefd, (vervolgde
hy) wat uitterlyk gelaat dat Klugtig Schepzel heeft?’ ‘Dat weet ik niet, (zei den
Amsterdammer) want ik heb hem nooit met kennis gezien; men zegd dat hy 'er
welgemaakt genoeg uit ziet, maar dat met belang tot zyn Afkomst, hy een Mannetje
van gisteren avond en een Bredaasche Mof van Geboorte is’. Deeze onbeschofte
uitdrukking mishaagde Campo dermaaten, dat hy gereed was om hem met gelyke
munt te betaalen, toen een Dame, welke tot nog toe de Stomme gespeeld had, hem
daar in voor[156]kwam. ‘Hoor Coosje (zeide zy) Campo Wyerman mag weezen wat
hy wil, ik wenschte wel dat hy zig op de aanstaande Bruiloft van Nigt Dina bevond.
Ik heb gehoord dat 'er zulke Grappige Origineelen zullen komen, aan welke hy
genoegzaame Stof tot een boertige Hekeling zoude vinden.’ ‘Verlangd daar niet na,
Moer, (antwoorden haar Man den Reedenaar) hy ontziet zoo weinig zyn Luiden, dat
we in Passant meede wel een Veeg uit de Pan zoude krygen’. Campo over alle deeze
Reedenen in zyn Vuist lachende, wist Behendiglyk uit hun te krygen, de Plaats alwaar
de Bruiloft stond gehouden te worden; en te Amsterdam gekeerd zynde, gaf hy in
zyn Weekelyks Papier een korte Schets van 't gebeurde op de Postwaagen 1; daar by
voegende, dat hy de Eer [157] zoude hebben op het bewuste Trouw-Feest te
verschynen, zonder dat men bedugd behoefde te zyn, dat hy daar van naderhand een
misbruik zoude maaken.

1

Zoodanige Vrypostigheid van onzen Avanturier verwonderd my niet. Het geheugd my van
een Commissaris van een zeeker Veer gehoord te hebben, dat hy neevens eenige [157] Heeren
en Juffers van zyn Gezelschap in de Trekschuit zittende, daar Campo, schoon by hun
onbekend, zig insgelyks bevond, zy de tyd met Galante Discourssen versleeten; vervolgens
niet weinig versteld stonden, van korte daagen daar na, hun geheele Gesprek door dien
Schryver met den Druk gemeen te zien gemaakt. Hy had, zeide de Commissaris, de Caracters
van hem en de verdere Perzoonen, dat Gezelschap uitmaakende, natuurlyker Afgebeeld als
hun lief was geweest.
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Zoo gezegd zoo gedaan: Hy wierd van de aanwezende Gasten met vermaak ontfangen;
den Ouden Gryn alleen, die zyn perzoon zoo Fraai Afgebeeld had, scheen met zyn
bezoek niet wel gediend te zyn, dog welstaanshalven veinsde hy in de grappen van
Campo nogtans vermaak te Scheppen. Zyn Vrouwtje had de waarheid ook niet
gespaard met te zeggen, dat 'er wonderlyke Creatuuren op 't Bruiloftsfeest weezen
zoude. Want een Viesneusje van een Speelmeisje, wilde het Gezelschap [158] doen
gelooven; dat de enkele reuk of een Kus van een Mansperzoon haar geduurende zes
Weeken aan een heete Koorts Bed-Leegerig had gemaakt, of schoon ze agt Maanden
daar na zonder Getrouwd te zyn, van een welgeschaapene Zoon kwam te bevallen.
Drie Sinjeurs die de hoogte van de Wyn reedelyk weg hadden, geraakten in zoo een
groote twist over de schoonheid hunner Minnaressen, welke zy Mutatis Mutandi
beweerde, veel grooter als die van hunne Meedebroeders te zyn, hoewel een derzelver
een weinig veel Geboggeld was, de andere Kreupel, en de derde Scheel zag, zoo dat
ze eindelyk het daar omtrent niet eens konnende worden, handgemeen wierden. Dog
door behulp van Campo en anderen die nog nugteren waaren, gescheiden zynde,
bevond men dat in die Bataille, zoo Gesneuvelde als Gekwetste niemand Dood was.
Opmerkzaame Luiden dagten egter klaar bespeurd te hebben, dat Wyerman zig van
die troubelen bediend had, om heimelyk met Nigt Dina weg te sluipen, en [159] met
die Bruid wat langer weggebleeven was, als men anders van doen heeft om enkel
haare Kousseband los te maaken.
De koelte van den Morgenstond lokte Campo dikmaals uit om te gaan wandelen,
wanneer de hitte van den dag zulks belette. Op een morgen dat hy ten Vyf uuren
zyne gewoone wandeling begon, zag hy aan 't einde van zyn Buurt een bevallig
Juffertje uit de Schuifraam leggen. Zyn onweederstaanlyke Zugt voor de schoone
Kunne maakte zyn drift gaande, hy groete haar Eerbiedig, en ziende dat zyne
Saluadens beantwoord wierden met een Air van Vriendelykheid, die hem begrypen
deed dat ze de onbewegelykste niet was, nam hy de vryheid van haar op een
geleegener uur een Bezoek te gaan doen. Hy wierd op een Minnelyke wyze ontfangen,
zy ontveinsde voor hem niet dat ze hem voor den schrandere Campo kon, wiens
geleerde Werken zy betuigde dagelyks met vermaak te leezen. Zy beleed hem ter
zelver tyd, dat ze zeederd [160] een geruimen tyd door een Voornaam Heer uit die
Stad gekaamerd was geworden, en werkelyk van hem Zwanger gong, schoon dien
Galant (volgens haar zeggen) een getrouwd Man was. Van welke kennis den
doorsleepe Wyerman zig tot zyn voordeel of liever tot zyn verderf wist te bedienen;
ondertusschen dat hy by deeze
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Vestaalsche Non geen groote pogingen behoefde aan te wenden, om de laatste Gunst
van haar te verwerven, veel min de dapperheid van Orondates nodig had om lang
voor deeze Statira te zugten.
Terwyl de korte schets van dit Geval maar alleen bygebragt is 1 ten aanzien van
de gevolgen die daar uit Voortsprooten, zoo is booven dien dit laatste Bedryf van
Campo Wyerman de Grond-oorzaak van zyne Ondergang geweest; nademaal hy zyne
gedagten [161] op den verbooden Handel van den bewusten Heer hebbende laaten
gaan, die als een Aanzienelyk en Getrouwd Man, de algemeene Wetten beneeven
de Huwelykspligten kwam te overtreeden, vervolgens besloot voor de Geheimhouding
van die Kondschap, eevenreedig beloond te moeten worden. Hy Schreef mitsdien
aan den bewusten Heer al het geene dat deeze wel gewenst had, dat hy nooit mogt
geweeten hebben; en hy bedreigde hem daarenbooven, van alles door middel van
zyne Weekelyksche Geschriften rugtbaar te zullen maaken, indien hy hem binnen
een bepaalde Tyd geen twee zilvere Kandelaars, van de fraayste en zwaarste zoort
bezorgde. Den bewusten Heer die zyne Eer en Reputatie voor zoo een geringe Prys
niet in de Waagschaal wilde stellen, en die buiten dat Campo voor een gevaarlyk
Perzoon kon, in staat om zyne bedreigingen te agtervolgen, zond hem aanstonds twee
zilvere Kandelaars van een Modern maakzel, wagtende na een bekwaamer Tydmerk
om ze hem duur genoeg te doen betaa[162]len. En inderdaad, dit was de voornaamste
beweegreden van zyne vlugt na Vianen, nadien dit bestaan alomme wierd uitgekreeten
Evenwigtig te zyn met dat van Brandbrieven te schryven; waar meede het weezentlyk
veel overeenkomst had. Campo nietteegenstaande dat zelve, zig te Vianen in een
Plaats van Publique veiligheid agtende, wel verre van zig toen nog Stil te houden,
ontzag zig niet intusschen zyn verblyf aldaar meer en meer Ongereegeldheeden te
pleegen; want hy wierd ten laatsten de gemeene bespotter van Vriend en Vyand.
Niemand was teegen de veiligheid van zyne Pen zeeker, het welk dan zoo verre liep,
dat zulks onder een welgereegelde Regeering niet konnende geleeden worden, hy
vervolgens op het onverwagste uit het Huis daar hy met zyne Zoonen in woonden,
opgeligt en te Vianen Gevangen gezet wierd: Een Man die van zyne Geboorte af de
Vryheid gewoon is, valt dien staat ondraagelyk, mitsdien poogde Campo zig daar
van te ontlasten, met op een Nagt uit zyne [163] Gevangenis te breeken, maar by

1

't Heeft zyne bedenking, of de Omstandigheden alhier bygebragt, aanleiding tot zyne
Gevangenis hebben gegeeven, dan of 'er nog andere Strafwaardige Bedryven zyn by gekomen,
die myne Oplettenheid ontsnapt zyn.
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ongeluk in een nabuurig Huis geraakt zynde, waar van de Bewoonders mogelyk te
bevreest of te Ontrouw waren, wierd hy op de daad betrapt, onmiddelyk daar op naar
de Voor-Poorte van den Hoove in den Haag gevoerd en vervolgens door 't Hof van
Holland gevonnist, om zyn Leeven lang Gedetineerd te blyven en met zyn handen
de kost te moeten winnen. In tien of twaalf Jaaren die hy in dat Gevangenhuis
versleeten heeft, is het bekend, dat hy verscheide roemwaardige Ontwerpen heeft
voortgebragt. Men gaf hem 's Weekelyks een zeekere meenigte Papier om te
beschryven, benevens de Stof waar over hy handelen moest, om daar door zyne
algemeene Beschimpingen kragtdaadig te beletten; hoewel dit zyn aangeboore Gebrek
onmoogelyk ten eenemaale betoombaar was. Zyne uitspanningen op de
Gevangen-Poort, bestonden in een groote menigte Muizen op te voeden, en zoo Mak
en Tam te maaken, dat hy dezelve op een enkel Gefluit tot zig deed naderen, en [164]
weederom zulks gebiedende, ze na hune daar toe opgeregte Hokjens deed gaan. Hy
had vermaak van die Dieren dagelyks over de Maaltyd te voederen en rondom hem
te doen zwerven; gelyk geloofwaardige Luiden die hem aldaar meenigmaalen bezogt
hebben, van dat zonderling Schouwspel Oog-getuige zyn geweest. Ziet daar het
Einde van dien beroemde Man: Stervende behield hy de zelfde Gevoelens, die hy in
zyn Leeven gehad had.
Laat ons thans tot zyn Caracter komen. Men heeft uit zyne Levens-Gevallen klaar
gezien, dat hy een waarlyk schrander Man is geweest, van Natuure bestond hy van
een reedelyk goede Imborst, altoos bereid om zyne Vrienden dienst te doen, maar
altoos was 'er eigen Belang onder bedoeld. Volmaakt wist hy den Guychelaar na te
bootzen daar het in zyne kraam te pas kwam, Beleefd en Zagtzinnig in de
Zamenleeving wierd hy gezogt en bemind van alle de geene met wien hy plag te
verkeeren. Daarenteegen was hy haastig en oploopen[165]de, vergaf de minste
beleediging niet, maar vergat dezelve zoo ras als hy zyn Gal op zyne Vyanden had
uitgespoogen. Met dat alles was hy Dapper en Milddaadig, men heeft hem nooit een
Arm Mensch zonder een Aalmoes te geven, zien afscheepen. Zyne drift tot de
Vrouwen was onbepaald en onverwinnelyk, gelyk de bygebragte Voorbeelden daar
van een onweederspreekelyk Bewys uitleeveren. Voor het overige was hy Hovaardig
en doorsleepen Listzoeker, een Liefhebber van 't Spel, een haater van de Drank, een
goede Raadgeever, een bekwaam Zeedemeester ter beschouwing maar slegt ter
navolging. Kortom, zoo een Man wiens Vyandschap meer te dugten was, dan zyne
Vriendschap diende gezogd te worden.
Zyn manier van denken nopende de Godsdienst was juist de beste
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niet, hy was een volslaagen Ongodist; en hoe zorgvuldig hy dat ook getragt heeft te
bedekken, weet men egter van goederhand, dat hy zig zoo weinig aan een Religie
ter Weereld bekreunde, [166] dat hy naar het Voorbeeld van den Snoode Machiavel
alle dezelve voor een uitgevondene Staatkunde hield. Zommige hebben gewaand,
dat hy zelfs aan de Onsterffelykheid van de Ziel geen geloof sloeg: Deeze
afschuwelyke Denkbeelden verminderde de luister van zyn Geest: Om die zelfde
Oorzaak ook geen opregt Man gebleeven zynde, moest hy noodwendig tot zodanige
spoorlooze Daden vervallen, die hy in meenigte bedreeven heeft. Belangende de
vrugten van zyne Geleerdheid, is 't zeeker, dat ze de beste van zyn Tyd zoude geweest
zyn, indien ze niet altoos met veragtelyke Critiquen waaren besmet geworden, een
Zaak, waar van alle Eerlyke Luiden een natuurlyke weerzin betoonde. De Hoogmoed
waar meede hy behept was, deed hem zyne Heekelzugt aan geene geringe Perzoonen
bepaalen. Hy dorst in zyne Schriften treffelyke Collegien aantasten, gelyk hy dat in
een zeekere Opdragt aan den Magistraat van Breda, Snoodelyk kwam te [167] doen
1
. Behalven dit aangeboore Gebrek, Praalde hy billyk met den roem, van doenmaals
de beste Schryver van Neederland te zyn; en zonder twyffel had hy de Gelukkigste
van zyne Eeuw geweest, byaldien hy zyne Natuurlyke Begaafdheeden over zyne
Gebreeken had doen Zegenpraalen.
E I N D E.

1

In dezelve zegt hy onder anderen, van geen zwaarigheid te maaken om hun iets op te draagen,
terwyl zy weinig dagten en nog minder laazen. De Heer M*** een Man van uitmuntende
Verdiensten, wierd daar onder een verbloemde Naam schandelyk gehandeld. Deezen Heer
wel eer Auditeur Militair, naderhand Griffier en ten laatsten Burgermeester van Breda geweest,
wierd de schuld van het opregten der Sterke Mannen aldaar geweeten; waar door men wil,
dat hy eenigermaate den haat van 't Volk op zyne Hals haalde, en ter zelver tyd uit de
Regeering geraakte. Eevenwel moet men hem in aanmerking van zyne Geleerdheid en deszelfs
Pryswaardige Hoedaanigheeden, dat regt doen, dat 'er weinige te Breda waaren, die hem
desweegen Eevenaaren, of hem daar in Overtreffen konden.
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De arme dichter uit Grub Street. Gravure van William Hogarth (1736).
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Aanhangzel
Behoorende tot de zeldzaame levens-gevallen
van J.C. Wyerman, op de Voor-Poorte van den
Hove van Holland in 'sGravenhage Overleeden
BEHELZENDE
Behalven de voornaamste Krygsbedryven van zyn Moeder LYS SINT
MOUREL, eenige Merkwaardige byzonderheden rakende zyn eygen Leven;
waar agter gevoegt is een zakelyke Uittrekzel van de Sententie van den
HOVE van HOLLAND, en zommige Geheime Brieven gedurende den tyd
van zyne Gevangenis over verscheide gewigtige onderwerpen geschreeven.

Door den Schryver van zyne Historie.
In s'Gravenhage By Pieter van Os.
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[3] Aanhangsel Behoordende tot de Historie van Jacob, Campo,
Wyerman
V. Hoofd-deel.
Beweegreedenen van den Schryver, om de Historie van Jacob Campo
Wyerman, met een Aanhangzel te vermeerderen; Avanturen van zyn
Moeder Lys Sint Mourel, haare voornaamste Krygsbedryven, en
Mondgesprek met Prins Willem de Derde, ter Geleegentheid van haare
Ontdekking: Wonderlyke Gevallen van Campo te Utrecht, Rotterdam, en
elders; Caracter en wetenswaardig verhaal rakende het Bedryf van den
[4] beruchten Gaauwdief Jan Rogier, wel eer in 't Tuchthuis te Rotterdam
gevangen geweest.
DAar zyn Menschen welkers kwade hoedaanigheeden meer gerucht maken, dan de
Loffelyke Daden van zommige beroemde Mannen: De Wereld wil tog bedrogen zyn!
wel nu dat zy bedrogen worden: De ongemeene graagte waar meede de Eerste Druk
uitverkogt is van de Levens-gevallen van den vermaarde Jacob Campo Wyerman,
door ons ses Jaaren herwaards beschreven, hebbe ons aangezet om zyne Historie te
vermeerderen met een Aanhangzel, bevattende een getrouw verhaal van zodaanige
zaken, welke ons in een by na evengelyke omstandigheid als waar in Wyerman zyn
Leeven gesleeten heeft toenmaal onkundig waren. Wy hebben zedert wy de Echte
Stukken daar toe magtig zyn geworden, meermalen onze gedagten laten gaan om
het Publicq op zulk een wyze aangenaam
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te verasschen, en wy hebben vervolgens by den Uitgaaf van den tweede Druk niet
[5] in gebreeken willen blyven om ons van die verplichting te kwyten ten opzigten
van een Man die groot, bekend, en raar in zyn soort is geweest.
Indien de vermaartheid van Jacob Campo Wyerman boven gemeen was, gelyk
niemand die zyn Levensloop weet, ontkennen zal; zoo behoeft nogtans die van Lys
Sint Mourel zyn Moeder daar geenzints voor te wyken: De eene geraakte berucht
door zyn doorsleepentheid, en vernuft, de andere door haare onverzaagtheid, en
Mannelyke inborst. Wy hebben aangaande het Caracter, en zommige byzonderheden
van dezen Wereld beroemde Vrouw in de Historie van Campo 1 een korte en
oppervlakkige Schets gegeven, welke verdient door een breetvoerige en volleedige
Beschryving van haare Heldendaden opgeheldert te worden.
Meer Vrouwen hebben in Mansgewaad fortuin in den Oorlog gezogt, en [6]
roemruchtige blyken van haare kloekhartigheid in bloedige Velt- en Zee Slagen
gegeven 2 maar de gedenkwaardige Krygs-bedryven van Lys Sint Mourel overtreft
al het geene die van de Vrouwelyke kunne voor, en na haar tyd in het beroep van
den Wapenhandel verricht hebben, en byaldien men aan onwraakbaare verhalen, en
geschietkundige overblyfzelen Geloof kan slaan, zoo zyn haare verwonderlyke
Oorlogsdaden in de voorgaande Eeuw bedreven van dat gelukkig gevolg geweest,
dat zy van Prins Willem de Derde Koning van Engeland een Jaarlyksche Wedde tot
haar onderhoud gedurende haar Leven bekwam.
Het is gansch onzeeker van wien deeze Heldinne haare geboorte ontleent. Men
beweert aan de eene zyde dat haare Ouderen voorheen welgestelde Burgeren van
Vrankryk waren, dewelke [7] ter zaake van Geloofsvervolgingen van daar verdreeven,
zig vervolgens in den schoot van deze vrye en onafhankelyke Staat geworpen hadden.
Aan de andere kant word' er schoon met geen meerder grond gezegt, dat de Vader
van Lys Sint Mourel om zeekere geheime redenen vlugten moest, en zig met zyne
Vrouw, en Kinderen hier te Lande kwam neer zetten. Ondertusschen is 't een bekende
zaak, dat onze vermaarde Partygangster ergens in een

