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De Roode Duivel
Nop Maas
De afgelopen twee eeuwen zijn er heel wat humoristisch-satirische bladen verschenen
in Nederland. De meeste wisten hun bestaan niet erg lang te rekken. Wie na honderd
jaar kennis neemt van de inhoud van die bladen, staat vaak versteld van de tamheid
en onbenulligheid van het gebodene. Verdwenen die bladen snel doordat ze ook toen
al zouteloos gevonden werden? Of hielden onze voorouders er een geheel ander
gevoel voor humor op na? Zijn we soms te burgerlijk om levenskansen te bieden aan
echte satire? Of was de repressie van hogerhand verantwoordelijk voor de
opzienbarende kleurloosheid?

Louis M. Hermans

Er waren wel degelijk een paar bladen die niet voorzichtig waren, die op geen
enkele wijze subtiliteit nastreefden en die onbekommerd op de man speelden. Hun
felheid wortelde in hun ideologie. Voor een ideaal wil je eventueel de gevangenis
in, niet voor het louter amuseren van non-descripte abonnees die ook wel eens willen
lachen. Het weekblad De Roode Duivel, dat Louis M. Hermans1 van 1 augustus 1892
tot 13 december 1897 uitgaf, is zo'n blad dat je ook nu nog met plezier kunt lezen:
omdat het teksten bevat die door verontwaardiging en het goed recht van de
verongelijktheid geïnspireerd zijn; omdat het tegen de waardering van de officiële
geschiedenis ingaat; omdat het allerlei roddel en laster biedt die leven brengen in het
verleden.

Tegen troon, tegen beurs, tegen altaar
Het vignet in de kop van het blad bevat twee programmatische tekstbanieren:
‘Ontmaskering! geen genade’ en ‘Tegen troon, tegen beurs, tegen altaar’. Aan dat
programma hebben Hermans en zijn medewerkers zich integraal gehouden.
De troon bijvoorbeeld hield het blad wekelijks bezig. Willem III (‘Koning Gorilla’)
was in 1890 overleden. Emma (‘de Keulse pottemeid’) was regentes. De in 1880
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Omslag van De Roode Duivel, 23-10-1893

geboren Wilhelmina (‘Heintje’) zou pas in 1898 zelfstandig als koningin gaan
functioneren. In afwachting daarvan liet Hermans geen week voorbijgaan zonder te
wijzen op het inkomen van de Oranjes en de vraat- en drankzucht van de regentes.
En dat terwijl haar onderdanen honger leden. Ook werd voortdurend gesuggereerd
dat Emma een verhouding had met haar particulier secretaris De Ranitz en dat
derhalve niet Willem III de vader was van de jonge koningin.2 De rondreis die
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de beide koninginnen in de jaren '90 door het land maakten, werd begeleid met
karikaturen en teksten als die over ‘Wilhelmine de dure’, waarin de jonge koningin
zich tegoed doet aan de uitgemergelde borst van Nederland, en een afbeelding van
Wilhelmina als het gouden kalf, dat een diarree aan ridderordes over haar onderdanen
uitstort.

Smeerpoetsen
De Roode Duivel stelde er een eer in man en paard te noemen. Toen in 1893 in Den
Haag een schandaal uitbrak in verband met twee adellijke heren die zekere
betrekkingen onderhielden met onschuldige grenadiers, duidden burgerlijke bladen
de viespeuken slechts aan met initialen. De Roode Duivel berichtte echter: ‘De namen
van de twee adellijke smeerpoetsen te Den Haag, gesnapt bij het bedrijven van
tegennatuurlijke ontucht, zijn: BARON TAETS VAN AMERONGEN en JONKHEER VAN
DER SMISSEN.’ Ook de prostitutiebestrijders werden ontmaskerd. Op 1 mei 1893
schreef het blad: ‘In het stedelijk gasthuis alhier worden op de zalen voor geheime
ziekten, verschillende middernachts-zendelingen verpleegd.’ Maar het meest belust
was De Roode Duivel op geestelijken die seksueel in de fout gingen. Het jaar 1894
bood wat dit aangaat een rijke oogst. De Harlingse dominee J. Barger, de dichter van
de bundel Bloesems en knoppen (1875), misbruikte en vermoordde een zeventienjarig
meisje en werd daarmee de ‘blikken dominee’ uit het populaire liedje.3 In Den Bosch
vergreep frater Camille zich aan enkele aan zijn leiding toevertrouwde knaapjes.
Verder waren er verkrachtende en hoerenlopende dominees en een pater Stroet, die
een biechtelinge, de vrouw van een metselaar, verleidde. Een en ander leidde tot
gefingeerde berichten als: ‘'s Hertogenbosch. - Gedurende de laatste veertien dagen
heeft geen enkele geestelijke zich aan tegennatuurlijke ontucht overgegeven. Een
nadere bevestiging van dit gerucht wordt nog verwacht.’ Op 1 mei 1894 publiceerde
De Roode Duivel een karikatuur onder de kop ‘Na achttien eeuwen Christendom’.
Voor de kerken lopen wandelende reclameborden die werven voor de brochure De
kunst om met biechtelingen om te gaan door Pater Stroet, ‘Harnassementen te koop
of te huur voor kerkgangers’ en ‘Broeken met patentsluiting / Verkrachting onmogelijk
/ Voor R.K. leerlingen’. In het bijschrift zegt een wanhopige christen dat hij zich niet
meer veilig voelt in de kerk: ‘Men gaat gezond en wel naar 's Heeren bedehuis / En
komt, 't is waar, gesticht, maar ook doorschoten thuis.’
De aflevering van 23 oktober 1893 opende met het vers ‘De kuische priesterschap’,
waarin een ietwat curieuze dubbele aanklacht vervat was tegen de celibatairen. Eerst
wordt vastgesteld dat het instellen van het celibaat een verkrachting van de natuurwet
was, om vervolgens de beschuldiging van huichelarij uit te spreken aan het adres
van al die priesters die toch aan de natuurwet toegeven. Al die brave priesters snoepten
menig prettig nachtje bij de nonnen of bij vrome zusjes. Het ergste is dat de vrouwen
en jonge dochters zo verleugend zijn dat ze de priesters geheel ter wille zijn. Voor
alle duidelijkheid zijn afbeeldingen toegevoegd van
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voor en na de biecht. Priesters zijn in De Roode Duivel doortrapte fielten die een
moeder op bedevaart naar Kevelaer sturen om tijdens haar afwezigheid de dochter
te bezwangeren.

Een wanhopend Christen spreekt:
Naar 't godshuis zij mijn gang, zoo gaat het vrome zielen
Die graag voor 's Heeren woord deemoedig nederknielen;
Maar als ik ga, dan.... ja, dan.... 't dient met smart gezeid:
Dan voel ik.... groote God.... dan voel ik nattigheid;
Want ach... ik ben zoo bang.... zoo ijselijk bang voor schieten.
Een schutter dominee!!! Zou dat geen mensch verdrieten?
Men gaat gezond en wel naar 's Heeren bedehuis
En komt, 't is waar, gesticht, maar ook doorschoten thuis.
Plus daarbij gaan die lui ons dierbaar kroost verkrachten
En laten ons vergeefsch naar geestelijk voedsel smachten.
't Zij men een Roomsche is, 't zij men is Griffermeerd,
Onzeed'lijkheid is 't slechts, wat ons den priester leert,
En in het godshuis zelf, zoo vlekkeloos en heilig,
Is men, noch voor zijn eer, noch voor zijn korpus veilig.
Ik verwacht dus, Almachtig God, dat gij dees' wandel stuit,
Ach, kieper al dat vee, uw heilig woonhuis uit.
Uit De Roode Duivel, 1-5-1894

