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Portret van Gerrit Paape, gravure door M. de Sallieth, 1788. Dit portret werd in de meeste exemplaren
van Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap als aparte bijlage mee ingebonden.
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Inleiding
De schrijver Gerrit Paape (1752-1803) bepaalde zich in de jaren van zijn ballingschap
niet tot kniezen: hij schreef en schreef. Om in zijn onderhoud te voorzien schreef hij
boek na boek, in elk geval veel meer dan door de gemiddelde literatuurbeschouwer
in die tijd voor wenselijk gehouden werd. Literair correcte schrijvers schreven
moeizaam, publiceerden niet veel en al helemaal niet om den brode. Paape kon zich
de luxe niet veroorloven om zo'n schrijver te zijn. In 1792 deed hij in Mijne vrolijke
wijsgeerte in mijne ballingschap een boekje open over zijn eigen leven. Wie zichzelf
zo verkocht, moest over een groot ego beschikken of ten einde raad zijn.
Wanhoop vergezelde de patriotse schrijver al in 1787 toen hij zich net als veel
geestverwanten uit de voeten moest maken. In september van dat jaar had een
Pruisische interventie een einde gemaakt aan de reeks lokale revoluties in de
Republiek. Die kleine omwentelingen dreigden een vervolg te krijgen op nationaal
niveau. Aanleiding voor de interventie vormde uiteindelijk de befaamde belediging
die de echtgenote van Willem V, de Pruisische prinses Wilhelmina, getroffen had
nabij Goejanverwellesluis. Ook de door Paape ondersteunde revolutie in Delft, de
stad van zijn jonge jaren, was door die interventie ongedaan gemaakt. Hij had na de
ommekeer van september 1787 in Delft niet veel vrienden meer. Bijltjesdag wachtte
hij niet af. Hij maakte dat hij weg kwam.
Voor een geschikte schuilplaats was Paape in de rumoerige jaren na 1787 steeds
verder naar het Zuiden afgezakt. Overal waar de gevluchte schrijver kwam, woedde
er revolutie: in Antwerpen en Brussel was hij getuige van de Brabantse Revolutie
en naar Frankrijk vertrok hij in het jaar van de Franse Revolutie. In 1791 en 1792,
de jaren waarin hij zijn autobiografie schreef, woonde hij met vrouw en zoon in
Duinkerken. Daar had zich met toestemming van de Franse overheid een patriotse
kolonie ‘emigranten’ gevestigd. Naar goed vaderlands gebruik werd de tijd in
ballingschap gedood met meningsverschil en factievorming. De behoefte om op
riskante wijze partij te kiezen in de Franse Revolutie was beperkt.
De ballingen bevonden zich in meerderheid op veilige afstand van gevaarlijke
revolutionaire centra als Parijs en Lyon. Zelfs in en om Duinkerken was men dichter
bij het vuur en het rumoer dan degenen die in het benarde vader-
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land de God van Nederland dankten dat het Hem behaagd had om stadhouder Willem
V in zijn waardigheid te herstellen. Echo's van het revolutionaire kabaal bereikten
Duinkerken eerder dan de Republiek.
In de Republiek had men Paape intussen de eer van een proces bewezen. Hem
werd majesteitsschennis ten laste gelegd. Zijn vlucht werd hem daarbij in zekere zin
als schuldbekentenis aangerekend: in 1789 kon Paape in de krant lezen dat het Hof
van Holland hem verbannen had uit Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland. De weg
terug leek voor Paape daarmee moeilijk begaanbaar. Met enig pathos maakte hij in
zijn autobiografie melding van de officiële verbanning. Voor financiële ondersteuning
door de Franse autoriteiten kwam hij vermoedelijk niet in aanmerking. De schrijver
moest zelf in zijn onderhoud voorzien.
In Duinkerken vestigde Paape daarom een zogenaamde ‘Boekenfabriek’. In zijn
autobiografie beschrijft hij die fabriek: een kamer waarin hij als arbeider van het
woord urenlang las en schreef. Het schrijven wordt in een vast ritme onderbroken
door kopjes thee en wandelingen. In zijn ‘Boekenfabriek’ werkt de schrijver op
Spartaanse wijze aan een kolossaal oeuvre. Zo mocht Paape zich graag aan zijn lezers
presenteren! Maar uit archivalische gegevens blijkt dat Paape in ballingschap niet
slechts schreef. Zoals meer broodschrijvers bemoeide hij zich intensief met de uitgave
en distributie van eigen en andermans werk, als een officieuze boekverkoper-uitgever.
In de jaren van ballingschap onderhield de schrijver als vrije jongen ‘illegale’
betrekkingen met uitgevers in de Republiek: hij leverde kopij en elders gedrukte
boeken; hij correspondeerde en bemiddelde. Daarbij leverde hij boeken aan andere
ballingen.
In die Duinkerkse ‘Boekenfabriek’ van Paape ontstond Mijne vrolijke wijsgeerte
in mijne ballingschap. In 1792 ging het nieuwe boek de wereld in. Het nieuwe boek
had de lezer niet slechts een wonderlijke titel te bieden, de inhoud mocht er ook
wezen. Het was de autobiografie van Paape, sinds jaren een bekende Nederlander.
Het boek was zelfs méér dan een autobiografie: het bood behalve een schets van het
turbulente leven van de auteur ook een inleiding in diens persoonlijke ‘vrolijke
wijsgeerte’. De ongewone combinatie van autobiografie en inleiding in een
levensfilosofie maakt van Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap een
intrigerend boek.
Zoals het meeste werk van Gerrit Paape is ook dit boek in springlevend Nederlands
geschreven. Daarbij onderscheidt Paape zich - zeker als hij politieke teleurstellingen
moet verbijten - door een bijzonder gevoel voor humor.
Merkwaardig genoeg heeft het bijzonder lang geduurd voor de sympathie die
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in de historiografie van de laatste decennia opgebracht werd voor de patriotten ook
de patriotse auteurs ging gelden. In de literatuurgeschiedschrijving werd met bestaande
tradities liever niet gebroken: naast Wolff en Deken, Feith, Van Alphen, Bellamy,
Staring en Bilderdijk mocht Post meedoen, maar voor meer auteurs van het einde
van de achttiende eeuw was in later eeuwen nauwelijks plaats. Dan nog is van de
genoemde auteurs vooral het zedekundig werk in tel: populair blijven Sara Burgerhart,
Roosje van Bellamy, en Van Alphens Cornelis die een glas brak, maar van de politieke
agitatie van Feith, Bellamy, Bilderdijk en zo veel anderen wordt in de overzichten
nauwelijks wat vernomen. Zo kon het misverstand ontstaan dat de rumoerige tijd
van revolutie en restauratie aan de Nederlandse literatuur goeddeels voorbij gegaan
was. De revolutionaire geest had geen geletterde vorm gekregen.1 Zo zou in de
Nederlanden een radicale Verlichting ontbreken. De Verlichting hier zou even
christelijk als gematigd zijn.2
Stil was het in die jaren in de Nederlandse literatuur zeker niet: juist de geestigste
en best geschreven literatuur was bij uitstek politiek! Wie vandaag de dag pamfletten
van toen leest, wordt niet slechts getroffen door botheid en wansmaak, maar ook
door venijn, humor en talent. Aan onbekookte radicalen was geen gebrek. Uiteraard
won matiging het ruimschoots in populariteit van drift, maar naast christelijke
literatuur bood de boekhandel in de laatste decennia van de achttiende eeuw opruiende
geschriften en verontrustende werkjes. De Verlichting in Nederland was óók schel
en gevaarlijk goddeloos. In het werk van Gerrit Paape treft daarbij een bijzondere
combinatie van grofheid, absurditeit, grilligheid en doortraptheid.
Luidruchtig was het in die laatste decennia ook omdat heel wat ego's zich roerden,
die uitdagend of vol deemoed, maar altijd goed hoorbaar, over zichzelf spraken. De
tijden en zeden wisselden zo snel dat heel wat lieden heel wat uit te leggen hadden
aan God, tijdgenoten en nageslacht. Menigeen was in die jaren wel een beetje fout
en de vuile handen moesten in het openbaar in onschuld worden gewassen.
In Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap komt de patriot Gerrit Paape
over zichzelf te spreken. Wie zo in het openbaar over zichzelf spreekt,

1
2

Christel van Boheemen, ‘Roman, mensbeeld en revolutie. Richardson en de patriotten’. In:
Literatuur 4 (1987), p. 189-197.
W.W. Mijnhardt, ‘De Nederlandse Verlichting: een terreinverkenning’. In: L. Blok e.a.,
Figuren en figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. Boogman. Groningen 1979, pp.
1-25, vanaf p. 6. Kritiek op de exclusiviteit van de Reformatorische Verlichting onder meer
in: A.J. Hanou, ‘Enkele kanttekeningen bij de studie van de Verlichting.’ In: Literatuur 7
(1990), pp, 155-161; Peter Altena, ‘Een “oude Hellenbroeksman” en de radicale Verlichting.
De bestrijding van het populaire catechisatieboekje van Abraham Hellenbroek door Bernardus
Bosch en Gerrit Paape.’ In: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 5 (1994), p.
139-167.
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trekt de aandacht om die af te leiden. De retorica van de onthulling dient vaak ter
maskering. Paape schrijft openhartig over zijn loopbaan in de letteren. Daarnaast
poseert de schrijver als filosoof. Diens ‘wijsgeerte’ lijkt niet bijzonder diep te graven.
Terughoudend belooft de auteur te zijn over de politiek.
Het uitzonderlijke talent van Gerrit Paape wordt in toenemende mate herkend. Na
de verguizing van vele jaren, die vooral de vorm van vergeten aannam, kan de
kentering in de waardering het beste vorm krijgen in uitgaven van zijn werk. In het
recente verleden is met enige regelmaat gepleit voor heruitgave van Mijne vrolijke
wijsgeerte in mijne ballingschap.3
In de inleiding bij de heruitgave wordt aandacht besteed aan het genre van de
autobiografie, aan het leven van Gerrit Paape, aan diens ‘wijsgeerte’, aan de politieke
actualiteit in 1792, aan de beide uitgevers en aan de receptie van de autobiografie.

3

Cyrille Offermans, ‘Leven en sterven van een hedendaags aristocraat’. In: De Groene
Amsterdammer 1 januari 1986, p. 19. Zie ook: P. Altena, ‘De autobiografie van een Delfts
patriot. Over Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap (1792) van Gerrit Paape’. In:
Spektator 19 (1990), p. 11-34.
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1.
Over Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap en de
autobiografie
In de advertentie die de Dordtse uitgevers De Leeuw en Krap opstelden voor Mijne
vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap werd de inhoud getypeerd als ‘de
voornaamste Levensbyzonderheden van Gerrit Paape’.4 Zo lijkt het boek ook te zijn
gelezen door de Vaderlandsche Letteroefeningen, het gezaghebbende kritische
tijdschrift. In de recensie in de Letteroefeningen wordt een nogal droge opsomming
van de levensfeiten gegeven.5 In de strategie van de uitgevers en in de waarneming
van de recensenten was Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap - min of
meer exclusief - een autobiografie.
Dat lijkt uiterst vreemd. In het boek, dat dertien brieven omvat, wekt de verteller
immers de indruk voor alles de geschiedenis van zijn merkwaardige ‘vrolijke
wijsgeerte’ te willen verhalen. Op een autobiografie zal de lezer van de eerste pagina's
dan ook niet snel rekenen. In de eerste drie brieven beschrijft Paape de opgewekte
gelatenheid die het leven hem geleerd heeft en die in ballingschap zijn levenshouding
geworden is. Op verzoek van zijn vriend Jan, aan wie hij de brieven schrijft, onthult
hij óók de geschiedenis van zijn leven. Die geschiedenis volgt in de brieven IV tot
en met IX en XI tot en met XIII. De wijsbegeerte, die op verzoek in autobiografie
escaleert, komt na de eerste drie hoofdstukken nog aan bod in brief X en in de bijlage
bij brief XIII. Reductie van Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap tot een
autobiografie miskent het aandeel ‘wijsgeerte’ in het boek. Voor een goed begrip
van de autobiografische hoofdstukken is het nodig om ook de ‘wijsgerige’
hoofdstukken in de beschouwing te betrekken.
Al mag Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap dan ten onrechte uitsluitend
als autobiografie zijn getaxeerd, dat laat onverlet dat het boek óók een autobiografie
is.
In Nederland groeit de aandacht voor de autobiografie. Al enige decennia wordt het
privé-domein geopenbaard aan veel Nederlanders. Een hele boe-

4
5

Advertenties in Oprechte Haarlemsche Courant 137 (15 nov.) 1792; Rotterdamsche Courant
138 (17 nov.) 1792; Schoonhovensche Courant no 150 (14 dec.) 1792.
Vaderlandsche Letteroefeningen 1792 I, p. 435-439.
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kenweek werd gewijd aan egodocumenten.6 De geschiedschrijving van de
autobiografie is echter nog maar matig ontwikkeld. Spigt publiceerde in 1985 met
Het ontstaan van de autobiografie in Nederland naar eigen zeggen een persoonlijk
boek.7 Er worden in het boek enkele autobiografieën samengevat. Waar Spigt zijn
materiaal ordent, treft hij soms wonderlijke onderscheidingen. Elders bevindt de
bestudering van de autobiografie zich op een heel wat hoger niveau. Imposant èn
bruikbaar is het werk van Georg Misch.8 Het omvangrijke werk van Misch geldt
vooral de Oudheid en de Middeleeuwen, maar kan als inspiratiebron voor nader
onderzoek moeilijk gemist worden.
De toegenomen belangstelling voor de autobiografie begint in Nederland
langzamerhand gevolgen te hebben voor de bestudering van de geschiedenis van het
genre. Voor een synthese lijkt het nog te vroeg. Een uitvoerige inventarisatie verscheen
in 1993 en sinds 1988 is er de reeks Egodocumenten, waarin ‘oude’ autobiografieën
een eerste of een nieuwe kans krijgen.9 Zo wordt het fundament gelegd voor de
geschiedschrijving van de autobiografie in Nederland.
De herkansing van de historische autobiografie lijkt intussen vooral gemotiveerd
door het bron-karakter van de autobiografie. Het egodocument zou een verrassend
authentieke kijk op de historische werkelijkheid kunnen bieden.
In beschouwingen over het genre van de autobiografie treft echter de laatste jaren
de gemeenplaats dat de autobiografie per definitie suspect is.10 De autobiograaf wordt
in de hoek gezet als leugenaar en op het bron-karakter van de autobiografie wordt
danig afgedongen. Biografen lijken in deze voorstelling van zaken behoorlijk
gedupeerd in het geval hun held een schets van het eigen leven heeft vervaardigd.
Erg serieus moeten deze nogal obligate uitvallen niet worden genomen. De
autobiografie is een eersteklas bron. De weigering om de autobiografie als

6
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8

9
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Boekenweek 1993 had als thema ‘Het leven geschreven’. Voor Martin Ros, geestelijk vader
van de door de Arbeiderspers uitgegeven reeks ‘Privé-domein’, was dat aanleiding om over
zichzelf te schrijven in de even merkwaardige als charmante autobiografie Liefde en ouderdom.
Amsterdam 1993.
P. Spigt, Het ontstaan van de autobiografie in Nederland. Amsterdam 1985.
Georg Misch, Geschichte der Autobiographie. 4 dln, Frankfurt 1949-1969. Zie ook: E.M.
Janssen Perio, ‘Georg Misch en de autobiografie’. In: M.C. Brands, H.W. von der Dunk,
H.H. Zwager (red.), Ego-documenten. Een bijzonder genre van historische bronnen.
Groningen 1970, pp. 24-34.
Ruud Lindeman, Yvonne Scherf, Rudolf Dekker (ed.), Egodocumenten van
Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst.
Rotterdam 1993; de reeks ‘Egodocumenten’ (Hilversum, Verloren) telt intussen al vele delen.
In hun inleiding bij Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leven
(1763-1790). Hilversum 1993, p. 9 laten de editeurs Grietje Drewes en Hans Groot in
navolging van Jan Romein weten dat de autobiografie voor de biograaf wel de minst
betrouwbare bron is.
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bron te gebruiken berust op koudwatervrees: uit angst bij de neus te worden genomen
besluit de lezer er maar helemaal niets meer van te geloven. Een dergelijke houding
is even voorzichtig als misplaatst.
Uiteraard wordt daarmee niet gepleit voor het klakkeloos citeren uit de
autobiografie. Niet alle beweringen en beschrijvingen in de autobiografie zijn even
betrouwbaar. Goedgelovigheid misstaat bij het gebruik van de autobiografie als bron.
Overdreven scepticisme is weliswaar het tegendeel van goedgelovigheid, maar net
zo onvruchtbaar. Zoals alle bronnen moet ook de autobiografie als bron behoedzaam
gebruikt worden.
Wie over zichzelf spreekt, dient het eigen belang. De eigen ervaring wordt in de
meeste gevallen als argument ingezet. Openhartigheid is zelden belangeloos. Wie
dan ook nog in geschrifte zijn levenservaring uitvent, moet heel wat te verdedigen
of te winnen hebben. Bij de beschouwing van egodocumenten is het van het grootste
belang vast te stellen welke functie de bekentenissen hebben. Voor wie en met welk
doel wordt het meest dierbare aan de openbaarheid prijsgegeven?
Autobiografieën en andere egodocumenten kunnen als bron dienst doen als
vastgesteld is wat de doelgroep en de beoogde functie van de documenten is.
Egodocumenten dienen om die reden behalve bron ook object van onderzoek te zijn.
Pas na bestudering en interpretatie van het egodocument kan redelijkerwijs van
gebruik sprake zijn. Bestudering en interpretatie vormen in zekere zin de
voorwaardelijke bronnenkritiek.
De meeste mensen spreken graag over zichzelf en over hun ervaringen. Er wordt
geluisterd, maar meestal niet erg goed. De luisteraar zou ook wel over zichzelf willen
spreken en dat kan even niet. Wie over zichzelf spreekt, wordt daarom tijdelijk
gedoogd. Wie over zichzelf schrijft, wekt een bijzonder wantrouwen. Wie zijn
levensgevallen boekstaaft, geldt snel als hoogmoedig. Hoogmoed gold ook in de
achttiende eeuw als ondeugd van de autobiograaf.
Paape maskeert in de eerste drie hoofdstukken de ware autobiografische aard van
zijn boek en zo probeert hij de verdenking van hoogmoed te ontlopen. In Mijne
vrolijke wijsgeerte blijkt de autobiografische ambitie pas na enige hoofdstukken. Het
is het verzoek van vriend Jan dat de auteur doet besluiten om eens over eigen
lotgevallen te spreken. Het egotisme van de auteur lijkt onvrijwillig en daarmee
verontschuldigd.
Later neemt Paape in zijn autobiografie - wederom op verzoek van zijn
correspondent - gedichten van eigen makelij op. Uiterst sympathiek is de kritiek die
Paape daarbij op eigen werk levert. Sympathiek? Dat is wel de bedoeling! De
zelfkritiek van de auteur moet iedere gedachte aan ijdelheid en hoogmoed verdrijven.
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In De Lotgevallen der Nederlandsche Burgers, welke door de troupen van zyne
Pruissische Majesteit in de maand september van het jaar 1787, zyn krygsgevangen
gemaakt combineert de anonieme auteur de ‘op verzoek van’-gemeenplaats met een
andere tactiek om niet verdacht te worden van onbescheidenheid. De Lotgevallen,
in 1788 in Brussel gepubliceerd, zouden zijn beschreven ‘door een der Gevangenen
zelve’. In de eerste brief heet het:
Ik voldoe met genoegen aan uw verzoek om u, door eenige brieven, een
ampel verhaal te doen van de Lotgevallen, die ik met eenige mijner
Medelandgenoten in onze gevangenneming door de Troupen van zijne
Pruissische Majesteit, in onze overvoering naar Wezel, bij ons verblijf
aldaar, en bij onze wederkomst in het Vaderland ondergaan hebben. Ik
besluit hier toe te gereeder, om dat mijne brieven gebeurtenissen zullen
behelzen, die van te veel belang voor de Geschiedenis der Wereld, voor
die der Nederlanden, en voor de Menschenkennis zijn, dan dat zij der
vergetelheid zouden overgegeven worden.11
In het kielzog van de gemeenplaats volgt een korte aanduiding van het onderwerp
van het boek. Van persoonlijke onbescheidenheid of egotisme is geen sprake.
Onbescheiden is de historiografische ambitie wel: de Lotgevallen zouden bijdragen
aan de ‘Geschiedenis der Wereld’. Gebruikelijker is de ambitie van de autobiograaf
om ‘Menschenkennis’ te bieden. In de autobiografie van Gerrit Paape wordt deze
‘menskundige’ ambitie enige malen zichtbaar. De belofte van historische of
menskundige inzichten wekt de verwachting van een bijzonder verhaal, waarin meer
gebeurt dan in een alledaags mensenleven. Net zoals de ‘op verzoek van’-formule
probeert deze belofte af te rekenen met het haastige oordeel over de autobiograaf als
een onverbeterlijke en zelfingenomen kwal.
In heel wat autobiografieën lijken de auteurs te gehoorzamen aan de wetten van de
op dat moment populaire verhalende ‘fictie’. Zo verraadt de Schotse militair Stedman
in zijn dagboek dat zijn smaak voor vertellen gevormd is door Henry Fielding: hij
portretteert zich als een nieuwe Tom Jones.12 Magdalena van Schinne gehoorzaamt
in haar dagboek ook aan de literaire modes van haar tijd. De opbouw van haar dagboek
in brieven herinnert heel sterk aan de roman in brieven, daarbij maakt zij melding
van haar lectuur van zedekundige romans als die van De Genlis.13

11

12
13

De Lotgevallen der Nederlandsche Burgers, welke door de troupen van zyne Pruissische
majesteit in de maand september van het jaar 1787, zyn krygsgevangen gemaakt.
Brussel, J.P. de la Croix, 1788, p. 1-2.
John Gabriel Stedman, The Journal of -, 1744-1797. Ed. Stanbury Thompson. London 1962,
p. 53 over lectuur van Fielding.
Magdalena van Schinne, Het dagboek van -. Ed. Anje Dik. Hilversum 1990. Zie voor een
bespreking van de lectuur van Magdalena van Schinne: Anje Dik, ‘Le journal français d'une
Hollandaise au temps des révolutions: Magdalena van Schinne, 1786-1805’. In: Willem
Frijhoff et Rudolf Dekker (ed.), Le voyage révolutionnaire. Hilversum 1991, p. 79-90.
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Het is dan ook niet vreemd dat de retorica van heel wat autobiografen dezelfde is als
die van veel eigentijdse romanciers. Wie over zichzelf schrijft, wordt bewust of
onbewust geleid door voorbeelden van voortreffelijk schrijven.
Daarnaast is een historische verklaring te geven voor de gelijkenissen tussen de
autobiografie van de achttiende eeuw en de eigentijdse roman. Romanciers
vermomden met graagte het produkt van inspiratie, fantasie en letterdieverij als
autobiografie. Zo kon hun werkstuk aan respect winnen: de traditie van Augustinus'
Confessiones had nu eenmaal meer aanzien dan de traditie van Moll Flanders van
Daniel Defoe. De roman imiteerde daarom de autobiografische traditie.
Romanschrijvers ontmoetten in de zeventiende en achttiende eeuw een enorm
wantrouwen: wie verhaalde, heette een leugenaar! Steeds weer klonk de kritiek dat
romans vervuld waren van leugens en van onwaarschijnlijkheden aan elkaar hingen.
Centraal in de strategie van de meeste romanschrijvers stond dan ook de ontkenning
van het roman-karakter van de roman: déze roman is geen roman, maar is echt
gebeurd!14 De roman heette niet langer roman, maar verscheen als reisbeschrijving
of autobiografie. In het verhalende proza van de zeventiende en achttiende eeuw
treffen de verzekeringen dat het beschrevene echt waar is, dat de beschrijving
authentiek is. Daarnaast moest het beschrevene nog bijzonder, raar en de moeite van
het lezen waard zijn.
In romans uit de achttiende eeuw struikelt de lezer over de
authenticiteitsverklaringen - het mooiste is het wanneer het ook echt waar is. In
romans die zich aandienden als autobiografie geschiedde hetzelfde: de ik-figuur
bevlijtigt zich te melden dat het beschrevene echt gebeurd is. Het Kind van weelde,
De Amsterdamsche Lichtmis en De Middelburgsche Avanturier - om er slechts enkele
te noemen - zijn alle avonturenromans waarin de schijn van autobiografie gewekt
wordt.15 Deze maskerade van romanciers bleef voor de autobiografische traditie niet
zonder gevolg.
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De autobiograaf kon een listige romanschrijver zijn. De autobiografie kwam bijgevolg
in de kritiek onder het vuur te liggen waar de roman zo lang onder gelegen had. De
schrijvers van autobiografieën namen in de achttiende eeuw in de beklaagdenbank
plaats naast romanciers. Bij deze buren werd de oplossing van de problemen
gevonden. Net als de romanciers namen de schrijvers van autobiografieën hun
toevlucht tot authenticiteitsverklaringen.
Zo nam Magdalena van Schinne in haar brieven-dagboek het bericht van de dood
van de hertog van Brunswijk op. In haar dagboek stelde ze zich in 1788 vol vrees
voor hoe ‘over een paar eeuwen’ haar herinneringen gelezen zouden worden. Dan
zou door ‘de een of andere filosoof’ getwijfeld kunnen worden aan bepaalde
gebeurtenissen omdat zij ze niet beschreven had. De schrijfster bekende ongevraagd
schuld en met feiten probeerde ze de onbekende lezer van argwaan te genezen.16 De
autobiograaf gaf zijn levensbeschrijving een documentair karakter.
Wie over zijn eigen leven spreekt, moet wat hebben meegemaakt dat de moeite
van het vertellen waard is. Daarbij moet hij de lezer overtuigen van zijn gehechtheid
aan de waarheid. Als het even kan, moet de autobiograaf vertellen van grootse daden
en daarbij bescheiden blijven. Al deze ‘eisen’ maakten in de achttiende eeuw het
schrijven van een autobiografie tot een heksentoer.
Briljant was de wijze waarop Rousseau in zijn Confessions de onmogelijke opdracht
vervulde: hij openbaarde behalve zijn deugden ook zijn ondeugden. Daarnaast maakte
hij gebruik van de narratieve procedés van de nieuwe, zedekundige roman, die de
waarheidspretentie prijs gaf om de zedelijkheidspretentie aan te kunnen scherpen.
Van de verdachte verhalende traditie die zo moeizaam waarheid nastreefde, nam hij
zwierig afstand. Op een nieuwe manier schreef hij over zichzelf. Wie zoals Rousseau
persoonlijke schanddaden meldde en onbarmhartig en omstandig zijn karakter
ontleedde, moest de waarheid wel dienen.
De oplossing van Rousseau werd in de achttiende eeuw nog niet door veel
autobiografen gekozen. De meesten volgden de traditionele oplossing en zij
gehoorzaamden de verhalende tradities van de avonturenroman à la Defoe. Dat
betekent dat in de meeste voor uitgave bestemde autobiografieën lezers met
documenten overtuigd werden dat het beschrevene echt gebeurd was.
Gerrit Paape, zo bekend met de populaire verhalende literatuur uit de zeventiende
en achttiende eeuw, deed in Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne balling-
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schap geweldig zijn best om de lezer van zijn waarheidsliefde te overtuigen. Wat
smakeloos exhibitionisme betreft, stak Paape op de titelpagina van zijn boek Rousseau
naar de kroon. Daar was ‘de familje van den schrijver’ afgebeeld. Echtgenote en
zoon waren ‘naar t' leeven getekend, door G. Paape’. In de meeste bewaarde
exemplaren is verder een fraai gegraveerd portret van de auteur bijgevoegd. De auteur
gaf zich zo wel erg opvallend bloot. Met deze presentatie wordt - wellicht onbedoeld
- medelijden opgewekt. De auteur moet in bijzonder moeilijke omstandigheden
verkeren dat hij zijn familie en zichzelf zo in de strijd werpt. De afbeeldingen bedoelen
echter ook het vertrouwen in de waarheidsliefde van de auteur te versterken: wie
zich zo bloot geeft, heeft kennelijk niets te verbergen. Het is alsof de auteur bij het
heil van vrouw en zoon zweert dat hij ‘naar 't leeven’ tekenen zal.
Een tweede troef in de strijd om het vertrouwen speelt de auteur uit met de
compositie van zijn boek. Het verhaal van ‘wijsgeerte’ en leven wordt verteld in
brieven. Daarmee sluit Paape aan bij de traditie van de zedekundige roman in brieven,
zoals die in Europa mode werd dankzij Richardson. In zijn carrière had Paape niet
slechts kennis gemaakt met brieven in brievenromans van Richardson, Goethe, Wolff
en Deken, maar ook met de brieven zoals die in spectatoriale weekbladen en kranten
verschenen. De brief maakte een authentieke indruk. De briefschrijver was bij
voorbaat verontschuldigd als hij van de hak op de tak sprong, want zó was het leven.
Van de briefvorm maakte Paape in zijn propaganda en in zijn romans intensief
gebruik.
Is de organisatie van een verhaal in brieven in veel gevallen een doeltreffend
middel om de illusie van authenticiteit te vergroten, erg overtuigend mag de epistolaire
opbouw in dit boek van Paape toch niet heten.17 De brieven zijn gericht aan een zekere
Jan, maar missen aanhef en andere elementaire kenmerken van de brief. Paape heeft
zijn best gedaan de schijn te wekken dat er van een correspondentie werkelijk sprake
geweest is door Jan enkele malen aan te spreken en door te reageren op verzoeken,
die Jan in zijn brieven gedaan zou hebben. Over Jan wordt in de correspondentie ook
een en ander bekend: hij ‘zukkelt’ om in Frankrijk. De ‘oude moeder’ van Jans
echtgenote had een boekwinkel, waar de auteur vroeger boeken kocht. Al deze feiten
vergroten de authenticiteit van de correspondent en van de correspondentie.
De illusie wordt echter verstoord op het moment dat Paape zijn correspondent
meedeelt dat ‘deeze brieven’ in het licht verschijnen zullen. Daarbij richt

17

Over de organisatie van een verhaal in brieven valt vanzelfsprekend heel wat meer te zeggen.
Zo kunnen de brieven bij de lezer de illusie wekken dat een discussie mogelijk is. Paape
speelt met die mogelijkheid waar hij verzoeken van zijn correspondent Jan honoreert. Voor
de mogelijkheden van de ‘epistolaire communicatie’ in een roman: A.N. Paasman, Reinhart:
Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting. Leiden 1984, pp. 30-86.

Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap

18
de auteur zich wel heel opzichtig over het hoofd van Jan heen tot de lezer van zijn
boek. De compositaire troef verliest zo zijn effect.
Effectiever lijkt de vertrouwde methode om zoveel feiten te bieden dat de lezer
wel in de authenticiteit moet geloven. Dat combineert Paape met de belofte van
onpartijdigheid: hij belooft over zichzelf te spreken ‘even als of ik eene vreemde
geschiedenis las’. Aan de verleiding om van de autobiografie ‘eene vrolijke Roman’
te maken zegt hij weerstand te hebben geboden, omdat ‘de egte waarheid’ zo
gemakkelijk ‘onder de bijsieraarden’ zoek raakt. De schrijver zal zijn autobiografie
‘kort, zaaklijk, en onopgesmukt’ verhalen.
Bij beloften heeft Paape het in zijn autobiografie niet gelaten. In de geschiedenis
van zijn leven rijgen de controleerbare feiten zich aaneen: data, namen van alom
bekende personen, hele reeksen boektitels, documenten. Zelfs houdt Paape tijdens
het schrijven de tijd bij. Bij de opsomming van het vertaald werk, bijna aan het slot
van de zevende brief, is het eind 1791, terwijl in een P.S. bij de achtste brief het jaar
1792 aangebroken is. Halverwege de negende brief is het nog steeds begin 1792. De
dertiende en laatste brief wordt afgesloten in Duinkerken op 1 februari 1792. De
lezer ziet zo de tijd in ballingschap verstrijken.
Op verschillende momenten verklaart de auteur geen enkele concessie te willen
doen om de tekst aantrekkelijker te maken. De opsomming van boektitels bijvoorbeeld
misstaat in een goed verhaal, maar de autobiografie van Paape moet zeker op sommige
plaatsen de gedaante van een documentaire, ja zelfs van een bibliografie aannemen.
Zonder risico was dit optasten van feiten niet. Het kon gemakkelijk ten koste gaan
van de kwaliteit van het verhaal. In de jaren waarin dagboeken en levensverhalen
bijzonder geliefd waren, werd er vanzelfsprekend gespot met het geesteloze van het
egodocument. Zo prijst een anonymus in 1783 het dagboek van zijn grootvader
zaliger aan:
Het zal wel zes delen in groot 8vo zyn. Het bevat eene juiste aantekening
van alle de bedryven, misstappen, enz. van myn' Grootvader; van zyn 26,
tot zyn 69 jaar; dit was het laatste zynes levens. Dit boek is, voor de
liefhebbers der menschkunde, onontbeerlyk.18
Of die liefhebbers veel smaak vonden in de grootvaderlijke notitie op ‘den 24 Mey
1723’ mag betwijfeld worden:
Dezen morgen was ik even wakker geworden, toen myn klok zes uur
sloeg. Kom, dagt ik, ik zal nu maar ten eersten opstaan! Myn Vrouw lag
nog in eene diepe rust. Nu kan ik, dus dagt ik by myzelven, nog drie of
vier geruste uuren doorbrengen!
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Ik schoof zagtjes het dekzel van myn lichaam af. Zonder veel beweging
te maken greep ik naar myn broek, die, voor het ledikant, op een stoel
hing:Het vervolg biedt nog het omvallen van de ‘Waterpot’, maar de bedoeling van de
spotter met ego-documenten lijkt duidelijk: alledaagse feiten zijn zeer geloofwaardig,
maar de moeite van het lezen niet waard.
Een vloed aan feiten - hoe ergerniswekkend ook - versterkt het geloof in de
waarachtigheid van het levensverhaal. Aan de geloofwaardigheid wordt geen afbreuk
gedaan door de vrijmoedigheid waarmee Paape aan het slot van zijn autobiografie
verklaart dat de openhartigheid van de auteur zijn grenzen kent. De schrijver heeft
‘ook zijne geheime Historie’, de geschiedenis van zijn ‘zonden, zwakheeden, en
grillen’. Gerrit Paape werd geen Rousseau, maar wie zo de grenzen van zijn
openhartigheid toont, wekt de suggestie dat wat binnen de grenzen valt volledig
betrouwbaar is.
Helemaal aan het slot van het boek demonstreert Paape zijn ridderlijke
onverschrokkenheid als het gaat om de waarheid. Het draait hier weliswaar niet om
de waarheid in de weergave van de eigen levensgevallen, maar om de kritische
waarheid die de machtigen van deze aarde niet bevalt. De schrijver belooft - in wat
voor omstandigheden ook - altijd de waarheid te zullen spreken, al kost het hem zijn
leven. Wie zo als martelaar voor de waarheid bereid is te sterven, zal als het om
kleine waarheden gaat toch niet snel liegen?
In zijn autobiografie is Paape bijzonder in de weer om de authenticiteit van zijn
levensverhaal aanvaard te krijgen. Niet alleeen het genre werd gewantrouwd, maar
déze autobiograaf had zich voordien zo zeer als romancier laten kennen dat zijn
krediet laag moest staan. Met zijn reputatie speelt Paape opvallend, waar hij verklaart
dat het hem niet zwaar zou zijn gevallen om van zijn levensverhaal een ‘Roman’ te
maken. Zelfs zijn correspondent Jan plaatst al lachend vraagtekens bij het voornemen
van Paape om openhartig de waarheid te spreken.
Voor Gerrit Paape speelde vermoedelijk ook nog iets anders een rol in zijn welhaast
maniakaal etaleren van feiten. In 1788 hadden de Vaderlandsche Letteroefeningen
bijzonder hardvochtig geoordeeld over de anoniem verschenen Reize door de
Oostenryksche Nederlanden. De reis zou ondernomen zijn door ‘een voornaam
Hollandsch vlugteling’. Het recenserend tijdschrift wantrouwde echter de authenticiteit
van deze Reize. De recensent vermoedde dat een politiek avonturier voor de uitgave
tekende. Gesuggereerd werd dat de ‘reiziger’ geen vluchteling was, maar een
opportunist en leugenaar.
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Het is niet onmogelyk, dat iemand van de tegenwoordige omstandigheden
des Vaderlands zich bediene om over de gebeurtenissen van onzen tyd,
den toestand der gevlugte Ingezetenen, het onthaal denzelven buitenslands
aangedaan, eenige Schriften in het licht te geeven, en daarin zich te
vertoonen, als of hy zelve by alles ware tegenwoordig geweest, in alle
akelige lotgevallen gedeeld had, schoon hy, misschien, den hoek van zynen
haard niet verlaaten zoude om den Staat te behouden.19
Gerezen was de twijfel omdat in de Reize de namen van optredende Hollandse
vluchtelingen ongenoemd bleven. De malicieuze verdachtmaking gold hier een
reisverhaal. De beschuldiging van leugenachtigheid is in feite een verdenking van
fictie. Daarmee is de kritiek verwant aan de kritiek die doorgaans romans trof. De
authenticiteitskritiek is hier bovendien politiek gemotiveerd.
De geattaqueerde auteur reageerde op de kritiek in het derde deel van zijn Reize.
Van de verdenking werd een boemerang gemaakt: de kritiek op het verzwijgen van
namen illustreerde de wereldvreemdheid van de ‘verstandige Beöordeelaar’, die
kennelijk ‘in den Hoek van zijn Haart’ gezeten had. De persoonlijke veiligheid van
de vluchtelingen dwong ‘in deezen Tijd’ tot discretie.
De schrijver van de Reize die beweerde zich zo te laten leiden door overwegingen
van discretie was Gerrit Paape.20 In Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap
bekent hij het auteurschap van de Reize. De exactheid van zijn autobiografie en de
geringe twijfel die déze vluchteling over zijn identiteit liet bestaan waren wellicht
mede bedoeld om de recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen van repliek
te dienen. Van de in 1788 zo belangrijk geachte discretie was in de autobiografie
intussen niet zo veel meer over. Dat hangt samen met de eisen van de autobiografie
en met de politieke omstandigheden die in 1791 en 1792 zo verschilden van die in
1788.
De retorica die in de autobiografie van de achttiende eeuw ingezet wordt, komt
belangrijk overeen met de in eigentijdse romans gebruikte retorica. De
overeenkomsten beperken zich niet tot authenticiteitsstrategieën. Allerlei andere
retorische formules, die in romans niet meer verbazen, komen voor in de autobiografie
in het algemeen en ook in die van Paape.
Besproken is hiervoor al de ‘op verzoek van’-gemeenplaats, zoals die in Mijne
vrolijke wijsgeerte voorkomt. In Julia (1783) van Mr Rhijnvis Feith liet de verteller
zich op vergelijkbare wijze overreden om een vermeend onmodieuze
liefdesgeschiedenis te verzinnen en nadien te publiceren.21 In Feiths roman
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en in de autobiografie van Paape lijkt de bescheidenheid zo groot dat slechts
vriendschappelijk of amoureus smeken de auteur tot vertellen verleiden kan. Met
een ingetogen houding hoopt de auteur zijn lezers te charmeren.
Retorisch is voorts de zelfverkleining van de auteur. Bijzondere prestaties worden
door Paape op listige wijze gerelativeerd. Zijn unieke carrière verzwijgt hij goeddeels
en aan de sociale stijging lijkt hij niets te kunnen doen. Anderen hebben zich als
weldoener gedragen en hij heeft slechts de weldaden geaccepteerd. Over zijn enorme
produktie in de letteren doet de schrijver wel erg luchthartig: het stelt allemaal weinig
voor en het gaat de auteur slechts om kwantiteit. Zijn lezers en recensenten worden
uitgenodigd om hem ongenadig te kritiseren. Hij overdrijft hier zijn bescheidenheid
om maar te voorkomen dat zijn lezers denken dat het maatschappelijk en literair
succes hem naar het hoofd gestegen is.
Ook gemeenplaatsen worden benut in de autobiografie van Paape, zoals zij vooren nadien in romans en verhalen voorkomen. In de klassieke biografie wordt met
enige regelmaat gebruik gemaakt van de formule ‘Beginn mit Vorzeichen’.22 Later
komt dit procedé bijvoorbeeld voor in het levensverhaal van Tijl Uilenspiegel, wiens
bijzondere schelmsheid al aangekondigd wordt door diens merkwaardige drievuldige
doop.23 In het levensverhaal van Gerrit Paape is er ook sprake van zo'n voorteken bij
het levensbegin. Met deze formule wordt het levensverhaal van toeval gezuiverd:
wat deze bijzondere persoon zo bijzonder maakte, was kort na de geboorte door
intelligente lieden eigenlijk al wel te voorspellen. Het leven van de klassieke heerser,
het leven van de middeleeuwse schelm en het leven van Gerrit Paape verschijnen
dankzij het betekenisvolle voorteken in ongebrokenheid. De retorica verleidt zo
gemakkelijk tot finalisme: in het begin worden vervolg en wellicht levenseinde
zichtbaar. Wat in een roman een deugd kan zijn, is een ondeugd in de autobiografie.
Dat verklaart wellicht ook waarom Paape het voorteken niet zelf interpreteert, maar
door zijn vader laat duiden. Een al te nadrukkelijke presentatie van voortekens zou
schadelijk kunnen zijn voor de geloofwaardigheid van het levensverhaal en voor de
met dat verhaal te vergaren instemming.
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In heel wat autobiografieën wordt de continuïteit in het leven benadrukt. De
hoofdpersoon is ondanks alles zichzelf gebleven, zijn identiteit heeft hij niet
verloochend. In dit type autobiografie loert het gevaar van het finalisme, van de
teleologie. Een daarvan radicaal afwijkend type autobiografie is de
bekeringsgeschiedenis. Over achttiende-eeuwse piëtistische bekeringsgeschiedenissen
is sinds kort meer bekend.24 In dergelijke autobiografieën wordt juist de breuk in het
leven geaccentueerd. Het moment van genade, dan wel van het verlossend inzicht
verdeelt het leven in ervoor en erna. Het plotseling invallende licht maakt veelal dat
de voorafgaande periode in al te duistere tinten gezien wordt. Een levensverhaal,
waarin vóór de bekering gedronken, gevochten, gesnoven en gehoereerd werd, lijkt
alleen voor gelovigen acceptabel.
In de autobiografie van Gerrit Paape wordt getracht beide uitersten te mijden. Er
is bij de geboorte van de held een treffend juiste voorspelling van de vader. De held
was en blijft een onverschrokken liefhebber van de waarheid. Even dreigt de
hoofdpersoon al te eentonig zijn hele leven een man uit één stuk te zijn geweest.
Gelukkig zijn er enige metamorfosen: de lezer wordt schrijver; de dichter-om-niet
wordt een broodschrijver van proza; de ‘dweepzieke’ dichter wordt patriot. Afstand
van zijn verleden neemt de autobiograaf op kalme en besliste wijze. Soms kleurt hij
dat verleden wat zwarter dan redelijk lijkt, soms ook had het zwarter gekund.
De autobiografie wordt vaak gepresenteerd als de bekroning van een rijk leven.25 De
wijsheid van jaren wordt vastgelegd in de levensbeschrijving. Dat verklaart de
grootvaderlijke toon van veel autobiografieën: aan zijn kleinkinderen vertelt opa
over vroeger, toen een dubbeltje nog een dubbeltje was en mensen elkaar nog hoffelijk
groetten en iedereen nog fatsoenlijk was.
De autobiografie van Paape mist die patriarchale inslag. Paape liep bij het schrijven
van zijn autobiografie tegen de veertig. De leeftijd voor een autobiografie had Paape
nog niet, maar hij probeerde dat goed te maken door zich als grijsaard te schminken.
Hij had al zo veel meegemaakt. Het bijgevoegde portret van Paape toont een
gesoigneerd heer van stand. In niets lijkt hij op het politieke heethoofd, dat
tegenstanders in hem zagen.
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2.
Gerrit Paape (1752-1803)
In zijn autobiografie bekent Paape dat hij sommige geheimen niet van zins is prijs
te geven. Hij waarschuwt dat ‘een volkomen Levensbeschrijving’ bijgevolg nimmer
zal verschijnen. In de biografie moet derhalve met onvolkomeheid genoegen worden
genomen. Het biografisch werk wordt niet slechts gehinderd door het zwijgen van
de schrijver over zijn zonden, ook het openhartig spreken leidt tot problemen. De
verleiding is groot om Paape zelf aan het woord te laten en hem zo zijn eigen
levensverhaal te laten vertellen. Gepoogd zal worden om die verleiding zo veel
mogelijk te weerstaan. Overeenkomsten tussen autobiografie en biografie zijn echter
niet zo gemakkelijk te voorkomen.
Dat begint al met de geboorte. In zijn autobiografie laat Paape zich geboren worden
op 4 februari 1752 in Delft. Dat is aantoonbaar juist en in de biografie zal op dit
levensfeit slechts moeizaam gevarieerd kunnen worden. Het tijdstip van geboorte
viel samen met de plechtige begrafenis van Willem IV in Delft. Gerrits vader
voorspelde dat al die aandacht voor de dode stadhouder kwaad bloed zetten zou bij
zijn zoon, althans zo staat dat in de autobiografie. De strategische functie van de
vaderlijke voorspelling is evident en hiervoor al aan bod gekomen.
Vader Paape was ooit in Den Haag kleermaker geweest, maar later trok hij naar
Delft. Tot aan zijn dood in 1779 woonde Paape senior er aan het Oosteinde, hij was
‘meesterknegt’ in het Generaliteitsmagazijn.26 Over de moeder van Gerrit Paape
wordt in de autobiografie weinig onthuld. Zij heette Adriana van Gameren en overleed
kort na zijn geboorte. Over zijn stiefmoeder is hij - verrassend, gezien de reputatie
die stiefmoeders aan sprookjes dankten - zeer te spreken, maar een uitgebreide
herinnering levert dat niet op.27 De kinderrijkdom lijkt het meest opvallend aspect
aan het gezin waarin de jonge Gerrit Paape opgroeide.
In 1765 werd de jonge Gerrit door zijn vader naar de plateelbakkerij gezon-
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den. Hij ging er in de leer als schilder. Onbekend is om welke fabriek het ging.
Lunsingh Scheurleer zegt met grote stelligheid dat de fabriek ongetwijfeld De
Porceleyne Claeuw niet was.28 Paape droeg nadien zijn boekje over de plateelbakkerij
op aan L. Sanderus, sinds 1763 eigenaar van De Porceleyne Claeuw, en volgens
Lunsingh Scheurleer zou de opdracht een arbeidsverleden bij Sanderus uitsluiten,
maar eerder het gevolg zijn van bewondering voor de kwaliteit van het daar
vervaardigd porselein. Een wonderlijke redenering, die erom vraagt weersproken te
worden. Uit de opdracht blijkt een persoonlijke relatie met Sanderus. De auteur
getuigt van zijn respect en dankbaarheid, wat in de achttiende eeuw wat gemakkelijker
verdiend werd door werkgevers dan vandaag de dag.
Omstreeks 1775 beleefde Paape zijn promotie tot schildersknecht. Wat in de
autobiografie verteld wordt over de arbeidsverhoudingen in de plateelfabrieken
herinnert sterk aan wat volgens Robert Darnton onder drukkers in de tweede helft
van de achttiende eeuw gewoon was.29 In een door gildebepalingen gereguleerde
wereld was er plaats voor tot ritueel geworden uitspattingen en een primitieve vorm
van inspraak. Zeer opmerkelijk is het dat requesten aan de overheid niet alleen van
de eigenaren van de plateelfabrieken afkomstig zijn, maar ook van de ambachtslieden.
De Delftse plateelbakkerij had in de jaren dat Paape er werkte zijn beste tijd gehad:
over de teloorgang van de bloeiende Delftse industrie van weleer werd met grote
openhartigheid gesproken toen de jonge Gerrit er net een paar jaar werkzaam was.
In april 1768 deed Joseph Marshall op doorreis Delft aan en hij sprak er met Gerardus
van Wesselinck, volgens Marshall op dat moment ‘the principal manufacturer’.30
Van Wesselinck vertelde dat de plateel- en porseleinnijverheid nu nog maar aan zo'n
vierduizend mannen, vrouwen en kinderen werk bood. Dat waren er in betere tijden
wel zevenduizend geweest. Het was met name de Britse concurrentie die in Delft
voor problemen zorgde. Na 1768 moet de teruggang nog zijn versneld, want de
Delftse klachten namen toe. Vanaf 1780 werden er met enige regelmaat requesten
bij de lokale en nationale overheid ingeleverd en daarin werd de crisis in deze Delftse
nijverheid in schrille kleuren geschetst.31 De werknemers en eigenaren van de
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plateelfabrieken verwachtten vooral heil van protectionisme: met accijnzen voor
elders vervaardigd porselein kreeg het Delftse fabrikaat tenminste in het vaderland
een gunstiger afzetmogelijkheid.
Over zijn vele jaren in de fabriek als plateelschilder is Paape in zijn autobiografie
opvallend kort van stof. Zijn verleden als plateelschilder verloochende hij niet - soms
kon hij het niet laten te koketteren als eenvoudig en hard werkend arbeidsman -,
maar al te veel aandacht voor zijn eenvoudige komaf kon zijn reputatie gemakkelijk
schaden. Dat Hubert Corneliszoon Poot, de beroemde dichter uit het begin van de
eeuw, zich liet vieren als de dichtende boer van Abtswoude was hem behalve op
grote roem ook op geringschatting komen te staan. Voor zijn maatschappelijke
carrière was de reputatie van dichtende boer niet gunstig geweest. Paape wilde wel
vooruit en zijn loopbaan in de fabriek was verleden tijd.
Over scholing buiten de plateelfabriek wordt in de autobiografie ogenschijnlijk
gezwegen. Van min of meer geïnstitutionaliseerd onderwijs ontbreekt ieder spoor:
geen herinneringen aan Duitse, Franse of Latijnse scholen, zelfs geen verwijzing
naar katechismusonderricht. Aan leermeesters ontbreekt het Paape in zijn autobiografie
echter niet. Deze leermeesters - zijn vader, zijn buurman Thomas van Dijk,
schoonvader Roeland van Schie, dominee Joannes van Spaan en wellicht ook de
patriotse courantier Wybo Fijnje - bedoelen in de autobiografie het gebrek aan
‘regulier’ onderwijs te vergoeden. Paape senior en buurman Van Dijk onderwezen
Paape in de kunst van het leven, Van Schie en Van Spaan brachten de jonge dichter
‘de noodige regels der Digtkunde’ bij. In Fijnje, de ‘grootste Weldoender’, zag Paape
een geschenk van God.32
Veel ruimte wordt in de autobiografie geschonken aan de ontwikkeling van Paape
als lezer en schrijver. Iets vergelijkbaars geldt voor Willem Bilderdijk die in zijn
autobiografische notities de eigen voorlijkheid vooral laat blijken uit zijn jeugdlectuur.
Toen hij anderhalf was, doorsnuffelde hij naar eigen zeggen Cats. Omstreeks zijn
derde correspondeerde hij met een negenjarig meisje over Ovidius.33 Voor de
‘vorming’ van de persoonlijkheid - door Misch
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als centraal element in de achttiende-eeuwse autobiografie onderscheiden - lijkt het
lezen en schrijven belangrijker dan het jarenlange en welhaast machinale fabriekswerk.
Paape construeert in zijn autobiografie een verband tussen lezen en schrijven. Zijn
leven in de letteren dankte hij aan zijn lezen, terwijl verschillende vormen van
maecenaat hem voorthielpen bij zijn carrière als schrijver. De rol van boeken en
beschermers-daaronder de al eerder genoemde schoonvader en de Haagse dominee
Van Spaan, maar ook bakker Maarten, die over een uitgebreide collectie reisboeken
beschikte, en andere ongenoemde beschermers die de auteur boeken leenden - bij de
ontwikkeling van het schrijverschap is nauwkeurig beschreven. Ongeremd was hij
als lezer, tomeloos bleef hij als publicist. Hij verslond enorme hoeveelheden lectuur
en manden vol boeken produceerde hij.
Zijn debuut in de letteren beleefde hij in 1774 met een nogal morsig gedrukte
bundel met matige verzen, die onder de titel Vrugten der eenzaamheid in Delft
verscheen. Op de titelpagina ontbrak de naam van de debutant, maar dat hij de auteur
was, zal hij vermoedelijk aan heel wat lezers hebben willen onthullen. De identiteit
van de auteur werd tenminste aan Roeland van Schie onthuld. Deze oudere dichter
bood zijn vriendschap aan en hij werd kort daarna de schoonvader van de jonge
dichter. Op 24 november 1776 huwde de stichtelijk dichtende plateelschilder Gerrit
Paape met Maria van Schie.
Van Schie introduceerde zijn kersverse schoonzoon bij het Haagse ‘Dichtlievende
Kunstgenootschap’ Kunstliefde Spaart Geen Vlijt.34 In dat dichtgenootschap werd
Paape in februari 1775 als ‘Aankweekeling’ welkom geheten en in de eerste jaren
werd vooral zijn ijver zeer gewaardeerd. Van Spaan trad op als literaire mentor: de
poëzie waarin Paape onderwezen werd was de stichtelijke dichtkunst en aan lof liet
Van Spaan het zijn pupil niet ontbreken. De jonge Delftse dichter werd in het openbaar
gehuldigd en het verslag van de huldiging bereikte dag- en maandbladen.35
De ‘Aankweekeling’ maakte in het Haagse genootschap aanvankelijk enige furore.
Het genootschap stelde er een eer in zo nu en dan ongeprivilegieerde en
‘onbeschaafde’ talenten te ontvangen in het deftige midden. Die talenten - nazaten
van de boer Poot: zoals de bakkersjongen Bellamy, de turfdrager Jacob van Dijk en
de plateelschilder Paape - werden gekoesterd en tot ontwikkeling gebracht. Bestuur
en leden van het genootschap hoopten in ‘sociabili-
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teit’ of gezelligheid de ruwe diamant te slijpen. Paape gold enige tijd als zo'n ruwe
diamant.36
Op 31 augustus 1776 leverde de ‘Aankweekeling’ het gedicht ‘Het Onweder’ in
bij het bestuur. Dat bestuur was zo verheugd dat naar een passend eerbewijs gezocht
werd. Dat werd onmiddellijk gevonden in de promotie tot ‘Buitengewoon Lidt’.
Twee van de bestuursleden - Gerrit Beijer en dominee Van Spaan - zouden daarbij
‘Het Onweder’ beoordelen. Paape werd geacht op eigen benen te kunnen staan. De
bestuursleden gaven nu in twee pagina's een beoordeling van het gedicht. Bij de
eerste versregel De donder brult, de bliksem blaakt noteerde het kritisch duo:
De bliksem gaat natuurlijk voor den donder, dus eischt dit eenige
verandering, 't welk met het rijm kan gevonden worden, als men den
bliksem eerst noemt en denzelven een werking toeschrijft, en vervolgens
zegt de donder kraakt.37
Bij een andere regel bestond het commentaar uit een retorische vraag die ten
overvloede beantwoord werd: ‘is deeze regel wel van het beste alloij? immers is
dezelve wat flauw en prosaicq’. Bij de beoordeling van de verzen vormde het geslacht
van zelfstandige naamwoorden een voorwerp van grote zorg. Argumenten werden
ontleend aan het werk van taalkundigen als Kluit en aan het dichterlijk werk van
grote dichters als Vondel, Hooft en Dirk Smits. In de meeste gevallen volgde Paape
de adviezen van zijn beoordelaars op. Bevlogen poëzie leverde de gehoorzaamheid
aan de soms nogal pietepeuterige en ridicule kritiek niet op. Het zou echter onjuist
zijn om te denken dat in het geval van Paape een groot dichterlijk talent verloren
ging door de genootschappelijke fijnslijperij. Vermoedelijk profiteerde zijn poëzie
van Van Spaans onderricht en van de precieze kritiek.
Met de welwillendheid van het Haagse genootschap was het goeddeels afgelopen na
de ‘promotie’ van de ‘Aankweekeling’ tot volwaardig genootschapslid. Bijna zonder
uitzondering werden sindsdien de door hem ingezonden verzen gewogen en te licht
bevonden. Die miskenning in Haagse genootschappelijke kring zal hem te meer
gestoken hebben waar hij sinds de promotie tot lid van Kunstliefde buiten het
genootschap juist met respect bejegend werd. Rivaliserende genootschappen boden
hem op vererende wijze het lidmaatschap aan. Vooral in Delft was zijn roem door
het Haagse ‘succes’ gevestigd: hij werd de
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oogappel van het dichtlievend deel van het Delfts patriciaat. Bij de plaatselijke
boekhandelaren liet hij het ene dichtwerk na het andere drukken.38 Vooraanstaande
Delftenaren, zoals het echtpaar 's Gravesande-Aar de Sterke, nodigden hun poëtische
stadgenoot uit in hun bibliotheek: die bibliotheken stelden hem in staat zich door
lectuur te ontwikkelen. Anderen, zoals dominee Petrus Rietveld, lieten zich in verzen
lof toezwaaien. De plateelschilder trad toe tot een Delftse literaire kring, waar deftige
dames en notabelen op vriendschappelijke wijze de dichtkunst beoefenden. Al die
contacten bewezen hun nut.
Omstreeks 1779 geraakte hij door een conflict in de fabriek zonder werk: in zijn
autobiografie is hij daar niet erg exact over, al wordt terloops wel de indruk gewekt
dat zijn principiële houding hem in dat conflict dwong tot de geliefkoosde rol van
martelaar. Paape was daardoor plots brodeloos. Met het beschilderen van waaiers
probeerde hij in zijn onderhoud te voorzien. Het was nu volstrekt onmogelijk om de
jaarlijkse bijdrage aan het Haagse genootschap te voldoen. Misschien ook wilde
Paape niet langer betalen. Het genootschap had van hem dan in 1776 een bekend
dichter gemaakt, maar daarna had men hem lelijk in de steek gelaten. In een kort
briefje nam hij in juli 1780 afscheid van Kunstliefde, zonder opgaaf van redenen en
ogenschijnlijk zonder omzien in wrok.39
Zijn vrienden, die hij in Delft aan zijn dichterschap dankte, bezorgden hem op 2
mei 1781 een baantje als bediende van de plaatselijke Kamer van Charitaaten.40 Naar
eigen zeggen verdiende hij er weinig. In de eerste jaren dat hij bediende was,
publiceerde hij weinig. In de autobiografie wordt wat uitvoeriger bij dit baantje stil
gestaan - al laat de schrijver vooral documenten spreken -, maar de jaren als bediende
worden achteraf vooral beoordeeld op hun vormende waarde. Als pluspunt van de
vernederende jaren tekent hij in zijn autobiografie aan: ‘in dat tijdperk won ik
aanmerklijk in menschenkennis’.
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Als stichtelijk dichter had Paape al in de jaren zeventig de inwoners van de
Nederlanden vermanend toegesproken. In 1778 verscheen het tweede deel van zijn
Bijbel- Zede- en Mengeldichten en daarin biedt het gedicht ‘De X Geboden; Aan
Nederland’ een verrassende kijk op de denkbeelden van Paape. In het gedicht roepen
de Tien Geboden het ‘Godtergend Nederland’ tot de orde. Het land is ‘van de oude
deugd ontäart’. Per gebod wordt de vaderlandse overtreding beschreven. Tot slot
wordt Gods wraak aangekondigd:
Hij schudt uw dijken reeds, door wind en watervloed.
Hij zendt een veege pest, die in uw stallen woedt.41

Het crisisbesef werd niet alleen door moralisten en stichtelijke dichters gevoed. Als
plateelschilder had hij de teloorgang van de Delftse nijverheid gezien. Vanaf 1781
zag hij in de Kamer van Charitaaten de gevolgen van de economische neergang:
bittere armoede. Het is niet eenvoudig om bij het zien van armoede in
macro-economische begrippen te redeneren. In het denken van Paape en vele anderen
werd de economische achteruitgang in direct verband gebracht met morele
verloedering. Bij het zoeken naar een oplossing werd geprobeerd economie en moraal
met elkaar te verbinden.42
Ten tijde van de Vierde Engelse Oorlog werd alles persoonlijk en politiek. De
zoektocht naar schuld leidde niet langer naar abstracta zoals ‘de mode’, ‘gebrek aan
opvoeding’, ‘hoogmoed’ of ‘egoïsme’. Aan het desastreuze verloop van de oorlog
en aan de algemene politieke, economische en morele malaise moesten bepaalde
mensen schuld hebben. De traditionele partijen in de Nederlandse politiek prinsgezinden en regenten - zochten uiteraard de schuld bij elkaar. De van Oranje
vervreemde burgers gaven de zoektocht naar schuldigen het karakter van een
heksenjacht, ja zelfs van massa-hysterie. Na de verschijning van het pamflet Aan het
volk van Nederland bliezen burgers het stof van oude en verwaarloosde instellingen
zoals de schutterij.43 Zij begonnen zich te wapenen en exerceerden zich naar macht
op lokaal terrein. In de rijen van de herstelde schutterijen en van
exercitiegenootschappen gaven burgers de toon aan. De burgers die in een grijs
verleden nog de partij van de stadhouder hadden gekozen, voelden verse verachting
voor de stadhouder en zijn voogd, de dikke hertog van Brunswijk. Veel van de
exerceren-
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de burgers zagen in de strijd tegen de stadhouder een welhaast heilige oorlog tegen
verloedering en despotisme. In Delft durfden de burgers zich pas eind 1783
voorzichtig te organiseren. De Oranje-aanhang was in Delft vanouds sterk. In 1784
trad Gerrit Paape prominent naar voren in het ‘Schutterlyk Genootschap van
Wapenoeffening te Delft, onder de spreuk: Tot herstel der Delfsche Schuttery voor
Vryheid en Vaderland’.44 In de Hollandsche Historische Courant, de in Delft
verschijnende krant van de patriot Wybo Fijnje, kon met enige regelmaat gelezen
worden hoe Paape zijn manschappen in verzen of in proza aangemoedigd had.45 In
en buiten Delft volgde Gerrit Paape zijn nieuwe roeping. Precieze gegevens over
deze wending in zijn leven zijn in de autobiografie niet te vinden.
Terwijl Paape in Delft radicale taal uitsloeg en de publiciteit zocht als voorvechter
van een nieuwe orde - wat dan gepresenteerd werd als het herstel van een oude en
geïdealiseerde orde - bleef hij voor zijn brood bediende. Dat ging wringen: te groot
werd het verschil tussen het dromen van verandering en het gehoorzamen in de
werkelijkheid. Hoewel de aanstelling bij de Kamer van Charitaaten voor tenminste
vijf jaar gold, deed hij al in 1785 vrijwillig afstand.46
Toen hij zijn betrekking als bediende opgaf, wist hij dat zijn vaderlandse ijver
hem nog geen inkomen verschafte. Onontkoombaar is de indruk dat Paape na verloop
van jaren vond dat het vaderland hem wel wat - misschien zelfs een lucratieve functie
- verschuldigd was. De bescheidenheid verbood hem dit al te luid te verklaren. Op
advies van Wybo Fijnje, voor wiens krant hij zo nu en dan al wat werk leverde, begon
Paape met vertalen. In zijn autobiografie lijkt hij het vertalersgeluk wat te overdrijven.
Vertalen leverde wel geld op, maar vermoedelijk niet genoeg. Bekend is dat hij in
die tijd ook silhouetteerde en schilderonderricht gaf aan pupillen van de Fundatie
van de Vrouwe van Renswoude. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat hij als
een informeel boekverkoper publikaties van eigen hand verkocht.47
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Hoewel Paape zich moeizaam een inkomen bijeen scharrelde, was zijn ster in het
vaderlands patriottisme enorm gestegen. Kranten en tijdschriften vereeuwigden de
heroïsche strijd die in steden en dorpen gestreden werd tegen de dwingelandij. Zo
kon een dorpsruzie nationale roem en proporties krijgen dankzij nationaal verspreide
kranten en weekbladen als De Politieke Kruyer en De Post van den Neder-Rhijn.
Kleine helden werden plots boegbeelden van het vaderlands patriottisme. Plaatselijke
tegenstanders van de patriotse ambities werden in ijzingwekkend tempo afgeschilderd
als baarlijke duivels: zo verging het Van Goens, Hofstede, Berkheij en Bilderdijk.
Paape bleek plotsklaps van nationale allure. Als schrijver en politicus had hij zich
buiten Delft gewaagd en met de Hollandsche Historische Courant, die in korte tijd
een van de meest spraakmakende patriotse media geworden was, had Paape zich ook
op landelijk niveau van de nodige politieke invloed verzekerd.48 Een prominente rol
speelde Paape bij de landelijke organisatie van de lokale schutterijen: hij
vertegenwoordigde op welsprekende wijze het Delftse ‘Schutterlyk Genootschap’
en hij wierp zich op als de geschiedschrijver van alle plaatselijke schutterijen.49 In
1787 maakte hij deel uit van de veertig man tellende delegatie van gedeputeerden
die in Parijs de Pruisische dreiging moest aankaarten. Die delegatie beschouwde zich
als vertegenwoordiging van het volk en met overslaande stem werd beweerd dat heel
Europa toekeek hoe de uitverkoren veertig mannen de vrijheid representeerden.
Naar Parijs ging de delegatie uiteindelijk niet, want de Pruisen kwamen sneller
dan verwacht. Degenen die zich even vol trots vertegenwoordigers van het volk
waanden, waren na de inval vooral bezig om het vege lijf te redden. De patriotse
organisatie bleek zo solide als een kaartenhuis. Het was voor patriotten in die moeilijke
dagen in september en oktober niet eenvoudig om de heldhaftigheid op te brengen
die voordien in redevoeringen en op papier beloofd was. Ook Paape had zich al als
martelaar opgegeven, maar toen de kans op martelaarschap groot was, zag hij er toch
maar van af.
In zijn autobiografie doet hij het verhaal van zijn vlucht. De episoden in Antwerpen
en Brussel worden getekend door haast en verwondering. De verbijstering over het
nabije buitenland waar alles anders - en in Hollandse ogen: ook minder - was, is in
de autobiografie goed zichtbaar. Van de Brabantse re-
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Het succes van de Hollandsche Historische Courant blijkt onder meer uit de aanvallen die
in de Orangistische 's Gravenhaagse Courant in toenemende mate de krant en de persoon
van Fijnje gelden.
A.R.M. Mommers, ‘Een Delftse Acte van Verbintenis uit 1785 ontdekt’. In: Jaarboek van
het Centraal Bureau voor Genealogie 7 (1953), pp. 147-164.
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volutie begreep Paape niet zo heel veel. Wel zag hij in dat de aanhangers van de
weleer door Nederlandse patriotten vervloekte Jozef II ‘modern’ waren. Het feit dat
Jozef de gevluchte patriotten onderdak bood, liet zien dat hij bij nader inzien deugde.
De tegenstanders van Jozef tooiden zich weliswaar met de eretitel ‘patriot’, maar dat
patriottisme stelde naar noordelijke maatstaven niet veel voor. De katholieke reactie
had zich meester gemaakt van het Brabants patriottisme. Gesteund werden de
Brabantse patriotten door de aanhangers van Willem V. Dat zei de Nederlandse
patriotten genoeg.50
Op het moment dat de winkel van de Jozefistische uitgever Spanoghe in Antwerpen
geplunderd werd, was het Paape en vele andere Hollandse patriotten duidelijk dat
de Tachtigjarige Oorlog herleefde: er werden weer boeken verbrand en de politieke
tegenstanders kregen de aloude bijnaam ‘geuzen’.51 Paape trok in december 1789 via
Brussel verder naar het Zuiden, naar Duinkerken.
In Duinkerken schreef Paape Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap. Hij
wekt in deze autobiografie de indruk dat de politiek voor hem voltooid verleden tijd
was: in Brussel al was hij meer ‘promeneur solitaire’ dan activist. Paape wandelde
voort, tussen de schrijfsessies door. Hij portretteert zich vooral als verslaafd
schrijfbeest. Van een doelbewuste vertekening lijkt hier sprake. Erg veel is er
weliswaar over de illegale contacten met de boekhandel in de Nederlanden nog niet
bekend, maar met wat bekend is kan het zelfportret van Paape toch al wel gecorrigeerd
worden. Onder de schuilnaam Samedi handelde hij naar hartelust in boeken en
manuscripten. Als Dr Schasz plaatste hij sarcastische kanttekeningen bij de patriotse
nederlaag en als anonymus publiceerde hij politieke strijdliteratuur.52 In moeilijke
omstandigheden leerde Paape vele gezichten trekken.
De wereldvreemde balling bestond alleen in de autobiografie. In werkelijkheid
kon op de politieke ijver van Paape gerekend worden. Net zoals veel andere ballingen
zal hij in de tijd van de Terreur op zijn tellen hebben gepast. Een verkeerd woord en
een verdenking konden al genoeg zijn voor een wisse

50
51

52

Fernand Vanhemelryck (red.), Revolutie in Brabant 1787-1793. Brussel 1990.
Henry L.V. de Groote, ‘Cornelis Martinus Spanoghe’. In: De Gulden Passer 22 (1944), pp.
27-49; 23 (1945), pp. 19-79, m.n. p. 28 van de eerste bijdrage, waar de aanval op woensdag
2 december 1789, omstreeks 10 uur 's morgens, gememoreerd wordt.
Onder de schuilnaam Samedi deed Paape als correspondent zaken met de Amsterdamse
uitgever Verlem, zo liet de laatste weten in een verhoor op 1 november 1791: GA Amsterdam,
Arch. nr. 5061 (Schout en schepenen), inv. nr 467 (confessieboeken), p. 51 e.v. In 1792
publiceerde Paape een ‘satyriek heldendicht’ onder de titel Karel Willem Ferdinand. Vergelijk
voorts het door G.P. ondertekende Aan de voorstanders van het Huis van Oranje, gedateerd
op 1792. Aan agitprop met de signatuur van Paape geen gebrek.
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onthoofding. De afstand tot Parijs en de Nederlandse taal - daarvóór nog ernstige
handicaps - boden wel enige bescherming.
Bij de Franse aanval op de Nederlanden in 1793 was Paape niet betrokken.53 Succes
had de tweede stormloop op de Nederlanden, die van 1794, wel en daarbij was een
rolletje voor hem weggelegd. Hij werd door generaal Daendels benaderd of hij hem
als secretaris bij de veldtocht tegen de tirannie wilde assisteren. Voor deze
secretariaatsfunctie had Paape zich stellig niet aanbevolen omdat hij zo mooi over
zichzelf kon schrijven. Het waren zijn propagandistische talenten die Daendels kon
gebruiken. Dat Daendels hem voor dit werk had uitgenodigd, vervulde Paape met
trots. Eindelijk werden zijn inzet en talent passend gewaardeerd. Prompt vervolgde
hij zijn autobiografie in het Republikeinsch Speelreisje, dat in twee delen verscheen.54
Toen de opmars van de Fransen onverwacht snel verliep en het bastion Den Bosch
na belegering in Franse handen viel, leek er voor Paape pas echt werk aan de winkel.
Hij kreeg de opdracht om in Den Bosch van de stadskrant een revolutionaire
‘Vaderlandsche Courant’ te maken.55 Een taak die Paape aanvankelijk goed beviel:
hij verdedigde er de Fransen voor een Bossche en landelijke lezerskring en hij
probeerde de revolutionaire moed erin te houden. Toen de Fransen oprukten en het
centrum van de macht naar het Noorden, naar Holland opschoof, voelde Paape zich
in Den Bosch bijna gevangen. De revolutionaire voorhoede was de achterhoede
geworden. Het leek alsof de trouwe revolutionair vergeten werd. Niet alleen Paape
werd vergeten, met hem dreigden de patriotten die in 1787 gevlucht waren in de
marge van de revolutie te belanden. Waar Paape echter op gerekend had, was dat
zijn martelaarschap onmiddellijk beloond werd.
Bij Gerrit Paape trad in 1795 een zeker veteranensentiment aan de oppervlakte.56 De
ervaringen van 1787 zouden naar zijn oordeel als uitgangspunt voor nieuw beleid
moeten dienen. Dat betekende allereerst hardhandige bestraffing van de regenten die
zich schuldig hadden gemaakt aan vervolging van patriotten. In het verlengde van
deze onverzoenlijke houding lag de eis van com-
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J. Rosendaal en A. van de Sande (red.), Dansen rond de vrijheidsboom. Revolutionaire
cultuur in Brabant en de Franse invasie van 1793. 's-Hertogenbosch 1993.
Gerrit Paape, Republikeinsch Speelreisje, door Vrankryk naar Holland. 2 dln,
's-Hertogenbosch-Amsterdam; in ‘Voorberigt’ bij deel 1 wordt het Speelreisje als vervolg
op Mijne vrolijke wijsgeerte gepresenteerd.
Peter Altena, ‘Gansch Nederland luisterde'. Gerrit Paape als journalist in Den Bosch
(1794-1795)’. In: 's-Hertogenbosch 2 (1994), 4 (Themanummer 1794), p. 136-143.
Peter Altena, ‘Kees is t'huis en loon na werk. Over De Belegering van 's Hertogenbosch
(1795) van Gerrit Paape’. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 17
(1994), pp. 77-84.

Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap

34
pensatie. De in ballingschap doorstane ellende kon slechts vergoed worden met het
aanbod van een betrekking.
Dat aanbod liet lang op zich wachten. Eind maart 1795 verliet hij het intussen
excentrische Den Bosch om koers te zetten naar Holland. In Delft wachtte hem niet
de huldiging waar hij op gehoopt had. Welkom was hij wel in Dordrecht, waar zijn
uitgevers De Leeuw en Krap werkzaam waren. Daar wist men hem enige tijd op de
juiste waarde te schatten: hij werd tot president van de plaatselijke sociëteit gekozen.
Die functie bood hem de gelegenheid om verder te kijken en ambities op landelijk
niveau na te streven.
Zoals de diverse lokale ‘schutterlijke’ genootschappen zich vóór september 1787
allengs hadden verbonden tot een nationale organisatie, zo zochten de revolutionaire
sociëteiten tenminste vanaf juni 1795 naar samenhang en macht. Het begon met
gewestelijke organisatie van de ‘Patriottische Vergaderingen’ tot een ‘Centraale
Vergadering’. Friesland en Utrecht namen hier het voortouw. Al snel volgde het plan
om tot een nationale organisatie te komen. De uitvoering liet niet lang op zich
wachten: de sociëteiten vaardigden hun welsprekendste vertegenwoordigers af naar
deze nu nationale ‘Centraale Vergadering’, die zich vanaf juli ontwikkelde tot een
radicale grondvergadering van clubs en sociëteiten.
De Dordtse sociëteit liet zich vertegenwoordigen door Gerrit Paape. Namens
Dordrecht nam hij bovendien zitting in de commissie die het gedrag van regenten in
de voorbije jaren kritisch moest doorlichten. Van die onderzoekscommissie was
Paape een prominent lid, van de Centrale Vergadering werd hij zelfs voorzitter.
Over die Centrale Vergadering is niet heel veel bekend.57 In de maanden na de
omwenteling werd druk overleg gevoerd over een nieuw nationaal bestuur. Terwijl
de ‘provisionele representanten’ van de diverse gewesten zich bogen over de plannen
voor een ‘Nationale Vergadering’ roerde de revolutie
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Over de Centrale Vergadering is nog te weinig bekend. Een eerste indruk biedt Simon Schama,
Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813. Amsterdam
1989, p. 282-285. Schama laat de Centrale Vergadering op ‘een groot conclaaf van
Nederlandse jakobijnen’ lijken. In radicale kranten als de Dordrechtsche Courant werden
publikaties van de Centrale Vergadering opgenomen. Tal van stukken van en over de Centrale
Vergadering zijn te vinden in de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken 30 (1795), pp. 5369-5379,
5457-5479, 5571-5578. Uit de eerste hand: de Voorlopige Handelingen van afgezondenen
uit diverse burger- en volksvergaderingen en societeiten, min of meer de ‘handelingen’ van
de Centrale Vergadering. Twee nummers van die Handelingen vond ik in Dordrecht, Bibl.
Museum Simon van Gijn, Micellane XIII, nr 3 (200.084c). Paape schrijft in De Onverbloemde
Geschiedenis van het Bataafsch Patriottismus Delft (1798), pp. 216-223, 228-234 over de
Centrale Vergadering. Interessant is ook de analyse van Cornelius Rogge, Geschiedenis der
Staatsregeling voor het Bataafsche Volk. Amsterdam 1799, pp. 24-26 die op de
buitensporigheden van de Vergadering wijst, maar de goede bedoelingen huldigt. Op p. 25
laat Rogge de Centrale Vergadering deels bevolken door ‘lieden van eene minder beschaafde
classe’.
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zich in clubs en sociëteiten, in gewestelijke Centrale Vergaderingen èn in de landelijke
Centrale Vergadering. Zeker is dat de Centrale Vergadering in 1795 de ‘provisionele
representanten’ en andere gematigde bestuurders met requesten, open brieven en
handtekeningenacties de stuipen op het lijf joeg. Op vurige wijze pleitte de Centrale
Vergadering voor ‘een- en ondeelbaarheid’.
In afwachting van de installatie van een geregeld nationaal bestuur dreigde er een
radicaal soort volksdemocratie te ontstaan. De tonen die in de Centrale Vergadering
klonken, herinnerden vele kalme vaderlanders aan de revolutie van de straat, aan de
bloedigste episoden uit de Franse Revolutie. Geprobeerd werd om de Centrale
Vergadering te criminaliseren. De radicalen verdwenen roemloos in de marge toen
de Nationale Vergadering in 1796 geopend werd.
Een vergelijkbaar lot trof de onderzoekscommissie waarvan Paape lid was. Die
commissie had luidkeels laten weten dat het onderzoek op revolutionaire wijze zou
geschieden. Van vertrouwde juridische procedures zou de commissie geen gebruik
maken. Volgens de regels van het recht zouden er immers ‘geene schuldigen’ zijn
en dat nu achtte de onderzoekscommissie ongewenst. Er moesten schuldigen
aangewezen worden en met hulp van de regels van ‘revolutionaire rechtvaardigheid’
leek dat heel wat gemakkelijker. De publiciteit die de commissie zocht, keerde zich
uiteindelijk tegen de commissie zelf. Het waren met name de Staten van Holland die
het werk van de commissie belemmerden en tegelijkertijd aandrongen op spoed bij
de rapportage.58 Het revolutionaire onderzoek stierf een roemloze dood, zoals de
machthebbers de storm van de Centrale Vergadering lieten uitwoeden.
Paape, de ongekroonde koning van de clubistendemocratie, zag zich in zijn radicaal
revanchisme gedwarsboomd. Zijn carrière leek hopeloos in het slop. In juli 1796, na
het echec van de Centrale Vergadering en de onderzoekscommissie, raakte hij in de
marge van de landelijke politiek.
Voor de gewestelijke politiek deugde hij nog wel. Zijn radicale reputatie vormde
voor de Friese revolutionairen in augustus 1796 aanleiding om Paape uit te nodigen:
hij kon in Leeuwarden mooi een juist ontstane vacature vervullen.59 Gematigden
hadden overal in de Republiek de touwtjes in handen,
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Over de onderzoekscommissie zie: Schama, Patriotten, p. 277, maar veel preciezer is Gerrit
Paape, Verantwoording (...) aan zyne Committenten de Burgers van Dordrecht. Den Haag
1796; en R.L. Bouwens, Aan zyne Committenten. Amsterdam 1797. Radicale weekbladen
als De Domkop publiceerden vanaf augustus 1795 verslagen van Orangistische misdaden
uit de periode 1787-1795. In de Dordrechtsche Courant, waarvan jaargang 1796 bewaard
gebleven is, laat zich de teloorgang van de onderzoekscommissie als een feuilleton lezen.
RA Friesland, Arch. van de Gewestelijke Bestuursinstellingen Friesland 1795-1813 (BRF),
nr 104 P276P: Missive van den Burger G. Paape aan het Prov. Bestuur van Friesland, d.d.
5 aug. 1796, waarin hij zegt het ‘aanbod van den Post, als Raad in den Hove van Justitie’ te
accepteren. Hij belooft Den Haag te verlaten en ‘voor het einde deezer Maand’ in Leeuwarden
te verschijnen. De ‘provisionele’ aanstelling tot raadsheer geschiedde op 6 september 1796,
op voordracht van de gevreesde A.J.C. de Bere en de doopsgezinde predikant A. Cuperus.
Zijn benoeming dankte hij stellig aan zijn prominente rol in de Centrale Vergadering, waarin
ook enkele andere nieuwe raadsheren (dominee A. Staal, J. Arnold en J.R. Fink) hun sporen
hadden verdiend. Met dank aan J.R. Kuiper (Heerenveen). Zie ook A.H. Huussen jr,
Veroordeeld in Friesland. Criminaliteitsbestrijding in de eeuw der Verlichting. Leeuwarden
1994, p. 50. Een precieze beschrijving van het Leeuwarder revolutionaire milieu: J.R. Kuiper,
‘Jacobijnen en sansculotten in Friesland. De volkssociëteit van Leeuwarden en de Bataafse
Revolutie’. In: De Vrije Fries 69 (1989), p. 57-76.
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behalve in Friesland. In Friesland waren de gematigden op krachtige wijze uit hun
ambt gezet. Er bestond een behoefte aan geschikt revolutionair kader. Paape voorzag
in Leeuwarden als raadsheer in die behoefte. Juridisch geschoold was hij niet, maar
dat gold in Leeuwarden niet als defect. Als mens, als revolutionair diende hij te
oordelen. Aan die verwachtingen beantwoordden Paape en de andere nieuwe
raadsheren zeker. Op een oproerige beweging in het kleine Kollum werd gereageerd
alsof het land in gevaar was.60 In Leeuwarden werd de overwinning op de opstandigen
gevierd als een overwinning op de contra-revolutie. De getroffen maatregelen waren
zeer revolutionair, maar juridisch konden zij nauwelijks door de beugel. Een
opstandeling werd geëxecuteerd. Nog voor de rechterlijke uitspraak gedaan was, had
Paape als journalist in de Friesche Courant al aangedrongen op forse straffen. In
Groningen en Den Haag, waar de afgezette Friezen hun kans afwachtten, werd
gesuggereerd dat in Leeuwarden de geest van Robespierre herleefde.61 Die suggestie
had succes. De raadsheren verloren in de provincie allengs hun revolutionair krediet.
Een centenkwestie luidde het einde van de Friese carrière van Paape in.62 In 1797
verliet hij Leeuwarden.
Paape vertrok naar Den Haag, waar hij een huis in de Boekhorststraat en volop
voedsel voor satire vond. De restauratieve tendenzen ergerden hem enorm. Veel
vertrouwen in de revolutie had hij niet meer: in 1797 en 1798 publiceerde hij zijn
beste werk en daarin was voor illusies niet veel ruimte
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Friesche Courant 7 februari 1797 bevat de beschrijving van de confrontatie tussen een
Republikeins kanon en de ‘Oranjemuitelingen’. In de aflevering van 21 februari werd het
Kollumer oproer andermaal geduid als machtsgreep van Willem V. Paape waarchuwde in
de krant met het vers ‘Verraader Willem! Beef!’, nadien ook opgenomen in: Gerrit Paape,
De Onverbloemde Geschiedenis, p. 134-135. Bibliografisch overzicht verzorgde J.J. Kalma,
Het Kollumer oproer van 1797. Leeuwarden 1980.
Heraclyt en Democryt nr 13 (25 febr. 1797), pp. 193-199. Auteur was Reinier Dibbetz, de
griffier van de uit Friesland verdreven ‘Representanten’. Met de begaafde Dibbetz zou Paape
over deze kwestie nog polemiseren. Vergelijk: Peter Altena, ‘“Om tot regte kennis van zaaken
te komen!” De satire Het leven en sterven van een hedendaagsch aristocraat (1798) van
Gerrit Paape nader beschouwd’. In: Secrete Penitentie nr 4 (1990), pp. 1-19.
Demissie van Paape op 29 mei 1797. Aanleiding vormde een financieel conflict tussen
Provinciaal Bestuur en het Hof van Friesland. De oorzaken liggen dieper: gepoogd werd om
de rechters van laatste resten zelfstandigheid te beroven. Over deze affaire werden heel wat
stukken geschreven en in de Jaarboeken gepubliceerd. Op de achtergrond speelt de landelijke
onvrede met de wel zeer revolutionaire wijze van rechtspreken.
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meer. In 1797 kwam de sarcastische geest van Dr Schasz in zogenaamd postuum
werk weer tot leven.63 In zijn ergernis stond Paape aan het einde van 1797 nu eens
wat minder alleen. Over de besluiteloosheid en bestuurlijke traagheid werd meer
geklaagd.
Op 22 januari 1798 grepen de radicale geestverwanten van Paape met Franse steun
naar de macht. De radicale staatsgreep bracht onder meer Wybo Fijnje, de weldoener
van weleer, en Pieter Vreede aan het bewind. Voor Paape was het alsof de hemel
zich opende! Hij vroeg Vreede op 27 januari een commissarisplaats en wat later
schreef hij een request om een functie bij het Agentschap van Opvoeding. In maart
kreeg hij eindelijk een echte betrekking toegezegd: hij werd aangesteld als commies
bij het Agentschap van Opvoeding.64
Tegenstanders van de radicalen stelden de hemel van Paape voor als een hel. In
de volksmond werd het bewind van Fijnje en Vreede vergeleken met het Schrikbewind
van Robespierre. Toen het radicale bewind zelf de wetten schond, was het met de
Franse steun snel gedaan. In juni 1798 volgde een gematigde staatsgreep.
Om zijn baan te behouden moest Paape zich oefenen in onzichtbaarheid. Hem
werd gevraagd te verzekeren dat hij niet de auteur was van het weekblad De
Constitutioneele Vlieg, waarin het juni-bewind flink gekritiseerd werd.65 Er werd hier
en daar wel aangedrongen op zuivering, maar veel succes had dat niet. In 1798
publiceerde Paape nog wel een kritische geschiedenis van het Bataafs patriottisme.
Daarin bood Paape uiteraard zijn versie van de geschiedenis. Na 1798 werd van de
auteur niet veel meer gehoord.
De oefening in onzichtbaarheid was zo succesvol dat volgens heel wat biografische
woordenboeken Paape in 1798 overleed. Van het jaar van zijn benoe-
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Het gaat hier om: Vrolijke Caracterschetsen (1797), De Knorrepot en de Menschenvriend
(1797) en Het leven en sterven van een hedendaagsch aristocraat (1798). Het ‘nagelaten’
werk van wijlen Schasz verschijnt bij de Haagse uitgever Plaat. In Leeuwarden verschijnt
het werk van Paape en Schasz in één advertentie. Vergelijk: P.J. Buijnsters, ‘Doctor Schasz
en zijn “Reize door het Aapenland”’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
102 (1986), pp. 253-272.
Gebaseerd op A.R.M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest. 2 dln.
Utrecht-Nijmegen 1953, p. 485. Bericht van benoeming ook in Friesche Courant van 20
maart 1798.
A.R.M. Mommers, Brabant, p. 485. Paape had op 22 juni 1798 bij het argwanend Uitvoerend
Bewind aannemelijk weten te maken dat hij niet de auteur was van De Constitutioneele Vlieg.
Op 26 juni volgde het besluit van zijn benoeming tot eerste commies bij het Agentschap van
Nationaale Opvoeding. In het weekblad De Constitutioneele Vlieg, nr 4 (13 juni 1798), p.
32 waren daarvoor de geruchten over de auteur van het blad uitdagend gememoreerd: als
vaders van ‘het Papiere kind’ werden genoemd Paape en Van Woensel. Als mogelijke moeders
van het weekblad werden Wolff en Deken genoemd. In De Politieke Donderslag, nr 6 (20
augustus 1798), p. 48 werd op de ongeschiktheid van ambtenaren van het ‘Committée van
Publyk Onderwys’ gewezen. Paape wordt vanwege zijn propaganda voor de ‘Franschen
Hemel’ gekritiseerd.
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ming tot ambtenaar is wat lichtvaardig het jaar van zijn overlijden gemaakt. In
werkelijkheid werd hij 51 jaar en overleed hij op 12 december 1803 in Den Haag.
Als doodsoorzaak werd waterzucht genoteerd. Begraven werd Gerrit Paape in de
Kloosterkerk.66
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GA Den Haag, DTB: ‘den 12 december 1803 werd voor het begraven in de Kloosterkerk U
224, van Gerrit Paape oud 51 jaar en 3 maanden overleden aan waterzucht en verstopping
betaald aan 1e klasse impost ƒ 30,-’
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3.
Inleiding tot de ‘vrolijke wijsgeerte’
Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap bevat niet alleen brieven waarin de
schrijver de geschiedenis van zijn leven verhaalt. Er zijn in het boek ook brieven
waarin hij de geschiedenis van zijn ‘vrolijke wijsgeerte’ uit de doeken doet. Die
wonderlijke ‘wijsgeerte’ behoeft introductie en analyse.
Niet alleen in zijn autobiografie uit 1792 poseert Paape als wijsgeer. Al eerder
schreef hij De Hollandsche Wijsgeer in Braband en De Hollandsche Wijsgeer in
Vrankrijk. De ‘Hollandse’ filosoof was een ‘vrolijke’ filosoof geworden. In het begin
van 1792 publiceerde hij in Rotterdam het toneelstukje De Wijsgeer. Paape was niet
de enige patriotse balling die zich in geschrifte voordeed als ‘vlugtende wijsgeer’.67
De teleurstelling over de nederlaag van 1787 bracht velen in een wijsgerige stemming.
De pose van de wijsgeer gunt de teleurgestelde de mogelijkheid de voorbije
gebeurtenissen te relativeren - of die schijn te wekken -, de kans om de tegenwoordige
voorvallen van een veilige afstand te bekijken en de illusie dat hij ondanks alles de
meest verstandige is.
In Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne balingschap wordt de ‘wijsgeerte’ niet alleen
als produkt van teleurstelling gezien. Het toegevoegde adjectief is daarvoor ook te
opgewekt. Paape presenteert zijn filosofie niet als een reactie op een reeks politieke
incidenten, maar als het natuurlijk resultaat van zijn leven.
De belangrijkste wijsgerige paragrafen dateren van oktober 1787 en zij zijn
vervaardigd op de vlucht, althans zo vertelt Paape het. Die paragrafen vormen in het
boek een tractaat: ‘Algemeene gronden en regels der vrolijke wijsgeerte, ter regeling
van des schrijvers volgende gedrag’. De datum en omstandigheden van de
totstandkoming van de paragrafen lijken de wijsbegeerte van een gedesillusioneerde
te beloven. Paape doet zijn best om zijn lezers anders te doen geloven.
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De Vlugtende Wijsgeer in Holland. (Geen roman). Holland 1789. Op de titelpagina van dit
intrigerend werk wordt een heer met zichtbare hoofdpijn getoond. Of die hoofdpijn veroorzaakt
wordt door de ‘verdeeldheden’ in het land is onzeker. De geestige tekst, waarschijnlijk uit
patriots milieu afkomstig, is wel op rekening gesteld van Paape. In zijn voorrede laat de
anonieme uitgever weten dat er lezers zijn die slechts boeken, ‘die uit het brein van PAPE
zijn te voorschijn gekomen’ willen lezen. Onzeker is of dit voor of tegen het auteurschap
van Paape pleit. In de Brieven van eenen gevlugten Hollander. Rijssel 1789, p. 8 heet het:
‘De tegenspoed is wel een harde, maar echter de beste Leermeester: wanneer men ze wel
gebruikt vormt zij de standvastigste Wijsgeeren’.
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Niet alleen de beloofde vrolijkheid verzet zich tegen de gedachte dat de filosofie de
vrucht van de vlucht is. Paape rekent met die misvatting af in zijn levensverhaal. De
‘wijsgeerte’ is niet ontstaan in 1787, maar al veel eerder. Het leven bood Paape de
filosofische scholing. Lessen in de ‘vrolijke wijsgeerte’ ontvangt de jonge Gerrit van
zijn vader en van Thomas van Dijk, zijn vriend en collega in de plateelbakkerij. Aan
bepaalde gebeurtenissen in zijn leven wordt een vormende waarde toegekend.
Bij eerste beschouwing maakt de ‘wijsgeerte’ van Paape de indruk een vreemd
allegaartje te zijn. Daar kan het etiket ‘eclectisch’ op geplakt worden, maar erg serieus
is zo'n onderscheiding niet te nemen. Het valt immers niet mee de auteur op diepgang
te betrappen. Henri A. Ett sprak in zijn onuitgegeven Paape-studie smalend over de
‘vrolijke wijsgeerte’ van Paape: men moest erkennen dat de filosofie van Paape niet
moeilijk te begrijpen was. De manier waarop de auteur de ‘wijsgeerte’ bij zijn lezers
introduceert, rechtvaardigt wel enige neerbuigendheid. De typering van de ware
wijsgeer - ‘DIE WEL DENKT EN WEL LEEFT’ - volgt immers platgetreden paden.
Van het wijsgerig mengelmoes kan echter niet zo haastig afscheid worden genomen.
In Mijne vrolijke wijsgeerte moeten de wijsgerige hoofdstukken een betekenis hebben,
die met begrijpelijk smalen niet afdoende bepaald is. Bij nadere analyse blijkt de
‘wijsgeerte’ samengesteld uit diverse brokstukken: wat Verlichting, wat stoa en wat
sociale rancune. Niet al deze onderdelen lijken in de autobiografie even belangrijk.
Wat in het filosofisch onderricht van Paape senior en collega Thomas als eerste
opvalt, is de ideologie van de Verlichting. Vader Paape vat zijn opvattingen over
opvoeding voor een orthodox predikant zo samen:
Mijn Heer! ik heb liever, dat mijn Zoon met verstand doolt, dan dat hij als een Domkop alles
blindling gelooft!