1
2

Zie pagina [3.] van de Levens-gevallen van J.C. Wyerman., alwaar van Lys Sint Mourel, en
haar Man melding word gemaakt.
Onder anderen de bekende Maria van Antwerpen, welkers Leven onder den titul van de
Bredaasche Heldinne, door den Schryver van dit Werkje in 't Jaar 1751. in 't Licht gegeven
is.
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Dorp in de Meyerye van 's Hertogenbosch gebooren, en aldaar tot haar vyftiende
Jaar opgevoet wierd, wanneer haare Ouders gestorven zynde, zy vervolgens haar als
Dienstmaagd in een Herberg kwam te verhuuren te Eyndhoven, of na het algemeen
gevoelen te Tilburg, welke verschillentheid van plaats juist niets tot de zaak doet.
Zy zag 'er na men wil in dien Ouderdom niet onbevallig uit, en wierd door voornaame
Liefhebberen van de rokken voor welgemaakt versleeten. Een Meisje van een zodanig
voordelig gelaat heeft in een plaats alwaar alle Vreemdelingen, en Reyzigers den
vrye toegang [8] hadde, zeer veel werk om haare Eerbaarheid zomtyds te bewaaren,
ook moest zy inderdaad veel aanvallen uitstaan van een menigte Passagieren welke
dagelyks in die Herberg kwamen logeeren. Men heeft doorgaans slegte gedagten van
de kuisheid van zommige Herbergmeiden; dog het bleek Zonneklaar dat Lys Sint
Mourel kloekmoedig wederstond de stormen die op haar Eer gedaan wierden. Het
verhaal van een gedenkwaardige ontmoeting van die natuur, die hier onmiddelyk
volgen zal, is bekwaam zulks nader te bekragtigen. Op een avond kwam 'er in de
Gekroonde Zwaan alwaar zy als Dienstmaagd woonde, een Fransch koopman zyn
intrek neemen, die voorgaf na zyn Vaderland te keeren: Hy hoorde toevallig de naam
van onze Heldin, en het scheen dat zyne nieuwsgierigheid daar door opgewekt wierd,
het geslagt van SAINT MOUREL by verkorting SINT MOUREL genoemt, is zeer
na vermaagtschap aan het myne zei den Koopman tot haar, Ik geloof zoo ik my niet
vergis dat wy elkander in den bloede bestaan --- kom [9] Myn Lieve Leysje, (vervolgde
hy) Gaa met my na Vrankryk, Gy zult 'er u fortuin beeter maaken dan in Holland:
Lys Sint Mourel hoe Jong ook, begreep dat zy kwalyk doen zou van derwaards te
gaan; zy bedankte den Fransman hartelyk voor zyne aanbieding, zeggende dat zy
haar Vader zulke slegte dingen van dat Land had hooren vertellen die haar de lust
benam om zig ooit daar heenen te begeeven. De Koopman om zyn oogmerk te
bedekken hield niet verder op dien voorslag aan, maar onderstond vervolgens eenige
onbetamelyke vrypostigheeden met onze Heldin te gebruiken, welke haar zodanig
vergramde, dat ze hem een goede klap om de Ooren gaf, waar door zyn Hoed en
Paruyk in 't vuur viel, en voor een gedeelte verbrande: Ondertusschen naakte de tyd
dat men zig te bed moest begeven, Lys Sint Mourel gewoon zorgeloos te slaapen,
ontwaakte midden in de Nacht door het geweld van een Manspersoon die haar scheen
te willen verkragten, zy genaakte heevig met hem aan het worstelen, en zou gewis
om hulp geroepen [10] hebben, maar het schreeuwen was haar belet door een Syde
Bal die men haar in de Mond gestopt had. Een blanke Deegen die zy door het
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Maanlicht zag blinken, verschrikte haar nog meer dan de geweldaadigheid die zy
onder ging, zy kon zoo draa zy volkoomen tot het gebruik van haare sinnen geraakte
de stem van den ondeugende Fransman, en terwyl deeze haar onophoudelyk bedreigde
haar met den Deegen te Doorsteeken, ingeval zy hem niet voldeet, bediende zy zig
van een List die zeer wel uitviel, zy geliet haar, van hem te zullen voldoen, en gaf
door eenige verstaanbaare teekenen niet onduister te kennen, dat zy bang voor de
Deegen was, en dat zy wenschte dat men de Syde Bal uit haar Mond nam. De
Koopman geen erg van haare Loosheid op vattende, nog voorziende hoe duur hem
zyn Eerloos bedreif betaald zou worden gesteld, maakte geene zwarigheid om haare
verlangen in beide deeze opzigten te gemoed te komen. Onmiddelyk na dit geschiet
was, begon de kloekmoedige Lys op middelen van wraak bedagt te zyn, zy [11]
ontrukte schielyk en verwoed de Deegen uit de handen van den Fransman, trok
dezelve uit de scheede, en bragt hem met een verbaasde gezwintheid een gevaarlyke
wonde in de onderbuyk toe. Het ysselyk getier van den schelmsche Geweldenaar
maakte het gansche Huisgezin wel haast in Alarm, men hoorde van alle kanten Moord
en Brand roepen, al het Volk van de Herberg kwamen tot ontzet toeschieten, inmiddels
dat Lys Sint Mourel op de raad van de Waard half gekleed de vlucht nam, zwervende
als een wanhoopend Mensch den gansche Nacht langs den weg, zonder te onderzoeken
hoe de zaak afliep. Men heeft gemeent dat de koopman van zyne wond genas, en
eenige weeken daar na weder na Vrankryk keerde, hoewel andere voorgeeven, dat
hy kort daar op Overleden zynde, vervolgens zonder veel gerucht in stilte aldaar
begraaven wierd.
De vluchtende Maagd bevond zig in een verschrikkelyke benaauwtheid, niet
weetende waar zy belanden zou, want behalven dat zy van geen genoegzaam [12]
geld en kleederen voorzien was, om lang te konnen zwerven, zoo verbeelde zy haar
onophoudelyk, dat de Gerechtsdienaren haar op de hielen zaten, om haar weegens
de gepleegde Manslag in de gevangenis te werpen; zodanig knaagt het gewisse over
een misdryf hoe onschuldig de Oorzaak ook is! Ten laasten kwam Lys Sint Mourel
by het aanbreeken van den Morgenstond voorby een Boere huis alwaar zy binnen
trad, en alles in een groote verslagentheid vond over het Sterfgeval van de eenige
Zoon van den Huize, een Jongeling die den Ouderdom van Vyftien Jaren eerst bereykt
had. Dit voorval geleek haar gunstig ter volvoering van haar Oogmerk om in
Mansgewaad buiten 's Lands te gaan, zy kogt zonder beraad van de Boerin, de werk
kleederen van haar gestorve Zoon voor de geringe prys van een Ryksdaalder,
vervolgens verwisselde zy onderweegen
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van gewaad, verkogt by aankomst in den Bosch haar Vrouwelyke Equipage, en
behield nog een halve Ducaat Reisgeld, met welke zy haar te voet na Braband begaf,
en [13] aldaar als Tamboer dienst nam, onder een Compagnie Spaansche Fusiliers,
't welk te Dendermonde Guarnizoen hield, en door den Kapitein Plantines wierd
gebooden.
De Tamboers Monteering die ongemeen kostelyk by de Spaansche Troupen is,
stond onze Oorlogs-heldin wonder fraay, zy verbeelden wegens haare kloekte, en
welgemaaktheid een der schoonste Mans persoonen die men zien kon. Zy had zig
by haare aanneeming in den Krygsdienst Tobias Morello laaten noemen, haare
gedienstigheid, ordentelyk gedrag, en onbegrypelyke dappere gedragingen in
verscheiden gevaarlyke omstandigheden betoont, bragten onbedenkelyk veel toe,
om haar by den Spaanschen Hopman Campo Plantines (na welke haar Zoon naderhand
genoemd wierd) aangenaam te maken: Hy scheen inderdaat meer werk van zyn Jonge
Tamboer te maaken dan van het overige Volk van zyn Compagnie, over welke
uitsteekende blyken van Vriendschap zommige van haare Makkers ook naiverig
wierden; in dier voegen dat de [14] vermomde en gewaande Tobias in den beginne
daar over veeltyds in twist geraakte, en tegen den een of ander met den Degen slaan
moest, telkens met dusdaanige gelukkige uytslagen voor haar persoon, dat zy veel
roem, en ontzag in de Compagnie verworf, en na verloop van twee Jaren tot Soldaat
in dezelve aangenoomen wierd, als wanneer den Kapitein Plantines haar vervolgens
meede na Spanje nam om Volk te werven, dog eer zy daar kwamen, gebeurde de
zogenoemde Tobias Morello in de Bezetting van Dendermonde iets raars, 't welk
verdient aangeteekend te worden.
Plantines die na den Aart van een Krygsman een Beminnaar 1 van [15] schoone
Vrouwen, en der Galantery was, had geduurende zyn verblyf te Dendermonde een
Jonge Juffer gekaamert, die hy besloot zoo lang te beminnen als hy daar bleef; op
een avond zond hy de Jonge Tobias met een gezeegelt Briefje na haar toe, om haar
van zyn komst te verwittigen, de Jonge Dame zat in een zeer bekoorlyk Nachtgewaad
haar Galant op te wagten, maar zoo draa zy Tobias zag, verbloosde zy, nimmer zeide
zy, had zy zulk een welgemaakt Jongeling aanschouwt, de driften der verliefde

1

Men zou hier konnen tegenwerpen, dat alle Krygsluiden juist geen Beminnaren der Vrouwen,
nog van de Galantery zyn, en men zoude een voorbeelt van de Aloutheid konnen aanhalen
in het Geval van Scipio den Afrikaan met een Vorstelyke Slavinne te Capua, dog zulks zou
niets bewyzen, om dat men in 't algemeen zeggen kan, dat 'er hedendaags weinig diergelyke
kuysche Scipioos meer gevonden worden.
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Vrouwen zyn die der hollende Paarden gelyk! Op het gezicht van die schoone Adonis
kon zy onmogelyk haare verlangen ontveinzen, om eens een sprong in de Renbaan
der Liefde met hem te doen, haare openhartigheid ging zelve zoo verre, dat zy de
kamerdeur sloot, en aan de gewaande Jongeling vroeg, of hy zwygen kon, deeze
geen kans ziende om haare begeerte op te volgen, en bedugt van door dit toeval
ontdekt te zullen worden, sprong van angst uit een Venster dat op de straat uitkwam.
In het springen had den [16] Vrouwelyke Soldaat by ongeluk gestruykeld, Plantines
die het merkte vroeg 'er de reden van? Ik ben over de Eerlykheid van u Minnares
gestuykeld Myn Heer, zeide Tobias, en zou haast myn Been gebroken hebben! De
Kapitein die de Boertery van zyn oppasser begreep, gaf nog dien zelven avond 't
paspoord aan zyne ontrouwe Zielsvoogdes, en vertrok kort daarna, na Spanje, verzeld
van Lys Sint Mourel die blyde was van Braband te verlaten, in aanmerking van 't
geen 'er twee Jaren herwaards in de Nabuurige Lantstreek tusschen haar, en de Franse
Koopman voorviel, en waar van zy zedert altyd de herdenking schroomde.
Den Oorlog 1 die op handen was, verblyde de Staatsmannen, en deede de
Krygsluiden bevordering hoope. By [17] aankomst van Campo Plantines te Madrit,
was hy onder het getal der geene dewelke in aanmerking kwamen, men kon de
verdiensten en de bequaamheid van een Man die zig alreede in onderneemingen van
belang noodzakelyk voor de Kroon gemaakt had. De operatien te Velde is gewis het
waare Element der Oorlogs-mannen die roem en fortuin beoogen. Plantines wierd
door den Koning tot Lt. Collonel verkooren van een Corps ligte Troupen, 't welk het
volgende Jaar onder zyne aanvoering dienen zou; Lys Sint Mourel van een blakende
iever ontsteeken om haare Heldenmoet voor den Vyand te doen blyken, te meer,
nademaal dat tot verdeediging van haar tweede Vaderland stond te geschieden, was
verheugt van den Veldtocht te zullen bywoonen. Op een morgen dat zy haar alleen
met den Collonel haar Meester in 't vertrek bevond, gebood hy haar de deur te sluiten,
Hoor MORELO zeide hy, Ik bemerk dat gy een Jongman van goede verwagting zyt,
ik maak u Sergeant onder myne Vry Compagnie, doet u plicht als een braaf Soldaat,
gy [18] kund t'eeniger tyd nog een groot Partyganger worden, want in den kleine
Oorlog is 't meeste fortuin te behalen, ik zelve ben ook eerst een Snap-

1

Of hier meede beteekend word den Oorlog van het Jaar 1672. gelyk waarschynelyk is, dan
die van een vroeger tyd is eenigzints twyvelagtig. Ondertusschen is het volstrekt waar, dat
Lys Sint Mourel drie Velttochten onder het beleid van Prins Willem de Derde in de
Neederlanden bygewoont heeft.
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haandrager geweest eer ik zoo ver geklommen ben. Eene zoo onverwagte verhooging
tot het Onderofficierschap en de hartelyke geneegentheid waar meede Plantines haar
deeze weldaad bewees, verrukte onze Heldin dermaten, dat ze hem van blydschap
om den hals vloog, en hem vervolgens de verzeekering gaf dat het haar aan geen
moed ontbreeken zou, om in de aanstaande Veldtocht wonderen te bedryven.
Ondertusschen verbleeven zy beide nog eenige Maanden in Spanje, eer den Collonel
Campo Plantines na het Leger vertrok, in welke tyd de Vrouwelyke Sergeant haar
meeste tyd besteede om de aangeleegenste fraayheeden van Madrit te gaan bezien.
Eenmaal by geleegentheid van een diergelyke opneeming op de groote Pleynen van
het Buen Retiro een openbaare wandelplaats te Madrit wandelende, wierd zy door
een Juffertje na de Moode welke daar op de Vreemdelingen [19] en goet avantuur
loeren, aangeklampt; men verzogt haar na een zeeker Huys Spaansche Sec te gaan
drinken, Lys Sint Mourel gekleed in haar nieuw Sergeants gewaad, besloot zig ten
kosten van deeze Venus-Nimph te vermaken; dog zy vond haar wakker bedrogen
toen men haar op een slegte Solder bragt, alwaar twee gewapende pluggen of zo
genoemde Bravoos haar met de Ponjaart in de hand dwinge wilde om haar horlogie,
kleederen, en gereed geld over te geven, onder zwaare bedryging van haar te zullen
vermoorden in het geval dat zy het minste straat gerucht maakte; in deeze zoo
gevaarlyke nood, waar in geen spoedig ontzet te voorzien was, moest een party
gekoosen worden, ook nam zy zonder lang beraad een besluit, welke haar aanvallers
verbaasde, zy trok terstond van Leer, hieuw een van deeze pluggen een Oor af, en
zig vervolgens tegen den andere welke den ingang van de deur bezet hield, gewent
hebbende, deed zy hem met een verwonderenswaardige dapperheid te rug deinzen,
waar door zy de weg van ont[20]vluchting open kreeg: t'Huis komende verhaalde
zy dat geval aan haar Meester, die haar vermaande zig voortaan voor zulke
onvermakelyke ontmoetingen zorgvuldig te wagten.
Plantines, en de Vrouwelyke Sergeant verlieten Madrit, en begaven zig na het
Leger in de Neederlanden, alwaar de Oorlogsvlam bereids uitgebarsten was. De
Koningen van Engeland en Vrankryk geholpen door de Staatzuchtige Bisschop van
Munster 1 [21] een der Doorsleepenste

1

Men verhaald voor Waaragtig van deeze Bisschop van Munster, bekend onder de Naam van
Baarentje van Galen, dat hy zig eenmaal te Utrecht onder een verbloemde naam bevond,
alwaar men hem onder meer andere keurlyke Schilderyen van voornaame Meesters, zyne
eige Beeltenis Geschildert met een Varkens-kop vertoonde; De Bisschop zonder zig hier over
in 't minste te ontzetten, zei al Lachende dat het stuk fraay was, maar dat 'er nog iets aan
ontbrak. Men vroeg hem waar in het gebrek van dat Schilderstuk dan bestond? Dat men dat
Varken geen ring op de Snoet gezet heeft, om hem het krabben, en wroeten te beletten, en
daar door te verhinderen dat hy in de Hoven zyner Nabuuren geen kwaat meer doet! gaf de
Bisschop vervolgens heel geestig ten antwoord.
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Prelaten van zyn Eeuw, besprongen met een zamengevoegde Macht het grondgebiet
van de Staaten Generaal, en overweldigde niet teegenstaande de aankomst van de
Spaansche hulp Troupen in zeer korte tyd drie of vier voornaame Provintien van de
Republicq. Men was verwondert over het ondankbaar gedrag van den eergenoemde
Koning Karel de Tweede, ten opzigte van dat Gemeenebest, alwaar hy zedert de
onthalzing van zyn Vader heuzelyk ontfangen en gekoesterd wierd, toen dien Vorst
door den Protector Olivier Cromwel, en het Engelsche Volk uit zyn Land verdreeven,
en van het recht der opvolging tot den Throon uitgesloten zynde, vervolgens elders
als een Balling zwerven moest.
De teegenwoordigheid van den Prins van Orange als Kapitein Generaal van het
Staten Leger bragt ondertusschen veel toe, om de zaken allengskens van gedaante
te doen veranderen, en hoe zeer het geschapen stond dat het eerlang met de vryheid
en onafhankelykheid van de Republicq gedaan zoude [22] wezen, wierd het
Oorlogstooneel ras op een andere Bodem overgebragt: Den Overste Plantines kweet
zig in weerwil van de Vyandelyke Overmacht met zyne onderhoorende troep
Vrybuiters gedurende dien eerste Veldtogt, op een wyze dewelke alle denkbeelden
te boven ging, en die het Vorstelyk Legerhooft een hoog gevoelen van zyn Persoon,
en het gevolg zyner verdere Oorlogsdaden deede opvatten, want behalven dat hy
menigmaal verlooren sterktens stormenderhand heroverde, zoo deet hy de Vyanden
alle mogelyke afbreuk, invoegen dat de zogenaamde Troup Plantinianen alleen uit
de Contributie-gelden haar bestaan vinden kon, zonder eenige soldy van de Koning
van Spanje of de Republicq van Holland te genieten: Lys Sint Mourel die midlerwyl
de post van Sergeant loffelyk waarnam, had zig op bevel van haar Collonel eenmaal
met twaalf of veertien Infanteristen in een dik bewasschte Bosch in een hinderlaag
gelegt, en by die geleegentheid een Officier en dertig Man van de Franschen na een
kleine scher[23]mutzeling Krygsgevangen opgebragt. Dien eerste heldendaad van
de gewaande Mourello wierd wel haast in 't gansche Leger ruchbaar, zoodanig, dat
zulks ter Ooren van den Prins van Orange gekomen zynde, die Vorst haar een
Luitenants plaats onder de Hollandsche Troupen aanbood; dog zy bedankte Zyne
Hoogheid ditmaal
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voor dezen gunst, en besloot by Plantines te blyven.
Geduurende de tweede Veldtocht vielen meer aanmerkelyke zaken voor.
Boodegraaven en Swammerdam door de Fransche Krygsbende ingenoomen, en bezet,
was een verwoestend Tooneel van het wreevelzuchtig Oorlogsvolk geworden. Het
beleidkundig gedrag van den Spaansche Collonel Campo Plantines bragt egter veel
toe om de Vyanden het aanvolgende Jaar beide die plaatzen te doen ontruymen, als
wanneer den Kapitein Generaal van het Hollands Leger opening krygende, zoo te
zeggen met een hand vol Volk de Legerplaats by Woerden ging betrekken, en aldaar
de Vyandelyke overmacht een geruymen tyd werkeloos [24] hield. Deeze Heldhaftige
Prins berusten enkel by die Krygskundige schikkingen niet, want na het voorbeeld
van een Romeinsch Veldheer, besloot hy zyn Vaderland door een uiterste pooging
te redden, uit het gevaar waar meede het bedreygt wierd; tot dat einde begaf hy zig
met een vliegent Leger na Duitschland, en ondernam vervolgens het Beleg van Bon,
alwaar de Merkwaardige ontdekking van Lys Sint Mourel voorviel. Eer dat gebeurde
was onze Vrouwelyke Sergeant een volmaakte Partygangster geworden; haare
Strooperyen, en Oorlogsdaden te Velde verwonderde de ervaarenste Bevelhebberen,
en trok de algemeene oplettendheid meer en meer tot haar Persoon: De Collonel
Plantines gaf haar de toezegging van ze by de eerste promotie tot Officier onder zyne
Vry-Compagnien te zullen bevorderen, en zy verdiende die belooning door haare
getrouwe Diensten regtmagtig. Ondertusschen waagde het de Stoute Morello zomtyds
al te vermeetel, zy woonde de berugte aanslag by, die Plantines met drie hondert
Man [25] van zyn Vrybuyters op Swammerdam deet. Ingevolge het bepaald bevel
aan haar Overste ontfangen, moest zy met 22 Man een zekere enge weg bezetten,
welke de aftogt ingeval van vlugting gemakkelyk maken kon, dog brandende van
iever om met den Vyand handgemeen te raken, was zy weinig bedagt om die Last
na te komen; Morello zonder de gevolgen te voorzien, drong met een verbaasde
Heldenmoet de Stads Poort in, overweldigde de Wagt, en met de Sabel in de vuyst
de straaten van Swammerdam door kruyzende, bragt zy 'er met die geringe Manschap
in den eerste opslag de schrik en verslagentheid. Plantines als een bedreeven
Krygsman, maakte zig die voordeelige omstandigheid te nut, en geraakte met zyn
overig volk in de Stad; daar ontstond toen een algemeene bloetvergieting die van
weerskanten groot was. In het midden van het gevegt zag Morello een Soldaat welk
een Vrouw die uit benaauwtheid met haar Kind op den arm uit haar Huis geloopen
was, bedreygde te doorsabelen. Laat los honds vot! riep ze [26] hem met een vergramt
gelaat toe, wy moeten tegen geen
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Vrouwen, nog Kinderen vegten, maar tegen Mannen welke hen verweeren konnen.
Plantines eenige buyt en gevangene gemaakt hebbende, trok met zyn Krygsbende
af, maar de arme Morello die de aftogt vergeeten had, wierd afgesneeden en
Krygsgevangen genoomen; men sloot haar in de eerste verwarring zoo lang in een
leedig Huis op, met oogmerk om haar des avonds na elders over te brengen; dog zy
vond middel om behendig te ontsnappen, en met een ongemeene snelheid over de
Stadgragten gezwommen zynde, kwam zy ter Middernagt weder by de troup van
den Collonel Plantines, die haar in weerwil van de goede uitslag der zaaken wakker
over haare Losheid berispten.
Het bleef daar niet by! De Partygangster Mourello te woelig van aart, en te
kloekhartig van gemoet om met de armen over malkanderen te zitten, in het midden
van een Veldtogt die ten aanzien van zulke gunstige beginzelen veel beloofde,
vervolgde even [27] oplettende, en werkzaam in de waarneming van haar
Krygsplichten te wezen, zy betoonde door deze volvaardigheid niet te willen navolgen
nog te gelyken zommige Zoonen van Mars van den hedendaagsche tyd, dewelke hen
een Eer stellen om 's Lands Geld voor niemandal te trekken.
Men was door een Veldverspieder in 't zeekere onderrigt geworden, dat 'er na de
kanten van Overyssel een Vyandelyk Convooy van Leeftogten, Geld, en Ammunitie
onder dekking van een sterke party Fransche, en Munstersche Dragonders op weg
was: terstond wierd aan den Collonel Plantines: en nog een Hollands Partyganger
van weegen den Prins van Orange gelast om met alle de ligte Troepen van het Leger,
en een detachement Grenadiers, dat Convooy op de hielen te volgen, en by
agterhaaling op te ligten, Lys Sint Mourel denkende dat dit regt een kolfje na haar
hand zou zyn, steeg manmoedig te Paard, en verzogt haar Meester, begreepen te
mogen zyn onder het Corps dat de voorhoede uitmaakte; Plantines die de
ondernee[28]mentheid, en onvervaartheid van zyn gewaande Sergeant kon, en
begrypende tot dien aanval brave Soldaaten nodig te hebben, bewilligde ligtelyk in
dat verzoek. Men had het geluk om het Vyandelyk Convooy dat door agt hondert
Mannen gedekt wierd te agterhaalen tusschen Amersfoort en Nieuwkerk. Zoo draa
de Vyand bespeurde dat zy vervolgt, nagejaagt, en aangetast wierden, sneeden zy de
Paarden strengen los, en formeerde van de Wagens een zoort van Waagebrug die
ongenaakbaar geleek, en agter welke zy tot behoud van het Convooy een heevige
tegenstand booden. De dappere Morello zonder zig in 't minst daar over te ontzetten,
reed met eenige Ruyters uit het gelid, Allon Makkers! riep zy, zoo wy niet konnen
doorbooren, zoo zullen wy over de Wagens heen
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ryden, - gedenkt dat 'er Buit te halen is! En inderdaad zonder te overdenken hoe
roekeloos zy haar Leven door zulk een ongebruikelyk middel in de Waagschaal ging
stellen, zoo begon zy op volle galop vlak op de Waagebrug van welke zy hevig
be[29]schooten wierd aan te ryden, van de Negen Mannen die haar in die dolle aanval
gevolgt waren, bleeven op staande voet vyf aan haar voeten dood, Plantines
verwonderde hem naderhand grootelyks, dat zy niet alle omgekoomen waren. Lys
Sint Mourel met haar vier overige makkers vielen vervolgens als razende Menschen
op den hoop aan, en terwyl men van alle kanten op de Waagebrug aandrong, en de
Vyand zig in deeze zoort van verschanzing in 't naauw zag, wierd de Chamade
geslagen en alles op bescheidentheid overgegeven. Men geleyde het gansche
Vyandelyk Corps nog 764 Man sterk gevangen na het Leger van Prins Willem de
Derde, op wiens hooge last de Buyt verdeelt wierd, waar van de onverschrokke Vuur
Heldin by na drie hondert Ducaaten voor haar aandeel bekwam, wordende dit haar
voorbeeldeloos Heldendaad voor een Meesterstuk by de Legerhoofden uitgekreeten.
In de laaste Veldtogt dewelke onder het beleid van den Prins van Orange volvoerd
kwam te worden, geschiede [30] de zoo vermaarde Beleegering van Bon, deeze stoute
onderneeming verydelde eensklaps alle de Oogmerken der Vyanden: De overheerde
Provintien wierden met eene ongeloovelyke verhaasting door de Franschen en
Munstersche Troupen ontruimt. Het was voor dit roemrugtig Beleg alwaar de braave
en wakkere Collonel Campo Plantines de Glorieuse Laurieren die hy 'er geplukt had,
met de Dood bekogt, hy wierd op een morgen in de Loopgraven met een Kanon-kogel
het Hoofd afgeschooten. Zyne Hoogheid gevoelig aangedaan over het verlies van
zulk een beleitkundig Krygsman deed hem met luister begraven. Lys Sint Mourel
die 'er het meest by verloor, was de eerste dagen onttroosbaar over zyn dood, zy zag
haar zelven hier door versteeken van een Vriend, van een Beschermer, en van een
Weldoener in een tyd dat ze hem 't meest benodigt had, nadien den Overleeden
Collonel kortelings te voore van het Spaansche Hof een Commissie van Luitenant
voor de Sergeant Morello verzogt had, waar op dagelyks het besluit van Madrit [31]
verwagt wierd. Ondertusschen besloot deeze moedige Amazoone by de eerst
voorvallende algemeene Stormlooping de Dood van haren weldoender te zullen
wreeken; dog terwyl een ongeluk zelden alleen komt, zoo gebeurde het dat zy zig in
een aanval op de buitenposten der Vyanden zoo onvoorzigtig en wanhoopend gedroeg,
dat zy twee gevaarlyke wonden in de borst bekwam, en vervolgens in het Hospitaal
ter geneesing overgebragt wordende, aldaar door een Geneesheer voor een
Vrouwspersoon