God zelf en zijn personeel
Een vermakelijke rubriek vormen de reeksen karakteristieken die van bepaalde
personen gegeven worden. Zo werd de diersoort ‘politie-agent’ op 17 april 1893
onder andere omschreven als: ‘Een wandelende bitterflesch’, ‘Een ongedierte op de
zweren van het zieke lichaam der maatschappij’, ‘De bloedhond op het erf der
kapitalisten’, ‘Het schoothondje van bordeelhouders en kinderverkrachters’ en ‘Een
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rotte kool bij een groenvrouw’. Op 18 juni 1894 werd de vraag ‘Wat is een God’
aldus beantwoord:
Een eeuwige werkstaker. - De broodgever van de firma dominee, pastoor
en rabbi. - Een vader, die het kleinste gedeelte van zijne kinderen in weelde
laat leven en het grootste gedeelte van honger laat verrekken. - Een
kleivormer. - Iemand die nooit is waar hij wezen moet. - Een maker die
zich om zijn maaksel niet bekommert. - De pendant van Hannes van 't
Lindenhout [de van uitbuiting en mishandeling beschuldigde weesvader
van Neerbosch]. - Een winstgevend artikel voor volksverneukers. - Een
rechter die nooit recht spreekt. - De fabrikant van zijn eigen konkurrent.
- De paljas van de kamferbroeken [bedoeld zal zijn: de celibataire
priesters]. - Een gepensioneerde fabrieksbaas. - Een logementhouder
zonder patent. - Het opperhoofd der planeetlezers, koffiedikkijksters en
waarzegsters. - De hersenschim van een krankzinnig brein. - Een
geëxploiteerd spookbeeld. - Een kindermoordenaar. - Het gordijn voor de
priesterlijke vuiligheden. Enzovoort, enzovoort.
Wat de godsdienst aangaat heerste er in De Roode Duivel een authentiek
Multatuliaanse geest. De wetenschap is de godin van de ongelovige, en iedere andere
godsdienst deugt niet. Ene V. Oudemaasstad schreef op 17 september 1894: ‘Ik zal
niet
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zeggen dat de Godsdienst tot niets goed is, integendeel, ze is (net als de oprechte
Haarlemmer Olie) overal goed voor en dat is juist wat haar zoo gevaarlijk maakt.’
Reacties op dit soort aanvallen op het christelijk geloof werden door De Roode Duivel
met zichtbaar genoegen soms afgedrukt. Op 25 september 1893 verscheen onder de
kop ‘Christezin!’ de tekst van een ontvangen briefkaart: ‘Aan het rapaille van den
Rooden Duivel. S T I K , B A R S T , V E R R E K ! Een Christen.’
Het verbaast niet dat De Roode Duivel met zijn afkeer van de godsdienst een
bloedhekel had aan confessionele politici. H.J.A.M. Schaepman, priester, dichter en
Kamerlid, mocht zich dan ook in de bijzondere aandacht van het blad verheugen.
Met zijn uitspraak dat de arbeider recht had op twee borrels, zo sneert De Roode
Duivel, leverde hij een wel heel opmerkelijke bijdrage aan de leniging van de
maatschappelijke nood. Onder het kopje ‘Oplossing van de Sociale Kwestie’ plaatste
De Roode Duivel op 25 december 1893 een ‘advertentie’ met de tekst: ‘Dr. Schaepman
vraagt een gezonde volksmin, voorzien van flinke jenevertitten.’
Ook bij Schaepman speelde De Roode Duivel op de man. Zo werd op 16 oktober
1893 een ‘Extra Belangrijk Bericht’ uit Den Haag opgenomen. De daar actieve
restaurateurs hadden unaniem besloten Schaepman uit hun etablissementen te weren
wegens zijn vraatzucht: ‘Onder anderen moet hij, volgens de pertinente verklaring
van een bekend hotelhouder te dezer stede, in één middag de navolgende spijzen
genuttigd hebben: 8 borden soep, 1 stuk vleesch van 5 pond, 5 kop aardappelen en
een schaal met 16 kroppen andijvie; 10 pannekoeken en 6 porties aspergies, benevens
9 flesschen wijn met 1 pond leverworst (waarvan hij in de Kamer al een stuk
afgevreten had). Vervolgens 1 halve meloen, 1 taart, 12 appelbollen en 3 pond druiven
en tot wegspoeling de bekende 2 borrels.’ Na consumptie van dit alles moest hij door
zes kelners naar ‘zekere plaats’ gedragen worden, alwaar hij anderhalf uur vertoefde
alvorens zich naar een kerkdienst te begeven.

Vijandelijke broeders en zusters
De linkse beweging is altijd verdeeld. Heel wat energie wordt dan ook besteed aan
onderling gekrakeel, dat vooral tot vermaak strekt van de zich verkneukelende
anti-socialisten. De socialist, letterkundige en handelsman Frank van der Goes was
niet bepaald een vriend van Hermans. In de ‘afgeluisterde alleenspraak van een groot
man’ (1 januari 1894) werd Van der Goes weggezet als een enorme ijdeltuit:
Ik, Frank van der Goes, wonderkind van de vroegste jeugd af, ik ben veel
te groot voor mijn tijdgenooten, zij kunnen mij niet naar waarde schatten.
[...]
Eerst trachtte ik de radikalen te leeren wat radikalisme is, de ezels waren
niet van mij gediend en zij lieten mij ongewaardeerd loopen.
Nu tracht ik de socialisten eindelijk eens te leeren, wat het socialisme
eigenlijk is, maar zij zijn te stom om mij te begrijpen en daarom word ik
door hen niet gesteld op de plaats waar ik behoor te staan, nl. aan het
hoofd van de partij en als redakteur van het partijorgaan.
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Ze moeten sukkelen met stumperts en schurken, totdat zy ten slotte zullen
inzien dat in mij alleen de verlosser schuilt.
Ik ben Frank van der Goes.

Gelukkig! Er is kans op een rechts ministerie. Voor ons komt werk aan den winkel.
Louis de Leeuw in Geïllustreerd Zondagsblad voor Katholieken, 28-7-1918.

Met satanisch genoegen begroette De Roode Duivel de ondergang van Van der
Goes' sociaal-democratisch weekblad De Nieuwe Tijd, dat als grafschrift meekreeg:
‘Zij kwam en zag en ging kapot.’
Van de vrouwenemancipatie moest De Roode Duivel ook niet veel hebben.
Wilhelmina Drucker werd in de ‘Proeve van een nieuwe encyclopaedie, oftewel
algemeen woordenboek van beroemde tijdgenooten’ omschreven als: ‘M E V R O U W
W I L H E L M I N A D R U K T E - Eene geëmancipeerde, met verf en poeder besmeerde,
de mannen als de pest hatende, toch altijd over hen pratende, met zichzelf dweepende,
altijd een eerewacht achter zich sleepende, trouwgrage ouwe vrijster.’ Daar zaten
wel zo'n beetje alle populaire vooroordelen in.
Waar geestverwanten al zo behandeld werden, kende De Roode Duivel zeker geen
clementie waar het tegenstanders betrof. Over de vruchtbare schrijfster Stratenus
heette het op 10 juni 1895: ‘Mejuffrouw Louise Stratenus, die in de Amsterdamsche
Courant zoo te velde trekt tegen het socialisme, zal, zoo luidt het bericht, wegens
verstoring van hare geestvermogens naar een gekkenhuis overgebracht worden. Velen
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twijfelen aan de waarheid van dit bericht, daar zij van oordeel zijn dat mejuffrouw
Louise Stratenus nooit geestvermogens bezeten heeft.’
In enkele van de laatste afleveringen van De Roode Duivel raakte Hermans in
polemiek met Alexander Cohen, die in zijn eenmanstijdschrift De Paradox afbreuk
probeerde te doen aan het martelaarschap van Hermans, die zojuist ontslagen was
uit de gevangenis waar hij een straf had uitgezeten wegens majesteitsschennis. Alsof
hij daar zelf niet aan meegedaan had, brak Hermans nu de staf over de burgeroorlog
die heerste in het kamp van het ontwaakte proletariaat: ‘De sociaal-demokraten
schelden op de revolutionaire socialisten, die dit weer met woeker terugbetalen; de
anarchisten schelden op revolutionairen en parlementairen, deze beide groepen laten
zich evenmin weer tegenover de anarchisten onbetuigd en het record daarin slaat de
heer Alexander Cohen, die iedereen die toont een beginsel te hebben de keus laat
zich te tooien met de geurige naam van strond-vlieg of het meer beteekenisvolle
mouchard (politiespion).’ En ondertussen lachte de bourgeoisie zich te barsten. Met
enige aarzeling stelde Hermans voor de strijd te richten op troon, beurs en altaar en
niet op de verwante fracties. Misschien heeft dit streven wel bijgedragen aan het
besluit de uitgave van De Roode Duivel te staken.
Vergeten werd het blad trouwens niet zo snel. Met name in roomse kringen bleef
de herinnering aan Hermans' schepping levend. Twintig jaar later nog werd aan De
Roode Duivel gerefereerd om te laten zien dat een socialistisch strijdblad als De
Notenkraker uitsluitend schreef met gal, vuil en modder.