In de autobiografie laat de zoon zijn vader pleiten voor zelfstandig gebruik van het
verstand en voor onbevooroordeeld en kritisch onderzoek. De vader wijkt daarbij
niet voor het machtswoord van de predikant. De zoon gedraagt zich in het vervolg
als een goede leerling van zijn vader.
Zijn grote leermeester in Mijne vrolijke wijsgeerte is Thomas. Deze Thomas
stemde, getuige de opvoeding van zijn zoon Christoffel, in met de beginselen van
vader Paape. Toen Christoffel in de sloot viel, rookte Thomas rustig zijn pijpje. Aan
helpen dacht hij niet. Uiteindelijk wist Christoffel zich zelf te redden, waarmee het
belang van eigen ondervinding gedemonstreerd werd. De bevriende Thomas bestreed
het vooroordeel. Dat bleek wel uit zijn lectuur: ‘Brown, gemeene Dwaalingen’, dat
is de beschrijving die Thomas Browne on-
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Titelpagina van Beknopt en duidelijk onderwijs in het silhouëtteeren, een door Paape geschreven
verhalend ‘leerboek’ over de kunst van het silhouetteren. Het boekje kwam uit bij De Leeuw en Krap,
de vaste uitgevers van Paape. Paape beoefende zelf de silhouetteerkunst en waande zich zo specialist
in mensenkennis. Prentenkabinet Rijksmus. Amsterdam.
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der de titel Pseudodoxia Epidemica gaf ‘van verscheydene Algemene Dwalingen
des Volks’.68 Thomas bevestigde Gerrit in zijn verstandelijke en onderzoekende
beginselen.
Mensenkennis is de vrucht van zelfstandig onderzoek. Lectuur van autobiografieën
biedt mensenkennis, maar het is in de visie van Paape toch vooral het leven dat die
bijzondere kennis oplevert. In Mijne vrolijke wijsgeerte worden de wijsgerige lessen
van vader en Thomas bekroond door de jaren als bediende in de Kamer van
Charitaaten. Daar werd hij matig betaald maar gul beloond met ‘menschenkennis’.
In zijn autobiografie maakt hij er geen geheim van dat zijn mensenkennis op de leest
van de fysiognomie, de gelaatkunde à la Lavater geschoeid is. Als toegewijd
beoefenaar van de silhouetteerkunst - de titelpagina met vrouw en kind spreekt in
dit verband boekdelen - portretteerde hij het gezicht, waarin zich volgens de
fysiognomie het karakter van de mens weerspiegelde. Dankzij zijn vaardigheid mocht
de silhouettist zich specialist in mensenkennis noemen.69
Radicaal wordt de Verlichting van Paape waar zich in zijn strijd tegen vooroordelen
sociale rancune openbaart.70 Naar zijn idee worden vooroordelen door autoriteiten
gevoed. Honend portretteert Paape een predikant, die zijn gelijk tracht te halen met
een beroep op traditie en gezag, op ‘wat iedereen doet’. Ook wereldlijke machthebbers
maken zich schuldig aan het in stand houden van vooroordelen. Bij Paape krijgt de
Verlichting een anti-autoritair en anti-elitair karakter.
In zijn betoog laat Paape de wijsgeer streven naar vrijheid en daarbij erkent de
filosoof alle mensen als zijn broeders. In het Verlichtingsprogramma van de ‘vrolijke
wijsgeer’ zit zo een flinke hoeveelheid Franse Revolutie. Vervolgens verdedigt hij
zich tegen een denkbeeldige aanval, als zou de wijsgeer die zich door broederschap
leiden laat, geen vaderland meer erkennen. Zo wereldvreemd is de ‘vrolijke
wijsgeerte’ volgens Paape niet: aanvallen van ‘uitheemsch Geweld en vreemde
Heerschzugt’ maken van de wijsgeer een vaderlandslievende held. De strekking is
duidelijk: de schrijver is als filosoof verplicht om te strijden voor zijn vaderland. Als
patriot! Maar dàt woord zou al te uitdrukkelijk verwijzen naar de periode van politieke
tweedracht en het wordt daarom niet gebruikt. Bij de aanleiding (‘uitheemsche
Geweld’) die van
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Rosalie Cole, ‘Sir Thomas Browne's “Entertainment” in XVIIth Century Holland’. In:
Neophilologus 36 (1952), p. 167-168. Over Thomas Browne in Nederland: C.W. Schoneveld,
Intertraffic of the mind. Leiden 1983.
C. Postma, ‘Silhouetteren’. In: Oud Nederland 4 (1950), pp. 21-24; H.J.M. Ebeling, ‘Gerrit
Paape. Silhouët-Kunstenaar en Groot Patriot’. In: Oud Nederland 4 (1950), pp. 159-162.
Voor de betekenis van sociale rancune: Robert Darnton, De literaire onderwereld tijdens
het Ancien Régime. Amsterdam 1985, p. 11, 46.
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de wijsgeer een patriot maakt, is het moeilijk om niet onmiddellijk te denken aan de
Pruisiche inval. In de beschrijving die Paape van zijn leerschool in Verlichting
gegeven heeft, is de jongeman die zelfstandig denkt en onderzoekt ongemerkt een
wijsgerig patriot geworden
Bij de autobiografische gedeelten is de tegenwoordige lezer vermoedelijk bedacht
op vertekening van de werkelijkheid. Met wijsgerige verhandelingen, waarin personen
optreden, is het evenzeer oppassen geblazen. Heel duidelijk wordt dat in het
succesvolle De constantia in publicis malis (1584) van Justus Lipsius.71 Die
verhandeling bestaat uit een dialoog tussen Lipsius en zijn leermeester Langius. Het
is daarbij dienstig om het sprekend personage Lipsius niet al te haastig te
vereenzelvigen met de auteur. Zoals het personage van de leermeester weliswaar de
naam Langius draagt, maar met de historische figuur Langius slechts weinig gemeen
heeft. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat de
standpunten die de auteur aan zijn leermeester toeschrijft ooit door hem ingenomen
zijn. Beide sprekende personages zijn marionetten in de handen van de auteur. Lipsius
laat in dat spel de wat onnozele inzichten uitspreken door het personage Lipsius. De
moderne en gewaagde standpunten worden in de mond gelegd van de leermeester.
In 1584 leefde Langius niet meer: hij kon niet protesteren tegen de rol die Lipsius
hem had laten spelen. De rolverdeling in de filosofische dialoog werd bepaald door
veiligheidsoverwegingen en misschien ook door retorische bescheidenheid.
Van iets soortgelijks kan sprake zijn in Mijne vrolijke wijsgeerte. Zoals Lipsius
zijn leermeester huldigde en zelf zeer bescheiden en voorzichtig weigerde op te
draven als de ontdekker van het stoïcijnse buskruit, zo kon Paape wel eens de
leerschool van het leven meer gewicht willen toekennen om zo zijn werkelijke
ontwikkeling aan het zicht te onttrekken. Als jongeman was Paape niet zo heel
verlicht: hij waarschuwde de inwoners van deze landen met enige regelmaat voor
het laatst en hij dweepte met godsdienst. In zijn jeugdwerk waren filosofen sofisten,
lieden die niet deugden en dat op spitsvondige wijze maskeerden.72 Door nu zijn
vader en Thomas als leermeesters in Verlichting te portretteren krijgen de verlichte
denkbeelden bij Paape een anciën-
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Justus Lipsius, Over standvastigheid bij algemene rampspoed. Ed. P.H. Schrijvers. Baarn
1983.
Gerrit Paape, ‘De Filozoof’. In: [Gerrit Paape], De Vernederde en verheerlykte Jezus.
Rotterdam 1778, p. 185. In de bundel ook het gedicht ‘Dank voor Tegenspoed’ (pp. 76-78),
dat de toenmalige ‘wijsgerige’ denkbeelden van Paape heel wat preciezer documenteert.
Christelijke kritiek op de stoa is te vinden in de beschouwingen van een zekere C.V.D.G.,
‘De bronwellen van lydzaamheid, in 't algemeen, en der kristelyke in het byzonder’. In:
Vaderlandsche Letteroefeningen 1777 II, pp. 1-10, 45-53, 85-93.
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niteit die ze mogelijk in realiteit niet hadden. Door de opvoeding in Verlichting zo
vroeg in zijn leven te situeren, verschijnt Paape even als man uit één stuk.
In latere wijsgerige hoofdstukken propageert de schrijver zelf op een agressieve
manier zelfstandig denken en onderzoeken, een moedig gebruik van verstand en
ondervinding. Goed denken is verlicht denken en wie durft, zal de van God gegeven
waarheid zien van de ‘rechten, de vrijheid en de waardij van den Mensch’. Die
waarheid is zo helder ‘als wij de zon, aan een onbewolkten hemel, op den middag
kunnen beschouwen’. Daarnaast bestrijdt de ware wijsgeer vooroordelen. Dat verbindt
de wijsgeer van Paape met de Franse ‘philosophes’, die van de strijd tegen het infame
vooroordeel hun broodwinning maakten.
De vertrouwde Verlichtingsmetafoor van het licht wordt door Paape voorzichtig
gepolitiseerd: waar sprake is van rechten van de mens wordt de inspiratie van Thomas
Paine vermoed en met ‘vrijheid’ lijkt de leus van de Franse Revolutie gedeeltelijk
binnen bereik. Verlichting is politieke bewustwording geworden. Met het verlicht
onderricht van Paape senior en Thomas wordt een historisch fundament gegeven aan
de strijd van Paape tegen het vooroordeel en voor de vrijheid van denken en doen.
De politieke keuze die de auteur in zo grote moeilijkheden gebracht heeft, verschijnt
als een vanzelfsprekend vervolg: van Verlichting naar patriottisme.
Van Thomas van Dijk leert Gerrit niet alleen hoe belangrijk het is om zelfstandig te
denken en zelf op onderzoek uit te gaan. Hij brengt hem ook nog iets geheel anders
bij: onverschrokkenheid, of - zoals Paape het zelf formuleerde - ‘wijsgeerige
verëeltheid’ en ‘eene beredeneerde zedenlijke ongevoeligheid’. In zijn verlange om
nimmer ongelukkig en altijd vrolijk en bedaard te zijn, redeneert Thomas zijn onrust
weg. Hij komt niet van zijn plaats. Zijn huis mag in brand staan en zijn zoon mag
worstelen in het water, gewapend met een pijpje tabak weerstaat Thomas de
aanvechting om in actie te komen. Met een zekere goedgemutstheid slaat Thomas
van Dijk zich door het leven heen.
Door Paape zou in 1787 de levenspraktijk van Thomas van een theoretisch
fundament voorzien worden. In een heus tractaat kwamen de lessen van de bedaarde
buurman tot wasdom. De analyse die in deze ‘wijsgeerte’ van Paape van het menselijk
leven gemaakt wordt, is klassiek: alles in het leven is ongewis. De mens wordt ‘gelijk
een bal door de kaatsbaan der baldaadige wereld gesmeeten’. Erg veel invloed op
de loop van de geschiedenis wordt in deze visie de mens niet gegund.
Het ‘verlichte’ geloof in een ‘maakbare’ wereld ontbreekt hier geheel. De mens
is hier niet op ‘verlichte’ wijze vervolmaakbaar, maar lijdend voorwerp
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en onderworpen aan de wereldse ‘inconstantia’. Op de grillen van het lot kan slechts
gereageerd worden. De beste reactie kenmerkt zich door ‘ongevoeligheid’. Het ligt
voor de hand om bij deze remedie tegen verdriet te denken aan de stoa.
Het belangrijkste boek waarin deze stoïcijnse denkbeelden voorgesteld worden,
is het hiervoor genoemde filosofische werk van Justus Lipsius. In de dialoog, die De
constantia in publicis malis in feite is, wordt gepleit voor innerlijke rust en voor
affectbeheersing. Op het moment dat de onnozele Lipsius bij zijn leermeester arriveert
om afscheid te nemen van hem en van het door oorlog geteisterde vaderland krijgt
hij de wind van voren. Bij die gelegenheid wordt door het personage van de
leermeester de aangepaste leer van de stoa geformuleerd: de onrust zit niet in de
oorlog, maar die zit in jezelf. In zelfbeheersing en zelfgekozen isolement is een
persoonlijk evenwicht bereikbaar. De definitie die Lipsius zijn leermeester laat geven
van standvastigheid luidt: een juiste en onwrikbare geestkracht, die zich door uiterlijke
of toevallige omstandigheden niet tot overmoed en neerslachtigheid laat brengen.73
Het therapeutisch effect van deze leer is evident.
Deze nieuwe stoa van Lipsius staat bij uitstek als crisis-filosofie te boek. In tijden
van algemene verwarring wordt door de stoïsche filosofie met haar leer van de
onafwendbaarheid van het noodlot en de leer van de innerlijke onverstoorbaarheid
troost verschaft.74 Dat in 1787 en in 1792 voor veel patriotten van crisis en verwarring
gesproken kon worden, behoeft nauwelijks betoog. Opmerkelijk is het dat Paape de
versie die Thomas en hijzelf van Lipsius' leer geven zo trachten te verlossen van de
gebruikelijke omstandigheid ‘in publicis malis’. Terwijl Lipsius er geen geheim van
maakt dat het oorlogsgeweld hem in verwarring brengt en hem op het spoor van een
therapeutische filosofie zet, daar ontkent Paape dat de formulering van de stoïcijnse
leer een gevolg is van de patriotse nederlaag en de daaropvolgende politieke chaos.
Paape wekt juist de indruk dat zijn stoa geen concrete aanleiding kent, maar een
gevolg is van levenslessen uit zijn jeugd. Terwijl de ontdekking van de stoa vanouds
in de autobiografie een breuk betekent - eerst was er groot verdriet, daarna komt het
nieuwe inzicht en is er beheersing en rust -, daar beklemtoont Paape juist de
continuïteit in zijn stoïcijnse gedachtegoed.
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Lipsius, Over standvastigheid, p. 44. Interessant is de analyse van Horatius' zelfreflectie in:
P.H. Schrijvers, ‘De mensen hebben hun gebreken. Horatius over Horatius’. In: Mineke
Schipper en Peter Schmitz (red.), Ik is anders. Autobiografie in verschillende culturen. Baarn
1991, pp. 21-33, speciaal p. 31 waar Horatius' belangstelling voor de stoïsche filosofie die
zich op ontleding van eigen deugden en ondeugden richt, in verband gebracht wordt met de
introspectie en het zelfonderzoek. Bij Paape ligt zo'n relatie tussen stoa en zelfreflectie wat
minder voor de hand.
Lipsius, Over standvastigheid, p. 12.
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De vraag lijkt gewettigd of de door Paape geboden voorstelling van zaken in alle
opzichten geloofwaardig is. Met het opwerpen van die vraag wordt in zekere zin al
een begin van een ontkennend antwoord gegeven.
Gesuggereerd is al dat de stoa van Paape moeilijk los gezien kan worden van de
gebeurtenissen in 1787. Met de Pruisische inval stortte het patriotse luchtkasteel in.
Sommigen bekeerden zich tot cynisme, anderen kregen last van paranoia. Voor de
meeste patriotten leidden de dramatische gebeurtenissen tot enige bijstelling van het
wereldbeeld. Die bijstelling werd begrijpelijk genoeg door slechts weinigen als winst
gezien. Voor vreugde over verlossende inzichten was de aanleiding te droef. Het jaar
1787, waarin Paape de stoa ontdekte, werd wellicht daarom weggemoffeld.
De stoa lijkt de patriotten in hun teleurstelling van 1787 getroost te hebben. Van
1783 tot 1787 was er bij patriotten volop hybris en geloof in de veranderbaarheid
van mens en maatschappij. De vraag naar stoïcijnse troost was gering. Er is nog een
andere reden om enigszins te twijfelen aan het stoïcijnse gehalte van de
levensbeschouwing van de jonge Paape. In het literaire jeugdwerk van Paape uit de
periode 1774-1780 is de maatschappelijke verwarring onmiskenbaar aanwezig: het
crisisbesef, zo zichtbaar in het gedicht ‘De X Geboden; aan Nederland’, is een gevolg
van de alom waargenomen verloedering. Voor deze crisis reikt Paape in zijn poëzie
een christelijke oplossing aan. Zijn leermeester in geduld en troost in die jaren is Job.
Het Bijbelboek Job geldt als christelijk alternatief voor de stoa. Dat Job Paape
inspireerde, blijkt uit het grote gedicht Job dat hij in 1779 publiceerde.75 In zijn
levensverhaal van 1792 lijkt hij zijn bijbelse leermeester te hebben verloochend.
Daarin werd Job, die wellicht wat veel herinnerde aan de stichtelijke periode in zijn
carrière, vervangen door buurman Thomas, seculier leermeester in de stoa.
Na de brieven waarin het leven van Paape en diens leerschool in Verlichting en stoa
beschreven staat, volgen nog enkele wijsgerige pagina's, waarin antiautoritaire en
anti-elitaire elementen andermaal trefffen. Aan het slot van het boek verklaart de
schrijver zich bereid de uiterste consequentie uit zijn ‘wijsgeerte’ te willen trekken.
Het is nogal gemakkelijk, zo zegt hij aan het einde van zijn boek, om de gebreken
van verdrukten en vertrapten aan te wijzen:
Maar, om de zonden der Koningen, der Prinsen en der Grooten in het
waare daglicht te stellen, - om aan den voet der troonen en eergestoelten
van deeze Magten de waar-
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Gerrit Paape, Job. Delft 1779. Al eerder, in Bybel en Zededichten. Delft 1777, p. 5-9, bezong
Paape Job. In later satirisch werk - van Paape en Schasz - blijft Job troost bieden. Hij reikt
het model aan om tegenslag te verwerken. In nogal kritische Job-recensies werd Paape als
‘Christen-Wijsgeer’ getypeerd.
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heid te verkondigen, - hier toe word een man vereischt, die, elk oogenblik,
door de vlugt, zig weg kan pakken, of die, de gevangenis of het schavot
niet vreest.
De man die de ondeugden van de elite en de leugens van de autoriteiten aan de
kaak stelt, is Gerrit Paape. Zijn vlucht, bij nader inzien een wat prettiger uitweg dan
het schavot, bewees dat hij bereid was huis en haard op te geven voor de waarheid.
Vol pathos vervolgt hij: ‘o Ja! - Wij leven slechts voor eens! - Laten wij dan met
glorie leven!’
Het pathos en het aanbod om het eigen leven te offeren herinneren sterk aan de
Aanmoediging aan myne Medevaderlanders, die dezelfde schrijver op 18 september
1787 publiceerde.76 Het is opvallend dat Paape, die in zijn autobiografie belooft te
zwijgen over zijn patriottisme, desondanks de felste patriotse stellingen herhaalt. De
patriotse stellingen hebben nu een a-politieke context en een pseudo-wijsgerige
formulering gekregen. Het verschil met 1787 is dat Paape in 1792 niet langer als
politicus maar als wijsgeeer spreekt. Terwijl hij in 1785 Willem V onbekommerd
een ‘Barbaar’ noemt, hekelt hij hier, in dit boek, de ondeugden van vorsten in het
algemeen.
De patriotse denkbeelden, die bij de schrijver niets aan kracht hebben ingeboet, gaan
in 1792 als contrabande mee in de beschrijving van Gerrit Paape als schrijver en
wijsgeer. In de door Paape beschreven leerschool in Verlichting en stoa lijkt van
enige vertekening sprake. Talrijke gegevens wijzen op onderdanige godsdienstigheid
en op een sterke voorliefde voor de door Job geïnspireerde christelijke troost. Met
zijn herformulering van de patriotse denkbeelden voorkomt Paape dat hij zichzelf
verloochenen moet. Dat hij zich een verleden als leerling in Verlichting en stoa
schept, voorkomt dat hij zich als bekeerling moet portretteren. Niemand erkent graag
dat hij vroeger dom was, niemand wenst op opvallende wijze te breken met zijn
idealen.
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4.
De toestand van de wereld in 1792 en de autobiografie
Terwijl de aanhangers van de stadhouder in september 1787 en nog vele maanden
daarna hun wierook naar de hemel zonden, likten de verslagen patriotten hun wonden.
Sommigen namen de wijk en hun bezittingen werden in veel gevallen gekonfiskeerd.
Andere patriotten bleven en zij probeerden zo goed en zo kwaad als het ging hun
oude leven voort te zetten. Degenen die bleven moesten wel wat vaker een ruit
vervangen èn zij werden zeer geregeld herinnerd aan hun patriotse activiteiten. Ze
werden ter verantwoording geroepen: dat kon informeel en formeel geschieden, door
buren en door het gerecht. Zij hadden zich te verantwoorden en werden gedwongen
veel over zichzelf te spreken.
Zo publiceerde Mr H.A. Kreet in 1788 een uiterst merkwaardig levensverhaal
onder de titel Nederlandsche Amnestien, van de jaaren 1485, 1488, 1787 en 1788.
Het boek verscheen in Dordrecht bij Jan Krap. Van de ruim 400 pagina's was een
kwart gewijd aan het tijdvak 1485-1492, de rest gold de actualiteit. In een voorbericht
maakt de ‘uitgever’ - hier verkleint Kreet zich tot editeur van documenten - melding
van de moeilijke omstandigheden: tegen hem en anderen worden ‘crimineele
aanklagten’ gedaan ‘ter zaake van het voeren en bevorderen der Patriottische
gevoelens’. De aangevallene wilde zich voor zijn vrienden en voor anderen graag
verdedigen, want ‘stilzitten’ zou gemakkelijk als schuldbekentenis opgevat kunnen
worden. Volgens Kreet was het vraagstuk van de openbare verdediging echter niet
zo eenvoudig:
Maar de verdedigschriften van enkele persoonen worden zelden door
veelen ingezien, en nog minder bewaard, wanneer er niets bykomt dat van
algemeene nuttigheid, of van eenig byzonder belang voor den Lezer, zyn
kan.77
Niemand nam kennelijk kennis van eenvoudige ‘verdedigschriften’ en daarom
koos Kreet voor een historische documentenverzameling. Zijn persoonlijke
verdediging bestond uit hem ontlastende documenten - een ‘onzijdig en volledig
verhaal’ van de gebeurtenissen in 1787 kon hij nog niet bieden - en
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daaraan vooraf ging een reeks documenten die op dat moment zo'n drie eeuwen oud
waren. De autobiografie gaat vermomd als documentaire en begint als antiquarische
of historische documentenverzameling.
Het lijkt erop dat het geduld van het publiek in 1788 met het schoonvegen van
patriotse straatjes beperkt was. Dat klinkt ook door in de onwil van de Vaderlandsche
Letteroefeningen om de Reize door de Oostenryksche Nederlanden serieus te nemen.
De ervaring van de een was niet de ervaring van de ander. Het verlangen om de
ervaringen van anderen, laat staan die van politieke tegenstanders te horen was
beperkt.
Gerrit Paape en andere patriotten in ballingschap van hun kant bestookten de
Republiek met geschriften waarin het schandelijk gedrag van de Pruisen en de
stadhouder gehekeld werden. Die geschriften werden trouwhartig verboden en met
erg wisselende inzet opgespoord en in beslag genomen.78 De hoeveelheid
‘exil’-literatuur en de onophoudelijke produktie van patriotse jeremiaden stelden het
geduld van het vaderlands publiek zo zeer op de proef dat de lezers zich afwendden.
In de krant konden de thuisblijvers lezen dat vele ballingen bij verstek veroordeeld
werden.79 De vlucht werd zo versterkt tot verbanning. Met smart wachtten de gebannen
patriotten op enig levensteken van degenen die bleven. Vaak vergeefs. De thuisblijvers
moesten het op een akkoordje gooien met de nieuwe politieke actualiteit: zij oefenden
zich in lippendienst en organiseerden zich in leesgezelschappen. De onbekommerde
kritiek op stadhouder en Oranjepartij konden de gebleven patriotten zich niet
veroorloven. De ervaring van de patriotten die in het vaderland bleven, ging steeds
meer verschillen van de ervaring van de gevluchte patriotten.
Hemelsbreed was het verschil tussen de ervaring van patriotten en die van
prinsgezinden. Al snel betrokken de bij de omwenteling nog zo vrolijke gezichten
van de aanhangers van de herstelde stadhouder: het land bleek al te
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zeer in economisch en moreel verval om langdurig opgelucht adem te halen. Zelfs
in de Orangistische 's Gravenhaagse Courant van Pierre Gosse werd in 1788 al weer
geklaagd over onrustbarende tekenen des tijds.80 De vaderlandse decadentie woedde
voort en de patriotse dreiging was nog niet geheel bezworen. De afrekening met de
patriotten was naar het oordeel van sommigen halfhartig geweest. In een brief,
gedateerd 17 juli 1789, doet een zekere Selquin verslag van zijn reisje van Brugge
naar Culemborg. Hij vertelt hoe hij in Rotterdam in een ‘Keeze Coffijhuis’ wat had
gedronken. Na de opmerking over het blijkbaar nog steeds patriotse koffiehuis tekent
hij aan: ‘het koomt mij voor dat die partij als een zeeker kruijd, in de verdrukking
toeneemd, en alles vol moed’.81 De ‘verdrukking’ was niet erg succesvol en de
patriotse moed kon hij niet waarderen. Binnenlandse zwakte werd gevaarlijker
naarmate de toestand in Frankrijk dreigender vormen aannam.
De bestorming van de Bastille en de daarmee begonnen Franse Revolutie maakten
in 1789 van de reeks lokale revoluties in de Nederlanden met terugwerkende kracht
kinderspel. Hadden die lokale revoluties in en voor 1787 de bevolking al diep beroerd,
hoe moest het wel niet zijn met de zoveel gewelddadiger Franse Revolutie? Geruchten
over op een handen zijnde Franse aanval zorgden vanzelfsprekend voor onrust bij
de aanhangers van de stadhouder. Complotten werden vermoed en hier en daar bloot
gelegd.82 De stadhouder beperkte zich tot afwachten, maar in zijn omgeving werd
met groter slagvaardigheid de aanval gezocht. Gepoogd werd om de patriotten de
wind uit de zeilen te nemen en onder hen verdeeldheid te zaaien.
Als de ervaringen van 1787 al voor een scheiding van de geesten zorgde, dan dreef
de Franse Revolutie die geesten onoverbrugbaar ver uiteen.83 Met angst en walging
volgden Willem V en zijn partijgangers de gebeurtenissen in Frankrijk, terwijl het
hart van de patriotten vol verwachting sneller ging kloppen. Naar Frankrijk
uitgewekenen en in het vaderland gebleven patriotten putten hoop uit de Franse
Revolutie. Zouden de Fransen nu eindelijk de bevriende patriotten te hulp schieten?
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De omwenteling van 1787 en de Franse Revolutie zorgden voor een verscherping
van de tegenstellingen. De prinsgezinden groeven zich dieper in. Vol angst klemden
zij zich vast aan de tradities. De opvallendste verharding kende echter het standpunt
van de patriotten. Daarbij waren het dan met name de gebannen patriotten die in
Frankrijk op wraak zonnen. Achteraf beschouwden diverse bannelingen de Franse
Revolutie als leerschool.84 In 1789 al kon van een vergelijking van de verijdelde
patriotse revolte in de Republiek met de succesvolle Franse Revolutie geleerd worden,
dat al te grote kieskeurigheid in revolutionaire methodiek funest was. Politieke
naïviteit had zich in de Nederlanden gewroken: er was voor 1787 veel gepraat, maar
slechts weinigen hadden het aangedurfd om werkelijk militaire en machtspolitieke
consequenties te trekken uit het eigen politieke ideaal. In Nederland was ook veel te
lankmoedig opgetreden tegen politieke tegenstanders en tegen opportunisten of
halfzachten. De vergelijking tussen 1787 en 1789 dwong de gevluchte patriotten tot
een analyse van de nederlaag. Die analyse leidde dan wel niet onmiddellijk tot een
strategie voor een succesvolle revolutie, onmiskenbaar is wel de radicalisering van
diverse patriotten in ballingschap.
In 1791, toen Gerrit Paape zich in Duinkerken een bestaan schreef, gaapte er intussen
een geweldige kloof tussen de Republiek en de oorden van ballingschap. Voor de
broodschrijver Paape betekende dit dat zijn eigen ervaringen en patriotse meningen
bij het publiek in de Republiek steeds minder gehoor vonden. Met onverzoenlijke
taal zou hij zich van zijn lezers in de Nederlanden vervreemden. Radicale praatjes
getuigden wel van een principiële houding, maar handig was anders. Uiteraard werd
van hem ook niet verwacht dat hij in ballingschap voor de stadhouder buigen zou,
maar met onverzoenlijke strijdliteratuur tegen Willem V wensten lezers niet langer
vermoeid te worden. Wie zijn patriotse jeremiaden en agitatie in ballingschap
voortzette, verspeelde de lezersgunst. In ballingschap sprak Paape zijn ferme taal
dan ook bij voorkeur anoniem of onder pseudoniem. Dat was praktisch: zo kon hij
meer publiceren en een beroemde veelschrijver als Simon de Vries naar de kroon
steken.85 De vanzelfsprekende associatie met
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de radicale patriotten kon Paape in ballingschap gemakkelijk zijn publiek in de
Republiek kosten.
In Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap spaart Paape met verve kool en
geit. Het boek is niet politiek en toch ook weer wel. In zijn autobiografie bewaart
Paape een wankel evenwicht. Lezers die van de politieke strijd walgden, werden
ogenschijnlijk op hun wenken bediend. De radicale patriot opent zijn boek met
wijsgerige paragrafen, waaruit iedere herinnering aan de recente politieke
gebeurtenissen gebannen lijkt. Het referentiekader wordt bepaald door wonderlijke
wijsgeren van het type ‘hondsfilosoof’ Diogenes. Riskanter wordt het als Paape over
zichzelf komt te spreken, maar dan is er gelukkig de belofte dat hij hier ‘geen
geschiedenis van mijn Patriottismus’ zal bieden. Omdat zijn boek in de Republiek
verschijnen moet, ziet hij daarvan af. Daarbij komt dat hij zijn politieke beginselen
‘als een eerlijk Man en onverschrokken Patriot’ al overvloedig toegelicht heeft in
zijn ‘patriottische Werken’, die in Antwerpen, Mechelen, Brussel, Rijsel, Duinkerken,
Parijs, Kleef en elders zijn verschenen. Alsof Paape zelf wat moe geworden is van
de verwoording van zijn politieke principes. De vage verwijzing naar de patriotse
boeken die hij buiten de Republiek gepubliceerd heeft, laat aan de verstokte patriotten
zien dat hun geestverwant nog steeds deugt, terwijl bovendien de lezers bij wie de
politiek de neus uitkwam gerustgesteld worden: dit boek zal geen patriotse propaganda
bevatten!
Geheel in de hand had de autobiograaf zich niet. In de apologie van zijn
zwijgzaamheid over het patriotse verleden beweert hij enigszins melodramatisch:
Ik heb ondervonden, dat de Prediker van soortgelijke waarheden, een
dikwijls verdrietigen en altoos onaangenaamen taak heeft.
Op enkele andere plaatsen in Mijne vrolijke wijsgeerte schiet Paape nog wel wat
forser uit. De interpretatie van het tijdstip van zijn geboorte is al aan de orde geweest.
Verder ventileert de schrijver zijn teleurstelling over bepaalde mensen, die in zijn
levensverhaal een zekere plaats innemen en zich later als vijanden van de patriot
hebben gedragen. Zo schampert hij over enkele heren, die hem in het verleden toegang
verleenden tot hun bibliotheken en als zijn begunstigers optraden, maar nu ‘uit hoofde
van het Patriottismus’ ‘mijne doodlijkste vijanden’ geworden zijn. Terwijl de radicale
patriot Wybo Fijnje als weldoener en levend Godsgeschenk gehuldigd wordt, worden
de namen van de anti-patriotse heren door de schrijver opgeofferd ‘aan eene eeuwige
vergetelheid’. Zo verschijnen patriotten als goede mensen, terwijl aanhangers van
de stadhouder in het beste geval leerlingen van Lucifer lijken.
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De lezer van de autobiografie komt desondanks vrijwel niets te weten over de
geschiedenis van Gerrit Paape als patriots politicus. Die geschiedenis had hij elders
al wel verhaald, zo liet hij weten aan belangstellende en ongeruste lezers. Paape
wilde niet in herhalingen vervallen en hij wilde in dit boek ‘geen ergernis’ geven.
Met zijn autobiografie, op merkwaardige wijze gemaskeerd als wijsgerig tractaat,
zou hij in de Republiek niemand ergeren. Geestverwanten van Paape - in de Republiek
en in ballingschap - kwamen in de autobiografie voldoende aan hun trekken: de
zijdelingse sneren naar de aanhangers van de stadhouder en de als wijsbegeerte
vermomde patriotse beginselen vormden afdoende bewijs dat Paape de zaak van het
patriottisme nog steeds steunde.
De schrijver beloofde geen verdediging van zijn patriottisme te zullen geven, maar
de autobiografie is in sterke mate zelfverdediging en bijgevolg een impliciete
verdediging van zijn politieke keuze. De autobiografie gold in de Franse Revolutie
als toppunt van politieke retorica. De Franse Revolutie daagde vele betrokkenen uit
om vrijwel onafgebroken over zichzelf te spreken. In beschouwingen en toespraken,
waarin het publieke heil geschetst werd, moesten sprekers het revolutionaire publiek
permanent overtuigen van de eigen deugdzaamheid en de rechtzinnigheid in de
revolutionaire leer. Geloofsbrieven dienden steeds maar weer overlegd te worden.
De persoonlijke geschiedenis, misschien wel de belangrijkste geloofsbrief, moest bij
iedere belangwekkende gebeurtenis worden aangevuld en herschreven. Bij analyse
van de toespraken van Mirabeau en Robespierre kon vastgesteld worden dat zij bij
herhaling hun eigen levensverhaal in het geding brachten.86 Daarbij waren zij wel zo
verstandig om in de meeste gevallen de autobiografie slechts uit te spreken. De
uitgave van de autobiografie belemmerde de spreker bij nieuwe verdraaiing van
levensfeiten.
De revolutionaire gewoonte om politieke verhandelingen te laten bestaan uit
zelfrechtvaardigende autobiografie werd door Paape in 1792 gevolgd. Dat hij deugt
als patriot en als mens blijkt overvloedig. Na Mijne vrolijke wijsgeerte heeft Paape
de smaak van de autobiografie te pakken: er komt een vervolg en in politieke
redevoeringen, die veelal in de krant gepubliceerd worden, brengt hij steeds weer
zijn levensgeschiedenis ter sprake. Zijn levensverhaal met de moeilijke jaren in
ballingschap gaat daarbij als bewijs van goed gedrag gelden.
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Dit ‘revolutionaire’ effectbejag lijkt niet bedoeld voor de a-politieke lezers in de
Republiek. Voor déze lezersgroep lijkt het ‘zelfportret als schrijver’ speciaal
ontworpen. Paape portretteert zichzelf als een ongeneeslijk schrijver. De veelschrijver
uit de school van Simon de Vries schrijft voor lezers zoals hij er zelf een was. Over
de populaire literatuur die hij als jongeman las, schrijft hij nu dan ook niet
neerbuigend. Die volkse tradities lijken weer ontdekt te zijn in zijn autobiografie.
Kritiek oefent hij wel uit op de bellettrie die hij een lange tijd voor de ware
literatuur hield: de zedekundige poëzie en de gelegenheidslyriek. Het was bij nader
inzien al ‘ééntoonige vroomheid’ en dweepziekte. Hij beklaagde dichters die uit
erkentelijkheid, op verzoek en bestelling verzen schreven. De dichter die hij zelf ooit
was, verschijnt in de autobiografie als ‘Hansworst’ en ‘Slaaf der Grooten’. Op felle
wijze wreekte Paape zich hier op de genootschappen die zijn carrière zo'n impuls
gegeven hadden en hem nadien in de kou hadden laten staan. Duidelijk manifesteert
zich in de kritiek op de genootschappelijke zedekundige poëzie en gelegenheidsverzen
een anti-elitair sentiment.
De geschiedenis van Paape als lezer en schrijver mondt uit in een bijzonder
schrijversportret: de schrijver als dienaar van zijn lezers. Schrijven levert geld op en
vrijheid, dankzij het collectieve en commerciële maecenaat van de lezers.87 Voor zijn
lezers werkt hij zich als een fabrieksarbeider in het zweet. De vergelijking met Simon
de Vries bestrijdt de gedachte aan een speciale status van de schrijver. Zoals iedere
werkman moet ook de schrijver zijn produktie halen, zo lijkt Paape in zijn
autobiografie te beweren.
Zelfgenoegzaamheid, die vaste metgezel van de autobiografie, wordt wat zwakjes
in toom gehouden. Het geld dat Paape met zijn schrijven verdient, bewijst weliswaar
het welslagen van zijn literaire plannen, maar het is door de schrijver niet over de
balk gesmeten. Het is wat sneu gebruikt om ‘tegenspoeden, ziekten, verliezen, enz’
te overwinnen. Vol bescheidenheid roept de schrijver uit dat zijn lezers hem niet
genoeg ‘beknorren’: ‘De eenigste verschooning voor den zondvloed mijner
Geschriften is deeze, dat ik mijn best doe, om mijn kopers te behagen.’ Arbeidzame
aanleg en anti-elitaire beginselen veroordeelden de held van Mijne vrolijke wijsgeerte
in mijne ballingschap als het ware tot dienstbaarheid aan een breed leespubliek.
Paape is zich dermate bewust van zijn verplichting aan zijn nieuwe beschermers, de
lezers en kopers van zijn boeken, dat hij zelfs bereid is de tevredenheid over het
eigen broodschrijven te matigen.
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In de jaren dat hoop en vrees de inwoners van de Republiek en de ballingen
verdeelden, waren slechts onzekerheid en verwarring algemeen. De onzekerheid
over de nabije toekomst schiep geen band. In die verwarrende tijd dong Gerrit Paape
naar de gunst van iedereen. Hij openbaarde zichzelf en excelleerde in precieze
openhartigheid. Waar andere schrijvers door schaamte bevangen zouden worden,
daar vervolgde Paape zijn weg: hij toonde zijn familie, zijn armoedige komaf, de
afhankelijkheid van beschermers, zijn vlucht en de wanhoop, zijn dagindeling, zijn
broodschrijven.
Voor alle partijen trachtte Paape in zijn autobiografie acceptabel te blijven. Zijn
patriottisme maskeerde hij als filosofie, maar op zelfverloochening was hij niet te
betrappen. Voor de lezers die aan dat patriottisme een hekel hadden, poseerde Paape
als goedgemutste wijsgeer die ongeneeslijk verslaafd was aan het schrijven - en aan
het behagen van zijn Geliefd Publiek.
Zo is Mijn vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap een ‘tour de force’. De
openhartigheid van de autobiograaf moge treffend zijn, nergens is zij zonder
effectbejag. Het zelfportret van Paape kenmerkt zich door een doortrapte argeloosheid.
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5.
De Leeuw en Krap, uitgevers van Mijne vrolijke wijsgeerte
Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap werd wonderlijk genoeg niet buiten
de Republiek uitgegeven, maar in Dordrecht. De schrijver was verbannen, maar zijn
woorden konden kennelijk zonder veel problemen het vaderland bereiken en er
worden uitgegeven.
De Dordtse uitgevers van de autobiografie waren Jan de Leeuw en Jan Krap.88
Over hun patriotse sympathie bestond geen onzekerheid. Van de twee uitgevers was
Krap de luidruchtigste. Hij had ook zelf meningen en ambities. Over De Leeuw is
niet zo veel bekend. Hij had een tijdje de onbetrouwbare broodschrijver F.L.
Kersteman in dienst, maar diens liefde voor de stadhouder bleek niet besmettelijk.
Als duo verwierven de uitgevers een naam en een zekere faam.
In de jaren die aan de ommekeer van september 1787 voorafgingen, hadden zij in
Rotterdam de patriotse machtsaanspraken ondersteund. Vooral Krap had zich daarbij
gemanifesteerd: op 8 maart 1783 moest het Rotterdamse huis van Krap, ‘uitgever en
correspondent van de schandelijke Nederlandsche Courant, het ontgelden.89 In het
koeterwaals van een van de vele versies van de Lanterne Magique, een tijdschrift
van Kees Vermynen waarin in krakkemikkig Frans bij de beelden van de dag
commentaar geleverd werd, heette De Leeuw in 1785 de bandite van Rotterdam’:
hij werd beschuldigd van ‘te druk de boek an de Volke van Nederland’. Over ‘de
Boekemanne Krappe’ werd geoordeeld: ‘de Catechiseermeester in de scijne en de
scurke in de arte’.90 Heel wat radicale propaganda werd in die jaren door De Leeuw
en Krap uitgegeven. Zij gaven het patriotse periodiek De Republikein aan de Maas
uit.91 Ook publiceerden zij werk van Gerrit Paape. Op een spotprent ‘Verklaaring der
Keezen Kermis te Rotterdam, van den 23 April 1787’ zijn beide uitgevers vereeu-
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H.C. Hazewinkel, ‘Rotterdamse boekverkopers uit de patriottentijd’. In: Opstellen door
vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann. Rotterdam 1958, pp. 35-58.
C. te Lintum, ‘Uit den Patriottentyd’. Rotterdam 1908, p. 43: getuigenis ontleend aan
Rotterdamse memoires van een tijdgenoot.
‘Lanterne Magique’. In: De Vryheid, ter vereeuwiging van den Overysselschen ridder J*D*
Baron van der Capellen. Parys 1785, p. 93.
E.F.M. Sassen, ‘Republikeinse kroegpraatjes aan de Maas’. In: Holland 19 (1987), pp.
268-279.
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Verklaaring der Keezen Kermis te Rotterdam, van 23 April 1787, waar de ongerijmde
machtsaanspraken van luidruchtige Rotterdamse patriotten als De Leeuw en Krap bespot worden.
Atlas van Stolk, Rotterdam.
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wigd: zij kussen daar elkander en schijnen te beweren dat de voorspelling van Aan
het Volk van Nederland vervuld is.92 De positie van beide uitgevers in Rotterdam
was na de patriotse nederlaag onmogelijk.
In de Orangistische pers werden de ‘misdaden’ van Krap en De Leeuw breed
uitgemeten. Beide uitgevers werden flink geattaqueerd in de anti-patriotse bundel
met de omineuze naam Rommelzootje. Daarin komt het gedicht ‘Krap en zijn maat’
voor:
Wat maakte Krap niet al geschreeuw
Met zyn Confrater Jan de Leeuw?
Toen Dwinglandy het Land regeerden,
Toen Eendragt lag ter neer geveld,
En men door wapens en geweldt,
Regenten van het Raadhuis weerden.93