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

110
ontdekt wierd.
Onmiddelyk geraakte de ontdekking aangaande de kunne van onze Vrouwelyke
Partyganster Wereltkundig door het gansche Leger, een ygelyk bevlytigde zig om
die beruchte Heldin welke in het gewaad van Onderofficier zoo veel van haar had
doen spreken, te zien, en de Spaansche Troup Plantinianen by welke zy bemind en
ontzien was geweest, weergalmde toen nog meer, wegens de Heldendaden welke zy
haar verscheydemaale hadde zien verrigten; zoo draa dit koddig geval ter Ooren van
den Prins van Orange [32] kwam, gebood hy, dat men haar uit het Hospitaal na een
naburig Dorp moest overbrengen, en zorgvuldig oppassen, Lys Sint Mourel verbleef
daar tot zy genas. Kort na de overgaaf van Bon ontbood dien Edelmoedige Vorst
haar in 't hooftquartier, Dappere LYS, zei hy, gy hebt ons als Manspersoon zulke
groote diensten gedaan, dat gy verdient dat men u als Vrouwspersoon beloont. Zy
beantwoorde den Prins vrymoedig, Dat het haar speet dat zy ontdekt was, want dat
zy haare Levensdagen gaarne in den Krygsdienst zou hebben willen verslyten. ZYNE
HOOGHEID om haare onvoorbeeldelyke kloekmoedigheid te vergelden, gaf haar
een Acte ingevolgen van welke zy met een Jaarlyks Pensioen van twee hondert
guldens gedurende haar Leven beschonken wierd. Een Jaar daar na trouwde zy met
Jacob Wyerman, een Kok of zoo zommige meenen een Lyfknegt van zyn beroep,
met welke zy een Ordinaris te Breda opregte, en ter gedagtenis van haare weldoender
de Collonel Plantines, deed zy haar Zoon de naam van Jacob Campo Wyerman
voeren.
[33] De Avanturen van de Moeder, of ten minsten de Gedenkwaardigste derzelve
verhandelt hebbende, beginnen wy vervolgens met zommige byzonderheeden rakende
het Leven van de Zoon, dewelke misschien in zyne beschreven Levensgevallen of
uit vergeeteltheid overgeslaagen, of door gebrek van genoegzaame berigten niet
vervat geworden zyn. De eerste dezer onbekende Levensbedryven van Campo
Wyerman te Utrecht voorgevallen, was gelyk alle de overige omstandigheeden zyner
Levensloop van een kluchtigen aart. Het gebeurde dat Campo in het midden van de
Winter zonder een duyt geld in zyn Sak te hebben, met de trekschuyt van Leiden na
Utrecht voer, de Schipper die juist de welleevenste Man niet was, zoo als de meeste
van zyn beroep niet zyn, begeerde volstrekt zyn vragt onder bedreyging van hem
anders uit de Schuit te werpen; dog Wyerman gebruik makende van zyne
welspreekentheid, wist hem over te halen om een halve dag na zyn geld te wagten,
behoudens dat 'er een paar bottels Wyn op de koop zou [34] over schieten. Hy kwam
vervolgens uit de Nachtschuit 's morgens vroeg te Utrecht aan, en ging half verstyft
van
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koude, en door gebrek van honger en dorst, een oud, en bekend Boekverkoper aldaar
opkloppen 1 terwyl hy voormaals met die Man meer had gehandelt, maakte deeze
geen zwaarigheid hem zoo vroegtydig te openen, en vrindelyk in zyn Huis te
ontfangen. Hoor Vriend B*** zei CAMPO zoo draa hy binnen trad, leg eens een
goet vuur aan, geef Pypen en Tabak, laat u Meid ondertusschen een sterke Kan Koffy
klaar maken, schenkt my inmiddels een lekker Lequertje, bezorgt dat 'er heet
wittebrood by de Koffy is; Haalt vervolgens Pen en Papier, en teld my ses gerande
Ducaaten op de tafel neer. De Boekverkoper die hem voor een spreeuw kon, meende
in 't eerst [35] dat hy den spot met hem dreef, - Neen tog niet, hernam CAMPO dit
moet alles geschieden, ik zal hier binnen drie uren tyds iets Schryven, dat u hondert
Ducaten in de sak zal jagen. De Heer B*** zyne bekwaamheid kennende, liet zig
dat voorstel welgevallen, en voldeed letterlyk aan zyn verzoek; Wyerman schreef
hem vervolgens een stukje, waar op de Boekverkoper naderhand over de ses hondert
Gulden won, en behalven al het geen Campo bedong hield hy hem nog op het
middagmaal, en beschonk hem wakker. Tegen het vallen van den Avond, keerde
dees weder na de Schipper, welke over zyn lang uitblyven bereids ongerust begon
te worden, hy voer die Nagt weer met hem na Leiden, betaalde zyn schuld, nam een
half douzyn flessen Wyn meede, om de Schipper en zyn Knegt te beschenken, en
betaalde ditmaal de vragt eer hy afvoer, uit voorzorg zei hy van onderweegen niet
uit de schuit geworpen te worden. De Schipper die vermaak in de grappen van die
mildadige Poetzemaker schepte, beloof[36]de hem voortaan altyd op Crediet te zullen
meede nemen, wanneer hy ontblood van geld zou zyn.
By na even koddig was de ontmoeting welke hem in de Nachtschuit vaarende van
Gouda op Amsterdam bejeegende. 'T was zeldzaam dat 'er zig nog in de Roef, nog
in de Schuit toenmaal geene andere Passagieren bevonden dan Wyerman en een
bedaart Heer die om zyne Zaken na Amsterdam moest. Ieder van hen plaatste zig
aan een hoek van de Schuit, nam een Boek uit de sak, en begon te Leezen; toen dit
een poos geduurt had, stonden zy in beraad om te gaan rusten; dog malkanderen met
een zeekere nieuwsgierigheid eigen aan Reizende Persoonen die niets te doen hebben,
bekeeken hebbende, bewerkte de Sympathie dat zy met elkander

1

Wy hebben het verhaal van dit Geval uit de Mond van de Boekverkoper zelve die nu kortelings
Overleeden is: Ondertusschen hebben wy dat elders gevonden is een Geschrift waar van ons
de Titel ontschooten is, dog het was met zoo weinig Gratie, en waarschynelykheid beschreeven
dat het nergens na geleek.

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

112
in gesprek raakte, zy begreepen dat zy beide verstandige Mannen moesten zyn, en
in dat denkbeeld, hielden zy een lange redenwisseling over de geleertheid, welke
hun de verdere lust tot slaapen benam. In de drukte van hun geleerd discours, kwamen
zy ter halver weg, [37] alwaar twee niet onbevallige en wel gekleede Juffers in de
Schuit stapte, zy verbeelden aan hun uiterlyk gelaat de deftigheid zelve, en daar
kwam niets onfatzoendelyk uit haar mond geduurende al de tyd dat zy in de trekschuit
zaten. Campo en zyn Reisgezel groeten de Juffers op hun komst zeer eerbiedig, het
gesprek wierd toen algemeen, de beide Vrindinne opende een Mantje dat zy by zich
hadde, en booden minzaamelyk de Heeren Reisgenooten eenige versnaapering aan;
de verpligtende manier met welke dat geschiede bewoog Campo na de woonplaats
van deze ordentelyke Dames te vraagen, en hy beloofde om in gezelschap van zyn
Reisgezel haar by zyn aankomst te Amsterdam een bezoek van welleeventheid te
geeven; dog op het ogenblik dat zy daar aan kwaamen wierd de Schuit door
Gerechsdienaars bezet. De verslagentheid der vier Passagieren was ten naasten by
even groot, voornamelyk van Wyerman die veel op zyn kooker hebbende, bedugt
scheen dat het op zyn Persoon gemunt was. Ondertusschen wierd een dier [38] Juffers
door de Dienaars der Justitie aangegreepen, en na het Spinhuis gebragt, terwyl de
andere door het gedrang, en behulp van het gemeene Volk nog gelukkig ontkwam.
Campo hier door zig merklyk van zyn vrees ontlast voelende, ging met zyn verslagen
Reisgenoot, in een Herberg de ontsteltenis van 't hart afdrinken, wordende door de
omstanders wegens hun goet denkbeeld van deze Juffers, (twee befaamde Hoeren
wezende) braaf uitgelaggen, terwyl zy openhartig beleden nimmer door de uiterlyke
schein zo bedot geweest te zyn dan in dit geval.
Om verder te gaan, moeten wy hier doen volgen de aller aanmerkelykste, en
vermakelykste klucht die Campo Wyerman ooit bedreven heeft, zy gebeurde te
Rotterdam, zie hier waar de zaak, welke een onbedenkelyk geroep maakte, en egter
nooit door de druk Wereltkundig is geraakt, eigentlyk op uitkomt.
Volgens de veranderlykheid van zyn humeur, en de ongestadigheid zyner besluiten,
verwisselde dezen vernuftige [39] Avanturier onophoudelyk van woonplaatzen,
zodanig dat hy eindelyk ook in de beroemde Koopstad Rotterdam was koomen
woonen, en aldaar verscheide Maanden verbleef, geduurende dat verblyf had Campo
met eenige aanzienelyke Luiden aan wien zyn vlugge Geest beviel, kennis gemaakt,
en onder anderen met een zeeker welgesteld Koopman, welkers Huisvrouw door de
gansche Stad voor een heel onnoozele Duyf wierd versleeten; dog die in weerwil
van de
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voorgevende onnoozelheid egter misnoegt was van Kinderloos te blyven, zy had in
't geheim met zommige Professoren, en Geneesheeren over de redenen van haare
onvruchtbaarheid geconsuleert, en deeze Heeren wisten haar geen beeter raad dan
die van gedult te geven, waar by zy weinig genoegen nam. Campo op een avond na
gewoonte een Pypje by haar Man gaande roken, die toen ergens op een bezoek was,
had het geluk dat hy haar alleen aantrof, hy vond haar schreyende, en vroeg na de
oorzaak van haare droefgeestigheid? Zy openbaarde hem de zaak, zeggende [40] dat
zy reede had om te gelooven dat het de schuld van haar Echtgenoot was dat ze geen
Kinderen kreeg, nademaal hy zomtyds in geen twee Maanden de Huwelyksplichten
verrigte. Wyerman die een goed vriend van haar Man was, zogt haar deeze nadeelige
gedagten uit het Hooft te praaten, dog dit holp niet. De vondryke Campo ziende dat
de eenvoudige sloof niet te overreeden waare, besloot zig ten haaren kosten aardig
te vermaken, en aangezien zyn Caracter bestond om de vriendschap voor zyn belang
te verzaken, gaf hy de onnoozele Vrouw te verstaan dat hy middel wist om haar te
helpen, mits dat zy zwygen kon; zy vloog hem op dit zeggen van vreugde om den
hals, wat moet ik doen Om Kinderen te krygen, en hoe veel zal het kosten? vroeg zy
blymoedig, Gy moet u als het vriest eens laaten Borduuren; antwoorde hy heel
stemmig, dan zult gy Kinderen genoeg krygen. - En wie zal my Borduuren? hernam
zy, Ik zal het doen zei CAMPO vervolgens maar ik moet 'er een sak Guldens voor
hebbe, want daar behooren tot dat Borduurzel [41] al kostbaare dingen: De
ligtgeloovige Vrouw die 'er meede te vreede was, maakte gelaat om het geld dadelyk
uit haar Kabinet te haalen, zagt Juffrouw, riep CAMPO die zaaken gaan zoo schielyk
niet, - het moet eerst vriezen! Het gebeurde niet lang daar na, dat 'er een sterke Vorst
kwam, weshalven zy hem door een Briefje aanmaande dat het nu tyd wiert om
Geborduurt te worden, en dat haar Man dien avond in gezelschap moest, Wyerman
verscheen ter bestemder stond, men gaf hem terstond de sak Guldens, hy beval de
goede Vrouw zoo lang zy was op een schoon Laken midden op haar Ledikant te gaan
leggen, toen Campo met Borduuren gedaan had, belaste hy haar aldus stil te blyven
leggen, op dat het Borduurzel niet los zou gaan, zy gehoorzaamde stiptelyk, maar
verzogt eer hy weg ging, van haar Dienstmaagd die op haar trouwen stond insgelyks
eens te willen Borduuren op dat zy niet kinderloos blyven mogt, Zy is een arme
Drommel van een Meid zei ze tot CAMPO, zy wind maar vyftig gulde 's Jaars en
kan by gevolg [42] zoo veel niet geeven als ik, dog ik zal een Jaar huur voor haar
verschieten als gy haar Borduurt. Wanneer dit werk meede verrigt was, en hy de
bedonge prys daar

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

114
voor genoten had, vertrok hy van daar. De Koopman des nagts t'huis komende wierd
'er niet open gedaan, niemand wilde de eerste wezen om zyn Borduurzel te bederven,
daar ontstonde zwaare woordenwisseling tussen de Vrouw en de Meid wie de deur
openen zoude, eindelyk bedreygde de Man de Huisdeur met geweld te doen
opbreeken, de Meid liep toen met de Slip van haar Hemt in de hand van de Rustbank
daar ze tot nog toe op geleegen had, en liet haar Meester binnen. Wel Sinjeur wat
hebje een verbruyde haast? zei ze al knorrende jy zou maken dat het Borduurzel van
jou Vrouw, en de myne geen duijt meer waardig was, en dan waren wij net ses hondert
en vijftig Guldens kwijt. De Koopman alreede boos dat men hem in de felle koude
zoo lang op straat had laaten staan, wierd nog vergramder op het aanhooren van
deeze ongerymde praat, waar van hy [43] niets verstond. Gy zyt een Zottin Neel! Ik
geloof Vroumensch dat het u in de Bol schort, of dat gy dronken zijt, gaf hy verstoord
ten antwoord, Neen zeeker Sinjeur, Ik ben niet gek nog dronken, hernam de Meid
met groote haast weder na de Rustbank lopende. De Man daar op in de Kamer
tredende, zag met verbaastheid zyn Vrouw half verstyft van koude op een Ledikant,
en Neel de Meid in dezelve toestand op de Rustbank leggen, hy wist niet wat hy daar
van denken zou; dog ten laaste verneemende wat 'er in zyn afweezen gebeurt was,
en hoe listig Wijerman zyn Vrouw, en Meid bedroogen, en opgeligt had, verbood hy
hem voor altyd zyn Huis, ontzeggende hem zyn vriendschap, en besloot als een
verstandig Man het geval buiten herstelling zynde, zorgvuldig bedekt te houden.
Campo Wijerman die ten tyde van zyn onthouding te Rotterdam de kost met
Schryven, en Schilderen won, en aldaar zyn bekende Rotterdamsche Hermes 1 uitgaf,
wierd eenmaal bezogt [44] door een vreemt Persoon welke hem drie Bloemstukken
voor Elf hondert Gulden afkogt, waar van hy hondert Ducaaten op de hand bekwam,
en het overige drie Maanden daar na by wissel zou ontfangen, maar alzoo Campo
ontdekte, dat het onbekende Heerschap aan wien de Schilderyen verkogt waren, voor
een befaamde Bedrieger, en een vermaarde Gaauwdief te boek stond, eyste hy de
Schilderstukken te rug, en behandigde het geld en de wissel weder aan de beruchte
Jan Rogier, wiens gevallen, en gepleegde schelmstukken te Merkwaardig zyn, om
zommige van dezelve hier met stilzwygen voorby te