Eindnoten:
1 Zie over Louis Hermans het aan hem gewijde artikel in Biografisch woordenboek van het
socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 2 (1987). De geschiedenis van De Roode
Duivel werd beschreven door Harry Hendriks in Engelbewaarder Winterboek (1979), p. 169-192.
2 Zie hierover: Nop Maas, ‘Regentes van Kikkerland’, in Parmentier 2 (1991) 3, p. 50-54.
3 Zie: Ewoud Sanders, Tararaboemdiee & de blikkendominee (1997).
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Asmodée
Nop Maas
Op 3 mei 1854 verscheen in Amsterdam de eerste aflevering van het weekblad
Asmodée. Meteen al in zijn beginselverklaring (‘Een programma, dat geen programma
is’) presenteert het blad zich als dwarsligger met de pretentie anders te zijn dan
anderen. Het is tegen het zittende conservatieve kabinet, daar is geen misverstand
over. Beloften doet het niet, om niet zelf op een kabinet te lijken. Niemand heeft de
redacteur aangeraden een weekblad uit te geven en marktonderzoek is er ook al niet
gedaan Het idee van het blad kwam spontaan op, nadat een aantal in 1853 en 1854
verschenen vlugschriften veel bijval vond. Over de naam van het blad zegt de
redacteur:
Asmodée was een booze geest, een duivel, of liever, zijne kleine gestalte
in aanmerking genomen, een duiveltje, die door eenen toovenaar of
duivelbezweerder, wie weten wij niet juist te zeggen, gevangen was
genomen en in eene glazen flesch werd bewaard. De toovenaar stierf en
later vond een ander de flesch, sloeg die op het bidden en smeeken van
Asmodée aan stukken, en bevrijdde den kleinen hinkenden duivel op deze
wijze uit zijne gevangenis.
Asmodée bezat de gave om de daken der huizen zoo doorzigtig te maken,
dat hij er doorheen konde zien wat er in die huizen voorviel. Om zijne
dankbaarheid te betoonen, nam hij zijnen bevrijder met zich mede op de
daken en liet er hem door heenzien, wat er in de woningen voorviel.
Welnu, het nieuwe weekblad wil ook verborgenheden aan het licht brengen, maar
het gaat niet, zoals andere blaadjes, in het privé-leven van mensen wroeten om ze
daarmee te chanteren. Het blad wil zich niet binden aan een partij en zal zoveel
mogelijk een schertsend en niet al te ernstig karakter hebben. Het is maar de vraag
of Asmodée nooit voor de verleiding van chantage bezweken is. Het blad deinsde er
niet voor terug lijsten van wanbetalende abonnees te publiceren, zolang de
openstaande rekening niet voldaan was.
Meer dan een programma spreekt de concrete inhoud van een blad. De eerste
aflevering roddelde over de uitblijvende burgemeestersbenoeming van Amsterdam,
gispte het huwelijksgeschenk van ƒ12.000,- dat de hoofdstad aan prins Hendrik gaf,
speculeerde over een audiëntie van dominee Bernard ter Haar (die de April-
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Het logo van Asmodée in 1856

Het logo van Asmodée in 1860

Het logo van Asmodée in 1865
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beweging van 1853 aanzwengelde) bij koning Willem III, verwelkomde het beroep
van de moderne dominee Meijboom in Amsterdam tegen de zin van de orthodoxe
Groenianen, rapporteerde een ruzie tussen minister Floris van Hall en de
koningin-moeder Anna Paulowna, herdacht de op reis naar Amerika met zijn schip
vermist geraakte R.L. Andringa de Kempenaer (vertrouweling van Willem II die
bemiddelde bij het afkopen van oppositiejournalisten), deelde een tik uit aan het door
dominees gedreven maandblad Volksbeschaving, Volksheil! en gaf een analyse van
de Aprilbeweging (de dominees lieten zich gebruiken en dachten dat het tegen het
herstel van katholieke bisschoppen ging; in feite was het slechts de bedoeling het
liberale kabinet-Thorbecke ten val te brengen). De aflevering eindigde met ‘Gemengde
Berigten’, in deze trant:
Te 's Gravenhage heeft zich een jongeman in de gevangenis opgehangen,
na vooraf te Voorburg al te gemeenzaam met zijn meisje onder één dak
gevrijd en daarna 12 schapen gestolen te hebben. Zoo uitmuntend wordt
er te 's Hage toezigt in de gevangenis gehouden. Als de Cipier Kaneel niet
beter oppast krijgt hij geen suiker bij zijn rijst- Te Zwolle heeft zich mede
een jongeling opgehangen, en te Maastricht een Marechaussée zich
doodgeschoten. - Prinses Hendrik heeft een rijksdaalder in het armenzakje
gegeven. Etcetera.
In dezelfde week dat het eerste nummer van Asmodée verscheen, stond de redacteur
van het blad terecht wegens ‘hoon en laster jegens den persoon en de waardigheid
des Konings en de voornaamste leden van de Koninklijke familie’. Euveldaden die
hij bedreven had in de brochure Een standbeeld in een zak, waarin hij de wijze aan
de kaak stelde waarop de nagedachtenis van Willem II door zijn familie behartigd
werd.
Achter het pseudoniem Asmodée ging de romanschrijver en oppositiejournalist
Jan de Vries (1819-1855)1 schuil, die inmiddels al een langdurige carrière van hele
en halve mislukkingen achter de rug had. In zijn lijvige roman De verborgenheden
van Amsterdam toonde hij zeker talent, zoals ook een aantal andere van zijn boeken
populair werd bij de lezers. Maar leven van de pen in Nederland was nauwelijks
mogelijk. In zijn postuum gepubliceerde roman De martelaar deed De Vries in
geromantiseerde vorm verslag van zijn treurige leven. Zijn mislukkingen schreef hij
voor een belangrijk deel toe aan de Nederlandse overheid, die hem op allerlei manieren
dwarszat. De levensbeschrijving van De Vries achterin De Martelaar werd geschreven
door zijn opvolger als uitgever van Asmodée, A.H. van Gorcum (1822-1865)2, die
optrad onder het pseudoniem Mulder II. De redactie werd aanvankelijk overgenomen
door H.G. Mulder (1828-1854), en in 1856 door Van Gorcum. Op zijn beurt werd
Van Gorcum opgevolgd door A.A.T. Visscher (1819 of 1821-1881), zoon van een
hoogleraar, aanvankelijk een succesvol advocaat, maar later een berooid journalist
die zich doodschoot te Brussel. Wellicht koos hij welbewust zijn geboorteplaats uit
voor de finale van zijn leven, aangezien hij publiceerde onder het pseudoniem Mr.
A. van Brussel.
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De drie achtereenvolgende redacteuren van Asmodée mogen personen met
verschillende opvattingen geweest zijn, ze hadden met elkaar gemeen dat ze tegen
het Oranjehuis en de heersende klasse waren en dat ze de belangen van het volk
bepleitten. Hun blad bevatte allerlei roddel en verdachtmakingen. Menige te goeder
naam en faam bekend staande negentiende-eeuwer moest in de kolommen van het
populaire en daardoor toch wel invloedrijke weekblad een veer laten. Het blad ‘richtte
zich tot de arbeidersklasse en de kleine burgerij en werd gretig gelezen in kroegen
en koffiehuizen’.3 Het speelde wel degelijk een rol in het debat over zaken als de
sociale kwestie, de prostitutie en de koloniën.
Over de oplage van het blad tasten we enigszins in het duister. Zelf gaf het blad
in 1870 op dat er 12.350 exemplaren afgezet werden. Voorwaar een indrukwekkend
aantal. In een necrologie van Visscher schreef het Algemeen Dagblad van
Nederlandsch Indië in 1881: ‘De Asmodée, in 't Hollandsch uitgegeven, is hoe langer
hoe meer gaan prospereeren. Als het éénig orgaan der ontevredenen in den lande,
trekt het de grootste dagblad-oplage in Nederland - ook boven het Nieuws van den
Dag’. Maar een in 1882 verschenen inventarisatie geeft voor Asmodée slechts 4000
exemplaren op en voor het Nieuws van den Dag 25.000 (en 9000 exemplaren voor
het zondagsblad van deze krant).4
Een van de bêtes noires van Asmodée was de gevierde dichter en romanschrijver
Jacob van Lennep (1802-1868). Meteen in de ‘Gemengde Berigten’ van 3 mei 1854
kwam hij al voor: ‘Mr. J. van Lennep is bezig zijn renommée te sloopen en voor
afbraak te verkoopen, met medewerking van Compagnons’. Dat sloeg op het
humoristische boekje Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands, dat Van Lennep
& Comp. in afleveringen liet verschijnen. Normaal gesproken zou Asmodée wellicht
gesympathiseerd hebben met een dergelijk werkje, waarin in woord en beeld een
loopje genomen werd met het vaderlandse verleden. Maar in dit geval was het
aanleiding tot herhaalde aanvallen op de auteur, zoals op 17 mei 1854 met de bijdrage
‘Een stomp in het oog en een draai om de ooren toegediend aan Mr. J. van Lennep’.
De publicatie van de Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands werd wegens
alle commotie tussentijds gestaakt.5 Asmodée veegde ook daarmee de vloer aan: Van
Lennep stopte er alleen mee om te zijner tijd weer herkozen te worden in de Tweede
Kamer (21 juni 1854). Want de belangrijkste misdaad van Van Lennep in de ogen
van Asmodée was dat hij behalve letterkundige ook conservatief politicus was en in
die hoedanigheid van 14 juni 1853 tot 17 september 1856 namens het district
Steenwijk deel uitmaakte van de Tweede Kamer. Keer op keer werd Van Lennep
(‘de eerste komiek des kamers’) door het blad te grazen genomen. Voortdurend werd
erop gewezen dat Van Lennep niet vies was van plagiaat. Voorts werd met zekere
regelmaat eraan herinnerd dat Van Lennep in 1834 op het laatste moment
teruggehouden werd van een poging om - met achterlating van zijn wettige echtgenote
- naar Engeland te vluchten met zijn buurmeisje Doortje Ringeling.
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Karikatuur van Jacob van Lennep, uit Asmodée, 18 juni 1856