Na de omwenteling houdt in dit vers slechts ‘een Borrel’ Jan Krap af van de
zelfgekozen strop.
Wat zakelijker van toon was het Rotterdamse plan tot onderzoek en bestraffing,
dat in de 's Gravenhaagse Courant gepubliceerd werd.94 Daarin werd opgeroepen
tot bestraffing van ‘de Boekverkoopers J. Bronkhorst, J. de Leeuw en J. Krap, over
het uitgeeven van het Boekje, aan het Volk van Nederland’. Deze al in 1785 geuite
beschuldiging loog er niet om: het pamflet Aan het Volk van Nederland, dat
tegenwoordig toegeschreven wordt aan Baron van der Capellen, kan gelden als het
begin van de patriotse politieke actie.95 Kort na deze oproep tot bestraffing werd het
Krap en De Leeuw verboden om in Rotterdam nog als uitgever te werken. De Leeuws
winkel werd gesloten. Verbannen of veroordeeld tot vrijheidstraffen werden de
uitgevers niet. Vermoedelijk kozen zij al eerder eieren voor hun geld en wachtten
zij de wraak van de Oranjegemeente niet af. Zij verhuisden met hun uitgeverij naar
Dordrecht.
In en na 1788 probeerde Jan Krap in Dordrecht uit alle macht - althans in schijn - de
patriotse reputatie af te schudden. Nota bene in de Orangistische 's Gravenhaagse
Courant distantieerde hij zich van de in Amsterdam verboden uitgave van Aan de
Batavieren van Mirabeau. Op de titelpagina van die
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Gravure; Atlas van Stolk, Rotterdam, cat. nr 4718.
‘Krap en zijn maat’. In: Rommelzootje, opgedischt voor de hedendaagsche Patriotten, of
Doolende Ridders van de droevige figuur. 1787, pp. 58-59.
's Gravenhaagse Courant Hofcrt 17 (26 april 1788), Hofcrt 18 (3 mei 1788).
Joan Derk van der Capellen, Aan het Volk van Nederland. Ed. H.L. Zwitzer. Amsterdam
1987. Van der Capellen wordt in 1785 in De Vryheid enz.. Parys 1785, in de spot-Lykreeden,
op p. 77, al genoemd als de auteur.
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uitgave prijkte onder anderen de naam van ‘CRAP’ uit Dordrecht. Krap verklaarde
dat hij met die uitgave niets van doen had. Wie Kraps betrokkenheid bewijzen kon,
mocht op 100 gouden dukaten van de Dordtse uitgever rekenen.96 In zijn eerste jaren
in Dordrecht gaf Krap vooral ‘keurig’ prestigieus werk uit.
In 1790 was hij een van de eersten die zich aansloot bij het zojuist gestichte Dordtse
departement van de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.97 Hij was de eerste die
het departement op een uitgebreide redevoering trakteerde. Op donderdag 30 december
1790, om zeven uur 's avonds in de St Joris Doelen, opende Krap de vergadering
‘met een aanspraak, behelsende Proeve over de Onkosten der begrafenisse en Rouw
Dragen’. Het succes van deze ‘Proeve’ bleek pas goed in 1791, toen in het
Departement onophoudelijk de lof van Kraps voordracht gezongen werd. Nieuwe
redenaars dienden zich niet aan en het kwam dus goed uit dat de herinnering aan die
ene voordracht zo zoet was. Het departement besloot de ‘Proeve’ op kosten van het
genootschap uit te geven.98 Maanden nadien krijgen de voorstellen van Krap een
vervolg in een besparingsregeling bij begrafenissen en het dragen van rouw. Leden
van het departement konden deelnemen in zo'n regeling.
Enig bestuurlijk succes boekte de uitgever in het Nut: in 1791 werd hij tweede
secretaris van het departement, in 1792 zelfs secretaris. Zo kreeg Krap vaste voet in
Dordrecht. De hoofdofficier Mr J. van den Brandeler kocht in april bij De Leeuw en
Krap voor 21 gulden ‘eenige paketten Staatsstukken in folio’.99 Van hun patriotse
reputatie waren de uitgevers zeker niet verlost, maar nette heren meden de boekhandel
van ‘Krap en zijn maat’ niet.
Intussen vielen hun namen in een reeks verhoren in Amsterdam. In de winkel van
Jan Verlem, al voor 1787 slachtoffer van vervolging, was in september 1791 een
schandalige en bijzonder geestige levensbeschrijving van Willem V aangetroffen.
Verlem wist uiteraard nergens van, totdat hij erkende dat het pakje met
levensbeschrijvingen toegezonden was vanuit Dordrecht door de firma De Leeuw
en Krap. Auteur was Gerrit Paape die zijn werk naar Dordrecht had gezonden.100
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's Gravenhaagse Courant 99 (18 aug. 1788): Krap contra Crap.
GA Dordrecht, Archief Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, dept. Dordrecht (122), inv.
nr 1 (departementsnotulen). Het relaas over Kraps carrière in het Nut is gebaseerd op de
notulen.
J.A. Krap, A.Z., Het drukkende, schadelijken nutlooze van het grootste deel der
Begraafnisplegtigheden en Rouwdragten in ons vaderland. Dordrecht, De Leeuw en Krap,
1792.
GA Dordrecht, Oud Rechterlijk Arch. 295: proces Jan Krap. In het pak contra Krap bevindt
zich ook een rekening van april 1791 voor Mr J. van den Brandeler: ‘Eenige paketten
Staatsstukken’. Voldaan werd de rekening van 21 gulden op 17 juni 1791. Als bewijsstuk
werd het op 3 mei 1793 vastgelegd.
GA Amsterdam. Arch. nr 5061, inv.nr 467 (confessieboeken), p. 51 e.v.: het proces tegen
Jan Verlem, waarbij de Dordtse uitgevers Krap en De Leeuw enige malen op belastende
wijze ter sprake komen.
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Onbekend is of deze onthulling in Dordrecht gevolgen had voor De Leeuw en Krap.
Verlem werd opgesloten. In het Orangistisch toneelspel Jan Zwynenburg werd hij
als het ‘hoofd der Patriottische Libeldrukkers’ zelfs in het Tuchthuis gestopt. In het
toneelstukje traden voorts Pieter 't Hoen, Wybo Fijnje en Gerrit Paape op. Paape
werd er als ongeletterde veelschrijver afgebeeld. Daarnaast werden nog twee
boekdrukkers ten tonele gevoerd: Jan Park en Jean de Lion.101 Het is niet zo moeilijk
in die namen Krap en De Leeuw te herkennen. De twee Dordtse uitgevers vormden
kennelijk de subtop van de ‘Patriottische Libeldrukkers’. Vermoedelijk was die
reputatie terecht. Activiteiten in het Nut dienden daarbij veeleer als dekmantel.
Pas in 1793 zou Krap met het Dordtse gevang in aanraking komen.102 In Utrecht
was uitgever Pieter Muntendam betrapt op de uitgave van het vlugschrift Aan de
Landlieden wegens de onderwaterzetting van de landerijen. Daarin werden de boeren
opgeroepen om zich bij de te verwachten komst van de Fransen te verzetten tegen
de inundaties. Met de ‘onderwaterzetting’ werden immers niet de belangen van de
‘landlieden’ gediend. Slechts de heersende heren in Holland profiteerden van het
ondergelopen land. Tijdens zijn verhoor beweerde Muntendam zich van geen kwaad
bewust te zijn: Jan Krap had hem vanuit Dordrecht het manuscript gezonden met de
opdracht om de tekst te zetten, te corrigeren en af te drukken. Of Muntendam het
pamflet daarna nog wilde verspreiden? Hij had gedaan wat Krap van hem verlangd
had.
Vanuit Utrecht werd onmiddellijk Van den Brandeler in Dordrecht op de hoogte
gebracht en die moest wel in actie komen. Op 12 februari, 's avonds omstreeks half
negen werd Krap uit zijn huis gehaald en vastgezet in het gevang op het raadhuis.
Van den Brandeler, die zoals hiervoor beschreven bij Krap en De Leeuw boeken
kocht, was bij de arrestatie aanwezig. Hij vroeg aan de gevangene bij het eerste
verhoor op 16 februari wie hij was. Het antwoord luidde:
Den gevangen zegt genaamt te zijn Jan Krap Adrianuszoon, oud omtrent
37 jaar, geboren te Rotterdam, wonende te Dordt, en van beroep een
Boekverkoper, en Boekdrukker.
Desgevraagd verklaarde Krap zich niet te kunnen herinneren dat hij Muntendam
een brief met bedoelde opdrachten had geschreven. Dezelfde dag schreef hij zijn
vrouw een briefje met ‘Orders voor mijn huis’. Het briefje met zakelijke opdrachten
besloot hij met de geruststellende woorden:
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Jan Zwynenburg, hoofd der patriottische libeldrukkers, in het tuchthuis. Gelderland, Jan
Oudroest, z.j. (1792).
GA Dordrecht, ORA 295. De beschrijving van verhoren en gevangenschap is gebaseerd op
losse (en ongenummerde) papieren in het pak contra Krap.
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Voor 't overige, ik ben gezond en zeer wel te vreden. De gezonde
wijsgeerte geeft mij troost genoeg in het tot hier toe korte gemis van mijne
vrijheid.
Of Krap de ‘gezonde wijsgeerte’ in 1792 had opgestoken van Gerrit Paape kan
niet vastgesteld worden. In elk geval hinderde de detentie Krap behalve in zijn werk
als uitgever ook in de departementswerkzaamheden voor het Nut. Een
onderwijscommissie van het Nut kon niet bijeen komen wegens afwezigheid van dit
lid. Met de verhoren intussen vlotte het niet. Krap hield zich met glans van de domme
en bleef dus zitten. De hoofdofficier riep zelfs de rekening die De Leeuw en Krap
voor hem hadden uitgeschreven als bewijsstuk te hulp voor een
handschriftvergelijking. Van bepaalde briefjes erkende Krap wel de schrijver te zijn,
maar zijn geheugen wilde hem verder maar niet helpen. Intussen werd de druk op
de autoriteiten om de gevangene vrij te laten opgevoerd.
Zijn echtgenote Anna Maria IJburg richtte zich in maart tot de heren van het
Gerecht met een request. Zij schreef haar gevangen Jan daarvoor al een ontroerend
briefje, dat zo opende:
Lief ik ben blijde over u welstand de kinderen zijn wel ik ben zwak en
pijndelijk al het gewoel maakt mij angstig ik wenste wel dat daar maar 1
middel was uijt te denken dat gij tuijs kwam.
Dat briefje zal ook de autoriteiten onder ogen zijn gekomen. Misschien was dat
ook wel de bedoeling. De heren van het Gerecht hielden de ogen echter droog.
Compagnon De Leeuw schreef op 27 mei aan Krap een briefje, dat behalve voor
deze ook voor de autoriteiten bedoeld leek. In wanhoop riep De Leeuw uit: ‘Ik bid
u zeg mijn eens hoe ik den boel alleenig langer aan den gang houden zal’. Pikanter
is dat De Leeuw zinspeelt op de ondergang van de firma, wat ook ten koste zal gaan
van ‘ons werkvolk’: ‘waaronder de meeste met vrouw en kinderen zyn’. Zo zullen
‘de ongelukkigen’ in armoede worden gedompeld. De Leeuw liet over het hoofd van
Krap heen aan de autoriteiten weten dat voortzetting van de gevangenschap tot nieuwe
werkeloosheid en armoede zou leiden.
Na zeven maanden en zeven dagen, op 19 september 1793, werd Krap vrijgelaten.
Bij zijn weten was Krap uiteindelijk nergens van beschuldigd. Wat hem bevreemdde,
was dat aan zijn vrijlating een stedelijke ontzetting vastzat.103 Krap verhuisde naar
Dubbeldam en nadien naar Zwijndrecht, waar hij probeerde de uitgeverij voort te
zetten. Door Kraps verbanning uit Dor-
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GA Dordrecht ORA 128: Register op requesten, p. 95 e.v. bevat weergave van request van
Krap uit 1796, waarin hij de hele affaire nog eens oprakelt.
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drecht verslapte de greep van de autoriteiten op de firma. Dat bleek in juli 1794 toen
aflevering 129 van het tijdschrift De Antwoorder, uitgegeven door De Leeuw en
Krap, de woede van het gerecht wekte en men er slechts in slaagde de voorraad van
De Leeuw in beslag te nemen. Wat Krap in Zwijndrecht in bezit had, was voor het
Dordtse gerecht niet te achterhalen.104
Toen eind januari 1795 de Fransen in Dordrecht kwamen, had Krap zijn ‘gezonde
wijsgeerte’ niet langer nodig. Hij mocht zich slachtoffer van prinsgezinde repressie
voelen. Bijgevolg roerde hij zich danig. In de op 29 januari 1795 opgerichte sociëteit
Tot Behoud van Vrijheid en Gelijkheid voerde hij het woord, zoals hij dat voordien
in het Dordtse departement van het Nut gedaan had. Hij overtrof zijn stadgenoten in
ambitie en haast. Kort na de omwenteling liet Krap, kleine patriotse martelaar van
Dordt, zich belonen met een benoeming tot ‘Schout en Secretaris van Bleskensgraaf’.
Hij werd beëdigd, maar het verzet van de ‘Municipaliteit’ dwong Krap om de
dubbelfunctie al in mei 1795 op te geven. Dat deed hij in het openbaar: in de Haagsche
Courant kon gelezen worden dat Krap zich niet tegen de volkswil van Bleskensgraaf
verzetten wilde. Bij de ‘Provisionele Representanten van het volk van Holland’
informeerde hij of er op een schadeloosstelling gerekend kon worden. Op 11
september van hetzelfde jaar feliciteerde Krap zijn medeburgers met de Franse
oversteek over de Rijn.105 In de nadien gedrukte redevoering heette het dat het
‘rechtdoend Alvermogen’ - de naam van God gebruikte hij niet ijdel - vijftig eeuwen
toegestaan had dat ‘geboorte, rijdom en ondeugden heerschten over recht, billijkheid
en deugd’. Nu kwam er aan die vijftig eeuwen dankzij de Fransen een einde. Zo zag
Jan Krap dat.
Zeker vanaf juni 1795 was Gerrit Paape dicht in de buurt van de uitgeverij van
Krap en De Leeuw. Hij schreef in de Dordrechtsche Courant die in augustus nog
door beide uitgevers, vanaf september 1795 alleen door De Leeuw uitgegeven werd.
Paape zocht sinds zijn terugkeer in het vaderland naar een lucratieve en aanzienlijke
positie. In Dordrecht deed hij het voorlopig met het presidium van de sociëteit. Dat
bood hem wel de gelegenheid om als Dordtse ‘afgevaardigde’ een hoge toon aan te
slaan in de landelijke onderzoekscommissie en in de Centrale Vergadering. Dat hij
met de gekozen toonhoogte zijn kansen op een echt eervolle en goed betaalde
betrekking verspeelde, wilde Paape liever niet begrijpen. Uitgever Jan Krap lijkt in
die maanden besmet met hetzelfde virus. Ook hij wilde niet meer zijn wie hij was.
In februari 1796 bedankte hij voor het lidmaatschap van het Nut. Aan de uitgeverij
lijkt hij
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GA Dordrecht ORA 23: Resoluties, d.d. 15 en 17 juli 1794.
Haagsche Courant 13 (8 mei) 1795; J.A. Krap, A.Z., Gelukwensch aan mijne medeburgeren,
wegens den overtogt der Fransche Republikeinen over den Rhijn. Dordrecht, ‘gedrukt op
verzoek der Societeit’, 1795.
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weinig tijd meer te besteden. Zijn energie stak hij vooral in de revolutie, in de hoop
op betere baantjes. Hij werd secretaris van het Rotterdamse departement van de Oost
Indische Compagnie. De belangen die hij nu ambtshalve dienen moest, behartigde
hij beter dan zijn belangen als uitgever. In de Dordrechtsche Courant van De Leeuw
verschenen al met enige regelmaat redevoeringen van Krap, maar toen er in die krant
een sneer aan Kraps adres verscheen, kwam hij daartegen in het geweer op 9 juli
1796 in een brief ‘aan den Drukker van de Dordrechtsche Courant’.106 Het laat zien
hoe zeer Krap vervreemd geraakt was van zijn uitgeverij.
Toen Krap die brief in de krant van De Leeuw afgedrukt kreeg, was de ontbinding
van de firma De Leeuw en Krap al in volle gang. In de Dordrechtsche Courant van
12 april 1796 hadden zij aangekondigd dat hun ‘compagnieschap’ in korte tijd
scheiden zou.107 Tegelijkertijd adverteerde de Dordtse uitgever Blussé dat het ‘geheele
fonds’ van De Leeuw en Krap eind juni geveild zou worden. Geheel vlekkeloos
verliep die operatie niet, want Krap zag zich kort daarop genoodzaakt Blussé juridisch
te achtervolgen.
In maart 1797, maanden na de feitelijke ontmanteling, adverteerden beide uitgevers
nog eens in de Leydse Courant dat zij hun compagnonschap beëindigd hadden.108
Korte tijd hierna, op 6 oktober 1797, overleed Jan Krap.109 Zijn weduwe bleek na
zijn dood insolvent te wezen. Al te rijk was Krap van het uitgeven kennelijk niet
geworden. Jan de Leeuw vervolgde zijn carrière in Utrecht, waar hij onder meer de
Utrechtsche Courant uitgaf.
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Dordrechtsche Courant 83 (12 juli) 1796.
Dordrechtsche Courant 44 (12 april) 1796.
Leydse Courant 33 (17 maart) 1797: bericht in advertentie gedateerd op 10 maart.
H.C. Hazewinkel, ‘Rotterdamsche boekverkopers’, p. 55.
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6.
Receptie
In 1792, toen het boek verscheen, is er door de uitgevers geadverteerd. De eerste
advertentie voor Mijne vrolijke wijsgeerte is aangetroffen in de Oprechte Haarlemsche
Courant van 15 november 1792.110 Daarbij zou het dan ook meteen al om de tweede
druk gaan. De aankondiging van de herdruk - ‘wordt heden (voor de tweede maal
gedrukt)’ - plaatst het boek van Paape in de reuk van succes. Vermoedelijk wisten
De Leeuw en Krap dat succes de beste reclame is.
In de advertentie werd het boek van Paape gepresenteerd als ‘DE VOORNAAMSTE
LEVENSBYZONDERHEDEN VAN GERRIT PAAPE, doorhem zelfs beschreven, onder den
tijtel: MIJNE VROLIJKE WIJSGEERTE IN MIJNE BALLINGSCHAP’. Het boek moest 30
stuivers kosten. Wat in deze presentatie frappeert, is dat de wijsgerige façade
weggevallen is. Het boek was nog slechts autobiografie. Advertenties kunnen een
sturende functie hebben en zo de receptie beïnvloeden.
Van een omvangrijke receptie van Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap
kan moeilijk gesproken worden. In de Vaderlandsche Letteroefeningen werd Mijne
vrolijke wijsgeerte aan het einde van 1792 gerecenseerd en gereduceerd tot het
levensverhaal van Paape.111 De recensie is louter samenvatting. In vijf pagina's
presenteert het tijdschrift de ‘zaakelyke inhoud’ van de autobiografie. De ‘vrolijke
wijsgeerte’ komt in de recensie nauwelijks aan bod. Twijfel aan de authenticiteit van
het levensverhaal wordt niet uitgesproken. Terloops taxeert het tijdschrift Paape als
broodschrijver: lezers wordt voorgehouden dat zij de nijvere schrijver niet mogen
verachten omdat hij er zijn bestaan in vindt.
Het lijkt erop dat Paape zelf van Mijne vrolijke wijsgeerte gecharmeerd was, want
in 1795 publiceerde hij in twee delen een vervolg onder de titel Republi-
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Oprechte Haarlemsche Courant 137 (15 nov.) 1792; Rotterdamsche Courant 138 (17 nov.)
1792; Schoonhovensche Courant no 150 (14 dec.) 1792. Verwijzingen dank ik aan: Susanne
Gabriëls, Lijst van publikaties gedrukt in de periode voor 1800, berustend in het Nederlands
Persmuseum. Amsterdam 1992.
Vaderlandsche Letteroefeningen 1792 I, p. 435-439.
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keinsch Speelreisje, van Vrankryk naar Holland. In de inleiding laat de schrijver
weten dat Mijne vrolijke wijsgeerte door het publiek met genoegen was ontvangen.
In het Speelreisje volgt de schrijver in brieven de opmars van de Fransen. Met nauw
verholen trots staat hij stil bij zijn eigen rol. Van ‘wijsgeerte’ is geen spoor te vinden.
Zijn succes als revolutieheld wakkerde de vraag naar zijn oude levensverhaal kennelijk
aan, want in het jaar dat het Speelreisje verscheen, werd andermaal aandacht gevraagd
voor de filosofische voorloper. In de Dordrechtsche Courant van zaterdag 1 augustus
1795 werd geadverteerd voor ‘De Voornaamste Levensbyzonderheden van Gerrit
Paape, door hem zelfs beschreven, onder den tytel MYNE VROLYKE WYSGEERTE IN
112
MYNE BALLINGSCHAP’. Volgens de advertentie zou het boek ‘heden (voor de tweede
maal gedrukt) uitgegeven’ worden door De Leeuw en Krap. De prijs bedroeg 30
stuivers. Deze advertentie was identiek aan de advertenties die in 1792 verschenen
waren. Wat in 1792 heden is, is in 1795 nog steeds vandaag. Of vergisten de uitgevers
zich en publiceerden zij per ongeluk de tekst van de oude advertentie? Dat ligt niet
voor de hand. Het was belangrijk om de uitgave te associëren met succes. Van
kieskeurigheid hadden de uitgevers daarbij niet veel last.
Het heeft er alle schijn van dat de zogenaamde tweede druk van 1792 niet zo snel
verkocht en in 1795 nog steeds leverbaar was. Het is duidelijk dat de advertentie in
de Dordrechtsche Courant hoopte te profiteren van de bekendheid die de auteur
intussen in revolutionair Dordrecht genoot. Het is onzeker of zijn optreden in de
sociëteit bijzonder stimuleerde tot lectuur van diens autobiografie. Zeker is wel dat
de ‘wijsgeerte’ in het boek met de patriotse zege aan betekenis had ingeboet. Aan
crisisfilosofie was in de maanden van revolutionaire opwinding even geen behoefte.
Dat die wijsgeerte weer van pas kon komen, was misschien de aanleiding voor de
Dordtse uitgever A. van den Kieboom om de autobiografie uit de boedel van De
Leeuw en Krap op te vissen. In juni 1796 had de Dordtse uitgever Blussé de verkoop
van dat fonds geleid. De autobiografie was nog niet uitverkocht. Enige maanden na
de boedelverkoop, in oktober en november, bood Van den Kieboom vanwege ‘het
klein getal’ resterende exemplaren ‘de Levensschets van den Burger GERRIT PAAPE’
voor de halve prijs aan.113 In plaats van de normale 30 stuivers was er nu ‘den extra
laagen Prijs’ van 15 stuivers. Uit vergelijkend exemplarenonderzoek blijkt dat Van
den Kieboom de door hem verworven exemplaren van Mijne vrolijke wijsgeerte in
een nieuw jasje

112
113

Dordrechtsche Courant 48 (1 aug.) 1795.
Dordrechtsche Courant 129 (27 okt. 1796): eerste advertentie van Van den Kieboom voor
Mijne vrolijke wijsgeerte. Herhaling van de advertentie in nrs 130 (29 okt.) en 132 (3 nov.).
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naam van de uitgever en 1796 als jaar van uitgave. Op die titelpagina volgt de tekst
in het vertrouwde zetsel. Een bestseller kon Mijne vrolijke wijsgeerte voor Van den
Kieboom moeilijk worden. De omstandigheden waarin de autobiografie geschreven
was, verschilden zo sterk van de omstandigheden in 1796 dat lezing welhaast
ongerijmd werd.
Maar misschien vond de wijsbegeerte van Paape toch enige weerklank. Op 31
januari 1796 werd Gerrit Paape gehuldigd ‘in de vergadering van het stemgerechtigde
volk van Delft’. Men vereerde hem met het presidium van de kiezersvergadering.
Alexander Oltmans, die met Paape in de onderzoekscommissie zat, sprak hem bij
die gelegenheid toe. Hij noemde Paape ‘de geessel (...) van alles wat de dweepery
genaamd kon worden’. Belangrijker zijn de woorden die Oltmans wijdde aan het
werk van Paape:
Uwe wysgeerige geschriften, in uw ballingschap geschreeven, deeden
uw geest onder ons woonen, terwyl gy zelf op het wreedste van ons waart
afgescheurd.114
Deze woorden maakten deel uit van een lofzang. Ze geven heel goed aan hoe
Paape zijn werk graag gelezen zag. Of Mijne vrolijke wijsgeerte in werkelijkheid de
harten van de Delftse patriotten verwarmde, blijft ongewis.
In het kleine Haagse Letterkundig Gezelschap ‘Oculus in Metam’ vergastte Jan
Mossel van Stralen zijn ‘fraters’ omstreeks 1797 op een reeks verhandelingen onder
de titel ‘De Vrolijke Wijsgeer’. Het gehoor van Van Stralen bestond uit enkele Haagse
patriciërszonen. Afgaande op de lijst met de titels van de verhandelingen was politiek
taboe. Liefst zeven maal troostte Van Stralen zijn luisteraars met de vrolijke
wijsbegeerte.115 De titel van de serie verhandelingen herinnert wel heel sterk aan de
autobiografie van Paape. Of hier van Paape-receptie sprake is, is echter onzeker.
In de negentiende eeuw werd de achttiende met schaamte herdacht. De politieke
meningsverschillen, culminerend in heuse revoluties, werden het liefst uit de
geschiedboeken verwijderd. De arme Paape werd als een smerige patriot bij het grof
vuil gezet. De enkeling die belang stelde in Paape greep naar de autobiografie. Als
biografische bron werd Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap tamelijk
kritiekloos geaccepteerd. In biografische woordenboeken, maar ook in de paar
monografietjes zijn de sporen van de autobiografie gemakkelijk waarneembaar.
In de laatste jaren is de belangstelling voor Paape onmiskenbaar gegroeid.
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A. Oltmans en G. Paape, Aanspraaken, gedaan in de vergadering van het
stemgerechtigde volk van Delft, op den 31. January 1796. Delft 1796, pp. 4-5.
GA Den Haag, Archief Letterkundig Gezelschap ‘Oculus in Metam’, nr 48, inv. nr 1, p. 160
e.v.: ‘Lijste der verhandelingen’.
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Grote boeken over Paape zijn wel voorbereid, maar nimmer voltooid. Tragisch is de
onvoltooidheid en ook onpubliceerbaarheid van het enorme typoscript van Henri A.
Ett. Omdat het werk van Ett nimmer gepubliceerd is, kon het niet de gewenste invloed
uitoefenen. Paape zou anders al lang te boek staan als een van de beste schrijvers
van de late achttiende eeuw. Dat werd pas duidelijk met Buijnsters' heruitgave van
de satirische roman Het leven en sterven van een hedendaags aristocraat.116 Sindsdien
is het onderzoek naar leven en werk van Paape belangrijk geïntensiveerd. De
autobiografie is in dat onderzoek uiteraard betrokken.
In 1994 publiceerde K. Michel, die in het tijdschrift Raster al gepleit had voor
Paape, de bundel Boem de nacht.117 In het gedicht ‘Aangaande uw verzoek om een
zelfportret’ laat de ik-figuur weten dat hij na ‘de stofstorm van nieuwsfeiten’ en hem
schokkende gebeurtenissen ‘er helemaal geen gat meer in zag’. In de winter las hij
op zijn kamertje:
Ik sloeg de school der poëzie van Gorter op
de hoekposten van Michaux, de wijsbegeerte van Paape
het logboek van Albion Moonlight
en het huwelijk van hemel en hel van Blake

Het mocht vanzelfsprekend niet baten, maar opvallend is het optreden van Paape als
wijsgeer wel. Van de wijsbegeerte van Paape, vermoedelijk aangetroffen in Mijne
vrolijke wijsgeerte, wordt hulp verwacht in de strijd tegen de wanhoop. Zo vatte
Michel de filosofie van Paape - treffend juist - op als crisisfilosofie.
Als de schamele receptie één conclusie toelaat dan wellicht deze: Mijne vrolijke
wijsgeerte is meestal eenzijdig gelezen als autobiografie en soms eenzijdig als
wijsgerige inleiding. Met de wonderlijke vermenging hadden lezers grote moeite.
Voor lezers die het boek na 1792 lazen is dat goed te begrijpen, omdat de zin van de
vermenging immers alles van doen had met de bijzondere omstandigheden van Paape
in 1792.
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Gerrit Paape, Het leven en sterven van een hedendaags aristocraat. Ed. P.J. Buijnsters.
Amsterdam 1985.
K. Michel, ‘Gerrit Paape en Reize door het Aapenland’. In: Raster nr 68 (1994), pp. 86-93;
K. Michel, ‘Aangaande uw verzoek om een zelfportret.’ In: Boem de nacht. Amsterdam
1994, p. 51.
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7.
Verantwoording
Bij deze herdruk is gebruik gemaakt van het exemplaar dat thans in bezit is van de
editeur. Het gaat hier om de uitgave uit 1792, verschenen bij de Dordtse uitgevers
De Leeuw en Krap. Van de uitgave die in 1796 in Dordrecht verscheen, verschilt
alleen de titelpagina van de 1792-uitgave. Evidente zetfouten zijn in deze tekstuitgave
gecorrigeerd. In noten worden die correcties verantwoord.
In een bibliografische bijlage worden de door Paape gemelde boektitels van een
annotatie voorzien. Een bibliografie van al het door Gerrit Paape gepubliceerde werk
wordt in die bijlage niet geboden. Het gaat om informatie over die titels die genoemd
worden in Mijne vrolijke wijsgeerte. Bij de voorbereiding van deze editie heb ik zeer
geprofiteerd van de bibliografische vondsten van Marcel te Wilt, die me bestookte
met suggesties en verwijzingen. Het is verdrietig dat hij de publikatie van deze editie
niet meer kan meemaken. Erkentelijk ben ik J.R. Kuiper en Carin Gaemers, die zo
vriendelijk waren belangrijke gegevens te zenden. Veel dank ben ik verschuldigd
aan Susanne Gabriëls, die bereid was de inleiding van kritisch commentaar te
voorzien.
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Titelpagina van Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap. De afbeelding in het medaillon is
gegraveerd door Gerrit Paape. Exemplaar KU Nijmegen.
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Portret van Gerrit Paape, door Wijsman, 1795. Het portret maakte deel uit van een revolutionaire
galerij: de ‘Verzameling van Afbeeldingen van Nederlandsche Mannen; beroemd geworden, wegens
hunne Moed en Burgerliefde in de jongstledene Beroerten’. In het bijschrift - ‘vrolyk in 't verdriet’ zou een spoor van Mijne vrolijke wijsgeerte gelezen kunnen worden. Atlas van Stolk, Rotterdam.
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Portret van Gerrit Paape, gravure van Jacob Buys naar Reinier Vinkeles en C. Bogerts.
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Mijne vrolijke wijsgeerte.
Eerste brief.
Verschillende soorten van wijsgeeren.
Alvoorens, mijn Vriend! ik in een geschiedverhaal van mijne vrolijke Wijsgeerte in
mijne ballingschap treede, moet ik u kortlijk over de Wijsgeeren zelven onderhouden.1
Ten allen tijden en bij alle volken heeft men menschen gevonden welken
Wijsgeeren genoemd werden. De betekenis van dien naam is echter onder geene
bepaalingen te brengen, ten zij men deeze algemeene omschrijving voor eene
bepaaling wilde aanneemen, dat de Wijsgeeren de zodanigen zijn, die zich, meer of
minder, van het gros der andere stervelingen onderscheiden?
Men heeft Wijsgeeren gehad, welken men dien naam toevoegde, om eenige
zonderlinge grilligheeden, tot welken te pleegen hunne natuurgenooten niet besluiten
konden. Een ongehavende baard2, gescheurde klederen, onvoegzaame wooningen,
zotte en strenge zeden, onhandelbaarheid in de zaamenleeving, en dergelijken waren
de kenmerken hunner wijsgeerlijke waardigheid, en - tot schande der eeuwen, in
welken zij leefden, - moet men zeggen, dat de volken veelal zelve de oorzaaken
deezer belachlijke en afschuwelijke wanschepzels waren; vermits zij hen den naam
van Wijsgeeren toekenden, en ze als de zodanigen eere beweezen.
Een ander soort bestond er, die zich minder door hunne uitwendigheeden, dan wel
door de buitenspoorigste vooroordeelen en de mislijkste stellingen deeden uitmunten,
en daar door zig tot den rang van Wijsgeeren verhieven. 't Is waar, zelden was het
gezond verstand het deel van geheele Volken. De Man van oordeel kon en moest
zich dus steeds onderscheiden van den grooten hoop, en vooral, wanneer er geene
schande of gevaar gehegt was aan de vrijheid, om van anderen in denkbeelden te
verschillen; - maar met het soort van Wijsgeeren, 't welk ik hier bedoele, was dit het
geval niet. - Hunne denkbeelden en leeringen verschilden hemelsbreedte van die,
welke men algemeen aan-

1
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In De Hollandsche Wijsgeer in Vrankrijk van Gerrit Paape verzucht op pagina 141 een van
de personages: ‘Janus! 't is thans de mode om Wijsgeer te worden.’ Aan die mode geeft de
auteur toe. Alvorens zich zelf als wijsgeer te presenteren geeft hij in bondige vorm een
signalement van wijsgeren die de naam eigenlijk niet verdienen. In die portretten van grillige
en onmaatschappelijke filosofen zijn geen bekende filosofen te herkennen, al lijken trekken
van de hondsfilosoof Diogenes hier en daar afgebeeld.
morsige, onverzorgde baard.

Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap

74
nam en toestemde, - maar zij waren daarom niet te beter! - het tegendeel was waar,
zij waren de ongerijmdheid en dwaasheid zelve, en om tot dezelven te vervallen,
moest men waarlijk hoedanigheeden bezitten, die, ten gelukke van het menschdom,
nooit algemeen zijn.
Nog anderen worden als Wijsgeeren betijteld, welken zig meer of minder boven
de algemeene vooroordeelen verheffen; die, in de geleerde weetenschappen, zig
regelregt tot de waarheid wenden, en niets als zodanig omhelzen, dan waar van zij,
voor zig zelve, de volle overtuiging hebben. Men heeft dit slag al wederom in zeer
verschillende soorten. Men heeft er, die, domkoppen gebooren, echter, met weinig
moeite, en voor een hand vol gelds, op de hooge schoolen Wijsgeeren worden, ten
minsten die allerwegen bij hunnen doopnaam, ook den gewettigden tijtel van Doctor
in de Philosophie voegen. Men heeft er, aan welken men deezen rang genadiglijk
verleend heeft, schoon zij ter naauwernood een burgerlijk verstand bezitten; en
eindlijk, worden er gevonden, wier bekwaamheden met hunne benoeming vrij wel
overéénstemt. Deezen tijtel echter is zo dikwijks misbruikt, en word zo algemeen te
grabbel gesmeeten, dat men een Wijsgeer van deezen stempel nog niet wel kan
rekenen gelijk te staan, (wat de achting der goede gemeente betreft,) met een Marquis
onder de oude Constitutie in Vrankrijk, of met die van Geheimraad, en alle andere
soorten van pronk-raaden, in Duitschland.3
Eindlijk, - om u niet al te zeer met de soortige Wijsgeeren te verwarren - vind men
zulke Wijsgeeren, die met de Godgeleerden in een hevigen twist zijn, - ten minsten,
die allerongenadigst door deeze zwarte Heeren vervloekt en vervolgd worden. Dit
soort van Wijsgeeren doet zig voornaamlijk kennen, door hunne zeer onderscheiden
begrippen, welken zij wegens de algemeen aangenomen Geloofsleeringen en stellingen
voeden. De verschillende naamen, welken men hen gelieft toetevoegen, zouden er,
- hoe haatlijk en onverdiend ze dan ook in eenige gevallen mogen weezen - te nabij
de soorten van kunnen onderscheiden. Men noemt hen, onder de ijverige Christenen,
Godverzaakers, Vrijgeesten, Twijffelaars, sterke Geesten4, Ligtmissen uit
grondbeginzelen, Heidenen en dergelijken meer. Ik neem niet op mij, om te bewijzen
dat deeze tijtels steeds ten onrechte gegeeven worden. In verscheiden opzigten zijn
ze mooglijk verdiend: maar nog minder neem ik het voor mijn taak, om te betoogen,
dat deeze ijver der Christenen billijk, op recht en waarheid gegrond is.

3

4

Een revolutionair cliché wilde dat het vóór de Revolutie van 1789 in Frankrijk wemelde van
de nutteloze adel. In Duitsland, waar volgens veel Nederlanders de tijd opvallend lang stil
had gestaan, bestonden de overbodige politieke functies nog steeds. Het is opvallend dat de
onmaatschappelijke wijsgeren in een reeks geplaatst worden met min of meer politieke
ambten.
Sceptici en ‘esprits forts’, personen die op godsdienstig gebied geen gezag van derden of
kerken erkennen.
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Tweede brief.
De wijsgeer, volgens den smaak van den schrijver.
De vrijheid, welke ik zelve gaarne wensch te genieten, volkomen aan mijne
Natuurgenooten latende, verschilt5 het mij weinig, wien zij met den fraaiklinkenden
naam van Wijsgeer bestempelen, zo lang men mij slegts niet dwinge, om ten deezen
opzigte te gelooven, het geen anderen uit verkiezing of overtuiging zig verbeelden
waar te zijn. - Nog minder verschilt het mij, of men den Wijsgeer, volgens mijn
smaak, al of niet, voor zodaanig een gelieft te erkennen. - Mijne Wijsgeerte is, in
alle dergelijke gevallen, de inschiklijkheid en verdraagzaamheid zelve.
De Man, dien ik, voor mij, den naam van Wijsgeer waardig keur, is hij, DIE WEL
DENKT EN WEL LEEFT. - Ik zal over een zaak van zo veel aanbelang een weinig
uitvoeriger zijn.
Wel denken, zegt bij mij, de zaaken te beschouwen zo als ze waarlijk zijn, voor
zo verre ten minsten, als het voor onze bepaalde vermogens mooglijk zij, om de
waarheid te kunnen agterhaalen: - zich door geen gezag te laaten blinddoeken; dat
wil zeggen, om niet alles voor ontegenzeglijke waarheeden aanteneemen, het geen
onze Vaders of Leeraars goedvinden te gelooven en ons optedringen, zonder eenig
ander bewijs, dan dat zij het weder ter goeder trouw van hunne Vaders, of van plegtige
Kerkvergaderingen hebben overgenomen, of, dat nog erger is, om dat zij zig
verbonden hebben, om alles te gelooven, wat men hen heeft voorgeschreeven.
Ik weet wel, dat men mij zal tegenwerpen, dat, bij soortgelijke overleveringen of
voorschriften, teffens de bondigste bewijzen gevoegd zijn, en dat men het dus veeleer
een geloof op overtuiging dan op gezag kan noemen! - Maar, wanneer ik die bondigste
bewijzen eens onbevooroordeeld ontledig6; wanneer ik er geene genoegzaame kragt
in vind, om aanteneemen, het geen men er op gebouwd heeft, en ik blijf er evenwel
in berusten en ze, gemaks- en veiligheidshalven gelooven, dan zal men mij mooglijk
den eernaam van een Onderwerplijk Kerklid7 niet ontzeggen, maar de vereerende
naam van een waar Wijsgeer kan met recht mij nooit gegeeven worden.