1

Een weekelyks, papier, waar in hy op een [44] Satirique trant verscheide aanzienelyke
Persoonen onder bedekte namen schandelyk ten toon stelde.
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gaan 1.
[45] Behalven oneindig veel fielteryen welke dezen vondryke Deugniet
ontussenpoozelyk bedreef, zoo verdient voornamelyk zyne opmerking het geen hy
in een Hollandsche Stad betrekkelyk tot een voornaam kostschool ondernam.
Onderschept hebbende dat 'er een kostkind besteld was, wiens Oom eerdaags uit de
Oost-Indien wierd verwagt, begaf hy zig onder dat aanneemelyk voorwendzel
derwaards. De geene welke Jan Rogier van naby gekonnen hebben, betuige dat zyn
gelaat en uiterlyke manieren de Man van Aanzien verbeelde en dat hy een verrukkend
verstand bezat. Hoe het daar meede zy, 't is zeker dat hy zig in een Gegaloneerd
gewaad na de Schoolmeester van het kostschool begaf, en zig aan dezelve voor de
Oom van de Jonge Heer L**. liet aandienen die onlangs uit de Oost-Indien
gerepatrieert was; 't gansche school geraakte op die aankondiging in opschudding.
Alle de Kinderen kree[46]gen vacantie. De Fransche kostschoolhouder menende een
vette vogel by de staard te hebben, waar van hy aanmerkelyke verteeringen verhoopte,
ging Jan Rogier met een welspreekende Harangue verwellekomme, en beval zyn
Perzoon in zyn gunst. Ondertusschen dat de jonge Heer L**. die nimmer zyn
Bengaalsche Oom gezien had, en derhalven zo wel aan het voorgeeven van den
Avanturier, als aan de bevestiging van den schoolmeester geloof sloeg, vervolgens
tegen zyn voorgevende Oom hondert school complimenten begon te maaken, waar
over den Bedrieger in zyn vuist laggen moest, na deeze een poos over de Vader, en
andere naastbestaande Vrienden van de Jonge Heer L** die hy alle volmaakt kon,
gesproken, en zyne behaalde voordeelen in de Oost-Indien breed uitgemeeten te
hebben, waar na de Fransche Kostschoolhouder, en zyn Galant Vrouwtje met open
monden luisterde, taste Jan Rogier in de sak en gaf de Jonge Heer L** een goude
Ducaton, zie daar Neefje een Bagatel voor sak geld! zei hy, maar ik zal [47] u verder
een klein geschenk doen, daar gy my aan gedenken kan, en zig daar op schielyk na
de Schoolmeester wendende, vroeg hy of 'er goede Horlogiemakers in de Stad waren,
die Man haalde daar op zyn Goud repititie Horlogie voor den dag, zeggende dat ze
hem vyf hondert gulde koste, en

1

JAN ROGIER met regt de Prins der Gaauwdieven genoemt; heeft alomme veel van zig doen
spreeken, zynde tweemaale in 't Tuchthuis te Rotterdam geconfineert geweest. Men zegt dat
hy zoo doortrapt was, dat wanneer 'er Misdadigers waren die niets wilde belyden, men hem
veeltyds uit het Spinhuis na de gevange gaten overbragt, en dat hy de Gevange behendig
wist te doen klappen, waar door hy telkens afslag van Confinement [45] kreeg: kort na zyne
laaste loslaating is hy te Boxel opgehangen, over diefstal van een Paart aldaar gepleegt.

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

116
dat de Maker welke in de Stad woonde de bedrevenste Meester van Europa was,
zulk een vergrotende ophef behoefde niet om de oplettendheid van Jan Rogier gaande
te maken; kom Myn Heer zend u Meid eens met dat Horlogie met ons mede na de
Horlogiemaker, ik zal 'er de Jongen net zo een laten maken als het uwe is, maakt
intusschen dat het middagmaal klaar is want ik kom by u Eeten, zei hy op een stoute
toon, tot den verblinde Kinder-Koning, die zeer gaarne bewilligde om de meid met
zyn Horlogie meede te zenden, en daar en boven dat hy zyn gewaand Neefje de Jonge
Heer L** met zig nam. De Dienstmaagt hem vervolgens aan 't Huis van de
Horlogiemaker gebragt hebbende, gaf Rogier in korte woor[48]den te verstaan, dat
hy door den kostschoolhouder by hem gerecommandeert was geworden, en dat hy
voor zyn Neef die daar stond, een diergelyk repetitie Uurwerk als dat 't welk de Meid
by haar had, wilde laten maken. De Horlogiemaker beantwoorden beleefdelyk, dat
hy 'er de weergade van in zyn winkel had leggen, maar dat 'er nog een groot half uur
werk aan zou zyn. Dat is goed, hernam Jan Rogier, ik zal hier met myn Neefje zoo
lang blyven wagten! Hy beval toen aan de Meid om weer na Huis te gaan, en aan
haar Meester te zeggen dat hy zyn Horlogie zelve binnen het verloop van een uur
zou meedebrengen, voorgeevende het nog benodigt te hebben om de beide Uurwerken
tegen elkanderen te bezien. De Meid vertrokken zynde, en de Horlogiemaker zyn
dingen verrigt hebbende, kwamen zy ras wegens de prys over een, hy verzogt die
Man, zyn geld tegen drie uren des namiddags aan het Huis van den Schoolmeester
te komen ontfangen, waar meede de Horlogiemaker welke hem voor een fatzoendelyk
Man versleet volkoomen ge[49]noegen nam, en hem met het gekogte Uurwerk liet
gaan. Jan Rogier hier door Meester geworden van twee kostbaare Horlogien, was
vervolgens bedagt om zig van de Jonge Heer L** door wien hy tot nog toe verzeld
waare geweest, te ontslaan. Hoor Neefje, zei hy, gaa na u School, ik moet nog ergens
een Boodschap gaan doen, zegt aan u Meester dat ik dadelyk zal koomen, maar eer
ik het vergeet, geeft my de Ducaton weder, ik zal u vier Goude Potpenningen van
meer waarde uit myn Logement halen! Het Kind hem nergens van wantrouwende,
behandigde hem de Goude Ducaton, en deed aan zyn Meester verslag dat zyn oom
terstond zou komen spyzen, men wagte hem daar tot drie uren op het middagmaal,
als wanneer de Horlogiemaker om zyn betaling kwam; dog terwyl het laat wierd,
begon men agterdenken op te vatten, en uyt nader verklaring van zaken bleek dat zy
beide bedrogen waren, ieder van hun schreeuwde om hun Horlogie, de Horlogiemaker
begeerde voor de zyne vergoeding van de Schoolmeester, op wiens

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

117
re[50]commandatie hy ze had laten volge. Hier over reezen van weerskanten zulke
hooge woorden, dat zy vergaten om Jan Rogier die inmiddels het hazepad gekoozen
had na te zetten: En volgens de openbaare geruchte ontstond naderhand ter zaake
van dit dubbelt Bedrog tussen de Schoolmeester en de Horlogiemaker een zwaar
Proces dat tot nadeel van de laaste uitviel.
Men verhaald voor een Echte gebeurtenis, dat dezen doorsleepen Gaauwdief zig
voor eenige Jaaren te Bergen op Zoom bevond, en aldaar binnen korte weeken in
zyn Logement zoo veel schuld had gemaakt, dat zyn Waard hem ten laasten om
betaling begon lastig te vallen, Rogier geen middel ziende om hem zyn geld te
bezorgen, en geheel ontbloot van de benoodigde Reispenningen, verzon iets dat
weergaloos uitviel. Op een avond met een vrolyk gelaat in zyn Herberg komende,
riep hy de Waard apart, overmorgen zult gy u geld hebbe zei hy, ik heb tyding
gekreegen dat 'er ses duysent Gulden te Breda voor my klaar leggen, bezorgt my
morgen vroeg een [51] koets met vier Paarden, maar de Stalhouder moet my zelve
Ryden, ik zal hem dubbelde loon geven, want ik betrouw my aan de geleyding van
geen knegt, als ik zoo veel geld by my heb. Terwyl de Waard dit ging bezorgen,
pakte Jan Rogier zyn beste plunje, en zond het met de Bredaasche Kar weg, vullende
zyn koffer verder met steenen. De Hospes die zoo bly als een Engel was dat hy zyn
Geld van de Verteering en Logement krygen zou, had door de aanbieding van
dubbelde Loon, zo veel bewerkt, dat de Stalhouder zelver op de Bok zou zitten, en
des avonds weder te Bergen op Zoom zou maken te weezen, de prys wierd op ses en
dertig Gulden, en vrye Verteering bepaalt. Men reed 's Morgens vroeg na Breda en
Rogier gebood by aankomst aldaar in de Goude Leeuw stil te houden en te blyven
stallen. Hy nam daar het middagmaal, gebruykte van de beste Bourgonje en
Champagne Wynen, en belaste de Stalhouder tegen vier uren in te spannen, zeggende
dat hy nu zyn geld ontfangen ging, dog nademaal hy onzichtbaar bleef en niet te rug
kwam, moest de [52] bedrogen Stalhouder zig getroosten onverrigter zaake na Bergen
op Zoom te keeren, alwaar de Hospes half dol wierd van de Koffer by opening met
steenen gevult te vinden.
Verkleed als een Lyfknegt ging Jan Rogier op een namiddag de straaten van
Rotterdam doorkruyzen, om Avantuur te zoeken. Een bejaarde Dame welke in de
Winkel van een voornaam Silversmit trad om 'er iets te koopen volgde hy kort op
de hielen, zodanig dat hy ter zelver tyd met haar in de Silversmits Winkel kwam; de
Kashouder in het denkbeeld dat hy de knegt van deeze Mevrouw was, vroeg hem
niets terwyl die Dame haar verbeelde dat hy een Domesticq van de een of andere
ware die door
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zyn Volk tot het afleggen van een Boodschap daar gezonden wierd, geen agt op hem
sloeg. Ondertusschen dat de Silversmit, en de Dame bezig waren over de prys van
vier Silvere Kandelaars te looven en te dingen, hield Rogier hem zoo stil als een
Muys, om te zien hoe het afloopen zou; dog toen hy bemerkte dat zy beide wegens
een verschil van een daal[53]der de koop niet eens konden worden, en de Dame
vervolgens den huis uitliep zonder meer te willen geven, volgde hy haar kort op 't
spoor, zeggende in 't uitgaan tegen de Silversmit, Mevrouw is wat raar, maar zy zal
haar nog wel bedenken! Zoo draa Jan Rogier bespeurde dat zy ver genoeg was, en
haar zoo lang nagevolgt had, dat hy verzeekert kon zyn, dat zy niet zoude
wederkeeren, begaf hy zig op een volle galop weder na de Silversmit, Mevrouw laat
vragen zei hy, of gy de Daalder half wilt dragen, zy zal 'er nog vyftien stuyvers
opleggen, en geen duyt meer, zoo gy het doen wilt, moet gy my de Kandelaars meede
geven, en morgen u Geld by haar komen halen? De Kashouder welke die Dame tot
een vaste kaland had, sloeg de koop toe, en behandigde zonder de minste argwaan
de vier Kandelaars aan Rogier welke daar meede uit de Stad trok, en ze op een andere
plaats voor oud Silver verkogt, zonder zig te bekreunen hoe die zaak zou afloopen,
en wat gevolgen zy ten aanzien van zyn Persoon zoude konnen hebben, inge[54]val
hy op de daad betrapt waare geworden.
Hoe scherpzinnig deeze Guyt in uytvindingen, en allerhande Bedriegerye gehouden
wierd, mislukte hem nogtans zyn gesmeed ontwerp by den Roomsche Pastoor te
Rotterdam. Zedert lange had dien Gaauwdief opgemerkt dat 'er in 't midden van de
Roomsche Kerk een zwaare Silvere Lamp ter waarde van meer dan twee duyzent
Guldens hing, welke door een voornaam Heer van de Stad aan de Kerk was present
gedaan: Om dezelve magtig te worden, ging hy den Pastoor spreeken, zeggende dat
hy een diergelyke Lamp van het zelfde fatzoen, en van een evengelyke groote en
zwaarte aan de Kerk vereeren wilde, tot Gedagtenis van een gevaarlyke krankheid,
waar van hy korteling hersteld ware, verzoekende vervolgens aan de Pastoor hem
de Lamp zoo lang te Leenen, tot 'er het model na gemaakt zou zyn. De Vos was hem
te slim, de Priester bedankte hem heuzelyk voor zyne genegentheid, daar by voegende
dat hy niet bevoegt ware om eenige Kerkgoe[55]deren aan zyne zorg betrouwd uyt
teleenen, en dat het 'er juist niet op aan kwam, als was 'er een klein onderscheid in
het Model van de beide Lampen, nadien de Gemeente hem daarom even groote
verplichting hebben zou. Jan Rogier hier schipbreuk lydende, bekende naderhand
opentlyk dat hy nog te dom was geweest om een Paap te bedriegen.
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Om van een menigte fielteryen, en kunstgreepen by de Alomberuchte Jan Rogier in
Holland en elders gepleegt, en die inderdaat zyne Geheugenis als een tweede
Cartouche vereeuwigen konnen, niet te gewagen, zal men egter ten besluit van de
Bedryven van dezen bekenden Gaauwdief alhier verhaalen het geval 't welk
aanleyding tot zyne te Rechtstelling gaf. Na zyn ontslag uit het Spinhuis te Rotterdam
alwaar hy een soort van Godvrucht gedurende de laaste Jaaren van zyn Gevangenis
geveinst had, die goede hoop tot zyn Verbeetering deed opvatten, begaf hy zig als
voorheen aan het zwerven, en zyn oude manier van Leven hervat hebbende begon
hy op nieuw de [56] Luiden op te liggen, en door een opstapeling van Schelmstukken
die doorgaans wel uitvielen gedugt te raken. Het gebeurde vervolgens dat hy by een
bekende Hospes te Boxel een Dorp in de Meyerye van 's Hertogenbosch lange tyd
t'Huis geweest zynde, in zulk een groot vertrouwen by die man geraakt was, dat
deeze aan Jan Rogier by zyn vertrek uit Boxel niet alleen eenig Reysgeld, maar boven
dien zyn beste Paard leende, onder beding dat hy na verloop van eenige Dagen het
zelve door de een of ander aan de Waard te rug zenden moest. Rogier die zoo min
als de meeste heedendaagsche Wereltlingen na de nieuwe smaak zyn gewisse
bezwaard vond, om iets te beloven, dat hy gezint was nimmer te volbrengen, was
naauwlyks in een nabuurig Dorp drie of vier Uren van Boxel geleegen aangekoomen,
of hy verkogt aan een Reizende Jood het Paard van zyn Hospes, met het Sadel, de
Holsterkappen, de Pistolen, en verder Getuyg voor twintig Ducaaten, maar vervolgens
van de Jood verneemende dat hy door Boxel heen trok, en zyn Nacht[57]verblyf
stond te nemen, aan het Huis van de Waard, aan wien het Paard behoorde, besloot
hy de Jood een Aaardige pard te speelen, dewelke zyn ondeugent bedryf bedekken,
en hem van de gevreesde vervolging voor eerst bevryden kon. Met dat inzicht verzogt
hy de Jood om een Brief meede te neemen voor de Hospes daar hy overnagten zou,
en die een goed Vrind van hem was; de Jood belaste zig gewillig daar meede, en
overhandigde by zyn komst te Boxel de Brief aan de Waard, aan welke Jan Rogier
beknoptelyk schreef, dat hy hem bedankte voor het Leenen van zyn Paard, 't welk
hy by Occasie van den Doortocht van de Jood te rug zond. De Hospes zonder verder
navraag daar over te doen, zette zyn Paard op Stal, bedankende van zyn kant den
Brenger voor de moeite die hy genomen had, de Jood in het begrip dat hy van de
Brief sprak, antwoorde dat zulk geen dank waardig was. Maar des morgens vroeg
opgestaan zynde om zyn Reys te vervolgen, verzogt hy den Hospes om zyn Paard
te Zadelen. Hoe wat wil dat zeggen u [58] Paard? zei de Waard verwondert, Gy
steekt 'er de Gek mee Vrind!
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Het is het Myne. De Jood die zig niet ligt door zulke uitvlugten liet blintdoeken, zei
dat hy het Paard voor twintig Ducaten gekogt had, en bood hem aan om 'er bewys
van te brengen, dog de Waard hem willende overtuygen vertoonde hem de Brief van
Jan Rogier. Op kosten van de Jood wierden 'er terstond twee Paarden ingespannen,
zy vervolgde den Bedrieger op het spoor, en hadde het geluk van hem te agterhaalen,
als wanneer Rogier in de Gevangenis geworpen, en door nog erger misdaaden
beschuldigt en overtuygt, vervolgens Gevonnist wierd om opgehangen te worden,
en dus zyn Glorieus Leven aan de Galg kwam te Eyndigen. [59]
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VI. Hoofd-deel.
Bevattende de verdere Gedenkwaardige Rol die Campo Wyerman in
Holland, Gespeelt heeft, en byzonder zyne raare Avantuuren met den Baron
van Sieberg in 's Gravenhage: Aanmerkingen over de voornaamste zyner
Werken; verhaal van een kluchtig Huwelyk door Weddingschap, zakelyke
Uittrekzel van het Vonnis van den Hoove van Holland tegen Jacob Campo
Wyerman, mitsgaders eenige zyner bemerkenswaardige Brieven over de
Vryheid, de Vrindschap, de Liefde, het Huwelyk, de Lotery, en het Caracter
der Schryvers, gedurende zyn verblyf op de Gevange-Poort geschreeven.
GElyk de kwaataardige Ziektens, en de ongeneezelyke kwaalen de beste Bronnen
zyn, waar uit leerzuchtige Geneesheeren de meeste verligting, en ondervinding
konnen haalen, zoo zyn de Beschouwingen van be[60]klagenswaardige misdryven
de bekwaamste middelen om de waarde van de Deucht te doen kennen. Men spiegelt
zig nooit beeter dan in een anders rampen en ongelukken, en het waare te wenschen
dat de Voorbeelden van zodanige wederwaardigheeden kragtig genoeg waren, om
Menschen met de gaaf van Schranderheid bedeelt, op te wekken uit de Slaap van
Zorgeloosheid, welke onweederspreekelyk hun onherstelbaar bederf, en ondergang
na zig sleepen moet.
Wenschelyk waare het ook geweest, dat een Man van dat Verstand, en die
uitgestrektheid van Geest, als Jacob Campo Wyerman geweest is, zig ontdaan had
van die onbezonne Levensmanier, welke, schoon aan de groote Verstanden eygen,
hem naderhand in een Poel van Verdriet storte, waar uit hy nooit heeft kunnen
geraaken. Want behalven dat hy van de Vruchten van zyn Pen, en die van zyn Penceel,
een ordentelyk bestaan hebben kon, zoo hy de ongebondentheid en de slinksche
streeken had verlaaten, zoo zag hy zig door een aaneenschakeling van wanbedryven
voor altyd van [61] zyne Vryheid berooft, in eene tyd dat hy de rust, en het genot
van een soet en aangenaam Leeven het meeste benodigt zou gehad hebben. Om van
de verdere Gedenkwaardige rol die hy in Holland gespeelt heeft, gewag te maken,
dient men niet te vergeeten hier vervolgens aan te teekenen, hoe Campo die men tot
alles bekwaam Oordeelde, eenmaal als Makelaar gebruikt wierd om twee Jonge
Luiden aan een te koppelen, de Ouders hadden hem van weerskanten een
aanmerkelyke belooning toegezegt, wanneer hy in die onderneming kwam te slagen,
hy ging derhalven over en weer om de party te sluiten, en kweet zig Meesterlyk van
de
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opgedragen last, de Huwelyks Makelaardye was toen zoo gemeen niet dan deezer
dagen dat menig Jonge Dochter door dusdanig heimelyk middel aan de Man geraakt:
Wyerman begaf zig eerst na de Vader van de Jonge Juffer, en wierd 'er beleefdelyk
ontfangen. Men kwam in onderhandeling, daar wierd vervolgens over het
Huwelyksgoet van de toekomende Bruid gesproken, de Ou[62]de Man begeerde zyn
Dogter niet meer dan ses duyzent Gulden meede te geeven. Weg, weg, dat is te weinig
zei Campo al scherzende, gy moet ten minsten tien duyzend Gulden tellen, u Dogter
gaat Mank, dat is een Capitaal gebrek, laaten wy daar drie duyzent Gulden voor
rekenen, zy bemind de pracht en de opschik, stel daar voor een gelyke som die ras
verteert zal zyn, zoo zy haar alle dagen na de Moode wil kleeden; voegt daar by twee
duyzent Gulden voor het geluk dat zy treft van zoo vroeg een Man te krygen, en dan
nog zoo veel om dat ze u haast Groote Papa maken zal; alles wel opgetelt vervolgde
hy maakt net het Totaal van het geeyste Huwelyksgoet uit. De Oude Man welke over
zyne snakige uitdrukkingen hartelyk moest laggen bewilligde egter in zyn voorstel.
De Vader van de aanstaande Bruydegom scheen niet ongeneegen om het Oor daar
toe te leenen, maar wilde zyn Zoon niet meer dan Duyzend Ducaaten toeleggen, hoor
zei Campo op een boertende toon, dat zou genoeg zyn, maar om dat u Zoon een
Lompert, [63] een Dronkaard, en een Zot is, zoo moet hy (hoewel de Gekken de
beste partyen doen) voor deeze drie slegte hoedanigheeden net zoo veel als de Bruid
ten Huwelyk aanbrengen. De knoop wierd daar op tot algemeen genoegen toegehaald,
en terwyl men van beide kanten over het bedryf van Wyerman voldaan waare, wierd
hy door de Ouderen der beide Gelieven met een goede gifte beschonken, en vervolgens
ter Bruyloft genodigt.
Een vry Zonderlinge ontmoeting gebeurde hem in de tyd dat hy zig nog te
Rotterdam onthield. Een voornaam Heer bekend voor een Beminnaar van de Vrouwen,
en die als zodanig onnoemelyke Geldverspillingen deed ten behoeve van verscheide
gekamerde Matressen die hy onderhielt, had Campo Wyerman onder belofte van een
Edelmoedige vergelding overgehaalt om zyn Buiteplaats of de voornaamste Gezigten
derzelve na het Leven afteschilderen, tot dat eynde begaven zy hen te zaamen na het
Buitengoed niet verre van de Stad geleegen om 'er de gesteldheid van op te neemen.
By die bezig[64]tiging ontdekte Campo dat zyn Patroon aldaar een fraay Venus-Kind
in 't verborgen gehuisvest hielt, zonder daar iets van te doen blyken, Schilderde hy
twee stukken, de een verbeeldende de Wandellaanen, en het Bloemperk, met het
Gebouw van buiten, en het andere vertoonende de Groote Saal van het Huis, alwaar
het Heerschap
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met een Jonge Nimph op zyn schoot afgebeelt zat. Dit laaste stuk was zoo volmaakt
uitgevoert; dat alle de geene die het zagen bekennen moeste dat men 'er op het eerste
gezigt de origineelen van kennen kon. Ondertusschen liet Wyerman de Rotterdamsche
Liefhebber slegts het afgeschildert stuk van zyn Buitenplaats zien, waar voor hy van
weegen de Rotterdammer met hondert Daalders beloond wierd. Campo aan wien
zulk een middelmaatige vergelding weinig beviel, vertoonde hem het tweede stuk
dat hy buiten zyn last Geschildert had, zie daar Myn Heer! zei hy, nog een fraay
stukje dat gy nemen moet; maar ik moet 'er viermaal zoo veel voor hebbe dan het
geene gy my komt te betaalen. Den anderen vergramt over [65] dit hoonend bedryf
van Campo, bedreygde hem gebruik van zyn gezag te maken, en hem in Rechten te
zullen aanklagen ingeval dat Schildery niet terstond verbrand wierd. De Schilder
deeze bedreygingen wel voorzien hebbende, hernam koeltjes, dat hy het niet zou
verbranden, ten ware hy eerst voor de konst en arbeid betaald wierd, en dat byaldien
hy het niet geliefde te nemen, hy het dadelyk aan zyn Vrouw tot een Vereering zou
zenden, onder verzeekering dat dit stukje na het Leven Geschildert was. De
Rotterdammer bevreest voor de gevolgen van die zaak, begreep dat het zyn belang
ware, om een vrindelyk verdrag met Wyerman te treffen eer het ruchbaar wierd, hy
gaf hem veertig Ducaten en verbrande het Schilderstuk, de Spotvogel dit Geld voor
gevonden agtende, begon de Heer van H*** nog braaf over zyn Gekheid uit te laggen;
dog de dienst dewelke hy hem vervolgens bewees in zeeker voorval, alwaar zyn
goede naam gevaar zou geloopen hebben van verlooren te gaan, en zyn Beurs van
voor den Hooft-Officier te [66] zullen bloeden, vergoede dubbelt de geleede schaade
van het verbrande Schildery. Niettegenstaande hun klein geschil deswegen, waren
zy daarom goede Vrienden gebleven. De Heer van H***. schoon een Getrouwd Man
zynde, volherde egter in zyne Minnehandels, uit dien hoofde begon hy grootelyks
in 't Oog te loopen, men berigte hem dat de Hooft-Schout op hem loerde, en slegts
na het tydstip wagte om hem te betrappen, als wanneer men hem een veer uit de
straat zoude trekken, daar hy lang geheugen van hebben zou. Hy gaf van dit Bericht
eens in vertrouwen kennis aan zyn Vriend Campo, die hem raade de Hooft-Schout
van zyn kant een part te speelen, beloovende daar over zyne gedagten te zullen laten
gaan. Volgens zyn vondryke aart had Wyerman niet veel tyd nodig om zig daar op
te bedenken. Na verloop van twee dagen kwam hy de Heer van H*** bezoeken.
Hoor Myn Heer! zei CAMPO, begeeft u van den Avond na u Minnares, steekt een
party 's Lands Obligatien by u, laat u door de Schout op de daad be[67]trappen,
maakt vervolgens een accoord