Op 27 december 1854 ging Asmodée uitgebreid in op Van Lenneps bijdrage aan
de Kamerdebatten. Bij een eerdere gelegenheid had deze gepleit voor
traktementsverhoging van diplomaten. In een recent debat vond iedereen de begroting
te hoog, maar achtte Van Lennep haar als enige te laag. De Kamer lachtte. Van
Lennep werd boos en vergeleek zichzelf met de klassieke profetes Cassandra, aan
wier voorspellingen evenmin geloof werd gehecht als aan die van Van Lennep. Vanaf
dat moment werd Van Lennep door Asmodée omgedoopt tot Ko Cassandra. Kennelijk
stelde Van Lennep ook nog dat soldaten niet al te doorvoed moesten wezen. Want
waren het niet ‘levende geraamten’ geweest die in de Tachtigjarige Oorlog de
Spanjaarden van de wallen van Haarlem en Leiden afweerden? ‘Het vette der aarde
behoort aan de rijken der aarde,’ becommentarieert Asmodée, ‘De armen kunnen
het doen met de beenderen, die de grooten afgekluifd hebben, opdat zij geen hinder
krijgen van het vet... Dikke, vette ambassadeurs en dood magere soldaten!!! - Men
moet er een Ko Cassandra voor wezen om zulke dikke en magere denkbeelden te
vormen...‘ Te zijner tijd, zo voorspelt Asmodée, zal Van Lennep een standbeeld
krijgen met het opschrift (in de stijl van de Tafereelen uit de geschiedenis des
vaderlands):
Om ons vaderland goed te representeeren.
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Moeten de ambassadeurs heel veel geld verteren;
Maar soldaten vechten en kunnen het best weêrstand biên,
Wanneer ze zoo mager zijn, dat men door hen heen kan zien...
Dit heeft Ko van Lennep in de Tweede Kamer klaar en duidelijk bewezen.
Verhongere dus het volk dan heeft men van geen vijand iets te vreezen.

Het aanstaande afscheid van Van Lennep als Kamerlid werd door Asmodée op 18
juni 1856 gevierd met ‘De staatkundige loopbaan van Ko Cassandra van Lennep,
beschreven door den kronykschrijver Nicodemus Maccabëus’. In de stijl van het
apocriefe Bijbelboek wordt een bezoek van Van Lennep aan zijn kiesdistrict
beschreven. Het ‘verslag’ gaat vergezeld van een karikatuur in de trant van de
illustraties bij de Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands:
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...toen hij zich bevond in den boezem zijner kiezers, in den lande Steenwijk,
ende toen hij aanschouwde de onafzienbare rei van sneeuwwitte
slaapmutsen, van dewelke hier en daar slechts de pluimpjes te zien waren,
- gelijk de witte mijlpaaltjes langs den weg, - toen verhief hij zich in zijn
rijtuig ende voor elke kiezerswoninge maakte hij eene elastische buiginge
ende de woorden vloeiden van zijne lippen als honig en stroop, ende hij
won de herten van alle die geslaapmutste lieden ende zij beantwoordden
zijne elastische buiginge met eene buiginge, ende zijne zoete woordekens
met de zwijgende tale der diepe ontroering ende der tranen [...].
Het komieke optreden van Van Lennep in de Kamer zinde de Steenwijkers volgens
Asmodée steeds minder. Van Lennep zou als afgevaardigde van Steenwijk opgevolgd
worden door A.J. Duymaer van Twist, de oud-gouverneur-generaal van Indië die
even later door Multatuli aangeklaagd zou worden in de Max Havelaar.
Ook na zijn vertrek uit de Kamer bleef het weekblad Van Lennep kritisch volgen.
En nooit kon deze iets goed doen. Of het nu een pleidooi was voor het behoud van
de Waag in Amsterdam of een waarschuwing tegen te veel Franse vertalingen, steeds
werd Van Lennep terechtgewezen. De voordracht van het gedicht ‘De dochters van
Koning Pretra’ in Alkmaar oogstte volgens het weekblad verontwaardiging van de
toehoorders ‘over de schaamteloosheid, waarmede Ko van Lennep een der
onzedelijkste, vuilste pruldichten, welke ooit vervaardigd zijn, durfde voordragen,
in tegenwoordigheid zelfs van verscheidene dames, die hij door zijne onkiesche
rijmelarij menigen schaamteblos op de wangen joeg...’ (5 november 1856). ‘Kootje
van Lennep schijnt nu ook nog een tweede Boddaert te willen worden...,’ werd daaraan
toegevoegd, in een poging Van Lennep maar meteen bij de pornografen weg te zetten.
Dat laatste probeerde Asmodée nog krachtiger in 1860. De aflevering van 30 mei
leek wel een themanummer over Van Lennep. Zijn anoniem gepubliceerde, tegen
de grondwet van 1848 gerichte brochure Wachter! Wat is er van den nacht? werd
besproken onder de titel ‘Een nieuw geschrift van den paskwillen-schrijver Ko
Cassandra’. Van Lenneps pleidooi in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen
om ambtenaren beter Nederlands te leren, werd vertaald in een voorstel om
zondagsscholen op te richten voor referendarissen. Verder werd de veranderlijke
houding van de gehate journalist Iz.J. Lion ten opzichte van Van Lennep in het licht
gesteld (met opnieuw een verwijzing naar de affaire-Ringeling). Als klap op de
vuurpijl bevatte het nummer onder de kop ‘Erotica’ een advertentie voor Offeranden
op het altaar van Amor en Venus, geschreven door Ko Cassandra en uitgegeven door
Mulder II, de redacteur en uitgever van Asmodée.
De Offeranden zijn een zeldzaam geschrift. Mij is alleen een herdruk door J.H.
Moesman uit 1987 bekend.6 De titels van de verzen in deze herdruk komen slechts
ten dele overeen met die in de advertentie. Wellicht is de herdruk incompleet of gaat
hij terug op een andere editie dan die van 1860. Maar misschien komt de discrepantie
gewoon voort uit slordigheid van de uitgever.
‘Blijven ook uw' poez'le dijtjes, / Even mollig, even zacht! / 't Is zoo prettig voor
de bijtjes, / Die ge
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in 't heiligdom verwacht’, wordt in een voorzang ‘aan alle schoonen’ toegeroepen.
‘Het opperhoofd van 't Prikken-Eiland / Heet: Koning Paal, / En zijn gepruikte
gemalinne: / De schoone Ovaal’, heet het verderop. Het intrigerende
‘hompelpompelspel’ gaat zo:
‘Laat ons eens hompelpompelen!’
Vroeg Willem aan zijn' bruid; ‘Wat,’ lachte 't meisje luid:
‘Wat voeren wij dan uit?...’
‘Wel’, sprak de looze guit:
'k Zou d'êelste huw'lijksbuit,
Dan stoeijend overromp'len...
Want voor den lieven hompel,
Dien gij bezit, mijn bruid!
‘Leeft, gloeit en springt mijn pompel...’
‘Kom’, zei zij: ‘o karnuit!
Laat dan uw pompel dompelen,
En leer mij 't hompelpompelen!’