5
6
7

kan het mij schelen.
ontleed, analyseer.
volgzaam gelovige, braaf lidmaat.
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Om wel te leeren denken, moet men vooraf wel onderzoeken. De partijdigheid en
vooringenomenheid met die leerstellingen en vooroordeelen, welken men ons, van
dat wij schier begonnen te spreeken af, heeft ingestampt, zijn gedugte vijandinnen
van een waar onderzoek, en echter is niets gemeener8 dan dit. Onze Ouders en
Leermeesters maaken doorgaands eene verschanzing van boeken, die zij zorgvuldig
uitzoeken, om ons heen, en vergunnen ons niet door deeze stapels van bezwooren
overleeveringen en het bevestigde geloof der voorige eeuwen heen te breeken, voor
dat wij gecapituleerd hebben; ik wil zeggen, voor dat wij een eeuwig tractaat hebben
geslooten, om geen hairbreed van de gevoelens onzer Belegeraars aftewijken.
Geen regel echter of hij heeft eene uitzondering. De goede Hemel zij gedankt, dat
mijn Vader van een geheel ander denkbeeld was! Hij liet mij alles leezen, wat ik
slechts magtig kon worden, alleenlijk wilde hij niet dulden, dat ik in de Openbaaring
van Johannes of de Historie der Martelaaren las.9 Dit zwak van den ouden Man kon
ik gereedlijk involgen. Ik vroeg hem weleens naar de rede; maar hij was gewoon
zeer weinig te spreeken, en vooral liet hij zig nooit over dit soort van geschriften uit.
Het eenigste bescheid, dat ik in dit geval van hem kreeg, was, dat hij het hoofd
schudde, en, wanneer ik vervolgde te vraagen, geemlijk heenging.
Eens had ik de Geschiedenis der Remonstranten10 te leezen gekreegen. Een
Predikant, bij toeval aan ons huis komende, zag het, en onderhield er mijn Vader
zeer ernstig over. Weet gij wel, vroeg hij onder anderen, dat uw Zoon, door het lezen
van Remonstrantsche schriften op een zeer gevaarlijken doolweg kan geraaken? Mijn Vader liet hem schoon uitpraaten; - dit was zijne bestendige gewoonte ten
opzigte van alle vermaanende Predikanten. Eindlijk, gedrongen om te antwoorden,
was dit zijn zaaklijk bescheid: Mijn Heer! ik

8
9

10

gewoner, gebruikelijker.
Zoals de ‘Openbaaring van Johannes’ de speculeerzucht heette te voeden, zo zou de
martelarengeschiedenis een bloedige, intolerante visie op de geschiedenis geven. De
volumineuze Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid
hun bloed gestort hebben van Christus onze Zaligmaker tot het jaar 1655 kende vele
herdrukken. De door Paape bewonderde veelschrijver Simon de Vries publiceerde in 1683
met zijn Goudene spreucken der godsaelige martelaren en getrouwe helden Gods een
uittreksel uit de ‘Martelaerboecken aller Euangelische Volkeren’.
Bedoeld is hier mogelijk de tweedelige Historie der Remonstranten, die de Delftse predikant
Arent van der Meersch in 1774 en 1776 onder het pseudoniem Jacobus Regenboog
publiceerde. De jaren van verschijning lijken voor een jonge Paape echter aan de late kant.
Misschien wordt dan ook wel gedoeld op de vierdelige Historie der Reformatie (1671-1704)
van Geeraerdt Brandt, waarin heel wat aandacht aan de remonstranten gewijd werd. De
remonstranten werden tot in de achttiende eeuw met enige regelmaat verdacht van
vrijzinnigheid. Geschiedschrijving van deze ‘vrijzinnige’ richting kon in de ogen van sommige
rechtzinnige predikanten niet door de beugel. Zie: Lucie van Aken, De Remonstrantsche
Broederschap in verleden en heden. Arnhem 1947. In de vermoedelijk uit de pen van Paape
gevloeide Brieven van eenen gevlugten Hollander. Rijssel 1789, p. 80 wordt de vlucht van
de patriotten in 1787 vergeleken met die van de remonstranten ‘in 1619 en vervolgens’.
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heb liever, dat mijn Zoon met verstand doolt, dan dat hij als een Domkop alles
blindling gelooft! - Zijne Eerwaarde had hier niet weinig op aantemerken, doch mijn
Vader, een vijand zijnde van alle twistredenen, maakte zijn eenvoudig compliment
aan den Prediker; vertrok, en liet hem verder alles zeggen, wat hij wilde.
Er behoort ongemeen veel tot een grondig en onpartijdig onderzoek. Werwaards
men in dit geval zig keert, vind men de waarheid, door kunst, door gezag en dweeperij,
zo digt met kerklijk of geleerd spinrag omwoeld, en agter zulke dikke en
ondoordringlijke nevels verdonkerd, dat het schier een wonderwerk is, haar in haare
eigen gedaante te kunnen zien, en in haar eigen taal te kunnen hooren, - en, of dit
nog niet genoeg ware, haar sluijer opteligten is, bij veele beschaafde volken, iets
schandlijks, iets misdaadigs geworden.
Zo veele Vijanden van buiten worden door nog gedugter vijanden van binnen
ondersteund! Traagheid, vooroordeel, eigenbelang, menschenvrees en dergelijken,
doen ons veelal, reeds in 't begin van den weg der waare Wijsgeerte, moedeloos
nederzitten, en alle verdere poogingen hooploos opgeeven.
Deeze redenen zijn overvloedig genoeg ter betooging, dat men zig geenzins over
het bij uitstek gering getal van waare Wijsgeeren te verwonderen hebbe.
Maar, waneer men het onschatbaar geluk heeft, om over deeze steile bergen der
moeilijkste zwaarigheeden heengeklouterd te zijn, en men de waarheid aanschouwt,
zo zuiver als ze van den Hemel is nedergedaald, - dan schiet het voornaamste nog
over! - dan moet men, - na Wel te hebben leeren denken, ook Wel te leeren leven.
De wijsheid doet haaren bezitter oneindig meer kwaad dan goed, wanneer hij haare
lessen niet opvolgt. Hij staat er eveneens bij als iemand, die, grooten honger hebbende,
het brood in de hand heeft, en weetende, dat dit het beste middel is om zig te
verzadigen, het evenwel ongenuttigd wegsmijt.
Zelve gelukkig te worden en anderen gelukkig te maaken, moet volstrekt het gevolg
van weldenken weezen.
De waare Wijsgeer heeft zijne bestemming leeren kennen. Hij weet, dat het
Opperweezen hem een aanzijn schonk, met het eenige oogmerk, om hem ten toppunt
van alle geluk te leiden. Hij weet, dat alle Menschen, met geene andere bedoeling
ten toneele des levens treeden, en dat het de barbaarschheid, de heerschzugt, en de
dweeperij alleen zijn, die de Godheid in dien kwellenden, wreeden, droevigen en
stuggen smaak afschilderen, waarin zij zelve reden hebben, om zig aan de waereld
te vertoonen.
Hij kent dus alle zijne betrekkingen, waarin hij zich, of vrijwillig, of beredeneerd,
of door onvermijdlijke noodzaaklijkheid bevind. Hij beantwoord aan dezelven, zo
veel hem slechts mooglijk zij, doch, hij beantwoord er aan, op eene wijze, zijner
waardig.
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Het is aldus, dat hij wel leeft, ten opzigte van zijn Vaderland. - De geheele Waereld
is, ja! zijn Vaderland, en alle menschen zijn zijne broeders; maar de noodlottige
omstandigheden, hebben deeze groote ondermaansche Maatschappij gesmaldeeld;
hebben er verscheiden Maatschappijen van gemaakt, wier belangen zo verre uit één
loopen, dat dikwijks de droevige noodzaaklijkheid ontstaat, om elkander te moeten
bestrijden en bederven. Hij moet derhalven partij kiezen en de verdediging van die
Maatschappij op zig neemen, aan welke hij zig verbind, en waarvan hij de voorrechten
geniet.
Deeze verdediging echter regelt hij volgens zijne Wijsgeerte. Hij heeft geleerd,
dat Gods oogmerk, in ons menschen het bestaan te geeven, niet anders is of zijn kan,
dan om ons allen gelukkig te maaken, ofschoon op zeer verschillende wijzen, en
langs wegen, welker leiding oneindig boven ons begrip verheven is! Hij heeft geleerd,
dat er duidlijke aanwijzingen zijn, die ons de rechten, de vrijheid en de waardij van
den Mensch, zo klaar leeren kennen, als wij de zon, aan een onbewolkten hemel, op
den middag, kunnen beschouwen, ingevalle wij slechts verkiezen, om onze oogen
te openen, en ze naar dat groote hemellicht heen te wenden.
Op deeze kennis afgaande, word de onderdrukkende Heerschzugt, word het
vernielende Geweld, word de vervolgzieke Dweeperij allerhaatlijkst in zijne oogen.
Deeze Monsters, regelregt tegen Gods liefderijke bedoeling, en de heilzaame wetten
der Menschlievenheid indruisschende, zijn de vijanden, welken hij, uit pligt en
overtuiging, steeds bestrijd. Nimmer kan hij, zonder zijne gezonde Wijsgeerte te
verraaden, er de vriend of voorstander van worden. - De Wijsgeer, die wel denkt en
wel leeft, is de waare Vriend van alle Menschen; maar, zich voor deeze geessels der
stervelingen verklaarende, zou hij er ten bittersten en verderflijksten vijand van
moeten verstrekken. - Dan zou hij moeten afbreeken, het geen God en zijn pligt hem
gebieden optebouwen.
Word zijn Vaderland door uitheemsch Geweld en vreemde Heerschzugt
aangevallen, de waare Wijsgeer zal niet aarzelen, om een Held te worden. Hij zal
goed en bloed veil hebben, ter verdeediging eener zaak, die indedaad de zaak van
alle Menschen is, welken hun geluk beminnen. - Hij predikt, 't is waar, altoos den
vrede; maar steeds voegt hij er de onafscheidlijke voorwaarde bij, om ze te genieten,
gelijk het den vrijën Mensch betaamt. Slaafsche onderwerping, laffe toegeeflijkheid
is geen vrede! - neen! dit is zig te vervoegen aan de zijden dier snoodaarts, welken
aan God en de Waereld den oorlog verklaaren! - Dit is de gezonde Wijsgeerte en
Deugd te verzaaken, om de vloekwaardigste boosheid ten dienste te staan!
Vijanden zijn vijanden bij hem, om 't even waar zij zig mogen opdoen, wanneer
zij er slechts de kenmerken van draagen. Vind hij Heerschzugtigen, vind hij
Geweldenaars in zijn Vaderland, onder zijne vrienden, of bloedverwan-
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ten, - hunne gruwelen worden, door die omstandigheeden, slechts te onverschoonlijker
in zijne oogen. Hij ontziet zig niet, hen als Vijanden aantemerken van de
Maatschappij, tot welke hij behoort, en tot welker geluksbevordering hij zig ten
duursten verpligt rekent! Hij behandelt ze op den voet van Vijanden, - en sluit er
geenen vrede mede, ofschoon hem zulks dikwerf op vervloeking, vervolging,
ballingschap, ja den dood op een schavot te staan mogt komen! - Zijn leven kan hij
afleggen; maar nimmer kan hij vrijwillig, en ter believing van de Tijrannen der
Volken, ophouden zijn pligt te betragten! - Zo dra hij dit doet, - hij mag zo wel denken
als hij kan, - dan houd hij op een Wijsgeer te wezen, om dat hij ophoud met wel te
leven!
De voorspoed is altoos streelende, altoos wenschlijk, - en men moet een haatlijk
Wijsgeer van den ouden tijd weezen, om zig vrijwillig in jammeren en gebrek
wegtesmijten, - maar de voorspoed maakt eigenlijk het geluk van den waaren Wijsgeer
niet uit. Hij zal denzelven bejaagen en genieten, waar hij kan, maar wanneer hij
denzelven moet missen, dan is hij daarom niet ongelukkig. - Dan eerst rekent hij zig
ongelukkig te wezen, wanneer hij tot dwaasheeden en wanbedrijven vervalt.
De Waereld, en hier door versta ik het gros der stervelingen, heeft een ontzaglijk
heirleger11 van vooroordeelen op de been, om ons in den waan te brengen, dat wij
ongelukkig zijn, overal, waar onze verbijsterde en deerlijk van het spoor gedwaalde
verbeelding geen geluk kan vinden. - Van hier, dat wij alle rangen, van den
verhevensten af tot den vernederdsten toe, geduurige klagten hooren uitboezemen,
over wederwaardigheeden en ongelukken - Van hier het gemor, zo wel der Koningen,
op wier wenken er duizenden in het stof des doods vallen, als dat van den Bedelaar,
wiens smeeken den voorbijganger niet beweegen kan, om hem een droppel water
toetereiken! - Van hier het noodgeschrei der Dweeperij, die alle stervelingen voor
ellendelingen en doemwaardigen uitkrijt, en haare bewijzen ontleent van het algemeen
getuigenis der louter ingebeelde ongelukkigen.
Maar, mijn Wijsgeer neemt het vooroordeel niet ten maatstok van zijn geluk of
ongeluk. - De waereld mag hem beschouwen zo zij wil, - wanneer hij aan de noodige
en onvermijdlijke behoeften van het leven voldoen kan; wanneer hij, (om de sierlijke
uitdrukking van een groot Digter, van mijnen stadgenoot12, te gebruiken,) slechts een
gezonde ziel in een gezond lighaam kan bewaaren, dan acht hij zig weezenlijk
gelukkig, - en wat toch belet hem dit te doen, schoon hij een stuk droog brood in de
vuist heeft, en zijne ver-

11
12

leger; metaforisch gebruikt voor: heel veel, een arsenaal.
Naar alle waarschijnlijkheid Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733) die in het gedicht ‘Ryke
Armoede’ (in: Gedichten. Delft 1722, p. 349) de bekende frase van Juvenalis vertaalde als
‘een gezonde ziel in een welvarend lyf’. Kennelijk herkende Paape in de woorden van Poot
geen Juvenalis.
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moeide ledenmaaten op een stroozak uitstrekt? De Vergenoeging is de Dogter van
Weelde en Overdaad niet.
Versta mij wel, mijn Vriend! De Wijsgeer, wien de overvloed ten deel valt, behoeft
daarom het overtollige niet in zee te werpen. - Een verstandig en deugdzaam Man
heeft, wat de aardsche goederen betreft, nooit iets overtolligs. De omstandigheden
der Maatschappijen zijn indiervoegen, dat men altoos van het geene men te veel
mogt hebben, een nuttig en prijslijk gebruik kan maaken. - Ik predik de armoede
niet, als eene wenschlijke zaak; maar ik prijs de weltevreedenheid als het beste middel
aan, tegen de nijpende behoeften.
U meer van den Wijsgeer, volgens mijn smaak, te willen zeggen, zou uw verstand
te kort gedaan weezen. - Hij is, in het klein, even dezelfde, als ik hem u flaauwlijk
in het groot te schilderen getragt hebbe.

Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap

81

Derde brief.
Poogingen, om de nuttige wijsgeerte zig eigen te maaken.
Zulk eene Wijsgeerte, met al de noodige uitbreidingen en toepassingen, die gij, mijn
vriend! er gemaklijk kunt bijvoegen, heb ik mij voorgesteld als mijne hoogste
bejaaging en uitterste pooging waardig. Ik heb er de nuttigheid, minder door eene
gemaklijke redeneering, dan wel door de norsche ondervinding, van leeren kennen.
Ik heb er veelen aan mijne zijden in droeve traanen zien wegzinken, terwijl de vrolijke
lach mijn gelaat nog bedekte, schoon onze omstandigheeden eenerlei waren. - Ik heb
mijne vijanden altoos meer spijt aangedaan, door mijne vergenoegdheid te bewaaren
en hunne mishandelingen over 't hoofd te zien, dan ik zou kunnen doen, wanneer ik
met een gansche legermagt op hen afkwam. Mijne vrienden zelven zijn zomtijds
geemlijk geworden, wanneer ik over dat geene, het welk zij tegenspoeden en rampen
noemden, lugtig heen stapte, en ik, de mij voorkomende zaaken meestal bij het goede
handvatsel aangreep.
Ik wil niet betoogen, dat dit altoos eene beredeneerde handelwijs, eene zuivere
wijsgeerige daad van mij geweest zij. Ik geloof zelf, dat mijn gestel er zeer veel toe
doet. Maar, dit is echter zeker, dat, ingevalle mijn ziel eene verëelde13 zijde heeft,
waarop de daagsche wederwaardigheeden afstuiten, ik nooit de geringste pooging
doe, om deeze voor mij zo noodige verëeldheid week te maaken. - Integendeel, het
geen de natuur wijslijk begonnen heeft, tragt ik door kunst en reden te voltooijen. en, mijn Vriend! - (zonder daarom een Stoïcijn14 te weezen, -) is eene beredeneerde
zedenlijke ongevoeligheid in veele gevallen niet even zo wenschlijk en noodzaaklijk,
als in het lighaamlijke de gevoellooze verëeltheid in de handen van een spittenden
boer of smeedenden smit?
Misschien zouden zij een goed deel van mijne beoeffenende Wijsgeerte kunnen
missen, die, op hunne gemaklijke kamers gezeten, niet behoeven uittekijken, om te
zien, uit wat oord van de Waereld de ravens zullen komen,

13
14

met eelt bedekte, ongevoelig geworden.
een ongevoelige. In gepopulariseerde vorm kende de stoa, en vooral de verchristelijkte stoa
van Lipsius, weliswaar veel aanhangers, maar door de modieuze sentimentele literatuur was
de stoa besmet verklaard: de ‘stoïcijn’ was gaan gelden als de vijand van meegevoel,
medelijden en andere emoties, als onmens bij uitstek.
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om hen vleesch en brood te brengen15, - die altoos in staat zijn, om de ledige fles door
een volle te doen aflosssen, en die niet weeten, wat het te zeggen zij, aan een beekje
van enkel water te zitten, 't welk uitgedroogd is, als wij er, met den greetigsten dorst,
een frissche teug uit denken te doen. Misschien zelfs zullen zij mijne Wijsgeerte
belachen, die altoos vreedzaam en veilig in de schaduw hunner kerktorens wandelen,
en die zelf, uit voorzorg, geen vliegende zwaluuw in den weg durven blijven staan,
- die wel op hunne zagtwiepende16 rijtuigen, langs een effen weg, eens een bezoek
bij hunne buuren hebben afgelegd; maar nooit in de noodzaaklijkheid zijn geweest,
om, als een agterher-gezeten dief, in den donkeren nagt, met agterlating van alles,
de vlugt te moeten neemen, niet anders bergende, dan zijne onschuld en bedaardheid;
of, om over heggen en slooten te moeten springen, en dan eens met den neus in den
modder, of met den kop op de keijen nederteploffen!
Maar, mijn waarde Vriend! God bewaare deeze lieden met hunne fatzoenlijke
kamerwijsgeerte! want wee hunner, zo zij eenmaal uit hunne gemaklijke
leuningstoelen17 geschokt, en gelijk een bal door de kaatsbaan der baldaadige waereld
gesmeeten worden! - dan zouden zij ongetwijffeld de rampzaligste van alle menschen
wezen!
Mijn vriend Thomas18, (van wien ik u nog zeer veel te zeggen heb, daar hij veel
heeft toegebragt, tot die wijsgeerige verëeltheid, waarin vrij dikwijls mijn geluk
gelegen is, -) toevallig ter plaatze komende waar zijn Zoon in de sloot gevallen was,
en ziende, dat de spartelende Christoffel geen nood van verdrinken had, zettede hij
zig in het gras neder; sloeg vuur, ontstak zijn pijp en zag het goede werk, met de
uitterste bedaardheid, aan. Christoffel, na verscheiden vergeefsche poogingen gedaan
te hebben, om uit de modder te geraaken, riep eindlijk gramstoorig zijn Vader toe:
Is het nu tijd om te rooken? - Jongen lief! antwoorde Thomas: voor mij is het tijd
om te rooken, en voor u is het tijd, om uit de sloot te leeren klouteren, waarin gij
door uwe eigen schuld gevallen zijt. Christoffel, zig aan zijn eigen bekwaamheid
overgelaaten ziende, verdubbelde zijn vlijt en kwam op het vaste land. Ziet gij wel,
zei Thomas tegen hem: dat ik gelijk had? Nu hebt gij geleerd u zelve te helpen, en
u op geen ander te verlaaten, dat u wonder wel te pas zal komen; want als gij in de
sloot valt, is het duizend tegen een, dat ik bij u ben!

15
16
17

18

Gebaseerd op 1 Koningen 17:4.
lekker verende.
Misschien mag hierin een reactie op de Vaderlandsche Letteroefeningen worden gelezen. In
een bespreking van het eerste deel van de anoniem verschenen Reize door de Oostenryksche
Nederlanden had het tijdschrift gesuggereerd dat de Reize ondernomen was door een politiek
avonturier die vanuit zijn leunstoel reizen ondernam.
Thomas van Dijk (1734-1782). Schaarse biografische gegevens ontleend aan: Henri A. Ett,
Gerrit Paape en de Delftse patriotten. Typoscript GA Delft, Hfdst. 1, noot 63.
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De Wijsgeerte van mijn origineelen vriend Thomas was van de onontbeerlijkste
soort.
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Vierde brief.
Geboorte en opvoeding van den schrijver, beneffens andere
kleinigheeden.
Op uwe aanraading, mijn Vriend! heb ik voorgenomen, om eens van mij zelve te
spreeken. - Wanneer deeze brieven in 't licht verschijnen, dan kan mijn Lezer, wien
ik zo veele boeken reeds in de hand gestopt heb, het niet kwalijk duiden, dat ik hem
eenmaal over mij zelve onderhoude. - Langwijligheid zal echter de straf voor deeze
uwe nieuwsgierigheid niet zijn, ten ware dan in dat eenige geval, dat ik, eene vrolijke
bui19, u de zotheid der waereld, in mijn eigen geschiedenis, zal tragten afteschilderen,
- ter uwer waarschuuwing en leering echter!
Gij hebt mij doen lachen over uwe aanmerking; over deeze naamlijk, dat ik, zo
wel als Simon de Vries, na mijn dood, een prijsvraag zal verschaffen, om mijn
levensgeschiedenis te beschrijven! - Hoe is deeze berugte Simon de Vries20 u toch
in de gedagten gekomen? - Deeze Man, en dit mooglijk is alles wat men van hem
zeggen kan, heeft ongemeen veel boeken geschreeven! - Maakt gij ook deeze
toepassing op mij? dan bedank ik er u hartlijk voor.
In mijn jeugd had ik, met meer moeite en zorgen, dan Alexander besteedde om
de toenmaals bekende Waereld te overwinnen, mij alle de werken van dien
volijverigen Schrijver, (welken op de laagste markt zijn,) aangeschaft. - Dikwerf had
ik ze geleezen en herleezen, en eindlijk kwam het mij in 't hoofd, om ze in een mande
te pakken, en te beproeven of ik ze draagen kon. Wat ik deed of niet, het was mij
onmooglijk, de mande, van wegens haar zwaarte, op mijn schouder te kunnen krijgen.
Dit veroorzaakte mij een onuitspreeklijk verdriet. Neen! neen! riep ik: nooit zal ik
zulk een groot Man worden als Simon de Vries geweest is; in het best van mijn jeugd
ben ik nog niet eens in staat, om zijne boeken te kunnen draagen.
Ik heb thans wel dezelfde mande niet; maar met een van gelijke grootte heb ik
onlangs de nieuwsgierigheid gehad, om die met mijn eigen Lettermaakzel

19
20

in een vrolijke bui. Een aanval van goedgehumeurdheid kan blijkbaar tot langdradigheid
leiden.
de befaamde veelschrijver Simon de Vries (1628-1708), die als compilator van wonderlijke
en duivelse geschiedenissen, als vertaler van romans een enorm oeuvre bijeenschreef. Zijn
reputatie was ongunstig en Paape bewonderde hem. Van een biografische prijsvraag ontbreekt
ieder spoor. Zie: Arianne Baggerman, Een drukkend gewicht. Leven en werk van de
zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries. Amsterdam 1993.
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te vullen, en er ontbreekt slechts nog een jaar schrijvens aan, om hem even zo vol te
kunnen pakken, als die van onzen goeden de Vries. - In zo verre zou uwe aanmerking
een drangreden voor mij kunnen worden; - schoon ik er tegen zou kunnen inbrengen,
dat de Vries, op dezelfde hoeveelheid papier, ten minsten driemaal zo veel
geschreeven heeft; - doch, in dit geval, adres aan mijne Boekverkoopers.
Ik weet met zekerheid, dat gij schamper lacht, en bij u zelve denkt: welke grillen?
- maar herinner u, mijn Vriend! dat de zotheid den sterveling nog meer eigen is, dan
de pokstof! - Zij moet er uit! en de verstandigste heeft zo wel zijne belachlijke buijen,
als die welken men in de verbeterhuizen moest opsluiten. Het voornaame onderscheid
bestaat slechts daar in, dat een daaglijksch Mensch minder geheim is met zijn kuuren,
dan de Wijsgeer, die er de eenzaamheid toe verkiest.
Ik zal, in weerwil van uw lachen en uwe verwondering, openhartig zijn, en, al
waar het te pas komt, van mij zelve spreeken, even als of ik eene vreemde
geschiedenis las.
Wij zullen een weinig vroeger beginnen, dan gij wel van mij te vorderen schijnt.
Vertel ik u geen zaaken van belang, het is mijn schuld niet; het bestuur der
gebeurtenissen stond niet aan mij.
Ik ben gebooren te Delft, op den vierden van Februarij 1752, juist op het zelfde
oogenblik, toen men Prins Willem den vierden, in het Vorstelijke graf, ter dezer
stede, liet nederzinken.21 Mijn Moeder had de lijkstaatsie even de stad zien binnen
treeden, toen ik het haar te bang begon te maaken, en zij zig naar huis moest begeeven,
om mij der waereld in te stuuren. Genoegzaam zonder hulp, (vermits alles zig met
den prinslijken Dooden onledig hield,) verscheen ik op het aardsch Toneel. Mijn
Vader pleeg te zeggen, dat het niet anders wezen kon, of dit moest ten eenigen tijde
kwaad bloed bij mij zetten.
De naam van mijn Vader was Gerrit Pape, die mijner Moeder Adriana van
Gameren. Zij was de tweede Vrouw van mijn Vader; bij welke twee Vrouwen de
goede braave Man negentien levende kinderen overwon. Toen ik er was, zaten er elf
monden alle dagen aan zijn tafel, terwijl zijn geheel inkomen weeklijks niet meer
was, dan zeven gulden vier stuivers. - Echter heeft die eerlijke Man, die beste Vader,
ons altoos wel gevoed, wel gekleed en eene goede opvoeding gegeeven. Hij had met
eene menigte huislijke tegenspoeden te worstelen, en echter liet hij geene schulden,
maar zijne derde Vrouw, (nog in leven,) en zijne vijf kinderen een kleine erfenis
agter. De tederminnende Egtgenoot en kinderlievende Vader ging dikwijls met mij,
in mijne vroege jeugd, over het

21

De begrafenis in Delft van Willem IV, die in 1751 overleden was, geschiedde uiteraard met
veel ceremonie. Over die ceremonie werd de tijdgenoot uitvoerig ingelicht door de kranten,
die een precieze beschrijving gaven van de samenstelling van de rouwstoet en van het
gevolgde programma.
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kerkhof; als dan schooten hem menigwerven de traanen in de oogen: Hier, zei hij
dan tegen mij: liggen twee waardige Moeders en veertien dierbaare kinders.
Mijn Moeder stierf omtrent een jaar na mijne geboorte. Mijn Vader vond zig, (met
negen kinderen belast) genoodzaakt eene derde Vrouw te neemen. Deeze werd dus
mijne Stiefmoeder; maar zij werd het, met dezelfde bezorgdheid en tederheid, als of
zij mij onder haar hart gedraagen had.
Mijne kindsche jaaren verliepen, zonder eenige bijzonderheeden van belang
opteleveren. Mijn lieve Vader wilde niet dulden, dat ik langs straat liep speelen; hij
hield steeds het zorgvuldig waakzaame oog op mij, en weetende, dat de jeugd
onmooglijk zig zo ernstig kan houden, als de meer gevorderde jaaren, werd hij veelal
zelf mijn speelmakker. - Keizers, zei hij tegen mijn Moeder, hebben zig wel verledigd,
om blindemannetje en stokpaardje met hunne kinderen te speelen, waarom zou ik
het dan niet doen? Zij zullen geen Keizerrijk van mij erven. Eene goede opvoeding
is alles, wat ik hen geven kan.
Reeds van mijn eerste jongkheid af, had ik eene overheerschende lust tot tekenen
en lezen. Aan het eerste voldeed mijn Vader ten overvloede, zonder mij echter een
Tekenmeester te kunnen bezorgen. Ten opzigte van het tweede; de waardige Man
bezat slechts zes boeken. Hij had er zeven gehad, doch dit zevende, zijnde het leven
van Willem den Vierden, of den Derden, (dat mij ontschooten is,) in digtmaat22,
verdween, (zekerlijk door zijn bestel), zo dra ik er voor de eerstemaal mijne oogen
had ingeslagen.
Dit klein getal boeken was op verre naa niet toereikende genoeg voor mijne
onverzaadlijke leeslust. Eenige jaaren had ik er mij reeds mede beholpen, toen ik
gelukkig met mijn Buurman Maarten, zijnde een Bakker, in kennis geraakte. Deeze
Man had agt kinderen en een klein inkomen. Om aan de kost te geraaken deed hij
veel werk voor half geld, (een gunst, die de rijken, wel meer zeer genadiglijk aan
den eerlijken doch ongelukkigen armen bewijzen,) en dus werkte hij zwaar voor
geringe winst. Dit benam hem den tijd tot een gemaklijk onderzoek, waarvan hij een
groot liefhebber was; - maar nooit heb ik den leesgierigen en eerlijken Maarten
builende23, kneedende of bakkende gevonden, of er lag een boek bij den buidel, op
den trog, of op den ovenbank, waarin hij onvermoeid de oogen sloeg, zo dikwijls
zijne bezigheeden hem één oogenblik rust vergunden. - Eenmaal slechts, en dit zij
zijne weetgraagte ter eere gezegd - heeft hij zijne brooden te hard laaten bakken,
terwijl hij bezig was met in de reizen van den berugten Bontekoe24 te lezen.

22

23
24

In aanmerking komen Wilhem de Derde (1698-1700), het beroemde epos dat Lucas Rotgans
aan stadhouder Willem III wijdde, en Willem IV (1756), het heldendicht van de wat minder
bekende Maria Geertruid de Cambon van de Werken.
met een cilindervormige zeef zemelen uit het meel schiftende.
Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem
Ysbrantsz. Bontekoe verscheen in 1646, dat is liefst 21 jaar na de veilige terugkeer van
Bontekoe in Hoorn. Beroemdheid dankte Bontekoe stellig aan de enorme populariteit van
zijn Iovrnael: vermoedelijk meer dan honderd edities zagen van de spectaculaire
reisbeschrijving het licht. In Willem Leevend van Wolff en Deken worden ‘de reizen van
Bontekoe’ - vaderlandslievend boek bij uitstek - ten geschenke gegeven.
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Mijn vriend Maarten had omtrent twee honderd stuks boeken, meestal
reisbeschrijvingen, en dezen vielen het meest in mijn smaak. Godgeleerde werken,
buiten die van Bunjan25, had hij in 't geheel niet. - Hiervan, zei hij, kan ik in de kerk
meer hooren, dan ik noodig heb. - Ik las en herlas, met het innigst vermaak, deeze
zijne Boekverzameling. - Als nog herdenk ik, met een streelend en terugwenschend
vergenoegen, die oogenblikken, dat ik naast den werkzaamen en beleezen Bakker
stond, en zoetvoerig26 met hem over den inhoud zijner geliefdkoosde boeken koutte.
- De braave Man is voorlang tot zielen. Onder mijne Digtverzaamelingen vind ik
nog een vaarsje, 't welk een mijner eerstelingen in die kunst is. Ik zal het u zo als het
is, met een kleine verandering in de spelling, mededeelen
Rust, Maarten! rust in 't graf! daar roept u de oven niet!
Daar knellen u geen zorgen!
Daar martelt u geen zielverdriet,
Om zwaar te werken, en om onbetaald te borgen.
Heb eeuwig dank, mijn Vriend! voor 't geen gij aan mij deed!
Zo vaak ik op het kerkhof kom,
Wensch ik dien gouden tijd weerom,
Dien 'k aan uw buil, uw trog, of oven leerzaam sleet.

Verscheiden sterfgevallen, vrij kort op elkander volgende, waren de oorzaak dat ik
een soort van algemeen Lijkdigt ontwierp. - Ik zal het hier bijvoegen, met de plegtige
beloften evenwel, dat ik u in 't vervolg, met mijne vaarzen niet veel pijnigen zal. Het
tijdstip, waarin ik het opstelde, is mij vergeeten, doch dit doet weinig ter zaak:
wanneer gij dit vaars gelezen hebt, zal ik, zo veel noodig is, tot de tijdorder
wederkeeren.

25

26

The Pilgrim's Progress (1678) van John Bunyan verscheen in Nederland als: Mr Joannes
Bunjan, Eens Christens Reyse na de Eeuwigheyt. Amsterdam, Joannes Boekholt, 1682. Het
werd sindsdien vele malen herdrukt. Dat de bakker een uitzondering voor zijn Bunjan maakte,
hangt samen met het reiskarakter van dit ‘godgeleerd’ boek. Het verschil tussen Eens Christens
Reyse en reisbeschrijvingen zoals die van Bontekoe was toch al klein, omdat reizigers in
veel gevallen hun reis opvatten als een voorbereiding op de eeuwigheid en hun behoud
toeschreven aan hun Godsvertrouwen.
prettig, aangenaam.
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Gedachten op de graven mijner naastbestaanden.
Is dit, o Dood! uw rijksgebied?
Treft gij, van hier, den mensch, met uw gevreesde schichten?
Is 't hier dat gij geen troon ontziet;
Den Wijsgeer en den Dwaas, vaak te eener tijd, doet zwichten?
Een koude huivring grijpt mij aan!
Dit stof! - dees handvol stof, besluit mijn waardste vrinden! Mijn God! - en ik - ik zal ook even dus vergaan! Wat oog zal dan, in 't stof, mijn nagedachtnis vinden? Wat perst mij deeze traanen af?
Wat dwingt mijn angstig hart, in klagten uit te breeken?
Zijt gij het, nooitvergeeten Graf,
Waarin mijn Moeder mij, ontijdig, is ontweeken?
Mijn Moeder27, nooit van mij gekend!
De teêrste Moeder, ach! dieme in haare armen drukte;
Mij aan heur' God beval, dien troost in haar ellend,
Toen haar de Dood, helaas! mijns Vaders liefde ontrukte? Of zou het uwe rustplaats zijn,
Mijn Broeder? lieve JAN28 die mijne ziel doet treuren? 't Herdenken aan uw wreede pijn;
Aan uwen marteldood, moet haar op nieuw verscheuren.
o Hemel! - in zijn teêrste jeugd
Betoonde hij 't geduld, dat Helden schaars betoonen,
In smarten, nooit verzagt door kinderlijke vreugd!
Zoud gij die lijdzaamheid, Algoedheid! niet bekroonen?
MARIA!29 ja! uw tederheid,
Kan aan uw broeders oog als nog, een traan ontwringen!
Verdient uw lot te zijn beschreid?
Of noopt uw heilstaat mij niet eer tot juichend zingen?
Onnoosle! wat al zorg, verdriet,
Ellende en tegenheên, zijt ge, in dit graf ontkoomen!
Gij kende 's waerelds schijn, haar loos- en boosheid niet
Hier, in dit stil verblijf, hebt gijze niet te schroomen. Zou ik, MOMMAAL!30 uw graf niet zien?
Zou, op uw duurbaar graf, mij uwe liefde ontglippen?
Mijn hart geen stille zucht ontvliên? -

27
28
29
30

Adriana van Gameren [noot van Gerrit Paape].
Johannes Paape, aan eene steensnijding overleden [noot van Gerrit Paape].
Maria Paape, mijne oudste Zuster [noot van Gerrit Paape].
Johannes Mommaal, Grootvader mijner Echtgenoot [noot van Gerrit Paape].

Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap

89
Gaaft gijme uw' zegen niet van reeds bestorven lippen?
Eerwaarde Grijsaart! welk een vreugd
Genoot ik, aan uw zijde, al luistrend, neêrgezeten.
Mogt niet, ondanks 't verschil van ouderdom en jeugd,
De vriendschap tusschen ons eene echte vriendschap heeten?
Nu kent gij de aardsche nooden niet.
Nu ondervindge, in kracht, Gods onbeperkte goedheid,
Die gunstig op heur maakzel ziet; Door aardsche bitterheên, het leid tot 's Hemels zoetheid.
'k Herdenk, met stille dankbaarheid,
Uw vaderlijke gunst, met uw geliefde maagen. Rust veilig in het stof! - Loof de Oppermajesteit! Verrijs in Heerlijkheid ten jongsten aller dagen!
En gij, o allerbeste vrind!31
Mijn Vader! - rust hier ook! getrouwe, teedre Vader! Zie op uw graf uw schreijend kind!
Dat kind, waar voor ge waart een Leidsman, Hoeder, Raader.
Bezwaarlijk slaat mijn tong geluid! Nog voel ik uw verlies, dat mij ten felsten griefde! Nog barst mijn kinderhart in luide klagten uit! Mijn Vader! - Vader! - ach! - Hoe groot was uwe liefde!
Hoe heeft mij uwe zorg behoed;
Mijn voet van 't pad geweerd, daar duizend andren dwaalen!
Gij waart mij altoos teêr en goed!
Waarmeê zal ik uw trouw, uw liefde en deugd betaalen? Ik schreef uw' naam in 't kinderhart:
Daar blinkt hij in het goud van eeuwigduurende achting.
Uw heil verzoet alleen mijn rouw, mijn boezemsmart.
Uw God, uw' goede God voldeed aan uw verwagting.
Maar wat of mij op 't sterkste ontroert? Zijgt gij, mijn éénig kind!32 zijt ge ook tot stof ontbonden? Te vroeg aan mijne min ontvoerd,
Heeft mijn vermaak, mijn hoop, haar graf in 't uw gevonden.
o Wond! die telkens openscheurt;
Bloed op dit kleine Graf! - het moet dit kenmerk draagen! Mijn hart heeft zijn verlies, nu reeds één jaar, betreurd!
't Zoekt nog den eersten troost met op dit graf te klaagen.
o God! die 't mededoogende oog,
Op 't lijdend menschdom slaat; kan u ons leed bekooren? Uw weg is onbereikbaar hoog:
't Is ons van achtren goed dat kwaad toescheen van vooren.
Hebt gij die Panden mij ontrukt;

31
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Gerrit Paape [noot van Gerrit Paape].
Adriana Maria Paape, mijn toenmaals eenigste kind: overleeden in den ouderdom van zeven
maanden en eenige dagen [noot van Gerrit Paape].
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Mij doodelijk bedroefd; mij troostloos laaten zuchten!
Gij hebt, barmhartig Heer! me uit wreedheid niet verdrukt.
Gij hebt den boom besnoeid uit inzicht voor zijn vruchten.
Gij zijt de Bron van alle goed:
Zou 't minste schepzel dan iets kwaads van u weêrvaaren? Wat of mijne oogen druppen doet,
Daarze in het ruimst verschiet op zaeligheden staaren?
Mijn Moeder, Broeder, Zuster leeft:
Mijn Vader, Vrind en Kind, zij leven in uw bijzijn!
Waarom dan is mijn ziel nog aan hun stof verkleefd,
Daar zij van 't stoflijk kwaad, volmaakt en eeuwig vrij zijn? Zie, op dit graf, o Geestendom!
Uw' teêrgeliefden Zoon, uw' droeven Vader treuren!
Keer eenmaal slechts, kan 't zijn, weêrom,
Om, met één' wenk, mijn hart voor altoos optebeuren!
Misschien ontdekte u 't hoogst besluit,
Dat, mooglijk, binnen kort', mijn leven zal volenden! Mij dunkt, gij steekt alreê de liefdrijke armen uit. Zou mijn vriendlievend hart geen zuchtje te uwaards zenden? Ik kom, wanneer 't mij God gebied. Och! mogt ik, lieve Telg! uw Moeder medebrengen! Zij zal, als zij u wederziet,
Zelfs in het hemelrijk, een traan van blijdschap plengen.
o Graven! schriklijk voor 't gezicht,
Maar wenschlijk voor een hart dat hier geen heil kan vinden;
Doet, als ik u betreê, mij denken aan mijn' pligt;
Mij denken aan mijn' God en mijn volmaakte Vrinden!