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

124
met hem, geeft de Obligatien in Pand der Minne, dog tekent nergens u hand voor,
en laat my nog voor de rest zorgen 1. Ingevolge van dit beraamd ontwerp ging de
Heer van H*** op de bepaalde tyd na het Huis van zyn Matres, terwyl de doorsleepen
Campo inmiddels een Briefje zonder onderteekening aan den Hooft-Schout zond,
waar in hy hem van dat heimelyk bezoek verwittigde, met Aanwyzing van het Uur,
de Straad, en de Woonplaats van de Dame, alwaar hy de Minnaar vinden zou. De
toenmaalige Schout, zoo men verspreide van een Geldzuchtig Caracter, en lang op
de Heer van H*** wiens gangen hem [68] bekend waren, gevlamt hebbende, bleef
niet in gebreeke om van de ontfange waarschouwing gebruik te maaken. Hy begaf
zig verzeld van twee Gerechsdienaars in Perzoon na de aangeweezen Plaats, en
betrapte aldaar de Heer van H*** met zyn gekamerde Minnares in dier voegen als
hy gewenscht had. Onmiddelyk maakte hy gelaad om de verspiede Man na de
Gyzeling te doen brengen; dog deeze daar niet zeer bedugt voor zynde, verzogt hem
welstaanshalve beleefdelyk, dat hy hem tog geen openbaare schande wilde aandoen,
zy traden daar op al staande in onderhandeling. De Hooft-Schout in de verbeelding
van hem ditmaal regt in de knip te hebben, eyste duyzend Ducaaten, onder belofte
van geheimhouding, en dat 'er nooit een Haan van kraayen zou, van 't geen tussen
hen beide gebeurt waare. Men kwam ten laasten over een, voor drie duyzend Gulden;
De Heer van H*** verschoonde zig dat hy zoo veel Geld niet by hem had, maar bood
hem aan, voor eens zoo veel aan Obligatien in Pand der Minne te geven, tot den [69]
volgende Morgen, wanneer hy hem de bedonge Boete zou brengen, de Schout geen
erg opvattende van het gesmeed bedrog, nam daar genoegen meede, stak de Obligatien
in zyn Sak, en vertrok in alle stilte zonder Gerechsdienaars (die reeds weggezonden
waren) van daar, latende de Heer van H*** na zyn welgevallen het Venus-Kind
Liefkoozen. Zoo draa de Hooft-Schout vertrokken was, wierd Campo Wyerman
gehaald, en van het Gebeurde verslag gedaan. Deeze bereids alles overlegt hebbende,
wist het verder zoo fraay te beleggen, dat de Obligatien aan de Comptoiren voor
verlooren aangeschreeven, en als zodaanig in de openbaare Nieuwspapieren
Geadverteerd, en door de gansche Stad door den Omroe-

1

Dit geval is te Rotterdam daar het voorgevallen is genoeg bekend. Egter word het aan
onderscheiden Persoonen toegeschreeven die 'er geen part nog deel aan hebben. Wy
verzwygen hier uit Aanmerking van het Geslacht de naam van de Persoon welke de Hooftrol
Gespeelt heeft; Ondertusschen konnen wy met een volslaage verzeekering zeggen, dat deeze
Klucht enkeld door Uitvinding en op aanraading van Jacob Campo Wyerman geschiet is.
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per uitgeklonken wierden. De Schout by zyne Ontwaking hier van verwittigd, ontbood
de Heere van H*** aan zyn Huis, en verweet hem zyne trouwloosheid, den andere
geliet zig nergens van te weten, en vroeg zyne verlooren Obligatien te rug, 't welk
den Hooft-Schout by gebrek van genoegzaam Bewys wegens het voorge[70]vallene
van den vorige Avond, en om dat hy door de genoome Maatreegelen van de Heer
van H*** nog Kapitaal, nog interessen daar van ontfangen kon, eindelyk verpligt
was, niet zonder een blykbaar misnoegen te doen.
Zodaanig heeft het Beleid van den beroemde Wyerman in meer andere voorvallen
van verschillende natuur, doorgestraalt. Hy redde door zyn vlug verstand eenmaal
wonderlyk een Kapitein van een Koopvaardy Schip, aan welkers boord hy zig op
een Pyp Tabak bevond, uit een groote Zwaarigheid. Het Schip die Morgen eerst in
de Haven aangekoomen, was met een groote menigte Sluyk Goederen gelaaden,
waar van opzettelyk geen inkoomende Regten betaald waare. De Schipper vreezende
by ontlading Schip en Lading te verliezen, waar aan zyn heele welvaard geleegen
lag, om dat een groot gedeelte van die Goederen voor zyn eyge Reekening waren,
scheen zeer beangst voor het Onderzoek der Commiezen, welke Campo uit onbekende
redenen een gezwoore haat toe[71]droeg, in zoo verre van ze in zyne gewoone
gesprekken te bestempelen met de benaming van Koopmans Luyzen! Hy verzogt de
Schipper een oud kennis van hem wezende, om hem met die Zaak te laten omspringen:
Even na Middagtyd kwam een Commies een Groene Ridder die pas de Levreyrok
verlaten hadt aan Boord van het Schip om de Visentatie te doen; Wyerman met de
Kapitein in de kajuyt zynde, waren volgens onderlinge afspraak op zyn komst in een
heevige woorden twist over een Weddingschap, de Commies aan wien men midlerwyl
een Glas Wyn schonk, vroeg waar in dat bestond? Och zei Campo eenvoudig, ik wil
wedden tegen de Schipper dat hy met een sak Sesthalven onder ieder Arm. op een
ordentelyke stap geen half Uur ver gaat, zonder om te kyken. - Ba, Ba, riep de
Hebzuchtige COMMIES, dat is Niks, dat wil ik wel doen! De weddingschap kreeg
vervolgens zyn beslag onder beding dat Wyerman de Commies zou verzellen, en dat
deeze de beide sakken Sesthalven zou winnen zoo hy naauwkeurig het Weddingspel
volbragt. [72] Men kan ligtelyk begrypen dat Campo zoo langzaam voortging, dat
zyn Vrind de Kapitein daar door overvloedig geleegentheid had, om de Sluykgoederen
vlak over zyn Schip in een Pakhuys te bergen, invoegen dat toen Campo en de
onnoozele hals van een Commies na verloop van anderhalf Uur weder kwamen, alles
in behoude Haven geborgen was.
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Aanmerkenswaardig waren de gevolgen der kennismaking met den Baron van Sieberg,
ten tyde dat hy zig in s'Gravenhage Onthielt. De gemeenzaame Ommegang met die
Adelyke Gelukzoeker, was hem zomtyds niet onvoordeelig en deed Campo Wyerman
aangenaame Uuren slyten. Wy hebben een Echte Beschryving 1 aangaande zyne
raare, en vermakelyke Avantuuren met den Baron, dewelke een volleedig denkbeeld
kan geeven van het Caracter van dezen beruchte Alchimist, en hoedanig Wyerman
zig ten [73] zynen kosten wist te verlustigen, ondertusschen tot meerder opheldering
daar by voegende zommige onbekende Gevallen die naderhand Wereldkundig geraakt
zyn, en als betrekkelyk tot de Historie van Campo wetenswaardig geoordeelt worden
in dit Aanhangzel ingelyft te worden.
De Baron van Sieberg met de dwaaze, en ydele gedagten bezwangert van uit de
Labis Philosophorum of zogenoemde Steen der wyzen Goud te konnen smeeden,
had zyne voornaamste inkomsten daar by verkwist, hy bleef nogtans in het begrip
van door de vermenging van zommige stoffelyke deelen het Goud te zullen vinden.
De Baron die byna Dag en Nagt in zyn stookhuis bezig was, had Wyerman tot zyn
vertrouweling verkoozen, en terwyl deeze het talent bezat om de Inbeeldingen van
den Baron ongemeen te vlyen, genoot hy ten laasten de vrye Tafel en Huisvesting
by hem: Op een Nacht dat de Goudzoeker volgens gewoonte in zyn Stookhuis werkte,
was het hem gelukt een klomp zuiver Goud van een buitengemeene zwaarte uit de
[74] kroes te halen, verrukt van vreugde over die voordeelige ontdekking ging hy
Campo die gerust lag te slapen, wakker maken, hy vloog hem van blydschap, om
den Hals, Sta op, Heer Campo, Sta op, riep hy Luidkeels; Myne Schatten zullen haast
die van Cresus overtreffen, ik zal binnen een Jaar tyds over de Twintig Millioenen
Ducaten ryk zyn. - Dat is waarlyk geen Gekheid, Myn Heer de Baron, beantwoorde
Wyerman, maar zeg my wat gy tog met al die schatten zult doen? Hoe, hernam hy,
wat ik 'er meede doen zal? - Ik zal Volksplantingen opregten, Heer Campo;
Scheepsvlooten uitrusten; Ontzaggelyke Lantmagten op de Been brengen, Oorlog
verklaaren, en de wetten aan EUROPA voorschryven. - Dat is op myn Ziel wel bedagt
zei Wyerman, ik verzoek dat gy my maar Generaal over uwe Leegers maakt, dan
ben ik wel te vreede; Gansch niet Heer Campo, repliceerde den Baron, gy zult myn

1

Zie het LEVEN van den BARON van SIEBERG, Beschreeven door Jacob Campo Wyerman.
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Eerste Kabinet Minister weezen! Heel goet besloot Wyerman, en finantie Raad daar
by, dan zal ik de twintig [75] Millioenen Ducaten wel weeten te besteeden; op een
wyze dat 'er nog iets voor my overschiet.
Behalven diergelyke, en oneindig andere Kasteelen in de Lucht van den Baron
van Sieberg, dewelke telkens in rook verdweenen, had zyn Vrind Campo gedurig
nieuwe Stof om zyne dwaasheid te belaggen. Op een tyd dat zy over het middagmaal
met elkander over verschillende onderwerpen in gesprek geraakt waren, gaf den
Baron openhartig zyn verlangen te kennen, om een Beminnelyk voorwerp te bezitten
die hy Deelgenoot van zyne aanstaande groote Rykdommen maken kon. Campo
bedagt zig een poos, ik heb een Nicht Myn Heer de Baron zei hy vervolgens, dat een
Charmant Meisje is, zy zou u volmaakt gelukkig konnen maken, maar zy is een van
die Godinnetjes welke haare bekoorlykheeden op een duure prys houden en derhalven
zou gy wat Edelmoedig ten haren opzigten dienen te zyn. Och dat is Niemendal Heer
Campo voerde de Baron te gemoet, ik zal u Nicht als een Princes doen Leven, zoo
zy myn Gemalin[76]ne word, gaa vragen vervolgde hy, of men haar van daag geen
belet zal aandoen, want ik haak na het geluk van u Nicht te zien. Ondertusschen was
de gewaande Nicht van Wyerman een van die Galante Dames, wiens hart zig
gemakkelyk door de glants van het Goud laat winnen, en by gevolg aan welke
niemand beeter dan een Alchimist geleek. Campo die haar van tyd tot tyd geheime
bezoeken deed, ging haar van de komst van de Baron verwittigen, en onderrigte haar
wat Rol zy speelen moest. Juffrouw Caleton die een uitstekend Verstand, een
weergalooze Lieftaligheid, en een deftige Houding bezat, besloot de nieuw
aangeworven Galant in Statie te ontfangen, zy betrok een aanzienlyke woonplaats
in een der beste straaten van den Haag, en had het zelve zodaanig na de Moderne
smaak gemeubileert, dat zy aldaar een fatzoendelyk Man ontfangen kon. Tegen het
vallen van den Avond, kwam Myn Heer den Baron van Sieberg van het Hooft tot
de Voeten in 't blaauw Fluweel gekleed, en verzeld van zyn Vrind Campo; zyn [77]
opwagting by de Schoone maken. Hy groete Juffrouw Caleton zoo eerbiedig als de
eerste Dame van het Land, en verzogt haar verschooning over de vermeetele stap
die haar Neef hem doen begaan had, laten wy geen Complimenten maken, viel
Wyerman wien de lange Redenvoering van den Baron verdroot, schielyk in de reeden,
Nicht is te welleevend om kwalyk te nemen, dat ik haar een Edelman breng die
begeerig was haar te zien, zedert de loftuygingen welke ik van haar hoedanigheeden
gegeven had. Ik ben zeer gevleyt Neef met de onverdiende ophef die gy van myn
Perzoon gedaan heb, zei Juffrouw Caleton op haar beurt, gy