De vraag rijst uiteraard in hoeverre dit bundeltje inderdaad door Jacob van Lennep
geschreven is. Onmogelijk is dat zeker niet. Vaststaat dat Van Lennep menig schuin
versje geschreven heeft. In 1886, achttien jaar na Van Lenneps dood, deed de Leidse
uitgever A.W. Sijthoff nog veel moeite om de familie Van Lennep twee dikke delen
met erotisch werk van Van Lennep uit 1817-1822 terug te bezorgen, toen ene C. de
Bruijn die wilde drukken. In ieder geval zal Van Lennep de Offeranden niet zelf ter
uitgave aangeboden hebben. Waarschijnlijk vielen ze door slordigheid van zijn
vrienden in de ongewenste handen van Van Gorcum. Hoe dan ook, Van Lennep zal
niet gelukkig geweest zijn met deze publicatie.
Tot jaren na zijn overlijden bleef Jacob van Lennep als onderwerp in trek bij de
achtereenvolgende redacteuren van Asmodée. Na Jan de Vries, die hem tooide met
de bijnaam Ko Cassandra, en A.H. van Gorcum, die hem als pornograaf wegzette,
nam A.A.T. Visscher Van Lennep stevig onder handen naar aanleiding van de als
onzedelijk uitgekreten roman De lotgevallen van Klaasje Zevenster (waarin de heldin
op een bepaald moment bijna verkracht wordt in een bordeel). Als een ware vos die
de passie preekte7 ging Visscher/Mr. A. van Brussel ertegenaan, niet alleen in zijn
lijfblad, maar ook in een aparte brochure: Bestraffend woord aan Mr. J. van Lennep
over ‘Klaasje Zevenster’. Klaasje is het smerigste boek sinds Pieter Boddaerts
Erotische portefeuille, het is even vuil als het werk van Pigault Lebrun en Van Lennep
kleedde zijn muze in het hoerenpak: ‘Van Lennep heeft een boek gepubliceerd dat
elk man van eer en karakter, elk man van gevoel en betamelijkheid moet ten vure
doemen, als hij 't op de tafel vindt van zijn kind of de vrouw zijner keuze.’ Enigszins
beroemd werd Van Brussels uitspraak: ‘Neen, ik vat van Lennep bij het oor, sleep
hem zonder omwegen voor het voetlicht en geef hem dan een schop op
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die plaats, waarde rug een andere benaming krijgt [...].’ Van Lennep zelf schreef
Van Brussels aanval toe aan wraakzucht, omdat hij Visscher als advocaat enkele
malen voor de Raad van Discipline had gehad.8

Advertentie in Asmodée, 30 mei 1860

Vlak voor zijn dood verklaarde Asmodée Van Lennep nog kinds. En meteen na
zijn overlijden kondigde Van Brussel aan dat hij binnen afzienbare tijd Van Lennep
zou ‘schetsen zoo als hij was, niet zoo als de vriendschap hem voorstelde’, want:
ook over de doden niets dan de waarheid. Dergelijke beloften hield de manke duivel
overigens nooit, want er was altijd te veel actueels te onthullen en aan de kaak te
stellen.

Eindnoten:
1 Zie over J. de Vries: M.J.F. Robijns, Radicalen in Nederland (1840-1851). Leiden 1967; J.J.
Giele, De pen in de aanslag. Revolutionairen rond 1848. Bussum 1968; Bernt Luger, Wie las
wat in de negentiende eeuw? [Utrecht 1997].
2 Zie over hem het in noot 1 genoemde werk van Robijns.
3 Jacques Giele, ‘De oppositie der “volksmannen” (1850-1869)’ in: Tijdschrift voor Sociale
Geschiedenis, nr. 2 (sept. 1975), p. 171-218; citaat p. 184.
4 Zie J.M.H.J. Hemels, De Nederlandse pers voor en na de afschaffing van het dagbladzegel in
1869. Assen 1969, p. 678-680.
5 Zie over deze affaire M.F. van Lennep, Het leven van Mr. Jacob van Lennep. Tweede deel.
Amsterdam 1909, p. 84-96.
6 Te raadplegen op de afdeling Zeldzame en Kostbare Werken van de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek.
7 In een noot bij zijn brochure beweerde Van Brussel dat hij sinds 1855 het uitgave- en
advertentiebeleid met betrekking tot erotica veranderd had.
8 M.F. van Lennep, Het leven van Mr. Jacob van Lennep. Tweede deel, p. 235.
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Abraham Prikkie's Op- en Aanmerkingen
Nop Maas
Wie een succesvol en bewonderd buitenlands tijdschrift in eigen land wil navolgen,
zal in ieder geval enkele uiterlijkheden overnemen. Wie in de jaren negentig van de
vorige eeuw de Nederlandse pendant van het blad Punch wilde maken, zorgde er
dus voor dat hij een broertje in het leven riep van de met puntmuts en haakneus
toegeruste grappenmaker die in de tekst en de illustraties van het Engelse blad optrad.
De journalist Willem Smalt (1853-1915) bedacht samen met de tekenaar Jan Linse
(1843-1906) in 1891 het personage Abraham Prikkie als dragende figuur voor een
wekelijks verschijnend satirisch tijdschrift: Abraham Prikkie's Op- en Aanmerkingen
(1891-1896, met een gaping van enkele maanden in 1896). De Nederlandsche Punch
werd het blad natuurlijk niet. Alleen al de geringe omvang van vier pagina's deed
het Nederlandse blad verbleken naast zijn voorbeeld.

Uit de eerste aflevering

Abraham Prikkie wordt op de eerste pagina van de eerste aflevering (gedateerd 1
februari 1891) afgebeeld in zijn kantoor. Hij lijkt het zeer met zichzelf getroffen te
hebben. Aan de wand hangt een erediploma; gezeten aan zijn bureau heeft hij uitzicht
op maar liefst tweemaal zijn eigen hoofd, terwijl de boeken en papieren waarmee
hij zich omringt, suggereren dat hij overal verstand van heeft. Op het bureau een uil
met de helm van Pallas Athene als extra bewijs van wijsheid. Daarnaast een
verrekijker: vanouds het belangrijkste attribuut van de spectator, die als moralist en
humorist de maatschappij beschouwt. Ten slotte een speldenkussen, voorzien van
de puntige voorwerpen waarmee hij de wereld te lijf wil. De neus, de bakkebaarden,
het kuifje, het schoeisel en de achternaam van Abraham wijzen eveneens op de door
hem nagestreefde puntigheid.
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Kennelijk was het de bedoeling een hele menagerie van personages in het blad tot
leven te brengen. In de eerste aflevering stelt Abraham Prikkie zijn personeel voor.
Dat is bijna een complete krantenredactie: de van duidelijk joodse trekken voorziene
kunstverslaggever Oremus, sportreporter Jan Lenig, politiek verslaggever Terzake,
‘straatreporter’ Sluipdoor (een roddeljournalist), de heer Elevator voor het moderne
wetenschappelijke leven, Amadeus Rozegeur die de dames moet gaan vermaken, de
interviewer J. de Snapper, de huisdichter H.O. Merus (Hendrik Otto), de tekenaar
Jan Boontje en de militair correspondent Schuijtebroek. De meeste van deze figuren
komen echter in het zesjarige bestaan van het blad niet of nauwelijks meer voor.
De indruk bestaat dat het overgrote deel van de inhoud gevuld werd door Smalt
en Linse, waarbij Smalt vaak de onderwerpen van Linse's tekeningen bedacht. Over
Willem Smalt is niet zo heel veel bekend. Hij was van 1885 tot ongeveer 1902
medewerker voor beeldende kunst en - vooral - muziek bij het Rotterdamsch
Nieuwsblad, een populaire, gematigd liberale krant die probeerde te concurreren met
de NRC. Abraham Prikkie zal regelmatig gefingeerde telefoongesprekken publiceren
met NRC-hoofdredacteur Lamping, waarin deze grote man keer op keer het onderspit
delft. Uiteraard is er ook geen sprake van vriendschap tussen Abraham Prikkie en
het satirische blad Uilenspiegel, uitgebracht door NRC-uitgever H. Nijgh en deels
gevuld door redacteuren van die krant.
Als journalist had Smalt de reputatie van directheid en geestigheid. Aan zijn
eenmaal gevormde opinies hield hij hardnekkig vast. Zijn carrière verliep derhalve
bepaald niet voorspoedig. Aan het eind van zijn leven was hij, zoals H.J. Scheffer
schrijft in een aan hem gewijd boekje, vereenzaamd, miskend en gedesillusioneerd.
Een mooi detail is dat Smalt onverwachts overleed met de Ideën van Multatuli in
zijn handen.
Jan Linse leverde als tekenaar talrijke bijdragen aan het Humoristisch Album - een
uitgave van H. Nijgh die in de jaren negentig inmiddels afgezakt was tot een zeer
bedenkelijk niveau van zouteloosheid. Linse tekende voor dit blad niet enkel cartoons,
maar ook vele beeldverhalen. Zijn specialiteit waren getekende reportages van
tentoonstellingen, wedstrijden en andere publieke vermakelijkheden. Na Abraham
Prikkie zal hij nog bijdragen aan De Ware Jacob en zal hij van 1902 tot 1906 de
wekelijkse prent van De Nederlandsche Spectator verzorgen. Als de overlevering
ons niet bedriegt, was Linse een groot bewonderaar van de jenever en een
onverbeterlijke grappenmaker. Wie zich wel eens heeft afgevraagd hoe aan het eind
van de negentiende eeuw een tekenaar op de hoogte kon zijn van de fysionomie van
de af te beelden personages, krijgt een indicatie door de ‘Kennisgeving’ die enkele
malen in Abraham Prikkie werd afgedrukt: ‘Publieke personen, en in 't algemeen
allen die aan het openbare leven deelnemen, worden verzocht op mijne eerste aanvrage
hun portret in te zenden, om onze teekenaar in staat te stellen hun conterfeitsel zoo
gelijkend mogelijk te maken.’ Jan Linse heeft talrijke malen zichzelf afgebeeld in
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zijn tekeningen. De figuur van Abraham Prikkie zelf is echter geen portret van
redacteur Willem Smalt. Eén keer beeldt hij Smalt en zichzelf af naar aanleiding van
een karikatuur van de week daarvoor. De Franse Marianne was daarin op nogal
aanvallige wijze op de schoot gevlijd van de Russische beer. Dat leidde tot
commentaar, dat met een woordspeling beantwoord werd (zie afbeelding).