***
Dit Lijkdigt zij u een voor allen genoeg! - Steeds hebben mij die Digters doodlijk
verveeld, zij mogen zo beroemd zijn als ze willen, welken tot berstens toe, hunne
geëerde Bundels met Geleegenheidszangen hebben opgevuld. - De Lezer immers,
die alle die Dooden, Getrouwden, Geboorenen en Verjaarden niet kent, heeft
overvloedig genoeg, wanneer hij het geduld oeffent, om van honderd soortgelijke
vaarzen er slechts een te lezen.
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Vijfde brief.
De schrijver leert een handwerk. Zonderling caracter van zijn vriend
Thomas.
De mensch schijnt steeds geneigd te wezen, om dat geene het onvermoeidste en
ijverigste naar te jaagen, het welk hij het minst bekomen kan. 't Is een soort van
heldenmoed, die ons steeds bezielt, en ons bestendig het gelukkigste doet slagen, om
niet langs het effen gebaande pad, 't welk voor ons open ligt, te lopen, maar om tegen
de steile en ongenaakbaare rotsen opteklouteren: om niet altoos zoetvoerig, in de
slede des geluks, daar heen te glijden; maar om te tuimelen en te rollen, en om, - zo
als mijn vriend Thomas pleeg te zeggen, - door kaatsen en hardebollen33 gevoel van
het leven te hebben.
Hoe minder ik mijn leeslust verzadigen kon, hoe sterker mijn trek naar boeken
werd. - Gij, mijn lieve vriend Jan! - die thans in Vrankrijk omzukkelt, en aan alles
misschien gebrek lijd! - Gij hebt de winsten kunnen berekenen, die de oude Moeder
van uwe Wilhelmina aan mij had, door al mijne gespaarde stuivers in haare
ouderwetsche boekwinkel te besteeden! - Gij weet hoe dikwijls Malegijs, Ourson en
Valentijn, de zeven Wijzen van Romen, Jan van Parijs, Uilenspiegel, Reintje de Vos,
en, toen wij in 't groot begonnen te handelen, Cassandre en Orontes, Robinson Crusoe,
de Zweedsche Robinson, de Haagsche Ligtmis, de Openhartige Jufvrouw34 en een
menigte anderen van dat soort, van de eene hand in de andere ging, en wij er een
koopmanschap van maakten, waarmede alle onze zondagsduiten verlooren gingen!
Mijn Vader intusschen begreep, dat boekenleezen geen ambagt was. Hij voorzag,
dat ik zijne voetstappen zou moeten drukken, en, in den eigenlijken zin dier
spreekwijs, in het zweet mijns aanschijns mijn brood zou moeten winnen en eeten.
In deeze raadpleegde de braave Man met mijn geneigdheid. Schilderen was mijne
verkiezing, en reeds op mijn dertiende jaar werd ik op
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weerkaatsen, het (harde) hoofd stoten en niet toegeven.
Romanlectuur wordt in twee reeksen opgegeven. De eerste reeks met ‘Malegijs’ en ‘Reintje
de Vos’ bevat zogenaamde ‘volksboeken’: titels die al in de Middeleeuwen op het repertoire
stonden en die sindsdien in goedkope leesedities verbreid werden. Kennelijk is dit het
beginnerswerk. In de tweede reeks ‘moderne romans’ voor adolescenten treffen bekende
titels als Robinson Crusoe (1719; eerste Ned. vertaling: 1720)) van Daniel Defoe naast minder
bekende als Het Kind van Weelde, of de Haagsche Lichtmis (1679, 2e druk), D'Openhertige
Juffrouw, of d'ontdekte Geveinsdheid (1699-1700) en De Sweedsche Robinson (eerste Ned.
vertaling 1733).
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een Plateelbakkerij bezorgd, om, na verloop van tien jaaren tot den rang van
Schildersknegt verheven te worden. - Omtrent veertien of vijftien jaaren hield ik mij
met dit ambagt onleedig. Mijne tekenkunst werd er geheel door bedurven, uit hoofde
van de slegte wijze van schilderen, aan dat beroep eigen.
In dezen nederigen kring leerde ik een vrij zonderling slag van Menschen kennen.
Deeze Ambagtsgezellen, weleer etlijke honderden uitmaakende, hadden, bij
verscheiden geleegenheeden, zig openlijk doen kennen; vooral was dit hun geval
geweest in 1747 en 1748, toen zij een bijster groote vlag hadden doen vervaardigen,
waar aan meer dan honderd handen te pas kwamen, om dezelve in order te draagen.
Allen, (en dit waren de meesten,) die onder deeze vlag, in zegestaatsie, de stad waren
doorgetrokken, noemde men Vlaggelieden. Ook ontstond er een spreekwoord uit dit
voorval, wanneer iemand te veel gedronken had. Van zulk een zei men: Hij loopt
onder de vlag.35
In hunne vrolijke partijen waren zij vrij origineel, en altoos even lustig, het zij ze
veel of weinig te drinken hadden. De gewoonte die zij hadden, om zig, geduurende
hunnen stillen arbeid, uit het een of ander boek, naar hun smaak, te laaten voorlezen,
voorzag hen van kundigheeden, welken anders niet gemeen zijn, onder Ambagtslieden.
Hier leerde ik mijn Vriend Thomas kennen, aan wien ik de eerste zaaden, als ik
mij zo eens mag uitdrukken, mijner vrolijke Wijsgeerte verschuldigd ben. Schielijk
werden wij boezemvrienden. Hij was een ongemeen liefhebber van leezen; een vijand
van vooroordeelen, om 't even van wat soort; hij was vrolijk in zijn omgang, en, had niet onder de vlag geloopen.
Tot nog toe heb ik de wedergade van zijn caracter niet ontmoet. Niets, van wat
natuur ook, was in staat, om hem buiten die bedaarde plooi te brengen, waar in hij,
zedert dertig jaaren, beslooten had zijn gelaat te zetten! de dood zelf bragt er geene
verandering in te wege. Hij werd, bij het verlaaten deezer waereld, bleek en koud;
maar die rustige, onverschrokken gelaatstrekken gingen met hem in het graf.
Ik zou te verre van mijn doelwit verwijderen, met u de Geschiedenis van Thomas
te leveren. Eenige weinige trekken, zo als dezelven mij thans te binnen schieten,
zullen u genoeg zijn.
Weinig dagen, na dat ik kennis met hem gemaakt had, zat hij eens, (bij een
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Deze geschiedenis wordt bevestigd door Henri A. Ett, ‘Reinier Boitet en zijn tijd’. In: H.L.
Houtzager, G.G. Kunz e.a. (red.), Facetten van Delft. Amsterdam 1985, pp. 109, die weet
te melden dat op 1 mei 1747 ‘eenige honderd Platteel-bakkers-gezellen’ een vlag ‘van 35
ellen lang in triumph’ door de stad Delft voerden. Wat Paape in zijn versie verzwijgt, is dat
de ‘Vlaggelieden’ voorafgegaan werden door de ‘Stads Tamboers’ en ‘gedurig’ ‘Vivat Oranje
enz.’ riepen. Dat het hierbij om vreugde over de verheffing van Willem IV tot stadhouder
ging, moffelde Paape weg. De originaliteit van de ‘gezellen’ bestond uit steun voor de
stadhouder. Elders zou de vrolijke dronkenschap van prinsgezinden op heel wat minder
begrip van Paape mogen rekenen.
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groot vuur van takkebosschen,) in Brown, gemeene Dwaalingen36, te lezen. Zijn
schoorsteen geraakte in brand. Hij werd zulks gewaar, door een menigte van
nedervallend brandend roet. Thomas echter ging met lezen voort, slechts een weinig
agteruitschuivende, op dat, zo als hij mij naderhand zei, zijn koussen, door de vallende
vonken niet verbranden zouden.
Zijne buuren, de opgaande vlam uit de schoorsteen beschouwende, geraakten in
de heftigste beweeging. Zij vloogen met volle wateremmers en tobbens naar de
wooning van Thomas, en snelden naar binnen, dat zeer gemaklijk viel, want zijn
deur stond nagt en dag op een enkele klink, zo dat al wie wilde er altoos kon binnen
komen.
Ja! ik heb u wel verwagt! zei Thomas, toen zij met de uitterste verbaasdheid binnen
stooven, en deezen met hun water naar boven, en geenen met hunne ledige emmers
naar agter liepen. - Meer dan zijn hoofd eens te schudden deed hij echter niet, en
ging met lezen voort. - Er is toch geen spreken tegen! dagt hij.
Een menigte water werd gegooten, waar geen brand was, en eindlijk ging de vlam,
na niet anders dan het overtollige roet verbrand te hebben, van zelve uit.
De blusschende Buuren vertrokken, zo als zij gekomen waren. Thomas had hen
niet verwaardigd, om hen verder aantezien. - Trek de deur agter u toe! riep hij tegen
de laatste, die uit zijn huis ging, en eerst, toen hij zijn Hoofdstuk had uitgelezen, rees
hij op, om den Zundvloed te beschouwen, die van zijn hoogste zoldering af naar
beneden stroomde.
Hoe is 't mooglijk, Thomas! zei ik tegen hem: dat gij, bij zulk een oogenschijnlijk
gevaar, zo gerust op u stoel kost blijven zitten?
Hij lachte eens; nam mij bij de hand en geleide mij naar boven, waar hij mij alle
de omstandigheeden van zijn schoorsteen zien liet, die in de daad zo waren, dat hij
er veilig alle dag den brand in had kunnen steeken, wanneer het slechts stil weder
was.
Dit alles, zei Thomas: was mij ten vollen bekend, en daarom deed ik geen moeite.
Maar uw buuren evenwel! voerde ik hem te gemoete. Wat raaken mij mijn buuren? antwoorde hij: willen zij zot zijn, en de dingen vooraf
niet onderzoeken, ik gun hen dat vermaak. - Wanneer zij Dollemannetje37 willen
speelen, ik mag 't wel lijden; maar Thomas zal met den
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Sir Thomas Browne, Pseudodoxia Epidemica (1646). Nederlandse vertalingen in 1668
(Johannes Grindal) en 1688 (Willem Séwel). De gemeene Dwaalingen verwijzen naar de
ondertitel van Pseudodoxia Epidemica: ‘Beschryvinge van verscheydene Algemene Dwalingen
des Volks; Ofte Onderzoekingen van vele gevoelens, welke onder de gemene Man in zwang
gaan, en doorgaans voor enkele waarheden worden aangenomen’. Zie: Rosalie Cole, ‘Sir
Thomas Browne's “Entertainment” in XVIIth Century Holland.’ In: Neophilologus 36 (1952),
pp. 167-168
als een idioot tekeer gaan. In Delft stond misschien wel het bekendste ‘gekkenhuis’ van de
Republiek. Het spel kon dus gemakkelijk afgekeken worden. Uiterst curieus is in dit verband
dat er vanaf 1717 en zeker tot 1725 in het Haagse ‘Dolhuijs’ een zekere ‘Gerrit (van) Pape’
verblijf moest houden. GA Den Haag Arch. Diaconie Herv. Gem. Den Haag (133), inv. nr
51 en 52 (registers notulen).
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grooten hoop nooit mede doen. Hadden zij mij gevraagd, of er gevaar bij was? Dan
had ik hen onderregt, en zij hadden hun water kunnen houden, om er theewater van
te kooken.
In alle gevallen, waardoor de meeste menschen van hun stuk geraaken, had Thomas
het geluk, om oogenbliklijk er over te redeneeren, en om altoos, (het mogt dan valsch
of gegrond wezen,) iets te vinden, waar mede hij zig gerust stelde. - Ik wil volstrekt
niet ongelukkig wezen! was gemeenlijk zijn antwoord, wanneer men hem verweet,
dat hij de gevoelloosheid en onverschilligheid zelve was: zondig ik tegen de mode,
wat verscheelt het? ik bevind er mij wel bij, zonder een eenig sterveling te benadeelen.
Eenigen zijner Vrienden, willende beproeven, of een onverwagte schrik geen meer
vat op hem zoude hebben, sloopen bij den laaten avond, stil in zijn huis, en vervoegden
zig agter zijn stoel, waarop hij te lezen zat, zonder dat hij 't bemerkte. Een hunner
sloeg onverwagt de kaars van tafel; een ander smeet een pot water in 't vuur, waar
door het geheel werd uitgebluscht, en de derde schoot een pistool af.
Ei! ei! zei Thomas, zonder in 't minst te ontstellen: dat bespaart mij de moeite, om
mijn vuur interekenen. Zonder verder onderzoek te doen, ontkleedde hij zig; ging te
bed en sliep zo gerust als ooit.
Ik wist wel, zei hij mij, toen ik hem hier over onderhield: dat dit gaauwdieverij38
moest wezen; de hemel schiet met geen pistoolen, en kwaad volk zou zo net op mijn
hart gemikt hebben, dat Thomas nooit weer na bed zou hebben kunnen gaan.
Eens kwam hij bij mij. Ik had hem iets van wegens boeken te vraagen, waarover
ik daadlijk met hem in gesprek geraakte. Toen hij reeds afscheid van mij genomen
had, schoot hem te binnen, om wat reden hij mij was komen bezoeken. Dat is waar,
zei hij en te rug treedende: - Mijn Vrouw is dood.
Hij had haar indedaad teder lief gehad: dus ontsproot deeze zijne bedaardheid niet,
uit een zekere onverschilligheid, zo algemeen eigen aan hen, die elkander moede
zijn. Ik twijffelde er aan of ik evenwel geen traan in zijn oog bespeurde; maar hij
ontsnapte mij te schielijk, om dit nader te kunnen onderzoeken.
Deeze Vrouw, in de roomsche religie gebooren, was, ter liefde van hem,
protestantsch geworden. Op haar sterfbed, door haare Familie bepraat, toonde zij
een sterke geneigdheid, om op de roomsche wijs te sterven. Wel nu, Klaartje! zei
Thomas: wanneer gij begrijpt, dat dit voor u de naaste weg naar den
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zware criminaliteit, een gewapende overval.
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Hemel is, dan heb ik er niets tegen. - Straks ging hij op weg, om met allen spoed,
haar een roomsch Priester te bezorgen.
Een zeker Predikant en Ouderling kwamen deswegens bij mijn vriend Thomas
een hekelend bezoek afleggen. Hij liet hen zo veel en zo lang spreken als zij wilden
en konden, zonder het minste kreukje uit zijn daaglijks gelaat te verliezen.
Mijn Heeren! zei hij, toen zij gedaan hadden: al wat gij mij daar vertelt wil ik
gelooven, dat heel mooi is; maar, gij zijt getrouwd, - en, [Met zeer veel nadruk.]
Ik weet dat gij, - Vrouwen, - hebt. Wel nu? vroeg de Ouderling. Wel nu! antwoorde Thomas: dan weet gij ook, dat wij de Vrouwen haar zin moeten
geven, en vooral op zulk een tijd, als zij begrijpen, ons in 't geheel niet meer noodig
te hebben. - En, behalven dat, het was een zaak tusschen Onzenlievenheer en mijn
Vrouw, waar mede ik, zonder in eens anders rechten te treeden, mij in 't geheel niet
bemoeijen mogt.
De Predikant noemde dit antwoord Godslasterlijk, niettegenstaande mijn vriend
het met de edelste oprechtheid van hart, die bij alle weldenkenden verschooning
vind, gegeeven had. De Ouderling, insgelijks willende toonen, tot de geestlijke Order
te behooren, dreigde Thomas met den Kerkban.
Thomas was niet gewoon complimenten te maaken, en had ook al vrij veel van
die stootende onhoflijkheid, waarom veelal de kiesche Grooten, en niet geheel zonder
grond, den geringen Burger schuuwen. - Gij dreigt den Onversaagden, riep hij uit,
met een houding even als of hij verontwaardigd en boos was: Ik zweer u, voortaan
nooit meer in een kerk te zullen komen, waar men de menschen, en vooral de
Vrouwen, niet wil laaten sterven, zo als zij begrijpen, het best voor God en hun
geweeten te kunnen verantwoorden. Gij behoeft derhalven om mijnen wil geen
verdere moeite of kosten te doen.
Dit gezegd hebbende deed hij de voordeur open, en wees hun Weleerwaardens
den kortsten weg, om er uit te komen. Na deze gebeurtenis heeft Thomas nooit weer
in de kerk geweest, wanneer er gepredikt werd.
Men denke echter niet, dat mijn wijsgeerige Thomas, na dit voorval, een haat tegen
de protestantsche Leeraars opvattede. Hij was niet gewoon een Mensch te haaten,
zei hij, maar wel een afkeer voor deszelfs gebreken te voeden.
Behalven dat ik zulks wist uit zijn eigen betuigingen, aan welker oprechtheid ik
nooit reden had, om in het minst te twijffelen, was er het volgende ook een bewijs
van.
Zijn Zoon Christoffel, een Jongeling van veelbeloovende Digtbekwaamheid en
uit dien hoofde ook Aankweekeling en vervolgens Lid van een aan-
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zienlijk Digtlievend Genootschap39 geworden zijnde, had een onwederstandlijke lust
om vaarzen te maaken, waarin ik hem zo veel te gemoete kwam en te regt hielp als
mij mooglijk was. Thomas zag dit, met een vervoering van vreugde, die alleen in
staat was, zijn eentoonig gelaat iets meer dan gewoon optehelderen.
Eens kwam hij, met een blijkbaare opgetoogenheid van genoegen na mij toe. Mijn
Stoffeltje zei hij: heeft een uitvinding gedaan, die, bij mijn ziel! de onsterflijkheid
waardig is.
Men begrijpt, dat mijn nieuwsgierigheid ten hoogsten toppunt steeg. Ik haastede
mij, om te weeten, waarin toch die uitvinding bestond, die den anders eeuwig koelen
Thomas in een soort van verrukking bragt.
Hij liet mij daarop eenige vaarzen zien. Ik las:

Grafschrift
voor den weleerwaarden zeer geleerden
Heer - - in zijn leven godzalig en verstandig Predikant,
getrouw bedienaar in de gemeente van
Jezus Christus te - overleden op den - van - anno 17in den ouderdom van - jaaren,
- maanden, - dagen.

***
Hoe, Thomas! vroeg ik: is er dan een Predikant overleden?
Neen! gaf hij ten antwoord: maar vermits er den een of anderen tijd vast een
overlijden moet, heeft Stoffeltje dit Lijkvaars in voorraad gemaakt, dan is hij klaar
zo dra er de weleerwaarde Geest uit is, en dan zijn slechts de naamen, de plaats,
dagtekening enz. intevoegen. - Want de vaarzen, die op deeze geleerde Dooden
gemaakt worden, draagen doorgaans de handtastlijke blijken van overdreven haast;
zij zijn gemeenlijk gedrukt eer het het lijk koud, en eer dat de Maaker tijd gehad
heeft, om te onderzoeken, of den Overledenen al of geene verdiensten had. - Nu kan
hij zijn gedigt op zijn gemak beschaaven! - Wat dunkt u? Is er dit niet wel op
gevonden?

39

In juni 1787 werd Christoffel van Dijk ‘Aankweekeling’ van het ‘aanzienlijk’ Haagse
‘Kunstliefde Spaart Geen Vlijt’. Van Dijk volgde zo het spoor van Paape en diens leerling
Carel Webbers. Het ligt voor de hand dat Paape Van Dijk stimuleerde om via Kunstliefde
carrière te maken. Misschien introduceerde hij Christoffel zelfs bij zijn gewaardeerde
leermeester Van Spaan. Onzeker is het of Van Dijk ook lid werd. In de beschrijving van de
dichtlust van zijn pupil valt zonder veel moeite die van mentor Paape te herkennen.
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Zeer wel! Maar Thomas! voegde ik er bij: Daar staat Godzalig, verstandig, getrouw
Predikant - en, Ik weet, wat gij zeggen wilt, viel hij mij in de reden: maar gij ziet wel, dat men,
zonder den zin te breeken, er deeze woorden gemaklijk kan uitschrappen, en dan is
het een hoofd, zo als, - rechtvaardig, de meeste Eerwaardens boven hunne Lijkvaarzen
toekomt.
Maar, vervolgde ik: hoe stelt Stoffeltje het nu met het vaars zelf? daar vind ik een
menigte loftuitingen, die men niet kan uitschrappen, zonder het gansche vaars in
duigen te smijten.
Daar heeft hij ook al voor gezorgd! antwoorde mijn Vriend: Zie hier een tweede
vaars, waarin met zeer veel woorden en in brommend rijm, eenvoudig gezegd word;
Dat zijn Weleerwaarde dood is en in 't graf legt! - Het eerst vaars, voegde Thomas
er glimlachende bij: denkt hij alleen in zeer extraordinaire gevallen te gebruiken, en
het tweede in ordinaire.
De andere vaarzen waren van dezelfde natuur, alleen met dit onderscheid, dat
dezen voor Burgemeesters, Vroedschappen, Doctors, enz. geschikt waren, tegen dat
zij zouden komen te sterven. - Men heeft wel winkels, zei Thomas: waar men
Doodkisten in voorraad te koop vind, waarom zou men dan de Lijkvaarzen ook niet
in voorraad mogen maaken.
Deeze vaarzen, waarin waarlijk veel vernuft stak, en waarvan ik copie had, zijn,
(toen in de Omwenteling van 1787 eenigen mijner familie40, uit te groote bezorgdheid,
verscheiden mijner papieren aan de vlam opofferden; terwijl zommige andere mijner
schriften gearresteerd werden,) of verbrand geworden, of gevangen genomen. Ik ben
dus buiten staat er u een proefje van te kunnen mededeelen, 't welk waarlijk de
nagedagtenis van den nu zaligen Christoffel vereeren zou.
Misschien zal ik, tusschen beiden, mijn Vriend Thomas nog wel eens aanhaalen;
maar thans zal ik niet meer opzetlijk van hem spreken, vermits ik, voor mijn oogmerk,
genoeg gezegd heb. - Dit weinige dan nog maar.
Omtrent een uur voor zijn dood kwam ik bij hem. Hij gaf mij de stervende hand.
Beloof mij, zei hij: dat gij nooit een Lijkvaars op mij maaken zult! - Ik beloofde hem
dit. Ga dan nu maar heen! vervolgde hij, met een gebroken stem: en houd maar, als
of Thomas nooit in de waereld geweest was.
Dit waren zijn laatste woorden.

40

In editie 1792: famiellie.
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Zesde brief.
Wijsgeerige naarvolging. Verslag van de digtwerken, door den
schrijver uitgegeeven.
Mijn vriend Thomas had zekerlijk in alle zijne redeneeringen en verrigtingen geen
gelijk: hij handelde niet altoos volgens de regels der waare Wijsgeerte, - evenwel
had hij zeer veel naarvolgenswaardig. - Hij was arm, en bijgevolg kwamen hem veele
onaangenaame gebeurtenissen op den hals, waaronder het gros der hedendaagsche
Meesters in de Philosophie ongetwijffeld zou bezwijken. Thomas wederstond die
allen, en lachte er mede. Redeneerde hij nu en dan eens valsch, - de uitwerking
daarvan was echter grootlijks in zijn voordeel: hij bespaarde er zig misnoegen,
geemlijkheid, hartzeer, enz. door, en leefde steeds vergenoegd. - Overal bezigde hij
zijn volstrekt onpartijdig oordeel; wanneer hij dwaalde, dan kwam het alleen bij
gebrek aan genoegzaame kundigheeden, en geenzins aan dat van een goed hart toe.
Om op gezag te gelooven, had hij een onoverwinlijken afkeer. Mijn Vader en
Grootvader, zei hij: heb ik gekend; zij waren goede lieden, maar niet half zo wijs als
ik ben; waarom ben ik dan verpligt te gelooven, het geen zij geloofd hebben? - Over
de Kerkelijke Vergaderingen, en het geen er aan vast is, sprak hij op denzelven toon,
als over zijn Vader en Grootvader. Dit haalde hem weleens den haat op den hals,
vooral van dezulken die de Broederliefde ten allersterksten aanprijzen! maar ook
hier voor was Thomas beredeneerd ongevoelig. Daarenboven leefde hij in een zo
laagen kring, dat de eerwaardige kerkbliksem altoos verre boven zijn hoofd
heenschoot, en dat, - (het geval van den Predikant en Ouderling alleen uitgezonderd,)
het slechts het een of ander arm en verloopen Dweepertje was, dat hem met dorre
vermaaningen en zotte bestraffingen aan boord kwam. - In dit geval stak hij altoos
zijn pijp aan en rookte met den grootsten smaak. Dan verzuim ik er niet mede,
wanneer ik naar u luister, was doorgaands de reden, die hij hier voor gaf.
Zeker is het dat Thomas meer invloed op mij gemaakt heeft, dan al de lessen, die
ik ooit gehoord, al de boeken, die ik immer gelezen, en al de menschen waarmede
ik van mijn leven omgegaan heb, saamgenomen. - Als nog gedenk ik dikwijls aan
Thomas, en reikhals naar 't bezit van een grootere maate zijner gelukkige Wijsgeerte.
Het ambacht, waarop mijn lieve Vader mij besteld had, bezorgde mij intusschen
een taamlijke winst. De goede, braave Man liet er mij zo veel van behou-
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den, als zijne bekrompen omstandigheeden toelieten, en, - hij deed zulks, om dat hij
zag, dat ik mijn gespaarde geld aan prenten en boeken besteedde! - Meer dan eens,
wanneer wij alleen waren, drukte hij mij, schreijende, de hand. Wees gelukkig, mijn
waarde Zoon! zei hij dan. maar vergeet niet, dat gij in een booze waereld leeft, waarin
hij, die wijsheid vermeerdert, ook de smarten vermenigvuldigd.41
Ik had mij verscheiden der voornaamste Digtwerken aangeschaft. Ik kon mij
onmooglijk wederhouden van nu en dan mijn digtluim bot te vieren, en een vaarsje
te maaken. Eenigen derzelven liet ik aan lieden lezen, die er den gevoeligsten spot
mede dreeven, en, op zig zelve beschouwd zijnde, hadden zij het waarlijk verdiend.
Dit sloeg mij, voor eenigen tijd, ter neder, maar het kon mijne heerschende
geneigdheid voor vaarzen maaken niet voor altoos onderhouden. - Wat stoort gij u
aan het vodsige42 oordeel van anderen, zei Thomas mij eens: wanneer gij uw eigen
onschuldige zin volgt? Zing op uw eigen kamer zo hard als gij wilt, en willen uw
buuren het niet hooren, - wel nu, zij hebben immers de volkomen vrijheid, om hun
ooren te stoppen?
Ik ging dus voort met mijne Rijmliefhebberij, en in 1774 waagde ik het, om mijne
vaarzen, in eenen kleinen bundel, in 't licht te geven, onder den tijtel van:
VRUGTEN DER EENZAAMHEID, OF PROEVE VAN
STICHTELIJKE MENGELDICHTEN: opgesteld door een beminnaar der
Godgewijde Digtkunde, onder de Spreuk: BEPROEFT ALLE DINGEN,
BEHOUD HET GOEDE. enz.43
De Boekdrukker was volmaakt aan den Schrijver gelijk! Ik wil zeggen, hij stoottede
dit werkje zo slordig uitgevoerd in de waereld, als ik het, vol met schreeuwende
fouten, het Publiek te lezen gaf. Ik moet echter den goeden man recht doen. Naderhand
heeft hij mij, meer dan eens, het edelmoedig aanbod gedaan, om mijnen digterlijken
arbeid, zo sierlijk te doen herdrukken, voor zijn rekening, als ik zelf begeerde, mits,
- en hier in had hij groot gelijk, - dat ik er al de gebreken in verbeterde, welken er
mij in tegenstonden.
Dit laatste behaagde mij niet. Ik had meer lust, om een geheel nieuw werk te
maaken, dan om dezen mijnen ellendigen Eersteling te verbeteren.
Deeze mijn onbeschaafde arbeid, (want de naarziening, die dezelve door twee
mijner Vrienden onderging, zo als eenigermaate uit het slot van dit werkje blijkt,
kon indedaad geene beschaving heeten,) bragt mij in de gelukkigste kennis, welken
ik tot hiertoe gemaakt had. De Heer Roeland van Schie

41
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Vader citeert hier Prediker 1:18.
voddige, onbenullige.
Voor nadere gegevens over de door Paape gememoreerde boektitels zie: Bibliografische
Annotatie.

Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap

100
naamlijk, (een eerwaardig Grijsaart, van bij de tagtig jaaren oud; een Man van veel
belezenheid, en, in zijn vroeger leeftijd, een ongemeen liefhebber der Poëzij, in
welker beoeffening hij ook gansch niet ongelukkig slaagde; een getrouw Vriend in
voor- en tegenspoed; de Waereld en vooral de Grooten kennende,) gaf mij, uit hoofde
van dit boekje, een bezoek, en werd mijn Vriend. Zijne beminlijke Dogter, Maria
van Schie, maakte een goed vaarsje. Wij geraakten in naauwer kennis; onze
vriendschap bereikte den hoogsten top; schielijk veranderde deeze vriendschap in
liefde, en eindlijk, - trad ik met de Digteres in het huuwlijk, op den 24 November
1776. Eenige haarer vaarzen zult gij hier en daar in mijne werken vinden.
Nog in dat zelve jaar maakte ik vriendschap met den braaven Heer, Egbert van
der Smout, Boekhandelaar te Delft, en gaf een klein Toneelstukje bij hem uit, getijteld:
GAMBA, OF DE MARTELAAR; Treurspel in een Bedrijf, onder de
letters T.H.
Door toedoen van den waardigen Vader mijner Egtgenoote was ik Aankweekeling
geworden van het Haagsche Dichtlievende Kunstgenootschap, bekend onder de
spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt.44 - De kundige, de braave, en beroemde Do.
Joannes van Spaan45, bemind Leeraar46 in 's Hage, verleedigde zig, om mij in de
noodige regels der Digtkunde te onderwijzen. - Aan deezen zo verstandigen als
beminlijken Man heb ik, in dit opzigt, de uitgestrektste verpligting. - Eenige mijner
Gedigten zijn in de Bundels van dat Genootschap, (waar van ik naderhand werkend
Lid werd,) te vinden.
Met zo veel ondersteuning, was ik mijn digtvuur niet langer meester. - Het scheen
als of ik een winkel van vaarzen wilde opzetten. Ik arbeidde dag en nagt, en nog
kwam het mij voor, wanneer ik mij bij anderen vergeleek, veels te traag te wezen.
Het uitgeeven van boeken, mijn Vriend! is waarlijk een ziekte, waarvan
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Gerrit Paape werd ‘Aankweekeling’ van ‘Kunstliefde Spaart Geen Vlijt’ volgens een besluit
van het bestuur in de vergadering van 18 februari 1775. GA Den Haag, Arch. Kunstliefde
46, inv. nr 4 (notulen 1775), p. [9r].
Dominee Joannes van Spaan (1720-1789) stond te boek als Voetiaan toen hij in 1754 lijdend
voorwerp was in een Leids conflict tussen Cocceianen en Voetianen. Zie: L. van Poelgeest,
‘Cocceianen en Voetianen in Leiden. De Leidse Kerkeraad en de beroeping van ds. J van
Spaan in 1754’. In: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden 1989, pp.
104-121. Een prominente rol in de letteren zal Van Spaan, intussen dominee in Den Haag,
pas spelen met de oprichting van ‘Kunstliefde’: hij is in poëticaal en retorisch opzicht de ziel
van het genootschap. Hij wordt vereerd als ‘Christen Flaccus’, hij onderwijst
‘Aankweekelingen’ in de beginselen van de christelijke poëzie. Zijn sympathie met de
Oranje-familie slijt allengs tot onpartijdigheid, maar in 1786 kiest hij uiteindelijk voor het
patriottisme. Bij de omwenteling in 1787 wordt hij min of meer verbannen uit zijn
‘Kunstliefde’ en hij verhuist naar Amsterdam.
predikant.
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men zelfs niet dan zeer bezwaarlijk door den tijd geneezen kan worden. 't Was mij
volstrekt onmooglijk mijne vaarzen, hoe zeer zij het dan ook door eene ééntoonige
vroomheid, (waarvan een sterke vlaag, op dien tijd, mij bevangen had,) verdiend
hadden, in den duister te blijven opsluiten. In 1777 gaf ik daarom uit mijne,
BIJBEL EN ZEDENDICHTEN. Eerste Deel.
Het welk in 1778 gevolgd werd door mijne,
BIJBEL- ZEDE- EN MENGELDICHTEN. Tweede Deel.
En vermits ik waarlijk verlegen werd bij mij zelve, om de waereld met zulk een
zundvloed van gedigten, die allen, (wat dan voor 't overige ook hunne waardij mag
wezen!) zo zeer na elkander zweemden, te overstroomen, en ik evenwel, gelijk een
hoogzwangere Vrouw, genoodperst werd, om te baaren, stootede ik nog dat zelfde
jaar een ander rijmwerkje, zonder mijn naam in de waereld, ten opschrift voerende,
DE VERNEDERDE EN VERHEERLIJKTE JEZUS, EN ANDERE
GEDICHTEN. Onder de spreuk: NATUUR EN KUNST.
Ten mijnen gelukke, ondervond ik, dat de rechtvaardigheid en billijkheid, de
gehaatste voorwerpen zijn bij hen, die zig door knevelarijen en schelmerijen willen
verrijken. Er ontstond een twist tusschen mijne Medeambagtsgezellen en hunne
Meesters. Ik koos de onderdrukte partij; kreeg een verpletterenden haat op mijn hals;
werd er moedeloos onder, en verliet een ambagt, het welk mij al voor lange ten
hoogsten had tegengestaan.
Thans was ik zonder kostwinning en, - zonder geld! - o Mijn dierbaare Thomas!
van hoe veel nut was mij toen uwe Wijsgeerte, die gij zo menigwerven lachende te
hulp riept, wanneer gij geen stuiver in uw zak, en geen brood in uw botterij47 had!
Van de nood een deugd maakende, zo als het spreekwoord zegt, zettede ik mij aan
het Waaijerschilderen, en vervolgens ook aan het Silhouëtteeren. - Onder anderen
werd mijn lieve Karel W......48 mijn Leerling. Een Jongeling
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brood in de provisiekamer; oorspronkelijk betekent ‘botterij’ bottelarij, de plaats waar de
drank bewaard wordt.
Carel Webbers volgde Paape in poëzie en patriottisme. In mei 1782 werd hij op zeer jonge
leeftijd - hij was vermoedelijk omstreeks 17 jaar oud - ‘Aankweekeling’ van het Haagse
dichtgenootschap ‘Kunstliefde Spaart geen Vlijt’. In het kielzog van Paape vervaardigde hij
heel wat gelegenheidsverzen voor Delftse regenten, in 1784 en 1785 correspondeerde hij
vanuit Willemstad intensief met Kunstliefde, in die jaren politiseerde Webbers' poëzie, in
1787 bedankte hij voor het lidmaatschap van Kunstliefde. Omstreeks 1790 zou Webbers in
Dordrecht werkzaam zijn geweest als kunstschilder en tekenaar. Na de eeuwwisseling zien
we Webbers en Paape allebei terug als ambtenaar. Webbers maakte als secretaris carrière,
zoals gevolgd kan worden bij: Henk Boels, Binnenlandse Zaken. Ontstaan en ontwikkeling
van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806. 's-Gravenhage 1993, p. 238 e.v.
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van uitsteekende begaafdheeden, en die zig reeds met roem, in de dichterlijke waereld,
heeft doen kennen. - Wanneer hij, onder mijn opzigt, vaarzen wilde maaken, zettede
hij zig altoos op de turfzolder, boven op een hoop turven! - Vergeef het mij, mijn
waarde Karel! dat ik deeze bijzonderheid vermelde!
Thans begon ik, hoe langer hoe meerder, toegang tot zeer voornaame
Boekverzamelingen te verkrijgen. Mijn leeslust kon zig nu ten vollen verzadigen,
en dat wel met zodanige letterspijs, als mij onontbeerlijk was.
Ik zou, uit erkentenis voor genooten weldaaden, waarvoor ik zelf mijn bittersten
vijand dank verschuldigd blijf, u de naamen dezer Begunstigers mijner boekliefde
melden, vreesde ik niet, hen zelf daardoor den grootsten ondienst te zullen bewijzen.
Eenigen zijn er onder, die zig schaamen, om door een Balling, gelijk ik ben, genoemd
te worden, of vreezen, in hunnen grooten overvloed, eenige stuivers te zullen moeten
missen, wanneer de heerschende Partij wist, dat ik immer hen ten vriend verstrekte.
Anderen zijn, uit hoofde van het Patriottismus, mijne doodlijkste vijanden geworden,
en hebben alles toegebragt, en niet eerder gerust, voor zij mij als Balling, buiten mijn
Vaderland hebben doen omzwerven! - Reden genoeg, om hunne naamen aan eene
eeuwige vergetelheid opteofferen.
In 1779 gaf ik weinig uit, uit hoofde eener zwaare ziekte, die mij dreigde in 't graf
te sleepen, en door andere tegenspoeden, waarmede ik uw geduld niet vermoeijen
wil. Het eenigste dat van mij in dat jaar te voorschijn kwam was,
JOB, IN VIER BOEKEN.
En dan nog, om dat de Kinderdichtjes toen bijzonder in zwang49 gingen, een klein
werkje, door mij en mijn Egtgenoote vervaardigd, en getijteld,
KINDERPLIGTEN, GEBEDEN, EN SAAMENSPRAAKEN;
GESCHIKT NAAR DE VATBAARHEID DER JEUGD. DICHTMAAT.
DOOR G. PAAPE EN M. VAN SCHIE. eerste en tweede stukje.
Eenige kleine stukjes, waarvan ik geene Exemplaaren meer vinden kan, en de
tijtels mij ontschooten zijn kwamen er van mij, omtrent dezen tijd, meestal zonder
naam, in de waereld.
In 1780 gaf ik uit,

49

Het succes van de Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen (1778; met vervolgen in 1778
en 1782) van Hieronymus van Alphen zette voor een aantal jaren de trend van kinderpoëzie.
Dichters als Pieter 't Hoen, Hendrik Riemsnijder, Gerrit Paape en Maria van Schie volgden.
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DE CHRISTEN, IN NEGEN BOEKEN.
Een werk, waaraan ik altoos grootlijks getwijffeld heb, of het mij zelf wel een
middenmaatige eer kan aandoen. - Er zijn tijdstippen in mijn leven, die
onverschoonlijk zouden wezen, door eene Dweeperij welke mij bezielde, wanneer
rijper onderzoek en onpartijdige overweeging, er mij niet van geneezen hadden.
P.S.
Zo even ontvang ik uw aangenaamen, waarbij gij mij, zo het wezen kan, (- en
waarom, mijn Vriend! zou zulks niet wezen kunnen? -) verzoekt, om nog een vaarsje
van wegens dat zekere digtlievend Gezelschap te mogen hebben, 't welk wij te Delft,
onder eenige goede Vrienden, hadden opgerigt. Ik zal u te wille zijn, en geven u mijn
welkomstgroet aan dat allerliefste Meisje, dat bij zo veele bekoorlijkheden, zulke
uitsteekende begaafdheeden voegde, en dat, helaas! zo ontijdig door den dood werd
weggerukt! - Slechts weinige maanden hebben wij het geluk van haar aangenaam
en nuttig bijzijn genooten.
De tijtel is: Ode aan den Engel. De naam dier zoete Jufvrouw50 betekende in onze
taal een Engel, en van daar de zinspeeling.
Nog, ten overvloede, en waar uit gij opmaaken kunt, hoe gaarne ik u voldoen wil,
voeg ik hier een vaarsje bij, getijteld: aan de lijdzaamheid: zonderling uit dien hoofde,
om dat een zeker verwaand Digter het zig zodanig aantrok, dat hij mij tot een
tweegevegt uitdaagde. Welk doodlijk spel ik ontweek, met hem openhartig te
bekennen, dat ik vooreerst, geen Man van den degen was, en ten anderen, dat mijn
Vader nooit mij toegestaan had, om, even gelijk de kwaade Jongens, te leeren vegten,
of, gelijk de Roovers en Moordenaars, om een beuzeling, mijne Natuurgenooten den
hals te breeken, of zelf op het schavot te sterven.

50

Susanne Olympe l'Ange, gehuwd met dominee Joan de Stoppelaar, overleed op 9 augustus
1785 in het kraambed. Zij was toen 18 jaar en 10 maanden. In de herdenkingsbundel: Joan
de Stoppelaar, Treurgift. Delft, Jan de Groot, 1785, komt poëzie van haar voor, van vele
Delftse vrienden, maar niet van Paape zelf. Ook in het Album Amicorum van Joan de
Stoppelaar, dat zich bevindt in de Bibliotheek Zeeland (Handschr. 6355), is Paape een
opvallend afwezige. Er is wel een versje van Susanne, gedateerd 4 maart 1784. In Treurgift
en Album is ook plaats ingeruimd voor felle patriotten als Willem van der Jagt. De afwezigheid
van Paape lijkt met een verwijzing naar diens patriottisme niet verklaard. In elk geval maakte
hij met zijn ‘Ode aan den Engel’ zijn afwezigheid in Treurgift alsnog goed.
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Ode aan den Engel.
Wees wellekom!
o Engel! in ons Dichterdom.
Wees driewerf welgekomen!
Een Engel in ons koor! - Wat vreugd! 't Is jeugd! - 't Is deugd! 't Is alles zoo gewenscht, als ooit Poëet kon droomen.
o Engelin!
Stapt gij, dus blij, dees kunstzaal in?
Schroomt gij voor geen Poëeten? Poëeten? Dit 's geen gunstig woord:
Die 't lachend hoort,
Is sterk van zenuuwen, of kan wel vaarzen zweeten.
De kunst kent kunst.
De Dichter heeft des Dichters gunst:
Zij, die er meê verkeeren,
Bezitten 't recht poëetisch vuur,
Dat, op den duur,
Gelijk een nachtkaars brand, en stoppels kan verteeren.
Hoe wel van pas,
Mij ooit de komst eens sterflings was!
Geen komst gaf meer genoegen,
Dan dees mij geeft! - o Engelin!
Iets is er in
Waarnaar het mij in 't eerst zal moeilijk zijn te voegen.
Gij komt beneên;
En zingt met al de lieflijkheên,
Aan Engelinnen eigen:
En ik, een schorre, een aardsche Meeuw
Ik knarsch en schreeuw! Zultge ooit, naar brabbeltaal, uw hemelsche ooren neigen?
Ik zing weleens;
Doch 't heeft ter waereld niet gemeens,
Met Engelinnen toonen:
Als ik dan eens een rijmpje knars,
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Hoe magtig barsch,
Aanschouwt gij 't grondzop dan van Vader Phebus Zoonen!
Maar, Engel! 'ik zweer,
Zietge immer op mijn vaarzen neêr,
Met een verdiend mishaagen,
Dat 'k voort zal zwijgen als een Mof,
En nooit uw lof,
Op mijn bemorscht papier, de waereld rond zal draagen.
Niet dat ik wil,
Datge eeuwig, FRAAI roept, of maar stil
De fouten door laat slippen!
Neen! Engel! - zeg vrij: ‘daar en daar
Ontbreekt iets!’ - maar! Zeg zulks toch nimmermeer, dan met fluweele lippen!
'k Weet, voor gewis
De spelling aller Englen is
Eénparig, grootsch, verheven:
Doch laat mij toch, uit loutre gunst,
Mijn spellingskunst!
Het Menschdom heeft zig zelfs daarom reeds lam geschreven.
Zoge ooit een woord,
Onengelachtig van mij hoort:
Dat met een T moest enden,
Of dat een staart heeft van één voet!
Wees dan zo goed,
Om, om die T of staart, mijn volzin niet te schenden!
Eenvoudigheid
Heeft in mijn oog een majesteit,
Onschetsbaar voor mijn veder:
Verwerp, als gij mijn rijmkunst ziet,
Ze daarom niet!
Haal liefst de schouders op, en leg het zuchtend neder!
'k Ben zonder schroom,
Als 'k zingend voor de menschen koom;
Die hebben zelf gebreken.
Die stellen hunn' Natuurgenoot
Zeer zelden bloot,
Voor een beschaaming, die het rijm in 't dak doet steeken.
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Maar, Goden-kind!
Als gij u immer onderwindt,
Mijn fouten op te lezen; Die allen vlijtig gadeslaat,
Geen mosterdzaad
Is zo gering, zo klein, als dan mijn kunst zal wezen.
Wijs, in 't verschiet,
De fouten slechts, die de aardkloot niet
In Dichters kan gedoogen!
Gaat hier uw engelachtige aart
Dan meê gepaard!
Dan zal uw hulp mijn vaars ten meesterstuk verhoogen.
Maar! - welk bestaan! 'k Spreek u, gelijk een Schoolvos aan;
Gelijk een Breijvorstinne,
Die de uitgeleerde kamerslet,
Een hieltje zet:
Dat is den Goden preekt. - Vergeef 't me, o Engellinne!
Ga steeds dit koor,
Gelijk een zingende engel voor!
Dan gaat het ons naar wenschen.
Dan daalt de Hemel zelf beneên.
Dan zegt elkeen:
Dit 's een vergadering van engelen en menschen!

Aan de lijdzaamheid.
Gereedste toevlugt in ons leed!
o Schraagster van den ramp en ongeneesbre kwaalen!
Die blijdschap uit de droefheid smeedt,
En 't bangste hart zomtijds leert ruimer adem haalen!
Gij steunt het onbesmet gemoed,
Wen helsche lasterzucht 't zijn prikkels doet gevoelen:
Of wen het wrevele onrecht woed,
En aan de oprechte deugd zijn vuigen wrok wil koelen.
Gij sterkt, in wreede slaavernij,
De vrijgebooren ziel! Gij leert barbaarsche slagen
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Het ijzren juk der dwinglandij,
Bij d'allerfelsten smaad, met taai geduld, verdraagen.
Gij doet den vroomen Martelaar,
In 't vuur der Dwinglandij, verheven liedren zingen:
Hij kan, door u, een' woest barbaar,
Een menschelijke zucht, een eedle traan ontwringen.
Het ziekbedde is zoo schriklijk niet,
Wen gij ons hart bezielt: Gij leenigt onze smarten:
Ja! zelf, daar 't leven ons ontschiet,
Stort gij een' heldenmoed in welberaaden harten.
Gij geeft, in d'onbezonnen echt,
Het beste tegengif voor groeijende krakeelen.
Gij brengt het twistziek hart te recht,
En kunt de huuwlijksbreuk op 't allerzachtste heelen.
Gij zijt bestand voor tegenspoed, Zingt aan den schraalen disch; kunt u met stroo genoegen.
Verliest gij aanzien, goed en bloed,
Met een bedaarde ziel, weetge u naar 't lot te voegen.
Gij toont u, in dit alles, groot:
Uw hemelsche afkomst blijkt, uit die verheven trekken; In hem, die u zijn hulde bood,
Was t'allertijd iets meer, dan menschlijk is, te ontdekken.
Maar - loffelijke Godenspruit! Hoe groot uw magt ook zij, - ze is van bepaald vermoogen:
Gij ziet die wondre magt gestuit,
Door een verachte ziel; - de walglijkste in onze oogen.
Een Dichter die van hoogmoed zwelt,
Door eigenliefde en waan zig wijd en zijd laat hooren:
Die elk met zijne prullen kwelt,
En dan, o gruwel! denkt, dat zij aan elk bekooren.
Een Dichter, op wiens trotsch gelaat,
De meesterachtigheid, dien vloek van alle wijzen,
Op 't duidelijkst te lezen staat,
Die nooit zijn' evenmensch, maar steeds zich zelf wil prijzen.
Voor dezen, hoe verachtelijk,
Hoe billijk ook gedoemd, alom ten spot te strekken,
Moet gij uit de allersterkste wijk,
o Lieve lijdzaamheid! op zijnen wenk, vertrekken.
Hoe toch kan hij, die reedlijk denkt,
Al waar hij zelf 't geduld, dien Vaarzenmaaker dulden?
Die hart en oor met rijmen kwelt,
En meerder schroom verwekt, dan onbetaalde schulden?
Hoe gruuw ik van dien Dicht-tijran! Dat monster van Parnas! - Die schandvlek der Poëeten! Wen ik hem niet ontloopen kan,
Dan krimpt mij 't hart in één! dan zit ik bloed te zweeten.
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Versterk mij toch, o Lijdzaamheid!
Als 't ongelukkig lot mij zulk een doet ontmoeten! Of zo me uw onmagt hulp ontzeid,
Laat mij, o Podegra! 't gebruik dan van mijn voeten!51

51

podagra is voetjicht; enigszins een rijkeluiskwaal. Vaak het begin van knorpotterij.
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Zevende brief.
Groote standsverwisselingen. Lijst der vertaalwerken van den
schrijver.
Ik moet al weder mijn zaligen vriend Thomas aanhaalen. Wanneer gij, zei hij mij
eens, de Hansworst, de Lofredenaar of de Slaaf der Grooten wilt worden, dan zult
gij hunne gunst gewinnen, op dezelfde wijs, naamlijk, als de honden zig in de gratie
hunner Meesters wikkelen, - en men zal u eenige brokken toewerpen, waarvoor gij
op uw agterste pootjes zult moeten staan; kammen, danzen, snuitvangen,
schildwagthouden, enz.
In veele opzigten was dit de waarheid. - Evenwel zou men al te gestreng vonnissen,
wanneer men zulks algemeen toepaslijk wilde maaken. Ik althans zag, dat er een
kleine uitzondering op was.
De bekrompen omstandigheden, waarin ik mij bevond, hadden mij nu en dan
eenige klagten, bij voornaame, aanzienlijke en schatrijke lieden doen ontglippen. Allen hadden zij deernis met mijn lot, - maar, enz.
Eenige jaaren naderhand deeden deze mijne Vrienden, (en ik zeg er hen nog plegtig
dank voor,) - hunne uitterste poogingen, zonder mijn weten, en toen ik het kort daarna
vernam, zelf tegen mijn genoegen, om mij een Ambt te bezorgen, dat alle weken, zesendertig stuivers opbragt, - behalven eenige andere kleinigheeden 's jaarlijks.
Deeze post, voor welken ik mijn plegtigen eed in 1781 heb afgelegd, bestond in
BEDIENDE TE ZIJN VAN DE KAMER VAN CHARITAATEN der Stad Delft.52
Het tweede artikel mijner instructie luidde woordlijk aldus:
2e.
‘Hij, [Naamlijk ik,] zal ook moeten, telkens als de Regenten vergaderd
zijn, zo ordinair als extraordinair, voor derzelver Vergaderkamer oppassen,
en verder alzulke boodschappen, als hem door de Regenten geordonneerd
zullen worden, doen: en zal hij verpligt zijn, wanneer hij in de kamer komt,
de Regenten daar zijnde, zig ongedekt
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Lokale instelling voor armenzorg, waarbij de verantwoordelijkheid gedeeld werd door het
stadsbestuur en het kerkbestuur. GA Delft, Arch. Diaconie Kamer van Charitaaten (nr 447),
34 (notulen 1776-1796), f. 60r-61-r: ‘Acte van aanstelling van (hem) Gerrit Pa(a)pe’. Besluit
tot benoeming ‘met meerderheyd van stemmen’, d.d. 2 mei 1781. Aanstelling ging in 2 juni
1781 en gold tot 1 juni 1786. Aanstellingsacte bevatte ook uitgebreide ‘Instructie’, waaruit
Paape hier citeert. Over de Delftse Kamer: C.D. Goudappel, E.J. Marico e.a. (red.),
Genealogische en historische encyclopedie van Delft. Delft 1984, pp. 55-56.
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te moeten houden, en zo lang hij in de kamer blijft, den hoed niet vermogen
op te zetten. Voor welke opgemelde diensten hij 's weeklijks, des zaturdags,
zal trekken zes en dertig stuivers.’
Ik doemde mijne dichterlijke trotschheid tot zwijgen, aanvaarde dit ambt en
bedankte er mijne veelmogende53 Weldoenders voor.
Tot lof der Regenten van dit Godshuis, moet ik er bijvoegen, dat zij altoos, ten
mijnen opzigten, meer geweest zijn, dan mijne schatrijke Vrienden! - Hunne
behandeling kon ik niet beter wenschen, al had ik hen in rang geëvenaard. Dit was
ook de reden, dat ik, geduurende omtrent vijf jaaren, mij bij die ambtsbediening
hield.
In dat tijdperk won ik aanmerklijk in menschenkennis. - Vooral leerde ik het
Gemeen kennen. Weeklijks had ik zomtijds eene openhartige verkeering met omtrent
zeventien à agttienhonderd arme menschen, zo groot als klein. - Ik had gelegenheid,
om hen in hunne doodlijke armoede te zien; om grondig van hunne ellenden onderrigt
te worden, - en, van mijne zes en dertig stuivers schoot zeer weinig overig!
Nooit, mijn lieve Vriend! heb ik, met zo veel nadruk geweeten, dat er zo veel
Ongelukkigen en Eerlijken op Gods aardbodem waren! - Aan het Graauw hebben
de weldenkenden, zo als gij bij bevinding weet, weinig verpligting! - maar, onderzoek
eens onpartijdig, waarom het Graauw is zo als het is, - en uw gramschap zal op hooger
rangen losbersten.
Van dit tijdperk af, tot 1785 toe, heb ik weinig of niets van belang geschreeven.
Ik hield mij voornaamlijk bezig met lezen en menschen te leeren kennen, waartoe
ik overvloedig gelegenheid had.
In al dien tijd stelde ik slechts eenige Toneelstukjes op; een daarvan onder den
Tijtel,
SPHRODIAS EN OLIJNTHIA; OF HET VADERLAND EN DE
LIEFDE. Treurspel,
Dit is eerst in 1788 in 't licht gekomen. Nog eenige soortgelijken had ik ten zelven
tijde vervaardigd, doch waar de Handschriften vervaaren zijn, weet ik tot op dit
oogenblik niet. - In het verzorgen mijner schriften, ik beken het tot mijn schande,
heb ik altoos zeer onagtzaam geweest.
Het Patriottismus kwam toen ter baan. Behalven dat het wonder wel in mijn smaak
viel, werd ik er ook ten sterksten toe aangezet, door een mijner toenmaals vertrouwdste
Vrienden, die thans het meeste tot mijn bannissement54 heeft toegebragt.