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

128
weet dat uwe Vrinden de myne zyn, en dat een Man van geboorte gelyk Myn Heer
de Baron by Juffers van fatzoen altyd wellekom is. Na deeze kleine pligtpleegingen
waar meede veeltyds onder Menschen van Rang de tyd ellendig vermoort word, zette
men zig aan een tafel, de Baron van Sieberg wierd voorbedagtelyk naast de
scherpzinnige Caleton geplaast. De Aanvalligheid van deze schoone Nimph, [78]
haare gemaakte Modestie, en eenige Glazen Bourgonje Wyn die 'er gedronken
wierden, verblinde de Oogen van den Amoureuse Baron dermaten, dat hy smoorlyk
op haar verlieft wierd, en ze nog dien zelve Avond met een fyne Paerelsnoer beschonk;
hy begon zelve al van Acces en Trouwen te spreken, maar de Spotagtige Campo die
zig door een Aardiger Comedie nog beter zogt te vermaken, deed ingevolge afspraak
met de Galante Caleton genomen, aan de Baron de voorslag om den volgende dag
een pleziertochtje met een Rytuyg te doen. Wy moeten ons Morgen eens wakker
diverteeren Myn Heer de Baron zei hy. Om de vrolykheid te vermeerderen heb ik
'er iets op verzonnen, laat ons een Koets met vier Paarden bespannen Huuren, en om
by die plezier-party Luysterlyke Personnagien te verbeelden, zult gy voor de Prins
van Japan, en myn Nicht voor de Princes u Gemalin doorgaan; haar Suster myn
Jongste Nicht zal voor Kamenier, en ik voor Kamerdienaar speelen, en behalven u
Lyfknegt zullen wy 'er nog een tweede [79] voor een dag in onze dienst aanneemen.
Men keurde dit klugtig voorstel van den Grappemaker algemeen voor goed, en daar
wierd beslooten om hem de gansche bestiering daar van op te dragen. Sieberg
verwondert over de vruchtbaarheid van uitvindingen van zyn toekomende
Kabinet-Minister, bedankte hem feestelyk dat hy zoo iets fraays tot vermaak van zyn
bekoorlyke Nicht had weten te bedenken. Juffrouw Caleton in de hoedanigheid van
de Princes van Japan had haar na de uytterste zwier opgeschikt, terwyl haar Vorstelyk
Gemaal nevens haar Gegaloneert in de Koets zat, tegen hun over hebbende de
Gewaande Kamerdienaar, en Kamenier, welke hunne rollen meesterlyk wisten te
spelen, en daar in door twee snaken van Lackyen agter op de Koets staande ongemeen
wel nagevolgt wierden.
Men reed door het gansche zogenaamde Westland heen; door het gedurig pleisteren
waren zy van 's morgens vroeg tot s'avonds laat op weg geweest eer zy den tour
gedaan hadden. In alle de Steeden, in alle de Dor[80]pen van hunne doortogt geraakte
alles in rep en roer, om de Prins, en Princes van Japan te zien, en meest over al in
de pleysterplaatzen hadden zy vermakelyke ontmoetingen, die men hier wegens de
uytgebreytheid met stilzwygen voorby gaan zal. Egter niet vergeetende gewag te
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maken van een zonderlinge Avantuur in 't wederkeeren na den Haag voorgevallen,
en die zonder behulp van Campo onaangenaame gevolgen scheen te voorspellen.
Men kwam voor het laaste in zekere Herberg te Voorschooten, alwaar ter zelver tyd
zig drie of vier dronke Studenten in een apart vertrek bevonden, het gerucht van de
aankomst van den Prins van Japan en zyn gevolg bragt het Dorp in beweeging, en
wekte de nieuwsgierigheid van de Leydsche Studenten op. By het openen van de
Deur kreegen zy Juffrouw Caleton in 't Oog, het mogt de Duivel een Princes weezen!
zei een van de Studenten tot de Waardin die met dat bezoek byzonder in haar schik
was, 't is een Haagsche Hoer, wy kennen haar wel! vervolgens zonder hen verder te
beraaden, [81] stoven de Studenten met blanke Deegens in de Kamer alwaar de Prins
van Japan, met zyn Vorstelyke Gemalin gerustelyk over hun koddig bedryf zaaten
te praaten. Sieberg verschrikt op hunne verschyning kroop onder een groote Tafel,
die met een kleed bedekt was. Kom, kom, riep een onder de Troup laat ons de Prins
van Japan eens wakker afrossen, de Vent is zoo wel een Vorst; als Juffrouw Caleton
een Vorstin is! Gelukkig dat Campo met de beide Lyfknegts tydig tot ontzet kwamen
toeschieten, op zyne vertooning was alles gedaan; wat wil dat zeggen Heeren? Zei
hy tot de Studenten, waarom verbeelt een gemeen Karel op het Toneel zomtyds een
Koning? is de Wereld niet een Speeltooneel? En zou Myn Heer den Baron van
Sieberg die een geboren Edelman is, uit louter vermaak de rol van de Prins van Japan
niet mogen spelen? Ho, ho, 't is Campo Wyerman viel een Student in de reden, hy
heeft die klucht verzonnen, de Prins is vry, maar hy moet ons op een half Anker
Rynsche Wyn onthalen. De Baron [82] verblyd van dien dans zoo gemakkelyk
ontsprongen te zyn, kwam uyt zyn schuylhoek, en beschonk de Studenten zoo wel
dat zy voldaan waaren. Deeze om hunne erkentenis desweegen te betoonen, en hoe
langer hoe meer bevangen van den Wyn, beslooten in plaats van na Leyden te keeren,
de Vorstelyke Stoed te vermeerderen, en reeden meede na den Haag, alwaar de Prins
van Japan hen nog Prinselyk Tracteeren moest, zoo hy zig aan geen ruuwe
behandeling, van weege deeze wilde Studenten blood wilde stellen. Ondertussen was
den Baron ten uitterste misnoegt op Campo welke hem ten aanzien van Juffrouw
Caleton zyn voorgewende Nicht zoo deerlyk misleid had. Zy wierden vermoedelyk
over dit geval naderhand kwaade Vrinden, en Wyerman die begon te bemerken dat
de zaken van den Baron de Kreeftegang gingen, scheen 'er geen berouw van te
hebben.
Waarschynelyk beschreef Campo Wyerman uit weerwraak het Leven van de Baron
van Sieberg, waar in hy het Caracter van dien Alchimist op
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[83] het allerbespottelykste afschetst; dog waar in te gelyk een zigtbaare
ondankbaarheid van zynentwegen doorstraalt. Terwyl hy zedert de onvrindschap
met de Baron even als te voore op zyn eyge wieken dryven, en de kost met zyn Pen
winnen moest, begaf hy zig weder iverig aan het werken, wordende toen in den Haag
en elders daar hy verblyf hield voor een gedugt Paskwilschryver bekend; De Echo
des Waerelds, en de Vrolyke Courantier kwamen kort op malkander in 't ligt, waar
op ras de Naakte Waarheid, en de Vrolyke Tugt Heer volgde, deeze periodique
papieren ten naasten by van een overeenkomende Natuur, ontdekte door de
levendigheid van styl, de fyne Satirique verhandelingen, en het zoud dat 'er in stak,
onmiddelyk haren Maker. De bekwaamheid van die vermaarde Schryver door geheel
Holland ruchbaar geworden zynde, wierd hy onder goede belooningen over al toe
gebruikt. Het verhaal van de volgende aanmerkenswaardige gebeurtenis, zal dit
raadzel klaarder ontbol[84]steren 1. Een Jong Heer van een fatzoendelyk geslacht,
verlieft geworden op een bemiddelde Weduwe, en na men wil by haar een blaauwe
scheen gelopen hebbende, had Wyerman onder belofte van een aanzienelyke vereering
bewogen, in een zyner weekelyksche Papieren in te voegen een Waarschouwing, ten
lasten van die Weduwe, waar by niet alleen onder een verbloemde Naam melding
wierd gemaakt van zommige hatelyke, en eerroovende zaken deeze Vrouw
betreffende, maar boven dien aangekondigt dat men met de Beschryving haarer
Avanturen by het volgende weekelyks Papier een begin zoude maken; gelyk de
verliefde Minnaar (die voorgaf zulks ten verzoeke van een ander Heer die zyn
Principaal was, te doen) met dat Oogmerk aan Campo overhandigde een verzaameling
van eenige zeer vuyle Byzonderheeden. [85] om de voornaamste inhoud daar van te
Commentarieeren en vervolgens door middel van de Drukpers Wereldkundig te doen
geraken. Wyerman zig hier meede belastende, had alreede begonnen de handen aan
het werk te slaan, wanneer hy op een morgen verzogt wierd met een Chaize na een
zeekere Buiteplaats te ryden, alwaar men hem over dingen van aangeleegentheid
wenschte te spreken; zonder te weeten dat hy ontbooden wierd by de Persoon, welke
by de gedaane Waarschouwing onder een vercierde benaaming was bedoelt, begaf
hy zig ogenblikkelyk derwaards. Op zyn aankomst wierd hy 'er beleefdelyk ontfangen;
de Weduwe haar bekend makende, verzogt hem zoo nadrukke-

1

Dit geval maakt een van de bezwaarnissen uit vervat in de Sententie van den Hove van
Holland tegen Jacob Campo Wyerman, gepronuncieert den 22. July 1739. en kan by gevolg
aldaar breedvoeriger gevonden worden.

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

131
lyk van tog niets aangaande haar Eer, en goede naam te schryven, dat hy gewonnen
door haare betoveragtige aanvalligheeden en verpligtende manier van handelen, zulks
niet alleen plegtiglyk beloofde, maar ook zyn gegeven woord ontschentbaar nakwam,
want hy zond des anderen daags de overhandigde Papieren rakende de voorgenoomen
Levenbeschryving weder [86] aan haar wraakzuchtige Galand te rug, met betuyging
dat hy van die gevaarlyke zaak glad af zag. Campo Wyerman na deeze gedaane
verzeekering, genoot vervolgens de Eer van het middagmaal by die Dame te houden,
wordende op haare kosten na den Haag met een Rytuig gebragt; ondertussen ziende
dat 'er geen belooning op volgde, zoo als hy verwagte, schreef hy na verloop van
eenige dagen een Brief aan die Weduwe, behelzende kortelyk, dat hy niet gewoon
was Vriendschap voor niet te doen, dat terwyl hy haar behulpzaam geweest waare
in het beletten van den uitgaaf van het Paskwil, waar voor zy zoo bedugt scheen
geweest te zyn, zedert tot zyne verwondering daar voor niets het allerminste vernomen
had, en dat hy was te bevragen by een zeker Boekverkoper in 's Gravenhage, welkers
woonplaats nader in de Brief opgegeven wierd, welk aanmaning van dat gevolg was,
dat die Weduwe terstond aan het Huis van de Boekverkooper voor hem liet brengen
twee Nieuwe Silvere Kandelaars; Evenwel geraakte kort daar op het Ge[87]schrift
zodanig als het in de waarschouwing vermeld stond, in de Wereld; dog Campo
ontkende daar van den Autheur te zyn, zeggende tot zyne verontschuldiging dat dit
Prulschrift nog van zyn styl nog van zyn vinding is geweest.
Ter zelver tyd zag men een andere vrucht van zyne harssenen te voorschyn komen,
zynde het bekende Werkje genaamt de Voorlooper van de Chronyk der Bankroutiers,
een befaamt Heekelschrift, dewelke een groot geroep veroorzaakte, en zeer veel
schrik en verslagentheid verwekte onder de geene van dat genoodschap, die vreesde
openbaar ten toon gesteld te worden, in zoo verre dat zommige van het Bankroutiers
Gilde, dat onweer voor kwamen door hunne mildadigheid, en door uit eyge beweeging
geschenken aan Campo Wyerman te sturen, terwyl andere zulks deede op het
ontfangen van ongeteekende en naamlooze Brieven, die uit zyn last aan verscheiden
van hun geschreeven waren; kort om, men kan in 't algemeen van zyne Werken
zeggen, zonder te kort te doen aan zyne vloeibaare Schryfstyl, en aan de [88] geestryke
invallen die in de meeste zyner Geschriften uitblonken, dat 'er nimmer iets uit zyn
Pen kwam of het was met het fynyn van Gruwelyke Lasteringen, en Eerroovende
uitdrukkingen bevlekt; zodanig dat hy zig niet ontzag om met kwaataardige Paskwillen
Aanzienelyke Collegien, en de eerste Gerechs-Hoven van het Land
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aan te randen. Zyn Enthusiasmus gemaakt ten verzoeke van zeeker Heer die zoo men
voorgeeft een Proces tegen de Oost-Indische Maatschappy verloren had bewyst zulks
ten klaarsten 1.
Zodaanige verregaande plichtverzaking ten aanzien van de beste Rechteren van
de Wereld, maakte hem de afschrik, en de gemeene veragting van een ygelyk. Men
begon het Gezelschap te schuwen van een Man die door zyn onbepaalde heekelzucht
voor de zamen[89]leeving gevaarlyk geworden was, en die om deeze reedenen zoo
te zeggen geen Vrinden meer behielt, uitgezondert eenige weinige Geesten van onrust,
welke uit weerwraak of inzigten van belang genoodzaakt waren hun toevlugt tot zyn
steekelagtige Pen te neemen. Een slegte Broodwinning voorwaar! waar in by vervolg
de voornaamste tak van Finantie van Campo Wyerman bestond. Die volvaardigheid
om Paskwillen voor Geld te maken, doet my gedenken aan een zonderling geval
waar voor hy volgens het algemeen gerucht tagtig Ducaten getrokken heeft. Om tot
de omstandigheeden daar van op te klimmen, dient men aanvankelyk te weeten, dat
een zeeker Regent die naderhand door zyne uitmuntende verdiensten tot luysterlyke
Eertrappen gesteegen is, zedert zyn verblyf op de Hooge School, en vervolgens by
aanhoudentheid regelmatig onderhielt een wekelyks Geselschap met elf goede
Vrinden, waar meede hy op een, en dezelve tyd gestudeert had. Dit twaalftal goede
Vrinden in eene Stad gebooren, namen nog op de Academie zyn[90]de het besluit
om daar meede gedurende het Leven van de twee laaste te zullen volharden, onder
beding nogtans van de geene van hen welke in 't vervolg kwamen te Trouwen, de
Vryheid zoude hebben hunne Vrouwen op dat weekelyks Bezoek te mogen brengen:
Ingevolge van deeze vrindelyke voorwaarden, hielt het Geselschap dat by beurten
aan een iders Huys gehouden wiert, een menigte agter een volgende Jaaren stand,
en wierd hoe langer hoe talryker, nademaal de elf goede Vrinden van den Regent
binnen het verloop van zeer korte tyd altemaal Gehuuwd waren; de Heer de G***
was de enigste die Ongetrouwd bleef. Hy was een Man die groote Middelen bezat,
die Koets en Paarden hield, die de Stoel der Regeering bekleede, en die het mits dien
aan geen geleegentheid ontbrak om een Vrouw te krygen, en nog veel minder om ze
volgens zyn Staat te onderhouden, maar

1

Men vind de twee Eerste Vaerzen van die Enthusiasmus woordelyk geplaatst in de Sententie
van Jacob Campo Wyerman, terwyl het Hof 'er opentlyk in aangetast wierd, is 'er reede van
te gelooven, dat zulks de voornaamste beweeg-oorzaak van zyn Gevangenis is geweest.
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een zeekere onverschilligheid voor het Huwelyk, en zyn zucht voor de zelf Vryheid,
deed hem waarschynelyk tot op zyn veertigste Jaar Jongman blyven. Men meende
dat hy te keurig viel, of dat hy geen hart had [91] om by een Jonge Schoonheid te
gaan vryen, in dat denkbeelt, plaagde de Mannen en Vrouwen van het wekelyks
Geselschap hem onophoudelyk over zyne beschroomtheid in 't stuk van Minnehandel:
Op een Avond dat de Heer de G*** na gewoonte in 't Bezoek zynde, zig in een
vrolyke Luym bevond, wierd van weege de overige Heeren en Dames deeze Stof
weder op het Tapyd gebragt, de Heer de G*** in plaatze van deeze Scherzerye gelyk
voorheen onbeantwoord te laten, vroeg al laggende of zy alle met elkander eens
duyzend Ducaten, en daar en boven een Gastmaal van drie hondert Gulden in 't
gemeen tegen hem wilde houden dat hy binnen ses weeken Getrouwd zou zyn? Het
Geselschap beantwoorde eenpaarig van Ja, mits dat hy 'er een diergelyke Somme
voor zyn hooft tegen zou stellen, en alreede niet aan de een of andere Jonge Dogter
verlooft moest zyn. Myn Heer de G*** hernam dat hy als een Eerlyk Man verklaren
kon, tot nog toe op niemand zyne gedagten gevestigd te hebben, ja zelve nog
onberaden was op welk voorwerp [92] zyne keuze te doen, met aanbiedinge dat
ingeval naderhand het tegendeel bleek, hy de Weddingschap kwyd zoude wezen.
Een zoo raar Weddingspel met algemeene goetkeuring gesloten had nog raarder
gevolgen, want de Heer de G*** een heldere roes dien Avond gedronken hebbende,
kwam Luchthartig t'Huis, en beval zyn Keukemeid dat een Jong en fraay
Vrouwspersoon was om de Kaars op zyn Slaapkamer te brengen, deeze dat nimmer
gewoon zynde te doen, weigerde haar Meester daar in te gehoorzamen, onder
voorwendzel dat zulks de plicht van de Lyfknegt was. Myn Heer de G*** zonder
daar enig misnoegen over te betoonen, gebood vervolgens zyn Werkmeid Pieternel,
een Groen Moffinnetje die hy korteling gehuurd had, dezelfde zaak, zyn bevel wierd
in 't ogenblik opgevolgt, Pieternel bragt het Licht na boven, zoo dra zy binnen trad,
sloot haar Meester de Kamerdeur op slot; hoor Meid, zei de Heer DE G***, gy zult
myn Vrouw zyn! Ik zal u aanstonds een Trouwbelofte schryven, Morgen zullen wy
ten Ondertrouw gaan, [93] maar gy moet by my blyven overnagten. PIETERNEL
sprong op van vreugde toen zy dit hoorde, Slapprement mien Her dat zol goed zyn,
voerde zy te gemoet, jou wel, jou wel mien Her, ik wil wel by ier Slaupen: s'morgens
opgestaan zynde riep myn Heer de G*** al zyn Bedienden in 't Salet, zeggende dat
zy van nu af aan Pieternel voor haar Mevrouw zouden hebben te erkennen en als
zodanig gehoorzamen, dog dat zulke die dat tegen de Borst was, konden vertrekken.
De Keukemeid van spyt menende
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te barsten, vertrok ook inderdaat, maar de Koetzier en de Lyfknegt daar aan
onverschillig zynde, bleeven. Vervolgens ging de Heer de G*** na de benoodigde
Klederen voor zyn Bruid verzorgt te hebben, nog dien zelve dag met Pieternel in
ondertrouw, en was binnen drie weken tyds met haar Getrouwd. Het Geselschap
verbaast over die onbegreypelyke verhaastende stap van hun Vrind, bekende de
Weddingschap verlooren te hebben, en betaalde ider hun aandeel in het verlies. Egter
was de oude Vrindschap daar door ten [94] enemaale gebroken, en de Leden van 't
wekelyks Bezoek door nyd gedreven, gaven Campo Wyerman, veertig Ducaten om
onder de hand een Paskwil, ten lasten van de Nieuwgetrouwde te verspreyden,
voerende tot Titul, Het Huwelyk by Geval? 't welk ongedrukt bleef. De Heer de G***
hier van verwittigt, bewoog Campo om voor een gelyke Som daar een Hekelschrift
tegen te maken, 't geen hy deed onder de benaming van de Spotters door Minzucht
bedrogen? weshalven onzen Paskwil-Schryver zoo als men zegt tweemaal Beulingen
van een Varken had.
Prachtig in de Levensmanier, en verkwistende van Aart, konden alle aanmerkelyke
voordeelen op een onwettige wyze verkreegen hem weinig baten; want behalven dat
hy Edelmoedig en mildaadig ten opzigten zyner Vrinden was, zoo kon hy onmogelyk
Geld bewaaren, ook had Campo Wyerman een onverwinnelyke haat tegen de
Gieregaards, en zulke welke zig met woeker geneeren opgevat. Deeze natuurlyke
afkeer zyn hem tot zelve in de Gevangenis by gebleeven: Tot een [95] doorslaande
blyk daar van, zullen wy 'er twee zeldzaame voorbeelden beknoptelyk van gaan
aanroeren. Men had hem ergens Berigt, dat een enige Suster van een zeker ryk
Woekeraar, met wien het door een Schakel van rampspoeden zedert een geruime tyd
verloopen was, in de uitterste armoede leefde, zodanig dat de Ongelukkige
wederwaardigheden van dat Mensch, bezwaard met de opvoeding van Ses Kinderen,
zoo min als de voorspraken van meedelydende Perzonen niets verwinnen konde op
het versteend gemoet van die Gierige vrek om zyne Arme Suster en haare Jonge
Kinderen, van zyne overvloed de benodigde onderstand te bezorgen. Campo
beklagende de rampen van deeze Vrouw, besloot buiten enige andere belangneemende
oogmerken dan die de Edelmoedigheid, en het meededogen hem inboezemde, haar
te zullen helpen, beloovende een Middel uit te denken om haar uit die deerniswaardige
en bekommerlyke toestand te redden, en gaf haar inmiddels vier Ducaten van zyn
eige Geld om van te Leven: vervolgens on[96]derschept hebbende, dat den Woekeraar
de meeste Nachten besteeden om zyne verzamelde Schatten na te tellen, maakte hy
zig die verligting te nut,
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want een Oude Dienstmaagt die byna van honger Storf, om dat 'er niet dan op
zommige weinige Heyligdagen by haar Meester een Pot gekookt wierd, bewoog hy
ligtelyk door een klein geschenk dat hy haar gaf, en onder verzeekering dat zy het
naderhand beter zoude hebben, om hem op een Nacht heimelyk in 't Huys van den
ontaarden Gieregaard te verbergen: Wyerman aldaar op een Solder vlak boven het
Comptoir van den Woekeraar verborgen, had zig door het aandoen van een wit Hemd,
en een Momaangezigt, als een Monster of Spook gekleed. In die afgryzelyke gedaante,
kroop hy op handen en voeten de trappen af, en vertoonde zig net in de Kamerdeur
toen den andere in 't drukste van de Geldtelling was. Campo bespeurende dat den
Geldwolf door het geraas van enige Sakken Guldens en Sesthalven die hy uit een
Ysere Kist gehaalt, en vervolgens op de Tafel geworpen had, [97] hem nog gehoord,
nog gezien had, sloop in alle stilte agter de Stoel waar op hy gezeeten was, en hem
zagtelyk op de Schouder kloppende, keek den andere schielyk om. Men kan ligt
begrypen dat de Geldtelder op het vervaarlyk Gezicht van dat gewaande Spook van
angst meende te bezwyken. Hy week ylings van zyn Stoel, en week rugwaards; dog
met traage schreeden en gedurige zuchten, bevreest zynde voor zyn Geldkist die
open stond. De Booze Geest, volgde hem ieder stap dat hy deed. De Woekeraar
vrymoediger geworden, vroeg eindelyk aan het Spook wie hy was, en wat hy daar
kwam doen? Ik ben een der Helsche Schimmen! zei Campo binnensmonds, en ik kom
u aanzeggen, dat alle Booze Geesten u onophoudelyk des Nagts zullen komen plagen,
zoo gy uwe Arme Suster al het Gelt dat hier op de Tafel legd, niet overgeeft, zonder
de eigentlyke waarde daar van te konnen begrooten, beliep die Som ver over de twee
Duyzend Guldens, en daar lag in de Kist nog wel viermaal zoo veel. De beangste
Gieregaard verblyd dat hy [98] nog de Beste Buyt behielt, beloofde het Spook plegtig,
van alle de Penningen welke op de Tafel lagen getrouwelyk aan zyn Suster te zullen
overhandigen, en bad met gevouwe handen dat de Schimmen hem tog niet verder
ontrusten wilde. Wyerman vloog daar op met een verschrikkelyk gebaar de Kamerdeur
uit, en schielyk zig van zyn Spooke gewaad ontdaan hebbende, geraakte hy door
behulp van de Oude Dienstmaagt gelukkig op de Straad, zonder dat haar Meester
die van verslagentheid beweegloos bleef, daar van de lucht kreeg. Volgens zyne
Beloften aan het Spook gedaan, ontbood hy zyn Suster, aan wien hy vier Sakken
Silver Geld behandigde, waar meede deeze ongelukkige Vrouw, een Kaas-Winkel
ging opzetten, 't geen zoo wel gelukte dat zy haare ses Kinderen van de winsten dier
Koopmanschap, zeedert ordentelyk groot gebragt heeft. Men wil dat zy Campo
Wyerman
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die zy haar Redder, en Weldoender noemde, niet alleen de geleende vier Ducaten
aanstonds weder gaf, maar hem naderhand tot een blyk van haare erken[99]tenis nog
eens in de Gevangenis kwam bezoeken, en ter geleegentheid van dien, hem een
Silvere Tabaksdoos vereerde.
Het tweede voorval van die natuur van minder belang; dog daarom even aartig in
zyn soort, bestond daar in. Dat Campo in het midden van den Soomer, met een goed
Vrind na het vermakelyk Dorp Scheveninge gewandelt zynde, om 'er een Zeeluchje
te scheppen, zy te zamen na een poos op het Strand doorgebragt te hebben, in een
Herberg een Kan Koffy gingen drinken, terwyl zy daar meede bezig waren, kwam
'er een Perzoon van hun kennis in, die bekend stond, heel veel aan de hoogzuynige
kant te zyn. Hy verzogt van de party te mogen wezen, men begreep dat zulks op eyge
Gelag zou zyn, en men schonk hem de Koffy; vervolgens wierd'er na de Verteering
gevraagt. De Waard voor wiens Huis de Schaar uithing, eyste vier-Schellingen voor
de Kan Koffy, en een Glas Brandewyn die zy gebruykt hadde. De hebzuchtige Kwant
zwoer dat hy 'er geen duyt aan zou betalen, zeg[100]gende dat men hem op de Koffy
genodigt had. Campo Wyerman en zyn Vrind meesmuilende over die wonderlyke
soort van Gierigheid, betaalden zonder tegenspraak ieder twee Schellingen voor hun
aandeel, in het onwrikbaar besluid om den bekrompen Snaak die part duur betaald
te zetten. Met dat oogmerk zwanger, regte zy kort daar op een groot Gastmaal aan,
alwaar behalven de Vrind van Campo nog seven of agt vrolyke Bollen genodigt
wierden, en onder anderen ook de voorverhaalde Gierige Jongman, op wien het
eigentlyk gemunt waare. De Maaltydhouder was te voore gewaarschouwd, dat de
gansche Verteering voor zyn Rekening liep, en dat hy die zuynige Broer niet moest
laten gaan voor en al eer hy betaalt had; dit geschiede vervolgens. Men was tot laat
in de Nacht vrolyk, en daar wierd een sterk Glas Wyn gedronken, de aanweezende,
slopen ongevoelig een voor een weg, de Gierige Knaap was de laatste die bleef, de
Kok bragt hem de Rekening van de Verteering, beloopende op ses en veertig Guldens
en [101] twaalf Stuivers de Wyn daar onder begreepen, hy protesteerde hoog en laag
dat hy niet meer dan zyn part betalen zou, maar men dwong hem daar toe, en om een
opentlyke schande te ontgaan, zag hy zig genoodzaakt om zyn Goudbeurs voor den
dag te halen, en de Maaltydhouder te voldoen.
'T is bekend dat Campo Wyerman om de vervolging, en de uytwer-
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king van zyn onbezonnen gedrag te ontvlieden de wyk na Vianen nam 1, hy zou daar
zonder twyffel een veilige schuylplaats gevonden hebben, maar zyn woelagtige aart
verbruyde de gansche zaak, want hy besteeden zelve het vergift van zyn Pen tegen
de geene die zyne Beschermers waren geweest, vermoedelyk was dit de oorzaak
waarom men hem aldaar het Recht van Herbergzaamheid onwaardig oordeelde. Men
vind onder anderen nog een kort uyttrekzel van een Brief 2 dewelke [102] Campo
gedurende zyn verblyf te Vianen aan zeekere Perzoonen schreef, waar in hy onder
betuiging voor God Almagtig bedreiginge deed ‘dat indien hy zeekere goederen
aldaar genoemt, die hy sustineerde hem toe te behooren binnen agt dagen niet
bekwam, hy den eene, of den anderen van de Persoonen aldaar genoemt, zoo kenbaar
zoude maken door den Druk, dat zy het ogenblik zoude verfoeien van hem zo
schandelyk te hebben Geoffençeert’. Zodanige nadrukkelyke bedreygingen konden
niet nalaten van nadeelige gevolgen te hebben, ook volgde daar wel haast, immers
toen 'er nog meer andere strafwaardige Bedryven by kwaamen, zyne Gevangeneeming
op: Na de Voorpoorte van den Hove gebragt wordende, zei hy al boertende tot den
Deurwaarder die hem derwaards geleyde, Ik geloof Myn Heer dat gy my op een
Plaats zult brengen, alwaar ik myne overige Levensdagen my met ysere Gordynen
voor myn Ledikant zal moeten behelpen! Men zegt dat Campo Wyerman zig altyd
gevleyd had met [103] de hoop van Ontslag, wanneer wyle den Prins van Orange
Glorieuser gedagtenis tot het Stadhouderschap geraakte. Een Vrind die hem in de
Gevangenis kwam zien, vroeg hem eens na de reden waarom hy die verbeelding
had? Ik zal het u zeggen, gaf Campo ten Antwoord, de Prins is goed, hy is een Vorst
die Luiden van Weetenschap bemint, 't Hof valt wel streng, maar niet wraakzuchtig.
Aan hunne plichten als Rechters voldaan hebbende, ben ik verzeekerd dat zy niet
ongaarne zouden zien dat ik myne vryheid bekwam, zoo ik my maar wel gedroeg.
De meeste tyd van zyn verblyf op de Gevange poort kleede Wyerman zig zoo pragtig,
als of hy op het punt stond van zyne ontslaging te verkrygen, hy had ondertusschen
een goede Bibliotheecq van allerhande keurige Boeken op zyn Gevangekamer, en
schreef vervolgens al de tyd van zyn Confinement zeer naarstig. De zakelyke Inhoud
van de Conclusie van zyn Vonnis bestond in 't volgende.