Uit Abraham Prikkie's Op-en Aanmerkingen, augustus 1891

Correspondentie
Het reilen en zeilen van Abraham Prikkie komt men hoofdzakelijk uit het blad zelf
aan de weet. Satirische en humoristische bladen probeerden doorgaans een nauwe
band te onderhouden met het publiek. De eerste aflevering bevatte al een oproep
voor een ‘vrouwelijke reporter’. Tevens bevalen uitgever en redacteur zich aan bij
de studerende jongelingschap en bij officieren van de landen zeemacht, niet alleen
voor een abonnement maar ook voor bijdragen. In het correspondentierubriekje aan
het slot van iedere aflevering belooft de hoofdredacteur alle ingezonden bijdragen
die geplaatst worden naar waarde te belonen.
Deze correspondentierubriek geeft, zij het lapidair, heel wat informatie prijs over
het blad en zijn bedoelingen. In principe worden binnengekomen op- en aan-
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merkingen beantwoord en reageert de redacteur ook op redactionele inzendingen.
Allereerst wil Bram het blad wel een beetje netjes houden. Niet ‘schandaliseeren
en insinueeren’, geen ‘straatuien’ en laster. In het blad is ook geen plaats voor
persoonlijke afrekeningen, waardoor natuurlijk een potentiële angel uit Brams
instrumentarium verwijderd is. Ook houdt Bram niet van naamgrapjes. Het publiek,
zo klaagt hij, wil telkens de behandelde kwesties op personen terugvoeren. De meeste
ongevraagde inzendingen zijn onbruikbaar. Veel komt van jongedames. Waar hij
erg de pest aan heeft, zijn bijdragen die de grappen uit zijn vorige aflevering nog
eens overdoen. De identiteit van de inzenders houdt Bram gegarandeerd geheim.
Rotterdam is de thuishaven van Bram, maar hij wil geen bijdragen die van louter
plaatselijk belang zijn. Zijn criterium is of de lezer geïnteresseerd is. Herhaaldelijk
laat hij weten zich buiten godsdienstige discussies te willen houden. Politiek
sympathiseert hij - uiteraard, zou men bijna zeggen - wel met de liberalen, maar dat
weerhoudt hem er niet van ook hen van zijn speldenkussen te bedienen. Eigenlijk
wil hij onpartijdig zijn. Hij neemt het op voor ‘verongelijkten en zwakken’, en voelt
meer voor de praktijk dan voor de theorie: ‘Een eerezuil in het hart van den werkman!
malligheid, wat hebt jelui daaraan? Dagelijks een goed maal in je maag da's beter.’
Hij is dan ook meer te porren voor een inzameling voor de noodlijdenden in Friesland
dan voor een collecte voor een huldeblijk aan de groothertogin van Saksen-Weimar.
Bij ons bestaat nog niet het juiste klimaat voor satire: ‘In Nederland is men er nog
niet aan gewend de menschen als karikatuur te zien, doch dat zal wel komen. Kijk
eens in de Floh Punch en Kikeriki, in welke zotte toestanden diplomaten en
kunstenaars worden afgebeeld. Het is vleiend om in een satiriek blad te komen, want
men moet er eene persoonlijkheid voor zijn.’ Hij vindt dat men aan zijn blaadje van
een dubbeltje in de losse verkoop niet dezelfde eisen mag stellen als aan bladen die
in heel Europa gelezen worden. Gedurende de eerste jaargang rept de redacteur af
en toe van de toenemende populariteit van zijn blad. Een boot wordt naar hem
genoemd, en zelfs een paard van Oscar Carré.
Natuurlijk mikt Bram op de actualiteit. Het blad is gedateerd op zondag, maar
verschijnt al op zaterdag. De redacteur wil de bijdragen het liefst uiterlijk dinsdag
binnen hebben, maar daar blijkt rek in te zitten. Donderdag, de dag dat het blad naar
de drukker gaat, blijkt ook nog te kunnen. De absoluut allerlaatste mogelijkheid om
er nog iets in te stoppen, is vrijdag in de vroege morgen.

De dames
Smalt gaf een vaste structuur aan zijn blad. De eerste pagina bevatte steeds een
karikatuur. De tweede bladzijde gaf een brief, afgedrukt in proza, maar wel degelijk
rijmend, over allerlei actuele, vaak politieke en soms ook internationale zaken. Die
brief werd beurtelings geschreven door Bram uit Rotterdam en zijn nogal radicale
tante Lien uit Amsterdam. Incidenteel is er een andere correspondent. De toon is
goed af te lezen aan een fragment (van 3 april 1892) waarin het
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orangisme van de pers en in het bijzonder de NRC op de hak wordt genomen.
Koningin-regentes Emma heeft aan haar dochtertje Wilhelmina een Arabische hengst
cadeau gedaan:
Dat Koninklijk Dier heeft me inderdaad alle Nederlandsche narigheid
doen vergeten en zoo innig gaarne zou ik van Het Vorstelijk Beest wat
meer willen weten. De Nieuwe Rotterdammer is wat dat betreft wel een
beetje republikeinsch kort van stof; ja, de soberheid van het bericht is
eigenlijk onvaderlandslievend grof jegens Het Paard en was ik kamerlid,
dan deed ik een interpellatie; want tantelief! het kan niet genoeg herhaald
worden de Nederlandsche natie heeft het recht ten volle ingelicht te worden
over hare dierste belangen. En hebben wij niet altijd trouw en liefhebbend
aan Het geliefd Oranjehuis gehangen. En zouden we ons dan nu weer over
Dat Paard met een kluitje in 't riet laten sturen? - Neen, meneer Lamping!
die willekeurige handelwijze zullen we niet langer verduren. U zult ons
beter moeten inlichten in uw veelgelezen krant omtrent Het Vorstelijk
Dier; want dat is het belang van het land. Hoe is zijn kleur, en meneer,
hoe de gesteldheid zijner beenen - in naam van het volk meneer Lamping
loop daar niet meer over henen en zeg ons nauwkeurig hoe Het Edele Dier
doet, wanneer het op den weg hier of daar een van zijn collega's ontmoet.
En de stal, om Godswil! de stal en de knechts, die Hem verzorgen! Met
uw hoofd, meneer! Zult U ons voor die verzorging moeten borgen.
De laatste twee bladzijden bevatten kleinere bijdragen, voor een deel weer
ondergebracht in rubriekjes. Bram telefoneert wekelijks met een minister of andere
in het nieuws staande figuur; hij luistert aan de deur van zulke mensen; zuigt dingen
uit zijn duim; publiceert telegrammen en averechtse beursberichten. In de rubriek
‘Celebriteiten’ worden door Linse getekende portretten opgenomen van jubilerende
of overleden acteurs, letterkundigen en kunstenaars. Af en toe heet deze rubriek
‘Colibriteiten’, een aanduiding voor onbetekenende schijngrootheden.
In principe komt iedere actualiteit in aanmerking: van belastinghervorming tot de
tournee van de Amerikaanse kwakzalver Sequah; van het wangedrag van de
Amsterdamse politie tot het bezoek van de Duitse Keizer en notarissen die met de
noorderzon vertrekken. Opmerkelijk is de adhesie die Abraham Prikkie lijkt te
betuigen aan de Atjehers die in oorlog zijn met de Nederlandse kolonisator in Indië.
Ook de vrouwenemancipatie komt af en toe aan de orde. Er zijn de ietwat
ondeugende cartoons die van alle tijden zijn. Maar een aantal versjes zijn wel
interessant doordat ze de heren der schepping een spiegel voorhouden door de normale
verhoudingen der seksen om te keren. Weliswaar duidt de vermelding van de feministe
Wilhelmina Drucker op satirische bedoelingen ten aanzien van de
vrouwenemancipatie, maar in een gedicht als ‘Onze meisjes. (Naar Mejuffrouw
Drucker's wensch)’ wordt evenzeer gewezen op het dubieuze gedrag van de heren.
Een clubje sigaren rokende meisjes loopt door Rotterdam. Een verlegen en schuchtere
jongeman slaat zijn ogen neer terwijl hij hen passeert. ‘Een weergaasch aardig ventje!’
roept een van de jongedames. Zij dringt de jongen haar gezelschap op, begeleidt
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hem naar huis en dwingt hem een zoen af. Waarna ze het café opzoekt om verslag
uit te brengen aan haar vriendinnen.