1
2

Zie de Levensbeschryving van Jacob Campo Wyerman, pagina [162].
Zie de Sententie van den Hove van Holland pagina [8].
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‘Dat Myne Heeren van den HOVE van HOLLAND de feytelykheeden by [104] hem
Jacob Campo Wyerman gepleegt, zoo met betrekking tot de lasterlyke Personaliteiten
vervat in zyne weekelyksche Papieren, als verregaande Paskwillen gemaakt op
verscheiden aanzienelyke Collegien, en Steeden, den Hove Nominatim opgegeven;
mitsgaders ten opzigten van zommige ongeteekende Brieven, door hem zelve, of op
zyne Ordre geschreven aan eenige Persoonen, volgens Confessie by hem gedaan;
Aanmerkte als zaken van zeer kwaade en Gevaarlyke gevolgen niet alleen strydig
tegen de Placaten van den Lande, maar ook zommige van dien vallende in de termen
van een soort van extorsien die terrore injecto ondernomen wierden, en vervolgens
hem Jacob Campo Wyerman, condemneerde om gebragt te worden in een verseekerde
Plaats binnen deeze Provintie om aldaar zyn Leeven lang geduurende ten zynen
kosten geconfineert te blyven. Verwyzende den voorschreeve Hove hem wyders in
de kosten, en misen van Justitie, &c.’
[105] De uytvoering van dit Vonnis, was het Non plus Ultra van de Bedryven van
Campo Wyerman, niet dat hy daarom bedreyveloos in de Gevangenis bleef, want hy
deed zedert door zyne Werken die hy 'er ontwierp, nog veel van hem spreeken, maar
voor zyne opsluiting buiten staad gesteld om meer Spoorloosheeden te verrigten,
wierd de geheugenis van zyne kluchtige Levensloop daar door langzamerhand
uitgewist, hy verdroeg nogtans met veel gedult zulk een onvermakelyke, en
verneederende toestant. Zyne Aanmerkingen daar over waren byzonder, 't is met een
Gevange Man geleegen even als met een Meisje van den Lichte trant; men spreekt
in den beginne veel van hen beide, naderhand begint dat te verflaauwen, en op 't
laast denkt men 'er niet meerder om, als of zy nooit in de Werelt geweest waare!
Zeide hy veeltyds tegen de geene die hem op de Gevange Poort kwamen bezoeken.
Men beweerd dat Campo kort voor zyn Dood heimelyk pogingen gedaan heeft om
uit de Gevangenis te geraken, en dat hem de [106] eerste gedagten daar toe opgekomen
waare, door twee Horlogie Veeren die hy in gebakke Sausyze Broden door een
onbekende hand bekwam. Zyne vertrouwste Vrinden die hem zoo te zeggen dagelyks
kwamen zien, ontkennen zulks, voorgeevende dat Campo Wyerman nimmer iets tot
zyne verlossing ondernam, en in teegendeel op het laast van zyn Leven vrywillig
gezind scheen om zyne dagen aldaar te

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman

139
verslyten 1. Hy Schreef onder meer andere Dingen van keurlyke vinding, ses
Bemerkenswaardige Vertoogen over uitgekipte onderwerpen by wyze van Brieven,
welke hy een half Jaar voor zyn Overlyden tot een Gedagtenis aan een getrouw
Deelgenoot van zyne ongevallen, en aan een bekwaam vertrooster in zyne
verdrietelykheeden, met welke hy me[107]nig Uur in Zedenkundige gesprekken
sleet, behandigt heeft, met verlof om ze ongedrukt te laten, of na de Dood van hem
Gevange Wereldkundig te doen worden, zoo als hy het geraden vinden zou.
Ondertusschen behielt de Heer van P***. 2 zoo lang hy Leefde deeze Overblyfzelen
van zynens Overleeden Vrind Schrandere Geest onder zyne bewaring, en zonder een
onvoorzien voorval is het waarschynelyk, dat die Schatten van verstand van den
Ontsterfelyke Campo Wyerman, in de vergeetelheid bedolven zouden geraakt wezen.
Wy hebben de ses onwaardeerlyke Gedenkstukken van des Mans uitneemende Gaven,
handelende over de Vryheid, de Vrindschap, de Liefde, het Huwelyk, de Lotery, en
over het Carac[108]ter der Schryvers hier na zyn Orden, en zodanig als men beweerd
dat de vermaarde Wyerman ze Beschreef, en afgedeelt had, willen plaatzen, ten einde
daar door op een doorslaande wyze te betoonen, onze wilvaardigheid, om te behagen
aan Lezeren die beide en het Nuttige, en het Vermakelyke zoeken.

1

2

Zodanig een getuigenis zou ganschelyk stryden met zommige Berichten van goederhand,
dewelke zeggen dat Campo Wyerman begonnen had te Veylen, maar dat de Horlogie Veeren
gebrooken zynde, men vervolgens zyn oogmerk om uyttebreeken ontdekt had, en hy zeedert
zorgvuldiger bewaard was geworden.
De Erfgenamen van de Heer VAN P***. Een Boezem-Vrind van Jacob Campo Wyerman,
die ses vertoogen na zyn Dood onder zyne Papieren gevonden hebbende, overhandigde
dezelve aan Imand, welke wy de Eere hebbe in Bloetverwantschap te bestaan, en van wien
wy ze vervolgens gekreegen hebben.
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I. Vertoog over de Vryheid
Waarde Vrind!
GY hebt my menigmaal getroost, gy zyt de Beklaager myner deerniswaardige
Ongevallen geworden, vergun dat ik myn Hart voor U open leg. Zeg my waar in
bestaad het gansche Wereldsch beloop? Is 't niet een onstuymige Zée, een gedurige
Eb, [109] en Vloet, eene gestadige verwisseling van welvreedentheid en onrust?
Salomon had waarlyk geen ongelyk toen hy alle de Ondermaansche dingen Louter
ydelheid noemde. Alles wel beschouwd wat onderscheid isser tusschen de Gevangenis
en de Vryheid? Alleen de verbeelding. Gelooft my Myn Lieve Vrind, men kan midden
in de Vryheid Gevangen wezen, en midden in de Slaverny vry zyn.
Wytluftige Pronknamen, ver-klinkende beroemtheid, aanmerkelyke bezittingen
van een geleend goet, zyn inderdaat niets anders dan Hersenschimmen, dan bloote
Machinen van een glansryk Niet.
Hoe veele Stervelingen, onnutte werktuygen voor de Zamenleving, die de Straten
Slypen, behoorden niet opgeslooten te worden. Hoe veele Gekerkerde welke de
Vruchten van hunne Geest tot welzyn van hun Vaderland konnen aanleggen, zouden
misschien de Vryheid beter dienen. In beide die omstandigheeden is men nogtans
vergenoegt, om dat men begrypt niet van de allerongelukkigste te wezen. De hoop
[110] maakt onze vergenoeging uit, de vergenoeging ons geluk, en het geluk bestaad
slegts in het denkbeelt van het te zyn.
Zie daar Vrind wat ik van de Vryheid gevoel, maar ik moet meer zeggen! Onder
de Yseren heb ik geleerd wel te denken. In de Vryheid was ik daar onbekwaam toe;
Waarom? Zult gy vragen, om dat de afwending der zelfsbeschouwing veroorzaakt
door allerley nietwaardige voorwerpen die de Sinnen Streelen, door allerhande
belaggelyke tydvermoording die de Ziel in onwerkzaamheid doet blyven, my de
geleegentheid benam van de eigentlyke waarde der Vryheid te kennen. Zedert dat
ik tussen vier Muuren zit, heb ik eerst een regte verbeelding konnen maken van dat
Onschatbaar goet. De Menschen zyn voorzeeker blind, wanneer zy haar zelve kittelen
met de ydele inbeelding, dat hun gelukstaad zo zy de
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Vryheid noemen, in het vermaak, de glorie, de tydkorting, en in een zeekere
onafhankelykheid om te doen wat men wil, geleegen is. Ik noem dat een ingebeeld
[111] geluk, gy zult het beeter begrypen Vrind, als ik my door voorbeelden verklaare.
Een Vorst gebied willekeurig, houd een Matres tot zyn byzonder vermaak, maakt
zyn Onderdanen tot Slaven, en breyd zyn grenspalen hoe langer hoe meer door de
voorspoet zyner Wapenen uit. Een Ryk Burger leeft in Weelde, in Pracht, in
Dronkenschap en in Overdaat. Een Hoveling geraakt door Pluimstrykery in de hoogste
gunst van een Monarch. Een galante Vrouw maakt Fortuin door haare bekoorlykheden
openbaar te koop te veylen. Een Bedelaar trekt de hoogste Prys uit de Lotery. Een
Levereydrager krygt een profytelyk Ampt, om dat hy de Bezwangerde Meid van zyn
Meester Trouwd. Leven zy daarom onbekommert, zyn zy voor altoos ontlast van
Zorg, hebben zy nu en dan haar verdriet niet? en om kort te gaan zyn zy meer bevreyd
van de Sterfelykheid, dan zommige ongelukkige die onder de drukkende last der
Gevangenis zuchte?
Ik beschey de dwaasheid der in[112]gebeelde Vrydom, en ik belag de Wereltlingen
welke het verlies van hunne Vryheid beklaagen zonder ze ooit gekonnen te hebben.
Hoor eens Vriend wat ik my aangaande het wezentlyk genot, en de groote
voordeelen der Vryheid verbeelde. Ik houde het daar voor, dat 'er geen Mensch beeter
dat voorregt geniet, dan een vergeeten Burger die afgezondert van de Wereldsche
Luister, vry van alle Gewoel, Kommer en Zorg, algemeenlyk over al zyne
Bespiegelingen over kan laten gaan, zodanig een zeg ik is waarlyk vry, om dat hy
onbelemmert denken kan, en dat kan men in de Gevangenis ruim zoo wel doen.
Andere soorten van Wereldlingen verdienen de naam van Slaven, aangezien zy of
van hun eige, of van een anders zinnelykheid afhangen. Daar verhaalt gy my dat die
groote Staadsman die zoo veel gerucht heeft gemaakt gebuyteld is, daar komt men
my zeggen dat een voornaam Man die een Paruyk van Hondert Daalders droeg
Bankroud heeft gespeelt, dan verteld men my dat die beruchte Mevrouw zoo bekend
[113] wegens een nagebooste Godvrucht, op Overspel betrapt zynde, vervolgens van
haar Echtgenoot is gescheiden: Hier komt men my in 't Oor luysteren dat een zeeker
Jong Heer na de moode, zig voorleeden week op een Bruyloft mors Dood gedanst
heeft. Och denk ik by myn zelve als ik diergelyke Gekheeden overpeins, hoe groot
is myn geluk van Gevangen te wezen. Ik dugte nog de Nyd, nog de Laster: Niemand
kan over myne Daden oordeelen, om dat niemand 'er agt op slaan kan, ik Leef nu
geruster, vrolyker, en vergenoeg-
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der dan menig Prins, die misschien myn zorggelooze Staad benyden zou. Wat behaal
ik derhalven een groote Zegenpraal over de kwaatwilligheid myner Vyanden, die
my deeze welverdiende Straf gunnen. &c. [114]

II. Vertoog over de Vrindschap.
Myn Heer!
DAar zyn geene opregte Vrinden meer in de Wereld! Het is geloogen als men zegt
dat men 'er meer dan een heeft, gelukkig wanneer men zig beroemen kan die te
bezitten. Het zyn Tafelvrinden, Vrinden in Scheyn, Vrinden uit Belang, welke wy
gemeenlyk voor welmeenende Aanhangeren houden, komt eens by ongeluk of door
eige toedoen te vallen, het is gedaan met de Vrindschap, de zoo schynende Vrinden
verlaten u, zy vliegen weg, op het gerucht van uwe ongeval, even als de Mossen op
het geluid van een Snaphaan-Schoot, t'meerengedeelte van 't Menschdom, verbinden
hen alzoo bestipt aan de Wetten der [115] Vriendschap, dan enige Hovelingen, en
de Kwakzalvers aan de vervulling hunner beloften.
Men bevind doorgaans Myn Heer, dat het laage verstanden zyn aan welke alle
soorten van Geselschappen even aangenaam voorkomen. Een Vrind die onverschillig
met een ieder omgaat kend de zoete genugten der Vrindschap niet, zyn hart heeft
geen deel aan die minnelyke Banden, en zulk een blyft uitgeslooten van de groote
voorregten welke de overeenkomst, en de naauwe betrekking tusschen twee opregte
gemoederen bezorgen kan. Men ziet meenigmaal dat Eerlyke Luiden elkanderen na
verloop van een zeekere tyd verveelen, om dat 'er geen duurzaame vertrouwelykheid
tussen haar plaats heeft, getrouwe Vrinden ondertusschen verveelen malkaar nooit,
de Geest verkwikt, en het Hart ontlast zig nergens beter dan in de ommegang die
men met zyn welmeenende Vrinden heeft. Geen geluk van het Leven evenaard de
genieting van een bescheyden, en deugtzaam Vrind, ten allen tyden verligt zyn
onderhoud ons Verstand, doet [116] nieuwe gedagten gebooren worden, wekt de
gevoelens van Deugt en
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Edelmoedigheid op, steld de ongereegelde driften, en laat ons in 't midden der
Leedigheid niet Ledig blyven. Men kan zulke soorten van Vrinden niet gemakkelyk
vinden, ik beken dat men ze heedendaags met Lantaarne zoeken moet, maar als men
'er zodanig een vind, en beleid genoeg bezit om hem te behouden, behooren wy ons
te verbeelden dat wy een geheime Schat gevonden hebbe, een Trooster in de
rampspoedig, en een Verblyder in onze welvaard, want behalven dat een Vrind van
dat Caracter, die zonder eige belang, zonder bedekte oogmerken van baatzucht te
werk gaat; altyd gereed is om ten kosten van zyn welweezen ons te helpen en raad
te geven, zoo word men door een openhartige deelneeming van elkanders verdriet
geruster van gemoet, en bedaarder van zinnen. Men herleeft als men zig ontmoet,
men wenscht malkanderen gedurig weder te zien, want de twee vereenigde Harten
onafscheidelyk door de Banden van Vrindschap verknogt maar [117] een zynde, is
men het ontrent alles volkomen eensgezind; invoegen dat den eene Vrind niets zegt,
of den andere hangt 'er zyn Zegel aan: Zie hier Myn Heer het eigen-aartig Schildery
dat ik u van de Vrindschap schenk, ontrouwe Vrinden, en Eeuwelingen na de nieuwe
smaak zullen daar om laggen, maar gelooft voor vast, dat het Menschen zonder Zielen
zyn. &c.

III. Vertoog over de Liefde.
Heer en Vriend!
IK Schreef laast een Vertoog over de Vrindschap: Op een Nacht dat ik niet wel Slapen
kon, ontstak ik myn Licht. De Akeligheid van myn Gevangekamer kwam my
afgryzelyker voor dan ooit. Ik beken Vriend, dat ik toen een malle Buy moet gehad
heb[118]ben, want de Liefde zoo strydig met de Gevangenis, speelde my ter dier
stond kragtig in 't Hooft, en de herdenking van de verrukkelyke ogenblikken, van de
Zielsaandoenende verlustiging dewelke de Liefde voor de alleronbeweegelykste
Harten zomwylen uitleeveren, deed dat ik in minder dan twe uren tyds daar over
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dit Vertoog ontwierp.
De Liefde is onweederspreekelyk iets-Goddelyks. Weinige Stervelingen konnen
'er hen een volmaakt denkbeeld van vormen. Hoe komt dat? Om dat zy onbekwaam
zyn van regt te beminnen; de Liefde is een brandende Fakkel die men niet gemakkelyk
uitblusschen kan, het meerengedeelte onzer tydgenoten beschouwen dat in een
verkeert Gezichtpunt, zy denken dat het genoeg is als men uit welgevoegelykheid
bemint, als men om de Moode te volgen, en de groote Weereld te behagen de
Verliefde gaat spelen, wanneer men een voorwerp die men door noodzakelykheid,
uit belang, of met het inzigt van Fortuin te maken wenst te bezitten, geneegentheid
betoond; [119] maar dit alles Vrind gelykt na de waare Liefde niet!
De Liefde is een Souverein Vorst, onafhankelyk, en niet verbonden aan het gezag
der Wetten, wil zy ongedwongen zyn. Sla eens agt op het wonderlyk Beloop daar
van, Menschen die malkaar nimmer gezien hebbe, die van Oost en West herwaards
gekomen zyn, worde op het eerste gezigt tot elkander in Liefde ontvonkt, zie daar
de overeenstemming dat iets Goddelyks, dat iets boven Natuurlyks is; weest
verzeekerd dat zoo draa twee Simphatiseerende voorwerpen van de beide Sexe zig
voor de eerstemaal met ontroering zien, zulks een vast kenteeken is dat de Liefde in
hunne Harten gesloopen is. Houd meede voor een onfeilbaar Regel, dat een toevallige
Zielsneyging zonder aanraading naderhand de gelukkigste en gezeegenste
verbintenissen uitmaken. Laat u overreeden dat alle opzettelyke, voorbedagte en te
voore beraamde gemoetsbeweegingen geen waare nog opregte, maar een loutere
Gemaskerde Liefde is. Gelooft My Vrind, men ver[120]kragt de Wetten der Liefde
als de Eigenbaat daar het beweegrad van is. In een zuivere en ryne verkeering tusschen
Verliefde Perzoonen, moeten noodzakelyk alle wulpsche en onkuysche gedagten
verbannen wezen; daar deeze zwakheden gevonden worden, is de Liefde in zyne
Geboorte half gesmoord. De Jalouzy is buiten tegenspraak het beste voedzel om de
Liefde Wortelen te doen schieten, aan te wakkeren, en te vermeenigvuldigen,
behoudens dat die Jalouzy niet buiten de palen van reedelykheid, en betamelykheid
moet gaan. &c. [121]
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IV. Vertoog over het Huwelyk.
Myn Lieve Charles!
DE verandering maakt de volmaaktheid der Stervelingen uit. Geen wonder dan dat
wy zoo sterk na de verandering haken, want alhoewel alle verandering volgens het
bekende Spreekwoord geen verbetering is, zoo maaktze nogtans het wezentlyke
Element van ons Leeven uit.
Men trouwd Charles. Men wenscht om te Trouwen zonder veeltyds te weten
waarom! t'is waar dat indien 'er niet zoe veele Gekken, en Zottinnen Trouwde, de
Wereld zoo Volkryk niet zou wezen dan tegenwoordig. Maar ondersteld dat een
tiende part minder Huwelykte, zoude de Straten door een groter getal gelukkige
Menschen be[122]wandelt worden. Is 't niet raar, ik heb het u meer gezegd Charles,
dat een Man van verstand, een Vrouw van Oordeel vry levende, hunne Rust, hunne
Welvaard en Vryheid voor altyd gaan opofferen, om malkanderen naderhand te
kwellen, te plagen, en te verwenschen, daar zy ider op hen zelve Ongetrouwd
gebleeven zynde, een aangenaam, gerust, en onbekommert Leven hadden kunnen
genieten, welke onplezierige Zotheid is dat? Ik moet het gelooven, en 't gaat myns
bedunkens paal vast, dat de meeste onzer Nieuwmodensche Huwelyken geschieden
door noodzakelykheid, gelyk by voorbeelt, om tot hooge Waardigheden en Eerampten
te geraken, om gemakkelyk te Leven, om Schulden te betalen, om byteslapen, om
de naam te hebben dat men Getrouwd is, om een zeeker niemendal bedoelende, om
zyn eige Meester te worden, 't welk den Bal ellendig mis geslaagen is, want men is
het doorgaans niet half meer, als men Gehuuwt is. Om kort te gaan Charles ik begryp,
en Campo Wyerman u Vriend zal het altyd blyven be[123]grypen, dat het Huwelyk
beschouwd moet worden als een afschaaduwing van de Heemel en de Hel, dat is te
zeggen dat de Egtelyke Vereeniging tusschen Man en Vrouw een Aards Paradys kan
genoemt worden, wanneer het wel gaat, maar een verblyf der Duivelen wanneer het
kwalyk uitvalt. &c.
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V. Vertoog over de Lotery.
Myn Heer!
EEn kluchtige Bol van myn kennis zei eens, dat de Lotery voor de Gekken was, en
de Gekken voor de Lotery. Deeze dubbelde beteekenis vond ik niet onaartig, om dat
ze gegrond is. Want hoe zeer de opregting van een goede Lotery gelyk in onze
Republicq daar het alles ter goeder trouw toegaat, voor een Loffelyke Zaak [124]
moet gehouden worden, als was het slegts uit oorzaak dat ze een Tak van Finantie
voor het Land uitmaakt, zoo is 't aan de andere kant daarom niet minder zeeker, dat
menig Loteryzieke Schepsel wegens hun paallooze iever om in dit Rad van Avanturen
te wagen, hen zelve en hun Huishouden bederven, en niet zelden ganschelyk in den
grond booren. Is 't my zelfs over enige Jaren niet gebeurt Myn Heer, dat ik op hoop
van Fortuin vier van myn half Douzyn Hemden in de Bank van Lening ging
Verpanden, en daar voor een Lot in Lotery kogt? ken men grooter dwaasheid bedryven
Myn Heer? En is dat niet per post na het Gasthuys geholt?
Waarom tog geen Loteryen opgerecht voor braave Geslachten die aan het Zinken
zyn, voor Officiers Weduwen welkers Mannen op het Bed van Eer voor hun Vaderland
sneuvelen, en eindelyk waarom geen Loteryen ingevoert tot den Aanbouw van
Kweekscholen voor onvermogende Jongelingen van groote Verwagting en Talenten;
en om Kunstgenoodschappen te Stigten, bekwaam om de Wetenschap[125]pen voor
te planten, te onderschragen, en in een gemeenebest van ene zoo gelukkige gesteltheid
als de onze, gelyk eertyds in Oud Atheenen te doen bloëijen? &c.
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VI. Vertoog over het Caracter der Schryvers.
Standvastige Vriend!
HUurpaarden en Schryvers hebben veel overeenkomst met elkander, men gebruikt
ze over al toe. Wanneer ze beide afgewerkt en uitgeput van kragten zyn, deugen de
eerste nergens meer toe dan op den Dyk te jagen, en de laaste om in den Hoek van
den Haart Castannien te Braden. [126] Zelden ziet men Loonschryvers van Beroep
Ryk Sterven, de Heeren Boekhandelaaren hebben daar veel Schuld aan, zy scheeren
alle de Autheuren over eene kam, zonder op hunne bekwaamheden te letten, en
reegele de belooning niet evenredig na haare verdiensten. Zedert dat 'er Gestudeerde
Boekverkopers gekomen zyn, die zoo wat Latyn en Grieks verstaan, isser voor de
Schryvers geen Fortuin meer te maken geweest. Ik ben in myn tyd een Jong
Boekverkoper gekonnen, welke het nog geen ses Maanden had geweest, en die om
te betoonen dat hy Taalkundig was, het Werk van een Oud, en voornaam
Rechsgeleerde verworp, om dat 'er by vergissing enige Latynse Taalfouten
ingesloopen waren. De Drommel haal de Geleertheid, als de Schoenlappers met de
Hoog Leeraren van 's Lands Schoolen een Pennestryd beginnen.
Wat meent gy Vrind dat algemeenlyk het Caracter der Schryvers van professie is?
Het grootste aantal van hen zonder imand te kort te doen, Schryven om de kost te
winnen, en [127] zyn verbleid van het Copie-Geld te ontfangen, dat zy bedingen
voor een party Beuzelingen die zy metter haast aan een gelapt hebben. Men geeft
hen een sober Prysje van twee of drie Gulden per Blad, en dus vermeerderen de
Prulschriften daar de Boekverkopers al veelmaal Mosterd aan eten. Een goet Autheur
die zoo wel roem als voordeel zoekt te behalen, zal door steyl en vinding poogen uit
te munten, maar men zal zyn arbeid na waarde niet willen beloonen, schoon
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het belang van den Drukker deeze bescheidentheid vordert, en al schoon men weet
dat de Werken van zoo een Schryver getrokken zyn, t'is maar by geluk dat zulk een,
een Ducaat of ses Gulden ten hoogste per Blad bekomt. Het is derhalven niet te
verwonderen dat een bekwaam en bedreven Autheur door zodanig een manier van
handelen zomwylen gebrek leyd, en enige Boekverkopers door het onverschillig
Drukken van zoutelooze ontwerpen meermalen den hals breeken; nademaal een Man
van kunde geen Loonbederver zal willen zyn! &c.
E Y N D E.
[128]
By P I E T E R VAN O S,
is Gedrukt en zyn te
bekomen.
De BOER van FORTUIN, zynde een Zeldzame doch Waare Geschiedenis, in het
Fransch Beschreven door den Ridder de MARIVAUX; 2 deelen in Octavo. De Prys
is ƒ 1 - 16 - 0
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Koningsmark, graaf van 3, 55, 61-65
Konstschilders 7, 56
Kronyk der bankrotiers
Voorloper van de Kronyk der bankrotiers 9, 19, 131
Kruyskamp, C. 10
L**, jonge heer 115, 116
Laplandschen Tovertrommel 9, 16, 22
Latijn 147
Latijnse taalfouten 147
Law, John 37
Le Fort 79
Leenes, J. 24
Leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg 8, 26
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Leevens van paus Alexander VI 8
Leevensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders 7, 56
Leiden 10, 11, 29, 129
Lakenfabrikant 3, 76-78
Studenten 129
Trekschuit 5, 110, 111
Leipzig 2, 27, 50, 52
Alchimist 52
Jaarlijkse mis 51
Leipziger 51
Stadhuis 51
Leven van F.L. Kersteman
9 Liefde 143, 144
Limburg, Gillis van 16
Londen 2, 8, 10, 55, 58, 59, 66, 82
Drury Lane 21
Grub Street 21
Parlement 60, 61, 67
Schouwburg 82
Wijnkoper 66
Woekeraar 66
Loterij 146
Lucretia 34
Ludeman, Johan Christophorus 12, 20
Luger, B. 15
Lyon 1, 37, 38
Hospita 39, 40
Lyonese dame 2
Spiegelmaker 39, 40, 43
Wallen 39
Lysje, dienstmeid 78
M***, heer 96
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Machiavelli 96
Madrid 104, 105, 109
Buen Retiro 105
Venusnimf 105
Maréchal, G. 18, 20
Marivaux 17, 81
Mars 108
Mattheij, Th.M.M. 25, 27
Meierij 101, 119
Merkwürdige Lebensbeschreibung von Jacob Campo Wyermannen 27
Middelburg
Middelburgse beurtschipper 72
Misdaadliteratuur 23-28
Accounts 23
Bekeringsgeschiedenissen 24
Confessies 24
Criminele biografieën 24-27
Executieverslagen 24
Oplichtersverhalen 24, 26
Proceedings 23
Rechtbankverslagen 23
Monnem, Hendrik van 18
Morello, Tobias 7, 103, 104, 106-109
Munster
Bisschop 105
Munsterse dragonders 108, 109
Naakte waarheyt 130
Nederlanden 14, 19, 20, 24, 56, 96, 104-106
Nederlandse boekhandel 21
Staten Generaal 79, 106
Neel, de meid 113, 114
Nethercott, kapitein Edward 10, 82
Niet, M. de 16, 22
Nieuweboer, A. 16, 22
Nieuws tyding uit de andere waereld 12
Nijkerk 108
Nijmegen 27
Noord-Holland 73
Noordzee 8
Oog in 't zeil 10
Oost-Indië 8, 115
V.O.C. 132
Openhartige catagismus 9
Oranje, prins van 106, 108-110, 137
Orondates 94
Os, Pieter van 10
Otto, keizer 52
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Overbeke, Aernout van 9
Overijssel 108
Oxford 3, 65-67
Deurwaarder 66
Koopmansdochter 66
Universiteit 55, 61
P***, heer van 139
Paape, Gerrit 13, 20, 21
Parijs 1, 8, 10, 35, 37, 39-41, 53, 64, 83-86
Abt 40
Actiehandel 37
Bosch van Senlis 83
Boulevard Saint Michel 22
Châtelet 85, 86
Comedianten 35
Parijse politiedossiers 14
Parijse schrijverswereldje 14
Plaats Royal 36
Rue de la Huchette 21, 22
Thesaurier-Generaal 36
Toneelspeelster 1, 2, 35, 53
Voornaam Heer 36
Paus 2, 43, 47
Pauselyke Staten 49
Peter de Grote, tsaar 3, 68, 78, 79
Petersburg, St. 21
Phoenix 92
Picareske roman 24, 25
Pieter, kantoorknecht 78
Pieternel, de werkmeid 133, 134
Pindus 16
Plank, A. van der 12
Plantines, kapitein Campo 4, 5, 103-110
Pletter, De 10, 81-83, 85, 86
Pol, L.R. 10
Poot, Hubert Kornelisz 18
Portland, graaf van 7
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Pretioza 4, 10, 17, 23, 68, 79-87
Rehm, G.J. 6, 8
Rijnwijn 129
Rijssel 35
Rogers, P. 21
Rogier, Jan 5, 26, 99, 114-120
Romans 17, 23, 26, 81
Rome 2, 8, 43, 45, 46, 49
Conservator Romeinsche volk 46
Consul 47, 48
Nederlandse schildersbent 8
Nonnenklooster 49
Paleis Conservator 47
Romeins stukje van Keizer Otto 52
Romeins veldheer 107
Rooms geloof 43
Venuspaleis 44
Rotterdam 5, 16, 99, 112, 114, 117, 122, 124
Buitenplaats 122, 123
Hooftschout 123, 124, 125
Kikkersteeg 22
Klein Padua 11
Onnozele huisvrouw 112-114
Rooms pastoor 118
Rotterdammer van geboorte 47
Spinhuis 119
Tuchthuis 99, 115
Venuskind 122, 124
Welgesteld koopman 112-114
Zeedijk 22
Zilversmid 117, 118
Rotterdamsche Hermes 8, 16, 18, 19, 22, 114
Rusland 3, 79
Russische hof 21
Salomon 140
Schelmenroman 24, 26
Scheltus, Paulus en Isaac 7
Scheveningen 136
Herberg De Schaar 6, 136
Schrijvers 147, 148
Scipio den Afrikaan 103
Senlis, bos van 83
Sententie van den Hove van Holland 7, 130, 132, 137
Simons-de Visser, Adriana 8
Slippenbach, graaf van 11
Smaadschriften 3, 5, 9, 14
Snepp, Catharina 8
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Sommerell, Elisabeth 1, 4, 7, 26, 33, 34, 54, 99-102, 104-110
Geslacht 101
Ouders 100
Spanje 103-105
Koning 106
Spaanse fusiliers 103
Spaanse gezant 40, 42
Spaanse hof 109
Spaanse pistool gouds 52
Spaanse sec 105
Spaanse troepen 103, 106, 110
Spectator 69
Spencer, waard 2, 3, 55, 60, 61, 66, 67
Spotters door Minzucht bedrogen 134
Staten Generaal 106
Statira 94
Stokkermans, pruikmaker 2, 55
Stouten, H. 26
Straatsburg 50
Straatsburgs Venuskind 50
Swaanenburg, Willem van 13, 14, 16
Swift, Jonathan 21
Syberg, baron van 5, 20, 121, 126-129
Talmud 9
Terheiden
Schout 56
Theologie 69
Thol, Ottho en Pieter van 7
Thomeze, juwelier 11
Tilburg 101
Herberg De Gekroonde
Zwaan 101
Uitgevers 17, 18, 20, 21
Uitvoerig verhaal van [...] Jacob
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Frederik Muller, alias Jaco 25
Utrecht 99, 105, 110
Schipper 110, 111
Trekschuit 5, 110
Vagevuur 63
Venus 33
Vermakelyk wagen-praatje 18, 92
Vervrolykende Momus of koddige berisper 14
Vestaalsche Non 94
Vianen 4, 6, 8, 88, 94, 137
Viaanse oplichters 8
Walsland 21, 22
Vlaanderen 84
Vlaamse bejaarde dame 84, 86
Voltaire 79
Volto, heer 2, 44-47
Volto, mevrouw 2, 44-49, 54
Vondel, Joost van den 9
Voorburg
Franse kostschool 10
Voorlooper van de Kronyk der bankrotiers 9, 19, 131
Voorschoten
Herberg 129
Vos, Pieter de 22
Vriendschap 142, 143
Vries, M. de 6, 9
Vrijheid 140-142
Vrijmetselarij 4, 88-90
Ceremonieel 88
Constitutie 88
Verradersgeschrift 9
Vrolyke kourantier 130
Vrolyke Tuchtheer 22, 130
W.** 27
Waagebrug 108, 109
Ward, Ned 21
West-Friesland 12
Westland 128
Weyerman, Hendrick [vader] 7
Weyerman, Jacob Campo
Bloemstilleven 71
Dochter 8, 13
Echtgenote 3, 9, 13, 75
Huwelijk 3
Kinderen 9
Leerling 68-70
Ouders 2, 7
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Zonen 3, 8, 75, 94
Zoon 3, 8, 68, 91
Weyerman, Jacob [vader] 32, 33, 54, 110
Wierixs, kleermaker 2, 55
Willem III 4, 99, 100, 104, 106, 108-110, 137
Willis, Arnold 16, 18
Winkel, J. te 15
Woekeraar 6, 134, 135
Woerden 107
Zaldensteiner 2, 50-52
Zaltbommel 11
Zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius 21
Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman 1, 7, 8, 10, 17, 21, 23-29, 99,
137
Bericht aan den Leezer 9, 17, 23, 26
Duitse vertaling 27, 29
Seldsaeme levens-gevallen 28
Vertoog over het caracter der schryvers 18
Aanhangzel 1, 4, 7, 18, 26-29, 99, 126
Zevenbergen, Y. 24, 27
Zon, eethuis de 33
Zuid-Holland
Zuidhollandse steden 73
Zwammerdam 107
Stadsgrachten 108
Stadspoort 107
Zwitserland 32, 49
Kanton Bern 49
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