Uit de aflevering van oktober 1891
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Uit de aflevering van april 1893

Smalts eigen professie is bemerkbaar in de grote aandacht voor kunst en cultuur,
zoals voor het eindeloze getob met de opera in Rotterdam en voor de toneelwereld.
Wat de letterkunde aangaat, zijn er natuurlijk parodieën op het werk van de Nieuwe
Gids-ers. Vooral Van Deyssel en Gorter moeten het daarbij ontgelden. De Nederlandse
vlag wordt ‘naar Gorterschen trant’ bijvoorbeeld zo bezongen:
Fijnroodwitblauwdoekige-stokomhuwende vlag
Wat kringelt en cingelt gij flapperend;
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Uw gelijndstukbaniglinnen op deez' feestelijken dag,
Leiblauwhooghoog-stadstoren-afwapperend.

Op 22 november 1891 draait de redacteur de kraan dicht: ‘Ik neem nu vooreerst geen
(meestal slechte) imitaties van Gorter meer.’ Daar zullen de lezers niet echt rouwig
om zijn geweest.
Aardig is het portret dat Bram van zichzelf opneemt in oktober 1891 naar aanleiding
van de pointillistische werken van Jan Toorop. Het oprukkende symbolisme wordt
in april 1893 niet onaardig geparodieerd door Jan Linse. De ‘Moderne kunstkritiek’
was al eerder in versvorm voorgesteld:
[...]
Om woorden hoeft men nimmer verlegen te staan,
Want daartoe behoeft men slechts den nieuwen Gids open te slaan.
Men spreekt maar van ruischende harmonien,
Van machtige fanfares en kleuren-symphonien,
Die zelfs kristallen schotels aan 't rinkelen doen gaan [...]
Voorts kan men nog spreken van harmonische sensaties,
Van bloemtooi en bloemengratie, van transformaties,
Van bloemen, van geuren en kleuren, die den achtergrond drenken,
En langs den wand druipen, wat sterk aan van Deyssel doet denken.
Voegt men hierbij nog lyrische ontboezemingen en jubelzangen,
Dan heeft men alle uitdrukkingen bijeen, die men kan verlangen,
Om een prachtig couranten-artikel op te stellen,
Over een tentoonstelling, van schilderijen ofte wel aquarellen.

Een dergelijk versje maakt tegenwoordig een wat brave indruk en lijkt te wijzen op
conservatieve trekjes van de steller ervan. Omdat zijn terrein de actualiteit is (en dan
vooral hetgeen zich als nieuw voordoet), is de satiricus tot op zekere hoogte gedoemd
de rol van hoofdschuddende oude paai te spelen. Ook al klinken Abraham Prikkie's
uitlatingen ons soms wat oubollig in de oren, in zijn tijd moet menige speldenprik
die hij uitdeelde, raak aangekomen zijn. In feite preludeert zijn betrekkelijk
succesvolle blad op de gouden decennia die aan het begin van de twintigste eeuw
voor satirische bladen in Nederland zouden aanbreken.
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De Ware Jacob
Nop Maas
Liefhebbers van humoristisch-satirische bladen zaten goed aan het begin van deze
eeuw. Vanaf 3 oktober 1901 konden zij zich wekelijks vermeien in De Ware Jacob,
een genoegen dat ze tot 13 juni 1910 zonder onderbreking konden smaken. Daarna
werd het een beetje kwakkelen: drie maanden lang moesten ze bij de kiosk vragen
naar De Rare Jacob, maar van 17 september 1910 tot 20 december 1911 droeg het
blad weer zijn oude naam. Daarna viel er een gat. Even leek er nieuw leven
mogelijkvan 30 november 1914 tot 4 april 1916-, maar toen viel het doek voor dit
vermakelijke tijdschrift. Er verscheen daarna alleen nog een aflevering in november
1928, bij gelegenheid van een van de vele jubilea van J.H. Speenhoff.
Speenhoff is nu voornamelijk nog bekend als zanger van levensliederen, maar in
De Ware Jacob was hij ook als tekenaar actief. In de eerste aflevering is hij samen
met Chris Kras Kz. (Jan Feith) verantwoordelijk voor de karikaturen. De belangrijkste
inspiratiebron voor het blad is natuurlijk de actualiteit, vooral die van de politiek.
Naast Abraham Kuyper is in de eerste aflevering ook de internationale politiek
prominent aanwezig: achter de met advertenties gevulde omslag - onderbroeken van
Jansen & Tilanus en paling in gelei van B. van der Sluys - wordt op de redactionele
omslag Engeland (John Bull) om zijn bloedige optreden in Zuid-Afrika om de oren
geslagen met een bijbeltekst uit het boek Ezechiël.
In de prospectus die is afgedrukt op de achterkant van het eerste nummer wijst De
Ware Jacob op de Engelse Punch (dat wil zeggen, die van voor de Boerenoorlog)
als voorbeeld. Hij wil het niveau van satire en humor opkrikken door partijloos en
onafhankelijk kritiek te leveren op hetgeen kritiek verdient in politiek, kunst en
maatschappelijk leven. De naam van het blad lijkt echter te wijzen naar het Duitse
blad Der Wahre Jacob. Om alle misverstand te voorkomen, plaatst de redactie ook
nog het tekstje ‘Wat De Ware Jacob wil’, met ronkende en helemaal niet
humoristische formules als ‘de Waarheid zoeken overal en Haar dienen met goeden
smaak en wat humor’ en ‘eerbied kweeken voor eerlijke overtuiging, strijd voeren
tegen wat onwaar, onedel en streberig is’. Ook hier weer de pretentie een fris element
te zijn in Nederland: ‘den humor in ons land wat hooger helpen leiden dan tot ver-
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taalde en met slappe teekeningetjes verluchte witzen uit immoreele en zoutelooze
buitenlandse periodieken’ en ‘de satyre verheffen boven de twee borrels van
Schaepman, de zaag van Kuyper en het meneerschap van Troelstra’. De
welsprekendste beginselverklaring is het (moeilijk te reproduceren) tekeningetje dat
het omslag van een aantal jaardelen siert. De Ware Jacob zit daar als een tweede Sint
Joris te paard en prikt met zijn lans in de draak van domheid, opgeblazenheid en
zelfzucht.

1 Uit De Ware Jacob, 24 december 1902
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2 Uit De Ware Jacob, 1908

Zoals ieder blad bedient ook De Ware Jacob zich van vaste rubrieken. Zo wordt
wekelijks de rubriek ‘Met schaar en lijmpot’ gevuld met stijlbloempjes uit de
periodieke pers - te vergelijken met ‘Geknipt voor u’ in Vrij Nederland - en start er
al meteen een reeks karikaturen van ‘Beroemde Tijdgenoten’. Op 24 december 1901
tekent Arie van Veen de NRC-criticus Johan de Meester in gesprek met J. van
Schevichaven (beter bekend als de detectiveschrijver Ivans) over diens jongste
lettervrucht Edel metaal (afb. 1).
Meer dan een blad als De Notenkraker schenkt De Ware Jacob aandacht aan de
wereld van kunst en cultuur. Een beetje schilder, schrijver of componist vond te
eniger tijd zijn kop terug in het blad. Meestal betreft het een min of meer karikaturaal
portret. Maar soms gaat het verder. Toen Willem Paap in 1908 zijn roman over de
beurswereld, De doodsklokken van het Damrak, publiceerde, beeldde Patrick Kroon
hem in De Ware Jacob af als een hond die zijn drollen deponeerde op de stoep van
Berlages schepping (afb. 2).
De Ware Jacob zelf wordt afgebeeld als een mannetje met hoge hoed en uitbundige
vlinderdas. In een helder karikatuurtje van Speenhoff speelt hij op 22 februari
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1902 de vredestichter tussen Frans Netscher en J. de Koo, die elkaar in De
Amsterdammer van 16 februari 1902 in het haar zaten over Gerard van Hulzen, die
in De Koo's De Amsterdammer een tijdschriftenrubriek was begonnen die
concurreerde met Netschers Hollandsche Revue (afb. 3). Het bijschrift luidt:
DE KOO EN NETSCHER IN DE GROENE
De heer Netscher scheldt:
Ik zal inmiddels mijn neus boven dit vuiligheidje van den heer De Koo
dicht-knijpen.
(De Koo) een man die in de achting van het publiek de grenzen van het
fatsoen zelf het slechtste kent.
...Die zich te buiten gaat aan lakeien-familiariteiten en een
dienstbodentaaltje.
De blanke wapenrusting van dezen ridder is niets dan een goor vies
huisjasje.
Welke vunzigheden het geschrijf van den heer De Koo heeft doen
opwasemen...
...dat wij hem in zijn gezicht spuwen, dat dit een liederlijke infamie van
hem is, de man die door niemand au sérieux wordt genomen, die iederen
Zaterdag voort het geheele land voor Paljas speelt.
En de heer De Koo scheldt:
...hoe het met het neusje, maar ook met het zieltje van dezen man gesteld
is.
...het komt er op één leugen niet bij hem aan.
...want al heb je een buik als een Turksche trom, een paar handen als
bekkens en een mond als een schuiftrompet... daar zijn er altoos, die je
lijfje niet voor vol aanzien en je de broek willen opbinden...
...gij jodenzoon uit het sous-terrain van een burgermanswoning...
...Verschijn voortaan iets beter verzorgd van schoeisel, linnengoed en
nagels...
En Jacob merkt op:
O, welk een toon, meneeren, ziet, gij zijt geen appelwijven! Het staat zoo
leelijk als geleerde lui zoo kijven!
Een specialiteit van De Ware Jacob waren themanummers. Enkele keren werden
‘badnummers’ uitgegeven, waarin de genoegens en vooral ook de ongenoegens van
het strandleven in woord en beeld uitgeserveerd worden. Omdat De Ware Jacob een
humorist is, vindt hij in 1903, als hij een aflevering wijdt aan de zeven hoofdzonden,
een achtste hoofdzonde uit: ‘De kunst met hare beoefenaren is de meest cardinale
zonde die alle andere zonden omvat. Ijdelheid, domheid, onkuischheid, gierigheid,
afgunst enz. enz. alle soorten zonden vereenigen zich in de achtste zonde, de kunst.’
In de uitwerking die ‘Professor Frederik Niemendal’ aan deze gedachte geeft in
verband met de dichtkunst, zijn allerlei referenties aan de gedichten van Willem
Kloos terug te vinden:

Nop Maas, ‘Satirische tijdschriften in Nederland’

139

3 Uit de aflevering van 22 februari 1902

4 Uit de aflevering van 1 augustus 1903

5 Uit De Ware Jacob, 14 juni 1902

De dichtkunst! De Dichters! Hun ziel is als een bootje, dat drijft zonder
reden, en mijmert op het ploffen van den riemslag. Hun oogen branden
met felle randen, hunne klamme handen betasten de wanden; zonder
gelach, zonder geween liggen zij gestrekt, beweegloos gestrekt starend en
stom inden nacht. Zij gaan hun leven in orgiën door, vol van muziek en
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vreugden onuitsprekelijk, hun smart gaat in losbandigheid te loor, want
hun lijf en hun trots zijn onverbrekelijk. Zij houden den spiegel van uw
zonden op voor uw bezoedeld aanschijn, rijp van zonden, zij, die de rijpt'
van uwer zonden knop, steeds verafschuwden en toch nooit inzien konden,
dat alles wat gij deedt, een wonde te meer was, in uw wonden-volle kop.
Het bloed stroomt door hun ad'ren al geweldig en wil niet kalm zijn, schoon
zij 't opdonderend bewegen temmen tot beven van verwonderd zien naar
henzelf en naar 't meer dan geweldig rondwent'len dezer wereld, die
verhongerend naar eeuwental zal groeie' een groot-fier-heldig geslacht,
waar dit geslacht op staar' bewonderend...
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De schilders doen volgens de hooggeleerde aan echtbreuk en gebruiken meer jenever
dan waswater. En het ergste zijn de kunstcritici: ‘Gingen in vroeger tijden jongelieden,
die voor niets meer deugden, in wijnen reizen of in rijwielen handelen, thans gaan
zij, die alle hope hebben laten varen, zich aan kunstkritiek te buiten.’
Bad, zomer, reizen en vakantie zijn veelgebruikte onderwerpen voor
themanummers. De onuitroeibare neiging van de mens om tijdens zijn vakantie
zoveel mogelijk zijn eigen huishouden te verplaatsen, werd in augustus 1903 door
Kras geparodieerd door een zeer vroeg ontwerp van wat later de camper zou worden
(afb. 4). Maar ook beroepsgroepen - schilders, musici, medici - of afzonderlijke
kunstenaars - Jan Linse, Jacobus Doncker, Wilhelm Busch - hebben hun eigen
nummer. En grote feesten als carnaval, kerstmis, kermis en sinterklaas gaan ook niet
onopgemerkt voorbij. Steeds worden actuele personen en toestanden op de hak
genomen. Bij gelegenheid van sinterklaas in 1904 wordt Lodewijk van Deyssel - die
tevergeefs probeert munt te slaan uit voordrachten van eigen werk - uitverkochte
zalen toegedacht in wereldsteden als Tietjerksteradeel, Kethel en Borne; en achteraf
vele lauwerkransen en gunstige kritieken - een ‘zeer lastig verkrijgbaar artikel’. Het
medisch nummer uit 1905 stelt in woord en beeld diverse artsen voor. A. Aletrino
krijgt natuurlijk weer de Pijpelijntjes-affaire van Jacob Israël de Haan nagedragen:
De heer Pijpelijntjes ontzag zich niet
Aletrino, een kraan op medisch gebied
Met ‘goeie Aletrino’ aan te spreken.
Ja, ja, Aletrino, dat komt er van
Wanneer gij, zeergeleerde man,
't Goed recht van het uranisme gaat preken.

Aardiger is dit vers, uit het badnummer van 1907:
Badende knapen (naar Hélène Swarth)
Mild zaait de zon, door 't klaterloof der popels,
Haar gouden spranken op het stroomend water,
Waar, slank en blond, twee vlugge knapen zwemmen,
Als zwanen, blank en fier als jonge goden.
Op hals en armen beeft der blaad'rens schaduw
En vonk'lend bloeit, van beider breede schouders,
In 't golvenblauw een regen van juweelen.
Plotz zegt de één: Vort, Kees pak gauw je biezen,
Daar komt verdraaid zoo'n pestkop van een smeeris!

Nop Maas, ‘Satirische tijdschriften in Nederland’

141
Een veelgebruikte humoristische techniek van De Ware Jacob in zyn omgang met
de letterkunde is de letterlijke, averechtse illustratie Chris Kras Kz. begint op 14 juni
1902 de reeks ‘Beroemde Boekomslagen’ met een verbeelding van Het late leven,
het tweede deel van De boeken der kleine zielen van Louis Couperus (afb. 5).
Iemand als Henriette Roland Holst was een gewild onderwerp voor
humoristisch-satirische bladen. Zie bijvoorbeeld dit liedje, dat verscheen in De Rare
Jacob van 15 juli 1911:
Henriette Roland Holst,
Hi-ha-ho!
Die kon zwetsen allerdolst,
Hi-ha-ho!
Die schreef boeken allerdolst
Hi-ha-ho!
Over Holland op z'n holst.
Hi-ha-ho!
En nu ligt de brave Jet
Hi-ha-ho!
Afgemat en ziek te bed;
Hi-ha-ho!
Rustend van d'r zware krijg,
Hi-ha-ho!
En ze doet 'n groote zwijg.
-.-.-!
Maar op eens kreeg zij een gril,
Hi-ha-ho!
Zweeg voor immer muizestil,
-.-.Na 't verkonden aan 't publiek!
Hi-ha-ho!
‘'k Doe niet meer in politiek.’
-.-.Op d'r hoofd 'n zak met ijs,
Hi-ha-ho!
Droomt ze van 't Paradijs,
Hi-ha-ho!
Waar ze 'n extra-troon bestijgt,
Hi-ha-ho!
Als de eerste vrouw die zwijgt.
Hihi-haha-hoho!

Je kunt een vooraanstaande dichteres zijn en een bekende, zij het in de marge
opererende, politica, humoristen zullen je altijd pakken op het lulligste punt dat
voorhanden is.
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