53
54

veelvermogende, invloedrijke.
Verbanning uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht, die op vrijdag 3 april 1789 door het
Hof van Holland uitgesproken is. Voordien had de ‘hervormde’ stadsregering van Delft
Paape al de toegang tot Delft ontzegd.
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Deeze Vaderlandsche omstandigheid opende een onoverzienlijk veld voor mijn
schrijflust, die, na zulk een lange sluimering, toen weder, met versche kragten, begon
te ontwaaken.
Om gewigtige redenen zal ik, daar deeze brieven, in mijn gewezen Vaderland, in
het licht moeten verschijnen, u geen geschiedenis van mijn Patriottismus leveren. Ik
heb er elders, zo 't mij slechts gelust, de overvloedigste gelegenheid toe. Om die
zelfde redenen zal ik u ook geene opgave doen mijner patriottische Werken, waar
van er eenigen, voor de Omwenteling, in de Republiek; maar de meesten na dat
tijdstip, te Antwerpen, Mechelen, Brussel, Rijssel, Duinkerken, Parijs, Kleef en
elders, ingevolge de uitwijzing hunner tijtels, zijn uitgekomen. In zevenendertig
boekdeelen, zo grooten als kleinen, heb ik, wegens dit artikel, alles gezegd, wat mij,
als een eerlijk Man en onverschrokken Patriot, betaamde. Ik heb de striktste
voorschriften der Wijsgeerte gevolgd, en mijne Vrienden zo wel als mijne Vijanden,
al schertsende, of in ernst, de gewigtigste waarheeden onder 't oog gebragt en geene
feilen verschoond, al had ik ze zelf begaan. - Ik heb ondervonden, dat de Prediker
van soortgelijke waarheden, een dikwijls verdrietigen en altoos onaangenaamen taak
heeft! - Niets echter is in staat, om mij te doen zwijgen, of de knijzerij op het lijf te
jaagen. Elk zijn smaak!
Voor 1786 won ik dus, al schilderende, of dienende, de kost! - en, hoe ongelukkig
ware ik geweest, had ik dien lastigen slenter55 moeten blijven volgen.
Dan, de goede Hemel, die het onweer voorzag, 't welk reeds boven mijn hoofd
saamentrok, en dat eerlang over mij stond lostebersten, ontfermde zig over mijne
zwakke kragten, die er gewislijk niet tegen bestand zouden geweest zijn. Hij deed
mij in den Heer WIJBO FIJNJE56 een mijner beste, welmeenendste, ijverigste en
getrouwste Vrienden ontmoeten. Zijne kundigheeden zijn u ten overvloede bekend,
en zijne menschlievendheid evenaarde dezelven.

55
56

sleur
Wybo Fijnje (1750-1809), oorspronkelijk doopsgezind predikant te Deventer, door zijn
huwelijk met Emilie Luzac in een journalistenmilieu beland. Fijnje werd uitgever-redacteur
van de stadscourant van Delft, de Hollandsche Historische Courant. Fijnje en zijn krant
ontwikkelden zich omstreks 1784 zo zeer in radicaal-patriotse richting dat zij mikpunt van
Orangistische haat werden. Na de omwenteling werd Fijnje zoals Paape getroffen door
verbanning. In de politiek van de Bataafse Revolutie speelde Fijnje korte tijd een
vooraanstaande rol: in januari 1798 gaf hij leiding aan de radicale staatsgreep. Vele
gematigden zagen het bewind van Fijnje, Pieter Vreede c.s. als een Schrikbewind. Aan dat
gevreesde bewind kwam snel een einde: in juni 1798 volgde een tweede staatsgreep, Fijnje
werd gearresteerd en beschuldigd van corruptie. Zie: Chr. Kroes-Ligtenberg, Dr Wybo Fijnje
(1750-1809). Belevenissen van een journalist in de patriottentijd. Assen 1957. De
geestverwant Vreede kwam in zijn autobiografie niet verder dan 1796. Zie Pieter Vreede,
Mijn Levensloop. Ed. M.W. van Boven e.a. Hilversum 1994. Al eerder had Vreede zich in
een Verandwoording (1798) verdedigd.
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Toen hij mij, voor de eerstemaal, een bezoek gaf, vond hij mij druk bezig met
schilderen. Daadlijk vormde hij een Plan, dat mij in eens van alle mijne lastige en
verveelende bezigheden, - (schilderen en dienen voor sober loon naamlijk, -) ontslaan;
mij een veel ruimer inkomen bezorgen; mij volmaakt overéénkomstig mijne
heerschende lust tot de letteroeffening, doen werken; en eindlijk mij geheel
onafhanglijk maaken zou, zo dat ik, werwaards ik door de Waereld zwerven mogt,
allerwegen een genoeglijk en toereikend bestaan kon vinden!
Met welke woorden zal ik u de aandoeningen van mijn hart schilderen! Hoe zal
ik u de blijdschap uitdrukken en de greetigheid, waarmede ik zijn voorstel aannam!
O mijn lieve Vriend! het was niet anders dan of er een Engel verscheen, die mij, met
een zaligende hand, opnam, en uit den poel mijner kwellende beslommeringen in
een Paradijs overvoerde.
Zekerlijk zult gij naar dat Plan nieuwsgierig weezen? - Indedaad de opgenoemde
voordeelen zijn geen kleinigheden, en vooral waren zij zulks voor mij niet, in mijne
toenmaalige omstandigheeden.
En, zei mijn beste Vriend: Gij schildert nog?
Wat zou ik anders doen, mijn Heer?
Welk een vraag! - Vertaalen.
Vertaalen? Wel ja! boeken vertaalen! En dat, zonder eenige andere taal te kennen dan mijn moedertaal en een weinigje
fransch?
Wat zegt dat? - Dat gij niet kent, kunt gij immers leeren.
Gij hebt gelijk. - Daadlijk aan 't vertaalen.57
Hij schetste mij daarop alle de voordeelen, aan deeze edele bezigheid vast; ontdekte
er mij den gewoonen handel, (betreklijk de Heeren Boekverkoopers,) van, - en,
bezorgde mij al aanstonds een hoogduitsch Werk, om het, tegen het gewoone
honorarium, in het nederduitsch te brengen.
Zo dra was mijn grootste Weldoender niet vertrokken, of ik pakte al mijn
schildertuig saamen, smeet het in een hoek, en, wat mijne dienstbaarheid be-

57

Het vertalen stond in de laatste decennia van de achttiende eeuw niet in een goede reuk. De
vertalingen heten van slechte kwaliteit te zijn en zij zijn te populair bij het publiek. Na 1780,
na de opleving in nationalisme, worden vertalingen min of meer als volksvijandig beschouwd.
Een aantal vooroordelen over het vertalen wordt door Paape op provocerende wijze bevestigd:
aan kennis van moderne vreemde talen ontbreekt het vertalers, vanwege het (ordinaire) geld
wordt vertaald. Vooraanstaande schrijvers als Wolff en Deken laten nadrukkelijk weten dat
hun werk ‘niet vertaald’ is, terwijl Paape het nadien presteert zelfs oorspronkelijk werk als
vertaling te presenteren. Over de vertaalpraktijk: Adèle Nieuweboer, ‘De populariteit van
het vertaalde verhalend proza in 18e-eeuws Nederland en de rol van de boekhandel bij de
praktijk van het vertalen.’ In: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 15 (1982),
[53-54], pp. 119-141.
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treft - niet lang daarna bedankte ik welmeenend de Heeren Regenten van Charitaaten
voor het goede dat ik genooten, en voor het ambt waarmede men mij verwaardigd
had.58
Nu was ik vrij, en duizende zorgen te boven! Maar nu lag het hoogduitsche Boek
voor mij, waar van ik zelf de meeste letters niet kende.
Ik nam een Meester, om mij in die taal te onderwijzen: - maar deeze goede Man
verschrikte geweldig, toen ik hem, bij de eerste les, verhaalde, dat ik daadlijk aan
het vertaalen dagt te gaan, van een Werk van een der beste hoogduitsche Schrijvers.
Wanneer gij, riep hij even als een geemlijke Schoolvos uit: twee jaaren geleerd zult
hebben, denk er dan pas aan, om dat Werk, niet te vertaalen, maar eenvoudig te lezen.
Zulk een Onderwijzer zou mij, - ware ik minder vuurig geweest, om mijn plan
doortezetten, - zekerlijk den moed benomen hebben. Nu lachte ik eens. Leer mij het
hoogduitsch maar lezen! zei ik: en de rest is mijn zaak.
Ik nam vijf lessen bij den goeden Man en, - liet hem vertrekken.
Met goede Woordenboeken zettede ik mij, van den vroegen morgen tot den laaten
avond, neder. Onvermoeid en met aanwending van alle de vermogens, die de goede
Hemel mij gegeeven had, volhardde ik, met dagen agter een, genoegzaam woord
voor woord optezoeken. Mijn moedgevende vriend FIJNJE corrigeerde mijn arbeid,
en eindlijk kwam ik den hoek te boven59, en het hoogduitsch werd mij, wat het lezen
en verstaan aangaat, zo eigen als mijn moedertaal.
Ik zal hier, agter elkander, u opgeven, welke Werken door mij, uit het hoogduitsch
en fransch, vertaald zijn. Loop ik mijne Geschiedenis vooruit, het kost ons niets, om
eindlijk eenige stappen te rug te doen.
DE ABDERITEN. eene staatkundige Roman. Uit het hoogduitsch vertaald.
Twee deelen. 1786.
DE HEEREN VAN WALDHEIM. Uit het hoogduitsch60 vertaald. Twee
deelen. 1786.
SIEGFRIED VAN LINDENBERG. UIt het hoogduitsch vertaald. Twee
deelen. 1787.
GARGANTUA EN PANTAGRUEL. een geheel nieuwe Roman; Uit het
hoogduitsch vertaald. Behelzende dit deel het leven en de daden van den
grooten GARGANTUA. 1787.

58
59
60

Paape vroeg en kreeg ontslag bij de Kamer van Charitaaten in oktober 1785. Zie: GA Delft,
Arch. Diaconie Kamer van Charitaaten (447), 34 (notulen 1776-1796), f. 83v
overwon ik de moeilijkheden, had ik het ergste achter de rug.
In editie 1792: hoogduitscg.
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EN DEEZE HUWELIJKEN ZIJN ZEKERLIJK NIET IN DEN HEMEL
GESLOOTEN. eene origineele Roman. Uit het hoogduitsch. Twee deelen.
1788.
Het derde stukje van de VOLLEDIGE BESCHRIJVING van alle Konsten,
Ambagten, Handwerken, Fabrieken, Trafieken enz. behelzende dit stukje:
DE PORCELEIN-FABRIEK. vrijelijk het fransch gevolgd. 1789.
HET LEVEN VAN EEN LICHTMIS, Caracterkundig geschilderd, naar
HOGHART en CHODOWICKI. Uit het hoogduitsch. Drie deelen. 1789,
en vervolgens.
ALCIBIADES, door A.G. MEISZNER. Op een vrijen trant in 't
nederduitsch gevolgd. Vier deelen, waar van drie reeds vertaald. 1789, en
vervolgens.
De volgende Vertaalingen zijn thans, (in het laatst van 1791,) op de pers.
TWEE HOROLOGIEN EN GEEN GELD IN DE ZAK. Toneelspel.
Volgens het hoogduitsch.
PETER PAARS, in vijftien boeken, door LODEWIJK, BARON VAN
HOLBERG. Op een zeer vrijen trant het hoogduitsch gevolgd. Twee
deelen.
EWALDS ROZEMOND. Uit het hoogduitsch.
***
Er zijn nog eenige kleine vertaalingen van stukken, welken in andere Werken, of
ingelascht zijn, of ingelascht zullen worden, hier mede echter zal ik uw geduld niet
vermoeijen.
Wat mijne origineele Werken betreft, bij gelegenheid zal ik er u de lijst van zenden,
wel te verstaan, voor zo verre het Werken van smaak zijn, of er gevoeglijk onder
gebragt kunnen worden.
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Agtste brief.
Het begin der ballingschap van den schrijver. Zijn zwerven door
Amsterdam. Zijn reis van daar naar Antwerpen.
Thans was ik in een kring, waarnaar ik steeds gereikhalsd, doch dien ik nimmer mij
had durven voorstellen van ooit te zullen bereiken. - Ik begon als op nieuw te herleven,
en smeedde het ontwerp, om mijne geboortestad Delft, om bijzondere redenen, te
verlaaten, en mij elders, waar had ik nog niet bepaald, nedertezetten.
Dit verhuizen ontmoete echter veele zwaarigheden, en waarschijnlijk had er, in
verscheiden jaaren, niets van gevallen, wanneer de Omwenteling van 1787 eensklaps
alle hinderpaalen, ten dien opzigte, volkomen opruimde, en ik, hol over bol61, zo als
men zegt, de wijde waereld instoof.
Ik heb u vergeeten te melden, dat ik, - in wat jaar is mij vergeeten, - Lid geworden
was van twee Dichtlievende Kunstgenootschappen, het eene te Leyden en het andere
te Rotterdam.62 Ik geloof, dat dit mijn Lidmaatschap nog voortduurt; ten minsten ben
ik, reeds na dat ik gebannen was, eenige reizen, op de gewoone Jaarlijksche Maaltijden
dier Heeren Dichters in het Vaderland verzogt geworden! - Voor welke eer ik hen,
bij deezen, openlijk en hartlijk dankzegge.
Even voor de Omwenteling gaf ik uit:
VADERLANDSCHE BLIJSPELEN, onder de spreuk: RIDENDO DICERE
VERUM, QUIS VETAT? Twee deelen. Behelzende, het eerste deel: 1.
DE VADERLANDER. 2. DE PARTIJZUGT. 3. DE VERLIEFDE
MEISJES OF DE COURANTEN. Blijspelen.
In het tweede deel vond men:
1. DE VROEDSCHAP. 2. DE UITTREKKING. Blijspelen. 3. HET
OPROER, ernstig Toneelspel.

61
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holderdebolder, in wilde haast.
Aangeboden werden hem in 1778 het lidmaatschap van het Leidse ‘Kunst Wordt Door Arbeid
Verkregen’ (K.W.D.A.V.) en omstreeks 1786 dat van het Rotterdamse ‘Studium Scientiarum
Genitrix’ (S.S.G.). Voor het Leidse genootschap dichtte Paape over ‘De valsche vriendschap’
(In: Tael- en dichtlievende Oefeningen, deel 4 (1783), pp. 58-66). Aan de leden van het
Rotterdamse genootschap S.S.G. droeg hij in 1792 zijn treurspel Het congres der Oostersche
koningen op.
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Ik tel deze onder mijne origineele Werken van smaak, schoon ik beken, dat zij een
groote streek van het Patriottismus weg hebben. In 1789 besloot ik dit Werkje met
een derde Deeltje, eenvoudig in de waereld gestuurd, onder den tijtel van,
BLIJSPELEN VAN GERRIT PAAPE. Dit derde deeltje behelsde: 1. DE
ONDERGANG VAN DE REPUBLIEK ABDERA, OF DE ZEGEPRAAL
DER KIKVORSCHEN. 2. DEMOCRITUS, OF DE GEBANNEN
FILOZOOF. 3. DE BOGGELS. Blijspelen.
Thans naderde dat groote tijdstip, in het welk mijne vrolijke Wijsgeerte mij wonder
wel te passe zou komen! Een tijdstip dat mij meer leeraarde, dan al mijne boeken en
vorige ondervindingen saamgenomen.
Toen de Omwenteling van 1787 daar was, bevond ik mij, uit hoofde eener
patriottische Vergadering, te Amsterdam. Door eene verraderlijke en valsche hoop
gevleid, heb ik mij aldaar nog eenige weeken opgehouden. Ik had er verscheiden
grievende ontmoetingen. Een der kleinste zal ik u verhaalen.
Een goed Vriend had mij ingenomen, en mij een soort van Meidenkamertje, op
een Zolder ingeruimd. Hij onthaalde mij zeer wel, zo lang er hoop was. - Toen deeze
verlooren ging, kwam ik, na het verrigten eener vermoeijende patriottische bezigheid,
in het holst van den nagt, te huis. Mijn vriend deed, met een onvriendlijk gelaat, de
deur open. Ik wenschte wel, zei hij: dat gij maar hoe eerder hoe liever, mijn huis
verliet: het word gevaarlijk u te herbergen.
Geef mij mijn reiszak! (antwoorde ik in een soort van vervoering, welke ik nooit
ondervonden had) ik zal hier op uw drempel blijven staan, en naar uwe wederkomst
wagten.
Waar zult gij toch heen gaan? vroeg hij.
Overal, waar God mij geleid! zei ik: - want deeze is thans mijn eenigste Vriend!
Neen! liet hij zig daarop een weinig gedweeër hooren: Gij kunt dezen nagt hier
nog wel blijven.
Geen genade! duuwde ik hem toe: - Is er gevaar, - ik wil er mijne Vrienden niet
in betrekken! - Ik durf het trotseeren, en ben in staat, om er onder te bezwijken.
Kom! kom! zei hij toen, en mij bij de hand in huis trekkende, wij hebben uw eeten
warm gehouden, en gij moet hier slaapen.
Ik zag, dat de traanen hem over de wangen liepen, en volgde mijn vreesagtigen
Vriend.
Ik had verscheiden woonplaatsen te Amsterdam, geduurende mijn kort verblijf
aldaar. - Op een doodsche agterkamer, bij een Wijn- en Lakenkoper be-
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gon ik, vermits de schrijflust mij geenzins verlaaten wilde, mijn SIMSON. Ik vond
aldaar, geen andere boeken, ter mijner behulp, dan een grooten Bijbel met volkomen
kanttekeningen. Had ik ooit durven denken, in Amsterdam een volledig gebrek aan
boeken te zullen hebben?63
Mijne Egtgenoote, intusschen, had, uit vrees voor de plundering, eenige reizen,
met mijn Zoontje, van nog geen twee jaaren oud, de vlugt over een dak moeten
neemen. Zij verliet Delft en kwam bij mij te Amsterdam, met het nieuws, ('t geen ik
echter naderhand zo erg niet bevond,) dat alle mijne goederen gearresteerd64 waren.
Maar, - waarom zukkel ik zo lang in deeze droevige Historie? - Nog eene
kleinigheid, en daarmede afgedaan! Wij verhuisden; en, ter overvoering van onze
perzoonen en goederen, (zo als wij ten dien tijde vastlijk vooronderstelden, ons alleen
overgebleeven te zijn,) hadden wij niet anders noodig, dan een Sleepkoetsje, het welk
ons, voor agt stuivers, van het een einde der Stad naar het andere bragt.
Zie daar! zei ik tegen mijne schreijende Gade: het eerste aanmerklijke voordeel,
dat wij bij de Omwenteling hebben! voor vier dubbeltjes kunnen wij, in Amsterdam
met het grootste gemak, verhuizen!
En nu ondervond ik, in volle kragt en met de hartgrondigste dankzegging, de kunst,
die mijn waardigen vriend FIJNJE mij geleerd had. Ik wil niet ontveinzen, dat ik mij
alle wederwaardigheden getroostede, en alle mij nog dreigende gevaaren lachende
te gemoete zag, - als verzekerd zijnde, van overal mijn brood te kunnen winnen, en,
dat alles afdeed, - van allerwegen een onbeschuldigend geweeten te zullen
mededraagen.
Toen men mij verzekerde, dat er reeds apprehensie65 op mijn perzoon verleend
was, besloot ik Amsterdam te verlaaten. Hoe veilig ik er toen ook, bij een getrouw
Vriend, wezen mogt, was het mij onmooglijk altoos op mijn kamer te blijven, en
slechts aan een of twee menschen bekend te wezen. Ik werkte onophoudlijk aan
SIMSON, en had nu mijn geleenden boekschat vermeerderd met eene oude vertaaling
van Flavius Jozephus66, meer dan de helft door de mot en de muizen opgevreeten.
In 't laatst van October 1787 pakte ik mijn reiszak met het hoognoodige; zettede
een andere pruik en hoed op, en trok andere klederen aan, die ik niet
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Gezien de reputatie van Amsterdam als ‘bibliopolis’, boekenstad bij uitstek, wekte de tijdelijke
boekenschaarste enige bevreemding.
in beslag genomen.
aanhoudingsbevel
Vermoedelijk de vertaling van Alle de werken door W. Séwel, die in 1704 in drie delen
uitkwam bij de Amsterdamse uitgever P. Mortier. Een herdruk volgde in 1722 bij J. Oosterwijk
te Amsterdam. De Séwel-vertaling werd de oude vertaling door de gerenommeerde nieuwe
vertaling van de bekende J.F. Martinet, die in negen delen verscheen tussen 1783 en 1787.
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gewoon was te draagen. Mijn aangezigt schilderde ik uit den bruinen67, met de
behoorlijke diepzels68; voorzag mij van twee valsche paspoorten, en voer met de
nagtschuit naar Gouda.
In 't gezigt van Gouda komende, zagen wij eene menigte gewapende Burgers, aan
den aanslag69, op onze aankomende schuit wagten. - Ja! mijnheertjes! zei er een
Smous70: zo waar als ik leef, of er mag nooit geluk voor mij wezen, dat zijn de lieve
Burgertjes van Gouda, waaragtig! en ze staan daar, om al de vervloekte Keezen te
vangen, bij mijn ziel! 't is waar.
Het bleek echter dat de Naneef van Israël71 kwalijk onderregt was; want ik stapte
door deeze gewapende Manschap heen, zonder eenig het minste beletzel, of zonder
iets gevraagd te worden.
Des avonds reed ik met de Postwagen op Rotterdam. Onderweg zag ik de
Kerktoorens mijner vaderlijke Stad voor de laatste keer. Nog zag ik de Buitenplaats
Trompenburg72, het vermaaklijk verblijf, waar ik, in den zomer, gewoon was te
komen, uit hoofde mijner vrijerij, vermits mijne Egtgenoote zig toen aldaar bevond.
Zie daar, dagt ik bij mij zelve: zo gaat, of liever, (want de Postwagen reed zeer
hard) zo vliegt de ijdele waereld en haare inneemlijkste bekoorlijkheid voorbij! Wat is het goed dat de waereld rond is, anders liep ik gevaar, om, van deszelfs kanten
nederstortende, er uit te vallen.
Het was reeds donker, toen wij te Rotterdam binnen kwamen. Even binnen de
poort moesten wij stil houden. Wij werden door drie of vier flambouwen bijgelicht,
om te zien, wie wij waren. Een der Burgers, die mij anders zeer wel kende, hield ook
een flambouw in de hand, en trad nader. Ik sloeg mijn hoed uit de oogen, en liet mij
bekijken. De knaap met de flambouw zou mij hier zeer gevaarlijk geworden zijn, zo
niet de barmhartige Hemel mijn kinderlijk vertrouwen, met zijne reddende goedheid
bekroond had. De Fakkeldraager
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met bruinsel.
schaduwen, nuances.
plaats waar de jaaglijn aan de trekschuit gehecht wordt. Soms gebeurt dat ook aan de
aanlegplaats, de plaats waar de schuit aanlegt en afvaart, maar dan wordt de term ‘aanslag’
niet gebruikt.
scheldwoord voor jood; in vergelijkbare termen wordt deze confrontatie te Gouda beschreven
in Brieven van eenen gevlugten Hollander, pp. 76-79. Van het anti-semitisme in dergelijke
benamingen keek in die jaren vrijwel niemand op. Anti-joodse uitlatingen waren in patriotse
kring bovendien ‘politiek correct’, gezien de traditioneel nauwe banden tussen de
stadhouderlijke familie en aanzienlijke Sefardische families. Het overwegend Asjkenazische
proletariaat koos eveneens voor Oranje.
aanduiding voor jood.
Onduidelijk welk Trompenburg bedoeld wordt. In Rijswijk was er een buitenplaats
‘Trompenburg’, in het Gooi bij 's-Graveland en in Schieland evenzeer. Deze huizen waren
eigendom geweest van (de erven van) de fameuze zeeheld Marten Harpertsz Tromp. Het
Schielandse Trompenburg, dat aan de 's Gravenweg, vijf minuten ten oosten van Kralingen
lag, wordt hier vermoedelijk bedoeld. Nadere gegevens over bewoners en de relatie met de
schoonfamilie Van Schie ontbreken.
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kreeg een grooten vonk van een anderen fakkel in zijn rok, waarmede hij zig onledig
hield, geduurende ik verder onderzogt, bekeeken en gevraagd werd.
Ik liet mijne Paspoorten zien. Men wenschte mij vriendlijk goede reis, en ik zettede
den stap naar een Logement, om den volgenden morgen, met den Beurtman op
Antwerpen te vertrekken. - Laat ik, in 't voorbijgaan u zeggen, dat ik, na de
Omwenteling, geen onvertoogen woord, geen de minste scheldnaam van iemand
ontvangen of gehoord heb.
Des morgens bezigtigde ik den Beurtman op Antwerpen; doch dezen was zo vol
met zerken en Patriotten gelaaden, dat ik liever, in de open lugt, een gerechtlijke
dood wilde sterven, dan den geest, onder de versmoorende luiken van dit volgepropte
schip, uitblaazen.
Ik keerde naar mijn Logement te rug, en vertoefde er nog drie dagen, ten einde
beter gelegenheid aftewagten. Dien tusschentijd bezigde ik, om er eenige, algemeene
regels der vrolijke Wijsgeerte voor mijn volgend gedrag, te ontwerpen; bij gelegenheid
zal ik ze u zenden.
Niets van belang ontmoetede ik hier. Twee kleinigheden, uit een ganschen voorraad,
zal ik kortlijk melden; gij kunt er uit zien, hoe onvoorzigtig wij zomtijds, zelf tegen
onzen wil, zijn kunnen.
Ik at aan de gemeene tafel. Er werden, onder het desert, verscheiden gezondheden
gedronken. De eerste, die ingesteld werd, mishaagde mij geweldig. Door een
onwillekeurig instinct gedreeven, knipte ik mijn glas om verre73, en verliet de tafel.
Men keek, maar sprak er verder niet van. - In 't vervolg mij weder aan tafel zettende,
besloot ik liever niet te drinken, dan ontijdige ergernis te geven. - Geen glas hebbende,
kon ik het ook niet omknippen. Op mijn rekening echter vond ik, bij elken maaltijd,
een fles wijn aangestipt, die ik betaalen moest! - een kleine straf waarlijk, voor mijne
onbezonnenheid.
Zo als ik u gezegd heb, had ik mijn gelaat, niet zo zeer geblanket, als wel
geschilderd. De Barbier, dien ik, door mijn lang vertoeven, noodig had, kwam, en
ging aan het scheeren. Mijn God! mijn Heer! zei hij tegen mij: wat scheelt u? Gij
word zo bleek! - Dat heb ik wel meer des voordemiddags, antwoordde ik hem: maar
met een glaasje likeur gaat het wel weer over. De barmhartige Baardschrapper liep
heen en haalde een groot glas jenever. Ik zag dat de Vriend dorst had; hij dronk en
ik ook, en alle zwaarigheid verdween. Toen ik van onder zijn mes van daan kwam,
was ik GERRIT PAAPE, zo als in de dagen van ouds, en ik had geen verf meer bij
mij, om mij te beschilderen. De Kastelein mij ziende, wilde, dat ik den Doctor zou
aanspreken. Ik beduide hem, dat ik, met een kleine wandeling te doen, wel beter zou
worden. Ik ging
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met knip van de vinger een glas omleggen, zodat duidelijk is dat er niet uit gedronken wordt.
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uit, kogt de noodige ingrediënten, schilderde mij als voorheen, en de Kastelein
feliciteerde mij, met mijne spoedige herstelling.
Eindlijk deed er zig eene gelegenheid voor mij op, om van dezen verbooden grond
te geraaken. Veertien à vijftien Patriotten kwamen, van tijd tot tijd, in mijn Logement,
met voornemen, om ten spoedigsten naar Antwerpen te vertrekken. Schielijk
formeerden wij een soort van Broeder- en Zusterschap; want er waren drie Jufvrouwen
onder. Wij wilden een Jagt afhuuren, doch dit was in 't geheel niet te bekomen.
Eindlijk kreegen wij, voor tagtig gulden, een Schip, onder den naam van Ligter74
bekend. Een groot, ledig, donker hol van binnen, moest ons ten verblijf verstrekken.
Stoelen, banken, tafels en nog minder bedden waren er niet. Eeten en drinken namen
wij uit het Logement mede. De Kastelein betuigde medelijden met ons te hebben.
Voor zeventig gulden leverde hij ons een mande aardappelen, wat salade, vleesch,
tien à twaalf brooden, eenige flessen wijn en een paar kruiken jenever. - De hemel
bewaare alle Reizigers, die op de barmhartigheid van dezen Man ooit eenige aanspraak
zouden willen maaken!
Ik bevond mij thans in een koddig Gezelschap. Vrolijk waren wij van Rotterdam
tot Antwerpen: (welke reis drie dagen duurde,) schoon wij elkander niet anders
kenden dan als Patriotten, en, op den tweeden dag, ons eeten genoegzaam op was. Ik beloofde mijne Reisgezellen, om de schraapzugt van den Kastelein nog eenmaal
te zullen vereeuwigen! en het is hier, waar ik thans deeze belofte vervul. Vermits
deeze kleine Historie echter nu al vier jaaren agter den rug heeft, kan het mij niet
van 't hart, om den naam van dezen eerlijken Kastelein te noemen.
Ergens in Zeeland, op een ruim water, kreegen wij een fellen wind. Ons scheepje
werd heen en weder geslingerd, en zulks al vrij hard. De Vrouwen, welken de zorg
voor de pot op zig genomen hadden, verlieten deeze bezigheid en vielen aan 't bidden.
Ik kroop in het roefje, toen voor de keuken verstrekkende, en begeerde het hongerige
Menschdom een der beste diensten te bewijzen. Ik schilde de aardappelen, die nog
te schillen waren, en wilde ze met de pot te vuur zetten. Een hevige rukwind verijdelde
de poogingen mijner menschlievenheid. Ik viel om verre. De pot brak. Het daarin
zijnde water bluschte het vuur uit. Een kruik jenever en een kan zuure karnemelk
vielen om verre. Met moeite bergde ik mij uit dezen kappelenden zondvloed. Ik stak
mijn hoofd buiten 't luik, om eenige redding en ondersteuning van den Schipper en
zijne Knegts te verzoeken: maar hier was gehoor noch opmerking. Zij hadden zo
veel met water en wind te doen, dat zij zelf geen tijd hadden, om
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bootje van geringe diepgang, veelal in gebruik voor vervoer van zee naar de wal, maar hier
voor vervoer in ondiep water.
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mij aan te zien. Ik kroop uit het roefje naar 't vooronder; vond aldaar eenige oude
zeilen. Ik nam een bos touw tot mijn hoofdkussen; dekte mij met de fok toe, en viel
in slaap.
Dit alles, mijn Vriend! wanneer gij het bij een goed vuur; een heerlijk glas wijn,
en in uwe gemaklijke fauteuil zittende, leest, zijn beuzelingen!-In uwe gezegende
omstandigheden zou ik dergelijk een verhaal misschien denzelfden naam geven:
maar, hoe had gij hemel en aarde aan elkander geknord, had gij deeze beuzelingen
maar eens ondervonden!
Zo dra wij op het Keizerlijk grondgebied kwamen, ondervond ik reeds een klein
staaltje van het Brabands vernuft.
Ik had, van al mijn boeken of geschriften, niets anders kunnen medenemen, dan
de copie75, welke ik tot dus verre van SIMSON had afgeschreven. Dezen omtrent
driequarts voltooiden Heilig rolde ik, met nog eenig ander schrijfpapier, zo kort en
beknopt in elkander als mooglijk was, en had den veelvermogenden Israëlliet aldus
in mijn reiszak gepakt. De Keizerlijke Commiezen76 kwamen aan boord. Hebt gij
niets, vroegen zij mij: dat onderhevig is aan, of strijdig met de rechten van zijne
Majesteit?
Dat weet ik niet! gaf ik hen ten antwoord: ik ben hier vreemd, en ken dus de rechten
van het land niet, - en behalven dat, weet ik, waaragtig thans niet meer, wat de rechten
van mijn eigen Vaderland zijn.
Gij begrijpt, mijn Vriend! dat ik overvloedig tijd, en sterke trek had, om met deeze
Heeren Commiezen in onderhandeling te treeden.
Straks moest mijn reiszak voor den dag komen.
Wat is dat, mijn Heer?
Een opgerolde slaapmuts.
En dat?
Eenige hemden, dassen en andere verschooning.
En wat is dat rolletje?
Dat is Simson.
Simson? parbleu! Simson? wat is dat voor goed?
Simson is Simson, mijn Heeren!
Maar is het contrabande?77
Dat weet ik niet; - maar wilt gij een schelling hebben?
De Heeren Commiezen gingen een weinig ter zijde, en spraken vrij ernstig met
elkander, of zij mij zouden noodzaaken het rolletje te openen. Zij beslooten tot het
laatste, en wel, voor zo veel ik van hen afluisteren kon, om dat een hunner begreep,
dat Simson zekerlijk een nieuw soort van zijdenstof moest
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manuscript, kopij.
douane-ambtenaren.
smokkelwaar.
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wezen, met welk prijs te verklaaren, er vrij wat meer, dan een schelling, te winnen
was.
Zij kwamen andermaal naar mij toe, met bevel, om het rolletje te openen.
Ik ontpakte Simson, en liet hen den geschreven Heilig bezigtigen.
o Dat zijn vodden! riep een der te leurgestelde Commiezen: wat hebben wij daar
mede noodig? - En heet gij dat nog al Simson?
Had deeze Commies een Schrijver van de Letteroeffening, Bibliotheek of dergelijke
Recensent78 geweest, dan had hij mij een gedugte steek gegeven! - Nu was het maar
een Keizerlijke Commies.
Maar, vroeg een ander: de schelling, mijn Heer! welken gij ons geven wildet? Deeze, antwoordde ik; zal ik te Antwerpen, op uw goede beterschap, aan een pot
Leuvens79 verteeren. Ik sloot mijn reiszak, en de Commiezen vertrokken. Te
Antwerpen, dagt ik, zal ik wel verstandiger menschen vinden.
Zie daar, al het voornaame, en vooral, al het voornaamste, dat mij op deeze reis
bejegende. Het geen men er u anders van vertelt, zijn leugens.
P.S.
In uw laatsten vleit gij mijn digterlijken hoogmoed, met nu en dan nog een vaarsje
van mij te begeeren. Ik heb geen reden, om u zulks te weigeren, en vooral niet, als
gij geduld hebt, om ze te leezen. Ik voeg hier een Lijkzang op mijn Dogtertje bij; een kind, waaromtrent mijne genegenheid tot een uitterste oversloeg! Gelukkig heeft
een Zoon, thans[1792] zes jaaren oud, derzelver plaats vervangen; een lieve jongen,
die reeds drie taalen spreekt.
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Verwijzing naar recenserende tijdschriften als de gezaghebbende Vaderlandsche
Letteroefeningen en de Vaderlandsche Bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak. In zijn
werk heeft Paape nooit veel waardering kunnen opbrengen voor literatuurrecensenten.
bleek, schuimend bier, uit Leuven afkomstig. Volgens de auteur (vermoedelijk Gerrit Paape)
van de Brieven van eenen gevlugten Hollander, p. 117 is dit een in Antwerpen alom gedronken
bier: ‘Het is een Bier, dat een langzaam werkend vergif in zich bevat, waardoor de
Zielvermoogens ongemerkt verstompt en verdoofd worden.’
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Op het overlijden van mijn dochtertje Adriana Maria Paape; Gebooren
den drie-en-twintigsten maart, en overleden den dertienden november 1781.
Ik twist met U, mijn Schepper! niet:
Ik buk voor uwe hand; dit voegt mij als een Christen.
Wat traanenvloed mijn oog ontvliet!
Natuur staat op heur recht, maar treuren is geen twisten.
Uw Goedheid schonk dit waardig Pand:
't Bezit heeft mij vermaakt: Uw Goedheid eischt het weder!
Dus geeft en neemt dezelfde hand:
't Is billijk, dat ik zwijg, en mij voor U verneder. 't Valt hard, te worden afgescheurd
Van een lieftallig Wicht, uit onzen Echt gesprooten.
Hij, die in dit geval niet treurt,
Tel ik niet in den rang van mijn Natuurgenooten.
Getuigt, o Ouders! van mijn smart!
Want Gij, gij weet alleen, hoe fel mij die moet treffen.
Gij kent de zuchten van mijn hart;
Uw harten kunnen die, in al heur kracht, bezeffen. Ik dwaal staêg mijmrend heen en weêr.
'k Verbeeldme alom de stem van 't krijtend Wicht te horen:
'k Vlieg op - maar val weêr schreijend neêr;
Want ach! dat doodsch gelaat komt telkens mij te vooren.
De Moeder zucht mij aan, en schreit:
Ik laat, in steê van troost, de bangste zuchten glippen,
En - Hemel! - wat welsprekenheid!
Wij zien; verstaan elkaêr, met toegeklemde lippen! Mijn God! hoe treft mij elke traan,
Die 't moederoog ontrolt! - zij dringt door vleesch en beenen.
Wat hart kan dit geweld weêrstaan? Ach! kreeg ik éénmaal lucht, door bitterlijk te weenen! Mijn Kind! - mijn lief. mijn duurbaar Wicht! Bevallig Onderpand der wenschelijkste trouwe!
Sluit gij dan 't vriendelijk gezicht,
Voor 's Vaders zielenwee en Moeders diepen rouwe?
Nooit steekt gij meer de handjes uit! Nooit, nooit zult gij daar meê uw kussende Ouders streelen! Die oogjes, diege ontijdig sluit,
Dees zullen ons nooit meer uw lachjes mededeelen!
'k Had reeds mijn hoop op u gebouwd!
Verbeelding schonkme al vast de heuchelijkste dagen! -
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Maar! - naauwlijks zeven maanden oud,
Of, uit mijn' arm gerukt, word gij naar 't graf gedraagen.
Die lieve Telg - naar 't aaklig graf? Is 't mooglijk, goede God! - kan ik dit zien, en leven? Waarom neemtge Uw geschenk mij af? Dat Goddelijk geschenk? - Och, had Gij 't nooit gegeven! Wat zeg - wat wensch ik? - Hemel! - ach! 'k Ben Vader! - Zwijg, Natuur; laat Rede en Godvrucht spreken!
Hier eindt uw recht op 't rouwbeklag:
Beziel mijn drift; maar poog geen muitzucht aantekweeken! 't Is God, die mij dit kind ontrukt! Zal ik zijn wijs bestuur weêrspreken of bedillen?
Neen! schoon mijn ziel, door droefheid, bukt,
Zij richt zich op en zal gelijk heur Vader willen. Wie weet of langer levenstijd
Het niet had blootgesteld voor ziekten en ellenden?
Of 't niet (schoon Gode toegewijd,)
Baldaadig eens den rug den Hemel toe zou wenden?
Wie weet wat bitter huisverdriet
Het ons verwekken zou, - wat zorgen 't ons zou baaren?
Nu duchten wij dat onheil niet:
Het is, op Jezus wenk, den Hemel ingevaaren. Den Hemel? - ja! de onnozelheid
Heeft aanspraak op dat rijk. Zou God ooit de onschuld doemen?
Is 't Jezus niet, die voor haar pleit?
Mag 't Ouderlijk Geloof niet op dat voorrecht roemen? Mijn Mietje is ons slechts voorgegaan. Reeds zingt zij 's Hoogstens lof, met al de Serafijne.
Zij ziet deez' aardkloot juichende aan,
En roept ons lachend toe: ‘Looft God! ik ben de zijne.’
Hoe word mij 't bange hart verligt!
Zij is een Hemelling, die hier mijn Kind mogt wezen!
Natuur zwijgt en de droefheid zwicht. Door wat onzichtbre hand voel ik mijn wond genezen?
Bedriegt mij mijn verbeeldingkracht? Of poogt gij, o Natuur! mij droomen optedringen? Of word ik, in mijn jammerklagt,
Krachtdaadig opgebeurd door een der Hemellingen? Zijgt gij het, mijn gezaligd Wicht? Keert gij naar 't rif te rug, om weêr op nieuw te leven? Maar waar toe dan dit hemelsch licht?
Waar toe die Engeltjes, die om u heenen zweeven?
Is 't waarheid, daaltge, o Geestendom,
Bij uw natuurgenoot wel eens op aarde neder, Dan kust mijn ziel u wellekom,
En 't zaligste oogenblik schenkt mij mijn Dochter weder:
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Mijn Dochter? - Hoe! - die rust in 't graf! Zou de afgescheiden ziel dan om heur lighaam zwerven?
o Neen! zij daalt gezaligd af,
En hoeft, in 't Jammerdal, den Hemel niet te derven.
Zou 't jong, doch Goddelijk verstand,
Met eigen oog niet zien, wat rampen 't is ontvloden?
De wijsheid leid het bij de hand;
Met een verheerlijkt oog beschouwt het onze nooden.
Ja! zaalge Ziel! nu kentge mij.
Dit Serafijntje heeft uw ouders aangewezen:
Dat vloog klapwiekende U op zij';
't Gaf u, met éénen wenk, ons lotgeval te lezen. Gij ziet mijne oogen rood geschreid;
Dit deert uw heilstaat niet; slechts wenscht gij me optebeuren.
Al woontge in 't rijk der Zaligheid,
Gij echter ziet ongaarn, dat hier uwe Ouders treuren.
Natuur verbond ons al te sterk:
Op een volmaakte wijs, toontge ons uw mededoogen.
Ja 't is misschien uw liefste werk,
Datge ons gedachtig zijt, bij 't gunstrijk Alvermoogen.
Geen droefheid perst mij traanen af:
Uit blijdschap om uw heil, ziet gijze alleen vergooten.
Hoe lief, hoe waardig wordme uw graf!
Dit graf heeft u de deur des Hemelrijks ontslooten.
Ai zeg ons, (staat u 't zeggen vrij!)
Hoe waartge toch te moê bij 't zalig heenenvaaren?
Gij sloegt uw stervend oog op mij:
Wou 't ingestort verstand zich door dien wenk verklaaren?
Hoe heeft uw Heiland u ontmoet?
Was hij niet vergezeld door duizend Hemellingen?
Hoe blij heeft u die rei gegroet!
Was 't niet haar eerste werk, uwe onschuld optezingen?
Mijn ziel wenscht u niet meer op aard
Al 't ondermaansch geluk is niet bij u te noemen,
Ik richt mijn zuchten hemelwaard;
Och! mogt ik, aan uw zij', den God des Hemels roemen! Mijn Vrienden! die mijn lot beklaagt,
Houdt op! ik ben te vreên. Uw klagt zou mij bedroeven.
Indien Gij niet op 't einde zaagt,
Dan zoudtge, meer dan ik, den grootsten troost behoeven.
Beschouwt met vreugd dit jeugdig Lijk! Mijn Dochter leed hier smart: nu is ze er van ontslagen.
Zij leeft en juicht in 't Hemelrijk,
En wij, wij zouden haar beschreijen en beklaagen! -
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Negende brief.
Komst van den schrijver te Antwerpen. Ontmoetingen aldaar.
Verdere opgave der werken door hem uitgegeven.
Het zou mij niet moeilijk vallen, om, met aanhaaling van eene menigte kleinigheden
en de noodige opsiering, u eene vrolijke Roman van mijn leven te bezorgen: maar,
behalven dat ik reeds een menigte mijner geringe bijzonderheden elders in mijne
Werken, zo patriottische als anderen, verhaald heb, zoud gij er ook weinig over
gestigt wezen, dat ik u tweemaalen dezelfde kost opdischte; behalven dat de egte
waarheid ook zeer gemaklijk, onder de bijsieraaden, zoek zou kunnen geraaken.
Ik zal dan blijven voortgaan zo als ik begonnen ben, en u kort, zaaklijk en
onopgesmukt het overige vertellen.
Toen ik te Antwerpen kwam, vond ik mij niet weinig in mijne verwagting
bedroogen. Ik had mij een heerlijk denkbeeld van deeze Stad gevormd. Tot mijn
ongeluk kwam ik er langs een der slegtste, afzigtlijkste hoeken in. Mijn Leidsman
bragt mij in een huis, waar ik een Barbier moest vinden: dit huis geleek, in allen
opzigte, naar een Verkenskot, en de menigte kindertjes, die in de vuiligheid lagen te
wentelen, naar zo veel jonge Zwijntjes. De Baardschrapper, met al zijne ap- en
dependentien80, was zo afgrijslijk smeerig en vuil, dat ik, zo dra hij naar mij toe kwam,
om zijn schrapkunst te verrigten, mijne oogen toeneep, en ze niet eerder opende,
voor hij mij verzekerde geheel gedaan te hebben.
Meer ontmoetingen van die natuur, bij mijne eerste omwandeling door Antwerpen,
deeden er mij een geweldigen afkeer tegen opvatten, en het had veel tijds en moeite
in, om mij van deeze zwakheid en dit vooroordeel te genezen.
Ik liet mij naar de Hollandsche Sociëteit81 brengen. Ik vond er eene menigte
Vrienden. Men bezorgde mij een Logement bij een Burger. Dit was een

80
81

alles wat er bij komt, al het bijkomstige.
In Antwerpen werd door gevluchte Hollanders een ‘Sociëteit’ opgericht: ‘dezelve is tegenover
de geweezen Jesuïtenkerk, op een Kamer, weleer aan het Klooster dier vernietigde Geestlijken
toebehoord hebbende’. Bedoelde kerk is de tegenwoordige St.-Carolus Borromeuskerk,
andermaal kerk van de Jezuïeten. De ‘Hollandsche Sociëteit’ zal open huis gehouden hebben
in een van de gebouwen waar nu de Stadsbibliotheek gevestigd is. Volgens de Brieven van
eenen gevlugten Hollander, p.87 zijn er dagen ‘dat er over de vierhonderd Hollanders
saamenkomen’.
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Signor82: het grootste origineel, dat er, in zijn soort, in geheel Antwerpen te vinden
was. Hij dischte goed op, en het kon nooit missen, of wij hadden altoos een vrolijken
avond. Aan hem ben ik de meeste kundigheden ten opzigte van Antwerpen verpligt.
- Hij is mijn Vijand geworden.
Te Antwerpen, (na eenige dagen besteed te hebben, om met mijn Huisheer, al wat
voornaam en niet voornaam was, te bezigtigen,) zettede ik mij aan een nieuw Werk,
waarin ik gebruik maakte van alles, wat mij in deeze verwonderlijke Stad,
aanmerkingwaardig voorkwam. Dit voerde ten tijtel:
DE HOLLANDSCHE WIJSGEER IN BRABAND. Iets meer dan een
Roman. Vier deelen, in 1788 en 1790 uitgegeven.
Dit Werk, waarvoor, door een zeker toeval, geheel buiten mijn weten, mijn naam
geplaatst was, werdt door eenige Hollanders, - (uit wier afval van de zwervende
Broeders83, naderhand bleek, wat hart zij mij toedroegen,) aan de Signors bekend
gemaakt, en dat wel op eene wijze, die niet missen kon, mij in den geweldigsten haat
bij dit nooitonderzoekende Geslagt te brengen. Zij lazen er, naamlijk, al die passagien
den Heeren Signors uit voor, welke dezen noodwendig verbitteren moesten, en zij
sloegen alles kwaadaartiglijk over, wat er, ter wederlegging dier passagien, of tot
wezenlijken en welgemeenden lof der Signors was bijgevoegd: terwijl deeze mijne
Landgenooten niet nalieten om er van hun eigen vinding rijklijk bij te voegen. - Hier
door kreeg ik eene berugtheid onder de Antwerpenaaren, waarvan zeer weinigen de
moeite namen, toen zij dit Werk, (het eerste deel) uit Holland, zelf in handen kregen,
om er anders in te leezen, dan het geen gemelde Hollanders er hen uit hadden
voorgepraat.
Wilde ik nu niet, bij avond en ontijde, in 't water gesmeeten, half dood geslagen,
gevild of iets dergelijks gedaan worden, dan was ik genoodzaakt dit Werk te
verzaaken, en mijne lieve, maar driftige Signors, op allerlei dubbelzinnige wijzen,
te beduiden, dat ik er de Schrijver niet van was, en in de daad, dit zou mij wel gelukt
hebben, waren mijne braave Landgenooten niet telkens met hunne lange tongen
tusschen beiden gekomen.
Ik beken, dat ik hier een leugen om best wil deed. - Maar ik heb bij u geene andere
verschooning noodig, dan dat ik niet zot genoeg was, om, ter liefde van zulk eene
beuzelagtige waarheid, zulk een afgrijslijk Martelaar te worden.
Een menigte haatlijke geschriften, gevolgen van de partijschappen in Braband,
stelde men nu insgelijks op mijne rekening, schoon ik ze voor of na
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een echte Antwerpenaar. ‘Signor’ is de traditionele bijnaam voor Antwerpenaren, die herinnert
aan de Spaanse jaren van de Scheldestad.
de patriotse ballingen, die uit hoofde van hun gemeenschappelijk belang deel uitmaken van
een fictieve broederschap.

Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap

128
nooit gezien of gelezen had. En zie daar den grondslag van den haat der Brabandsche
Patriotten, die, had ik ze niet ontweken, toen zij baas werden, mij gewis doodlijk
geweest zou zijn!
Eindlijk was ik ook gereed met mijn Heilig, die thans in 't licht verscheen, getijteld:
SIMSON, in agt boeken.
De derde druk van dit Werk is uitgekomen in 1791.
Ik zal, om niet telkens weder mijn verhaal aftebreken, u de Werken van smaak
opgeven, welken ik, geduurende mijne ballingschap, geschreven heb. Zie hier de
lijst.
DE DWINGLANDIJ. Eene Vorstlijke Roman. 1788.
JOZEPHUS DE TWEEDE, DE BESTE DER VORSTEN, niet bemind
door zijne onderdaanen. Het hoogduitsch alleen zaaklijk gevolgd. 1788.
AGIS; of de Republiek SPARTA. Treurspel. 1788.
DE EMIGRANT TE HOBOKEN. Eerste vertoog. Behelzende: KEES EN
KLAARTJE; of DE VROUW IS BAAS. Klugtspel. Vervolgens nog twee
vertoogen. 1788.
DE GELUKKIGE EMIGRANTEN, of DE KLEINE VOLKPLANTING
VAN HET ZUIDEN. Door eene mijner Vriendinnen opgesteld, en door
mij merklijk veranderd, vermeerderd en uitgegeven. 1788.
REIZE DOOR DE OOSTENRIJKSCHE NEDERLANDEN; gedaan door
een voornaam HOLLANDSCH VLUGTELING, in den jaare 1788. Dit
Werk werd mij zaaklijk geleverd; de beschaaving en verdere opsiering
werd mij aanbevolen. 1789.
DEBORA EN BARAK; of DE WARE VRIENDEN VAN HUN
VADERLAND. 1789.
HET BEROERD PARIJS; of DE ZEGEPRAAL VAN VOLK EN
KONING. Toneelspel. Uit de egtste berigten, meestal woordlijk gevolgd.
1789.
CHRISTOFFEL Junior. eene origineele comique Roman. 1789.
JOZEPHUS, of DE ZEGEPRAAL DES BIJGELOOFS EN DER
ARISTOCRATIE. Nationaal Toneelspel. 1790.
DE HOLLANDSCHE VADERLANDER; een waare geschiedenis van
het laatst der agttiende eeuw. 1790.
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DE ZEGEPRAAL DER MENSCHLIEVENHEID OVER DE DWEEPERIJ
EN HET BIJGELOOF; of de HEILRIJKE VRUGTEN DER
VOLKSVERLICHTING IN VRANKRIJK. 1790.
HET TONEEL DER ZEGEVIERENDE MENSCHLIEVENHEID,
WAARE VRIJHEID EN WEZENLIJKE RECHTEN VAN DEN BURGER,
IN HET VRIJE VRANKRIJK; of DE ZEGENRIJKE GEVOLGEN DER
OMWENTELING. behelzende: ELIZE, of de afschaffing der Kloosters
in Vrankrijk. Toneelspel. DE FRANSCHE VADERLANDER. Toneelspel.
DE RANG ZONDER VERDIENSTEN, of afschaffing van den Adel, de
Tijtels, Wapens en het Livrei, enz. Toneelspel. DE SCHIMMEN van
KAREL DEN NEGENDEN en CATHARINA DE MEDICIS, aan het Hof
van LODEWIJK DEN ZESTIENDEN. Toneelspel. 1790.
DE HOLLANDSCHE WIJSGEER IN VRANKRIJK, veel meer dan een
Roman. Eerste deel. 1790.
DE KONINGLIJKE VLUGT, Nationaal Blijspel. Zeer vrij vertaald naar
't handschrift. 1791.
JACOB; in zes Boeken. 1791.
Om u, mijn waarde Vriend! door dit boekgewurm84, eens vooral, heen te helpen, zal
ik hier die Werken van smaak, (en niet mijne patriottische,) welken thans, (in 't begin
van 1792,) op de pers, ten minsten, in de handen der Heeren Boekverkoopers zijn,
laaten volgen.
ONDERWIJS IN HET SILHOUËTTEEREN. In dit kleine stukje heb ik
eenige weinige gevallen van een goed Vriend voor de mijnen aangenomen,
om het te veraangenamen.
TONEELSPELEN; ontleend uit de Vaderlandsche Historie.
MIJN TEGENWOORDIG VADERLAND, of WIJSGEERIGE
GESCHIEDENIS VAN VRANKRIJK, TOT HEDEN TOE. Ten opzigte
van dit Werk, en de wijze, waarop het in de Waereld verschijnt, moet men
volstrekt deszelfs Voorreden inzien.
SALOMON, in zeven boeken.
JUDAS MACHABEUS.
DE WIJSGEER, Toneelspel, in vijf bedrijven.
DE VRIJE METSELAAR. Toneelspel.

84

eindeloos sloven met (het noemen en maken van) boeken.
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DE KLUGTEN DER GEKROONDE STERVELINGEN; of DE HOOGE
SCHOOL DER WIJSGEEREN. Behelzende eenige vrolijke Toneelstukjes.
Nog andere stukken, die in grooter en kleiner werken staan ingelijfd te worden, en
die het mij, voor als nog, niet vrij staat optegeven.
Onder de Werken, welke door ongelukkige toevallen verloren zijn, behooren
dezen:
HET LEVEN VAN FLIP VAN BOURGONJE. Waarvan men de
toepassing voor den lezer overlaat.
De Copie van dit Werk is, door de Heeren Signors, toen de Boekverkoper
SPANOGHE85 te Antwerpen geplunderd werdt, met zeer veel staatsie, als een kettersch
boek, verbrand.86
HET TOEKOMEND LEVEN; of DE HEMEL DER VERDRUKTE
VOLKEN, EN DE HEL DER DWINGELANDEN.
Wat al boeken! zult gij ongetwijffeld uitroepen. Maar heb geduld, mijn Vriend! In
't vervolg mijner Geschiedenis zal ik uwe verwondering een weinig te gemoet komen

85

86

Cornelius-Martinus Spanoghe (1758-1809), sinds 1781 actief in de boekhandel te Antwerpen.
Spanoghe deed zich in publikaties kennen als ‘Vijg’, aanhanger van de verlichte politiek van
Jozef II. Hij gaf in 1789 het eerste te Antwerpen verschijnend politieke dagblad uit, de
Dagelyksche Mercurius, maar erg dankbaar waren de meeste Brabanders hem daarvoor niet.
Op 2 december 1789 werd de winkel van Spanoghe, ‘Au Cabinet Littéraire’ in de Lange
Nieuwstraat, naast de St.-Niklaaskapel, geplunderd. De verbranding van de complete inventaris
vormde een vreugdevuur van de Brabantse patriotten, wier leider Vander Noot het roer
overnam. Omwille van de dramatiek laat Paape een van zijn pennevruchten als een ketters
boek verbranden. Van een aanslag op kopij van Paape is niets bekend, maar met de kwalificatie
‘kettersch boek’ wordt wel herinnerd aan het vuur van de Inquisitie.
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Tiende brief
Algemeene gronden en regels der vrolijke wijsgeerte, ter regeling
van des schrijvers volgend gedrag.
Alvoorens verder te gaan, mijn Vriend! zal ik u de algemeene gronden en regels der
vrolijke Wijsgeerte voor mijn volgend gedrag, welken ik te Rotterdam ontwierp,
(zijnde mijn laatste schrijfarbeid in mijn gewezen Vaderland,) en die ik naderhand,
en nog telkens vermeerderde, opgeven. Ze zijn niet in order op elkander volgende,
vermits ik ze schreef, zo als dezelve mij te binnen schooten, doch dit doet zo weinig
ter zaak, dat, als ik het u niet gezegd had, gij het niet bemerkt zoud hebben.
***
De Waereld verandert heden voor mij geheel van gedaante. Mijne volgende
omstandigheden zullen zeer veel van mijne vorige verschillen: de meesten derzelven
zullen gansch nieuw voor mij zijn.
Hoognoodig is het derhalven, eene nieuwe Constitutie87 in mijn zelfbestuur
intevoeren. Wanneer ik mijn ouden tot hier toe gehouden slenter88 vol wil houden,
dan zal ik allerwegen de kwelling, het hartzeer en de tegenspoed in den mond loopen.
Om nieuwe Wetten voor mijn hoofd en hart te ontwerpen, moet ik mij de noodige
kundigheden, zo ten opzigte van mij zelve, als van het geen rondom mij is en zijn
zal, aanschaffen
Volgens het algemeen gevoelen, ben ik thans een Ongelukkige!
En waarom?
Met agterlaating van alles, - ten minsten, in de onzekerheid of mijn armoedje mij
wel volgen zal, sluip ik, even als ware ik een betrapte kwaaddoender, uit mijn
Vaderland.
Ik ben aan eene menigte van gevaaren blootgesteld: mishandeling en
gevangenneeming zijn er geene der minsten van.
Ik ga, met een ligte beurs, onder een vreemd Volk zwerven.
Voor eeuwig gebannen te worden zal voorzeker mijn deel worden.
Nooit, - nooit zal ik mijn Vaderland weder zien.

87
88

grondwet.
sleur, gewoonte.
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De gevolgen hiervan zijn onoverzienlijk.
Heeft nu het algemeen gevoelen geen gelijk, wanneer het mij onder de
ongelukkigen telt?
Maar, - wat is het algemeen gevoelen?
Ten grootsten deele, louter vooroordeel!
Dan is het niet altoos vooroordeel!
Dan moet ik zien, wat het in dit mijn tegenwoordig geval zij!
Ik sluip, als op wolle zoolen, in de duisternis, verkleed, beschilderd, enz. uit mijn
Vaderland! dit is waar! - Maar, enz.
[Ik moet hier etlijke regels weglaaten, om dat ik hier geen ergernis wil geven, en
elders breedvoerig deeze verdediging van mijn Patriottismus zal inlassen.]
- Derhalven ben ik, in dit geval, niet ongelukkig. - Zelf zou ik het niet zijn, wanneer
mij dat geene overkwam, om het te ontlopen ik verpligt ben, zo veele voorzorgen te
gebruiken.
Ik heb niet veel; dus kan ik niet veel verliezen, en verlies ik het, de goede God
heeft mij een fonds bezorgd, waar uit ik het verloorene, door eene verdubbeling van
vlijt, kan wedervinden. Ik heb geleerd mij met zeer weinig te behelpen. Overal vind
men brood en water, en, behalven dat dit een veel gezonder voedzel is, dan men wel
denkt, smaakt het mij beiden bij uitstek wel.
De gevaaren die mij thans, [nog in 't Vaderland zijnde,] omringen, zijn reeds, ten
grootsten deele, op mijne twee valsche paspoorten en mijne bruine boerenkleur
afgestuit, en morgen ontzeil ik de overigen, voor wind en stroom, binnen weinige
uuren.
Een ligte beurs was ten allen tijden een bij uitstek lelijk artikel: maar geen
zwaarigheid! wij zullen de vertering naar onze neering inrigten! En, zo dra ik een
veilig hoekje op Gods aardbodem vind, waar ik slechts schrijven kan, dan zal de
teeringziekte van mijn beurs zig spoedig herstellen. - Zulk een schrijfhoekje, al was
het dan in een strooije of kleije hut, is er buiten allen twijffel in Braband te vinden.
Gebannen te worden strekt mij, enz.
[Het overige ten dezen opzigte, zult gij in een ander boek lezen.]
Nooit mijn Vaderland weder te zien, zou misschien eenigen indruk op mij maaken;
wanneer ik in staat was, om het te willen en te kunnen wederzien, in de tegenwoordige
omstandigheden. Een Wijsgeer vind overal zijn Vaderland.
Ik ga onder een vreemd Volk zwerven! - Des te beter! Mijn hart heeft altoos ten
sterksten getrokken, om de waereld wat dieper in te wandelen. Wanneer ik regt uit
zal spreken, dan gaat het mij volgens het spreekwoord:
‘Smijt mij waar ik wezen wil en ik rol er van zelf!’
De onoverzienlyke gevolgen van dit alles kunnen zo wel goed als kwaad
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zijn, en het is waarschijnlijk dat ze goed zullen wezen; want ik denk mijn uitterste
best te doen, om ze goed te maken.
En derhalven, met hooggunstig verlof van het algemeen gevoelen: GERRIT PAAPE
is niet ongelukkig.
Maar! ben ik dan gelukkig?
Tot nog toe niet; - maar ik ben op den weg, om het te worden. Ik heb slechts goede
maatregelen te nemen; de lessen der vrolijke Wijsgeerte te volgen, en mijn geluk of
ongeluk niet aftemeeten, volgens de beoordeelingen en maatstokken van mijne
buuren; maar volgens mijne eigen bevinding.
Vooraf echter moet ik vaststellen, als een heilige wet, waarvan niets mij zal beletten
af te wijken:
Dat ik de Waereld uit het zelfde oogpunt zal blijven beschouwen, waar uit ik haar
steeds beschouwd heb, - dat zij, om dit mijn tegenwoordig geval, noch haatlijker,
noch belachlijker in mijne oogen zal worden! dat ik haar, over 't algemeen genomen,
daarom geen meerder verwijten89 zal doen, of de verdiende bespotting zal vergrooten!
- Dit vordert mijne eer; dus zou ik slechts vooroordeel en partijdigheid verraaden.
Dit belet echter niet, dat ik de waarheid zal blijven spreken en schrijven, - dat ik
de gebreken der waereld zal blijven berispen, en mij nu slechts tot wat meer bijzondere
gebreken zal bepaalen, die, ten minsten in onze eeuw, nieuw zijn, en die mij wat
nader betreffen Dat ik de gezwooren Vijand van alle Onderdrukkers des Menschdoms zal blijven!
dat ik hen overal, met die wapens, welken God mij gegeven heeft, zo gedugt zal
aanvallen en op den huid komen, als mij mooglijk is. - Dat ik, - als weetende, dat
hij, die kaatst, den bal verwagten moet, - mij deswegens alles zal getroosten, wat er
op deeze kaart zit! - evenwel zonder ooit een vrijwillige Martelaar te worden; - maar
de gevaaren ontwijkende, al waar ik kan.
De gebreken ten strengsten agter her zittende, zal ik echter de toegeeflijkheid en
verdraagzaamheid, zelve zijn, met betrekking tot de Perzoonen! - Een of twee
Perzoonen uitgezonderd, waaromtrent ik niet geloof, dat ik mijn zwak zal kunnen
overwinnen, van hen mijne billijke ongenade, zo lang ik leef, op allerlei wijzen te
doen gevoelen.
Alle Menschen, in alle landen waarheen ik geschokt zal worden, zal ik aanzien
als mijne Broeders.
Mijn brood zal ik gaarne met hen deelen; maar, zij moeten mij ten goede houden,
dat ik hunne dwaasheden zal belagchen. - Op hun beurt kunnen zij mijne grillen
hekelen, zo lang en zo hevig als het hun zelf gelusten zal.
De spotprenten, schimpschriften, enz. voor zo verre ze mij betreffen, zal
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In editie 1792: varwijten.
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ik, wanneer ze mij ten geschenke aangeboden worden, aanneemen; bij mijne andere
rariteiten wegsluiten, en ze lezen of zien, zo dra ik gebrek aan uitspanning zal hebben.
Zo er iemand zig vermoeijen mogt, om mijne Werken te beoordeelen, te berispen,
of in een zot daglicht te stellen, zal ik, als de gelegenheid het toelaat, zijnen arbeid
lezen; het goede, dat er in mogt zijn, mij ten nutte maaken, en, voor het overige, hen
nooit antwoorden of wederleggen.
Ik zal mij, al daadlijk naar mijne aankomst, naar de huishouding der Volken
schikken. Hunne onschuldige zeden en gewoonten, zullen de mijnen zijn, zo dra ik
ze kennen zal.
Onder een rietendak zal ik even zo vergenoegd leven als in een vorstlijk paleis.
Ik zal, in weerwil van alle ergernis en verdenking, de Menschen leeren kennen,
overal en daar ter plaatze, waar ze het best gekend kunnen worden; het zij in een
kroegje, in de kerk, in een kleije hut, of in een paleis. Mijn gespaarde overwinst zal
ik aan deeze kennis te kosten leggen, en er, ten behoeve mijner Lezers, het beste
gebruik van maken, dat ik zal kunnen.
Dan zal ik de eenzaamheid zoeken, en boeken maken, - zo lang als mijn Lezers
dezelven kopen willen.
***
Nu volgen er nog eenige kleinigheden, waarmede ik u al of niet zal lastig vallen, zo
als het mij in 't hoofd zal komen.
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Elfde brief.
Verblijf van den schrijver te Antwerpen. Zijn besluit, om naar
Brussel te verhuizen.
Het geen veel toebragt, om mijn afkeer tegen de plaatslijke omstandigheden van
Antwerpen te overwinnen, was, vooreerst, het goed Gezelschap mijner
Medelandgenooten, waaronder ik verscheiden waardige Vrienden wedervond. Ten
tweeden, het ruime veld, dat mij geopend werd, om Menschen, en wel van het
zonderlingste soort, te leeren kennen: ik zag hier, als 't ware, een geheel nieuw Geslagt
voor mijne Onderzoekgraagte verrijzen. De Signors waren als zo veele leerzaame
boeken voor mij, en vermits ik, een geruimen tijd lang, geen boeken had, (uit hoofde
der moeilijkheid om ze in Braband ingevoerd te krijgen,) kwam mij dit zeer wel te
pas. Ten derden, de verruklijke en onafschetsbare heerlijke wandelwegen, die men
buiten Antwerpen vind. - Het vermaaklijke, schoon eenzaame Oord, Stuivenberg90,
trok vooral mijn aandagt. Daaglijks bewandelde ik dien gelukkigen grond, waar ik
de beste genoegens van mijn geheele leven smaakte! Ik zou er waarlijk sentimenteel91
geworden zijn, had ik er langer genot van kunnen hebben, en voor deeze zielkwaal
heb ik altoos bang geweest. De Hemel schikte het dus al weder ten goede, door mij
uit dit mijn Eden te drijven! - dit mijn Eden, zeg ik, want voor een ander was het dit
niet. Ik ging er eens heen, met mijn Vriend *** die pas uit Holland kwam. Hij had
in mijn Wijsgeer van Stuivenberg gelezen, en verlangde het te zien. Wij hadden het
genoegzaam omgewandeld, zonder dat ik hem gezegd had, dat wij op Stuivenberg
waren, verwagtende, dat hij den Leeuw uit deszelfs klaauw zou kennen. Eindlijk zei
hij vrij geemlijk: Dit is hier een akelige, doodsche wandeling! Zijn wij niet haast op
Stuivenberg? - Ik sloeg den naasten weg naar huis in. Gij hebt er reeds geweest! gaf
ik hem ten antwoord.
Wat is het goed, dagt ik naderhand, dat al de Hollanders en Brabanders dit
Stuivenberg zo fraai en genoeglijk niet vinden als ik! - Wat zou er anders van mijne
lieve eenzaamheid worden, en hoe veel aanstoot zou ik in deeze smalle
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bos buiten het centrum van Antwerpen; volgens de Brieven van eenen gevlugten Hollander,
p. 138 vergoedde de kwaliteit van de wandelwegen alle in Antwerpen doorstane ontberingen.
overgevoelig; na de verschijning van Feiths Julia in 1783 steeds sterker een verdacht adjectief.
‘Gelovigen’ blijven determ ‘sentimenteel’ zeker tot 1800 als positief begrip gebruiken voor
‘verfijnd gevoelig’.
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paadjes niet moeten lijden! - Bekoorlijk Stuivenberg! neen! ik ben veels te gelukkig
in uwe stille dreeven geweest, dan dat ik u ooit vergeeten zou!
Vermits ik u toch op Stuivenberg gebragt heb, mijn Vriend! moet ik u nog een
staaltje van Antwerpsche wraakgierigheid leveren.
Daar ter plaatse vind men eene zindelijke Estaminé.92 Hier had men toenmaals bij
uitnemenheid goed oud bier, bekend onder den naam van Varkensleuvens.93 Zomtijds
ging ik derwaards, en dronk mijn pintje, meer kon ik er niet van verdragen. Eens, in het beste Gezelschap van de waereld! - beving mij de lust, om op een klein hoekje
van den glasraam, op een ruit het volgende vaarsje te schrijven.
Ik, een gebannen Patriot,
Kom hier mijn Varkensleuvens drinken,
Zo iemand deel neemt in mijn lot,
Laat hij, op mijn gezondheid, klinken.

Toen nu de Signors meester werden, hebben zij, (zo als mij verzekerd is,) om deeze
vier onschuldige regels te vernietigen, den geheelen raam kort en klein geslagen en
verbrijzeld, en stonden op het punt, om de geheele herberg, deswegens, in den brand
te steeken.
Meerder zal ik u van Antwerpen niet zeggen. Ik heb dienaangaande reeds alles
verbruikt en vertelt, wat ik er zag, hoorde en ondervond, in mijn Hollandschen
Wijsgeer in Braband, en elders.
Het Brabandsch Patriottismus, die hoogte beklimmende, dat ik gemaklijk deszelfs
zegepraal voorzien kon, besloot ik naar Brussel te verhuizen.94
Alvoorens ik Antwerpen verlaat, moet ik u melden, dat ik aldaar Christoffel, de
Zoon van mijnen vriend Thomas, agterliet. Hij had sterke vorderingen in de poëzij
gemaakt, maar was teffens onvergeeflijk onachtzaam, op alles wat de voortbrengzelen
van zijn vernuft betrof. Ik geloof, dat hij regttijdig dit tijdelijke met het eeuwige
verwisseld heeft.95 Ik had hem om eenige verfstoffen
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kroeg, hier van Hollandse kwaliteit. Spreekwoordelijk Hollands was de ‘zindelijkheid’, ja
zelfs een toeristische attractie. Waar de Antwerpse kroeg het adjectief ‘zindelijk’ krijgt, heeft
het een pluim van de Nederlandse bezoeker verdiend.
populair bier uit Leuven; zie noot 70.
Na de bestorming van de winkel van Spanoghe op 2 december was het voor veel
Noordnederlandse ballingen in Antwerpen duidelijk dat een beter heenkomen gezocht moest
worden. Hij beweert te zijn vertrokken toen de overwinning van het Brabants patriottisme
te voorzien was. Dat was vermoedelijk wat dagen vóór 2 december Daarbij zou hij ‘in de
helft van December 1789’ in Duinkerken arriveren. Tussen Antwerpen en Duinkerken, en
voor half december, verbleef Paape nog in Brussel en reisde hij vervolgens via Gent en
Brugge.
Christoffel van Dijk overleed in 1791. Hij was zijn leermeester in het waaierschilderen, Gerrit
Paape, gevolgd naar Antwerpen. Van Dijk bleef er hangen. Vergelijk: E.P. de Booy en J.
Engel, Van erfenis tot studiebeurs. De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft.
Delft 1985, p. 293.
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verzogt; hij zond mij een peperhuisje96 vol van het begeerde. Ik zag dat het papier
beschreven was, en vond deszelfs inhoud een eigenaartig vaars te wezen. Jammer
was het, dat hij het niet in zijn geheel had. Ik deed onderzoek naar het slot van dit
vaars, maar Christoffel geloofde voor 't naaste, dat hij, er voor een plaquet
laarzensmeerzel op hebbende laten haalen, het zelve weggesmeeten of verbrand had.
Vermits mijn tijd, om grooter brief te schrijven, heden een weinig bepaald is, zal
ik dit vaarsje zo als het is, hier bij voegen. Lees het, ter liefde van mij, en ter
verdienstlijke nagedagtenis van den zoon van mijnen waardigen en wijsgeerigen
Thomas. Het droeg den volgende tijtel.

Ode aan de geestlijkheid.97
Ik waag het, weleerwaarde Stoet!
Schoon een gemeene Leek, uw grootst gebrek te zingen;
Uw duldeloozen overmoed,
Die, veelal bot gevierd, de waereld waant te dwingen.
Begluur mij met geen stuursch gelaat!
Een stoute tegenspraak zou slechts uw trotsch bewijzen.
't Is billijk dat de Leek uw fouten gadeslaat
Hij deed uw Leer te kort zogt hij u steeds te prijzen.
Gij, Vrienden van de needrigheid!
Rechtaarte Herders! neen! gij zult mijn Zang niet wraaken!
Gij wraakt den Dichter, die u vleit;
Wiens onbeschaamde tong, u durft tot Goden maaken.
De Lof, zo ruim u toegedeeld,
Verwekte in mij geen nijd! Gij zijt dien overwaardig!
Maar, komt ze u heden toe, - uw hart draagt Adams beeld.
Door overmaat van lof word ligt een mensch hovaardig.
Wie treed dus fier den kanzel op,
Met gladgestreeken bef en opgerolde hairen?
Die, met een opgezwollen krop,
Een winderig Acteur, van verr' poogt te evenaaren?
Wie slaat van daar het oog alom,
Om, in der hoordren oog, 't ontzag voor hem te lezen.
Terwijl hij zich verbeeld de stem van 't Christendom,
De pronk der hooge School, - een Engel Gods te wezen?
Hij blaad de gansche Bijbel door;
Legt, met een diep gepeins, een reeks geleerde vouwen.

96
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papieren puntzak, veelal in gebruik voor specerijen of andere waren.
Hier en daar een grove fout ingesloopen zijnde, heb ik die verholpen, en ook de spelling een
weinig beschaafd [noot van Gerrit Paape].
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Hij vordert eerbied en gehoor,
En wee hen! die hun heil hem niet geheel vertrouwen.
Hoe lieflijk klinkt zijn stem in 't rond!
Hoe roltze op toonmaat voort! hoe dwingt zij elk tot luistren!
Hij leest de text, waarop hij zijn verklaring grond;
Indien 't verklaring heet, dat klaar is te verduistren!
‘Geleerde Man! dus denkt de Leek,
Terwijl hij de oogen sluit, de hand houd opgeheven,
Dat heet eerst een Professorspreêk!’
De Preêker merkt de leus, niet duister hem gegeven,
Hij draaft fluks op nog hooger spoor,
Daar niemand, ja! hij zelf, onmooglijk hem kan volgen.
Hij voert orakeltaal, slechts vatbaar door 't gehoor
Hoe greetig word elk woord, als Gods woord, ingezwolgen.
De stigting uit die preêk ontstaan,
Is achting voor den Man, verwondring om zijn gaven:
't Ziet al hem met verrukking aan.
't Roept al hem momplend toe, geleerden! wijze, braaven!

***
Tot dus verre den inhoud van het Peperhuisje. Het spijt mij, u de rest niet te kunnen
bezorgen.
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Twaalfde brief.
De schrijver komt te Brussel. Omwenteling aldaar. Hij vertrekt naar
Duinkerken.
Zo dra ik het Brabandsch Patiottismus onpartijdig onderzogt, en het geheel op zig
zelf alleen staande, zonder de geheime vreemde drijfveeren en bijvoegzelen,
beschouwde, moest ik mij ten hoogsten verwonderen, over de voorbaarigheid van
eenige mijner medeuitgeweeken Landgenooten, die er ten hoogsten mede ingenomen
waren, en er zelf mede speelden. Nu en dan werd ik door deeze verdoolde Lieden
over den schouder aangekeken; het welk ik mij niet aantrok; maar het trof mij, toen
ik in 't vertrouwen gewaarschuuwd werd, dat eenige dezer mijner Lotgenooten er op
uit waren, niet slechts, om mij ten haatlijksten bij de Brabandsche Patriotten
afteschilderen, maar om mij ook aan derzelver wraak te helpen opofferen, - en te
meer trof mij zulks, om dat ik deeze verbijsterden nooit de geringste beleediging had
toegevoegd.
Ik begreep dus de voorzigtigste partij te moeten kiezen, en in tijds Antwerpen te
verlaaten. Men heeft mijn vertrek den naam van vlugt gegeven, en waarlijk het had
er een groote zweem van, schoon het in de daad slechts eene voorzigtige retraite was,
om niet in de overmagt mijner Vijanden verward te geraaken. - Zo veel heeft het in,
mijn Vriend! om, zelf maar al schertsende, de waarheid te zeggen98, - die ik echter
zal blijven zeggen, al wierd ik dan den aardkloot rondgejaagd!
Brussel was het aangenaamste verblijf, het welk men zig kan voorstellen. Ik voorzag
wel, dat dit ook al geen blijvende plaats voor mij zou wezen, en verloor daarom geen
een oogenblik, het welk ik, ter bezigtiging van deeze groote stad en haaren omtrek,
besteeden kon.
Zo wel Brussel als de overige Brabandsche en Vlaamsche steden, welken ik bezogt
heb, heb ik reeds in mijne opgemelde Werken beschreven. Ik zal er daarom hier
verder niets van zeggen.

98

Zinspeling op de bekende frase van Horatius in zijn eerste Satire: ‘ridentem dicere verum,
quid vetat’ - wat is er mis mee, om lachend de waarheid te zeggen? Gewoonlijk wordt het
‘ridentem’ vervangen door ‘ridendo’, maar voor de betekenis maakt dit niet veel uit. Paape
gebruikte dit citaat met enige regelmaat als motto. Zo voegde hij zich ogenschijnlijk in de
‘milde’ Horatiaanse traditie van de satire: slechts ondeugden in het algemeen werden gegispt.
Sommige kritische lezers beschuldigden de satiricus nadien van ‘personalizeeren’, zoals dat
in het satirisch werk van de ‘scherpe’ Juvenalis gewoon was. Met zijn verwijzing naar
Horatius wekt hij de indruk een braaf satiricus te zijn.
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Eindlijk zou het vijfde bedrijf99 van het Brabandsch Patriottismus gespeeld worden.
Men was in gereedheid om den aanval te doen, en zij, die er zig tegen verdeedigen
moesten, waren, of op een schandlijk verraad, of eene lafhartige vlugt bedagt.
Ik begeerde echter dit ellendig schouwtoneel niet te verlaaten, alvoorens het gordijn
gevallen zou wezen. Ik wilde, zo als ik te Amsterdam gedaan had, eerst het einde
van deeze rampzalige klugt zien, en dan mijns wegs wandelen, wel verzekerd, dat,
daar deeze armhartige Patriotten, in die eerste oogenblikken, zo veel met zig zelve
te doen zouden hebben, zij mij wel vergeeten zouden.
Armhartige Patriotten? - versta mij wel, mijn waarde Vriend? - Daar door versta
ik alleen de zulken, die het zotste bijgeloof en de allesverdrukkende aristocratie ten
dienste stonden, en geenzins die braave en waardige Vaderlanders, welken zig
naderhand, onder den naam van Vonkisten100, enz. bekend maakten, en die hun
Patriottismus op den leest van Vrankrijk schoeidden.
Bij een van de laatste soort had ik mijn intrek: doch hij zelve was toen, beneffens
den Hertog van Ursel101, uitlandig. In die algemeene verbijstering maakten de
Brabanders zelf geen onderscheid tusschen dit tweeërlei soort van Patriotten; en van
hier hunne allernaauwste verééniging voor hunne zegepraal, en de schreeuwende
vervolging van den dweepzieken hoop tegen de echte Beminnaars der Vrijheid, na
dat de Keizerlijken verdreven waren.

99

100

101

de dramatische afloop. Paape lijkt bij de beschrijving van de gebeurtenissen in Brussel en
Brabant te aarzelen tussen de genre-aanduidingen ‘tragedie’ en ‘klucht’, maar toneel en
bijgevolg onecht is het in zijn ogen zeker.
aanhangers van de democratische beweging van Jan Frans Vonck (1743-1792), gericht tegen
de nieuwe ‘conservatieve’ machthebbers rond Hendrik Vander Noot. Deze advocaat was
een overtuigd democraat en hij had zich verzet tegen het Oostenrijks despotisme. In 1789
leidde hij in feite de opstand. Na de overwinning van het Brabants-patriottische leger werden
Vonck en zijn aanhangers uit de regering geweerd door de ‘traditionele’ patriotten rond
Vander Noot. Eind 1789, begin 1790 ontstond de groepering van de Vonckisten die het tegen
de voormalige medestanders rond Vander Noot opnamen. Uiteindelijk vluchtte Vonck naar
Rijsel en net als Paape wachtte hij in Frankrijk betere tijden af.
Wolfgang-Guillaume, derde Hertog van Ursel en Hoboken (1750-1804), maakte als militair
carrière in keizerlijk leger. Zijn bemiddeling in 1787 ten gunste van de Brabantse
‘revolutionairen’ maakte hem weliswaar in Brabantse ogen tot een geschenk van God, maar
zijn militaire superieuren zagen dat anders en zij zorgden voor straf-overplaatsing van D'Ursel
naar de Balkan. Toen hij daar hoorde van de arrestatie van zijn eigenzinnige vrouw en van
de ontbranding van de Brabantse Revolutie in 1789, verliet hij de Oostenrijkse dienst. De
strijd was goeddeels gestreden toen D'Ursel, die veel aanzien genoot en sympatiseerde met
Vonck, op 24 december 1789 als held in Brussel arriveerde. D'Ursel, om wie een tijd de geur
van heiligheid hing, werd gemist om zijn militaire inzichten. Begin 1790 werd D'Ursel
benoemd tot minister van oorlog, maar lang duurde dat ministerschap niet. Toen Vander
Noot de Brabantse revolutie monopoliseerde, vielen Vonckisten als D'Ursel in ongenade.
Voor Paape vertegenwoordigden Vonck en D'Ursel niettemin het acceptabele Brabants
patriottisme. Biographie Nationale dl 25 (1930-32), 929-941.
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Mijn Barbier onderrigtte mij het eerst, wat de geschiedenis van dien dag zou wezen.
Hij vertelde mij, dat men voorgenomen had, een aanval op het Keizerlijk Garnizoen
te doen, ten einde het, en de stad en ten lande uit te drijven. Dus, mijn Heer! voegde
hij er bij; zo God en zijne Heiligen mij niet bewaaren, zou dit wel de laatste keer
kunnen zijn, dat ik de eer had van u te scheeren; vermits ik mij verbonden heb, om
in dien aanval mede mijn best te doen.
Ik kon, volgens de wellevenheid, niet anders doen, dan hem de hulp van de heilige
Moedermaagd, van de heilige Petrus, Paulus en van nog verscheiden anderen zijner
begunstigde Heiligen toetewenschen! - De volijverige Jongen versleet mij voor een
allerbest Brabandsch Patriot. Wat er van hem geworden zij, weet ik niet. Na dat
tijdstip, heeft hij zijn mes niet weder op mijne kaakebeenen gezet, en heb ik hem
nooit weder gezien.
Even voor dat de aanval begon vond ik de Madame van het huis, waar ik mijne
kamers had, druk bezig met windzels, verbanden, plukzel102 enz. Dat is uit voorzorg!
zei ze tegen mij. Goede voorzorg schaad niet, gaf ik ten antwoord: maar mag ik ook
weten, waartoe dit alles dienen moet?
Om de gekwetsten te verbinden.
Dan zal het er hevig toegaan!
Twijffel daar geen oogenblik aan! Er zijn etlijke duizenden Patriotten gereed om
den aanval te doen, en van Gend worden er nog een menigte gewagt. - Zo daadlijk
te vijf uuren beginnen ze.
Dan moogt gij uw voorraad van plukzel en verbanden wel schielijk wegzenden.
Schielijk wegzenden? - Hoe dat? Als de aanval zo geschied?
Wel nu? Het plukzel moet immers wezen, daar de gekwetsten zijn?
Zekerlijk.
Die zullen immers hier niet komen?
Zij zullen wel.
En hier op gaf Madame mij een breedvoerig verslag van de schikkingen, die zij
gemaakt had, om, naamlijk, de voorkamer tot een verbandhuis te doen dienen,
werwaards alle de gekwetsten van dat kwartier zouden heen gebragt worden, ten
einde ze aldaar te verbinden.
Onder dit verhaal, begon het schieten al vrij hevig, niet verre van ons af. Winkels
en huizen werden geslooten, en alles verlicht. Ik ging naar de voorkamer, maar vond
er niemand. Ik vroeg waar de Chirurgijn was, die de gekwetsten, wanneer zij
aangebragt zouden worden, verbinden zou?
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verband, tot draden uitgehaald linnen of katoen
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Dan, - aan een Chirurgijn had niemand gedagt! - Dit onontbeerlijk vereischte was er
niet.
Madame keek mij, en ik haar aan.
Wildet gij zo goed zijn, zei ze tegen mij, om dien post op u te nemen?
Heel gaarne! antwoordde ik, en zie daar in een oogenblik alle zwaarigheid
opgeruimd!
Nu was ik Chirurgijn; maar zonder iets van de Heelkunde te verstaan, en zonder
eenige werktuigen, of zalven, of pleisters! - Men droeg mij dit ambt op, zoo als de
meeste ambten begeven worden. - De bekwaamheid en het noodige moest door den
tijd komen.
De Geschiedenis dezer Omwenteling is u bekend. Ik zal er daarom geen verhaal
van doen. Etlijke uuren, geduurende den nagt, werd er van beide zijden een hevig
vuur gemaakt. Een gedeelte daarvan kon ik, uit een venster, op de agterkamer, zien.
Voor dit venster zettede ik mij, en zag, al wat er te zien was, wagtende op gekwetsten.
Naar het veelvuldige schieten gerekend, maakte ik staat op een grooten hoop aan
stuk geschooten Patriotten!103 - en echter daagde er niemand op; waarom ik juist niet
kan zeggen, dat ik bedroefd was; want hoe het verbinden mij ter hand gestaan zou
hebben, kunt gij gemaklijk gissen.
Mijn verwondering deswegens verdween, bij het aankomen van den dag, geheel
en al. Schuins tegen over ons huis was een straat, die met het Park gemeenschap had.
Hier stonden eenige Zoldaaten, met een stuk kanon, omtrent halver weg. Deeze post
werd, op de volgende wijs, geattacqueerd. Zomtijds kwamen er twee, drie, vier, en
meer Patriotten, voorbij ons huis; keeken eens om den hoek van het bezette straatje,
en schooten, wanneer zij hun kans schoon zagen, op de Zoldaaten. Dan gingen deeze
Aanvallers weêr naar elders, en, kwamen er dan weder andere Patriotten, bij geval,
door onze straat, dan werden dezen weder de Aanvallers; keeken insgelijks om 't
hoekje, en gaven vuur. Nu en dan gebeurde het, dat de Zoldaaten tot aan het einde
van de straat kwamen; maar de Patriotten hadden de voorzorg gebruikt, om alle de
huizen open te doen zetten, zo dat, wanneer de Zoldaaten slechts de geringste
beweeging maakten, om af te komen, de Aanvallers zig daadlijk zoek maak-
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De hier beschreven veldslag zonder slachtoffers is vermoedelijk die van 11 december 1789
's avonds. De opstandige burgers hadden zich op 10 december in de Brusselse benedenstad
verzameld, maar de keizerlijke troepen reageerden niet. Er was bevel gegeven om de burgers
bij eventuele gevechten te ontzien en burgers wáren de revolutionaire Brabanders. De
‘confrontatie’ op 10 december verleidde veel Brabanders en Vlamingen in Oostenrijkse
dienst om te deserteren. Op 11 december gingen de patriotten in de aanval: door onvermogen
schoten zij collectief mis. De keizerlijken konden wel raak schieten, maar zij mochten en
wilden niet. De fluwelen veldslag in de straten van Brussel van negen tot elf 's avonds vormde
de inleiding tot de Oostenrijkse nederlaag die in de daaropvolgende dagen zijn beslag kreeg.
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ten, en de Verdedigers geen sterveling in onze straat zagen, waarop zij hun kruid en
lood verschieten konden. - En aldus ontdekte ik het geheim, waardoor de Patriotten
ongekwetst bleven. - Maar, zult gij mooglijk vraagen: sneuvelden er dan niet veele
Zoldaaten? - o Neen! mijn Vriend! want al de Patriotten, die ik heb zien schieten,
schooten of te hoog of te laag; de meesten hunner hadden nooit een snaphaan in
handen gehad.
Dit spel had een geruimen tijd geduurd, toen ik, gemeenzaam wordende met dit
nietsbeduidend gevaar, bijna het slagtoffer mijner ontijdige nieuwsgierigheid zou
geworden zijn.
Ik stond, op de voorkamer, (mijn Verbandhuis,) door de glazen, dit goede werk
aantezien. Eenige Patriotten hadden gevuurd en verdweenen oogenbliklijk. De
Zoldaaten kwamen de straat uit, en, zekerlijk wrevelig geworden zijnde over deeze
geduurige teleurstelling, deeden zij een schot op de huizen. De kogels ketsten tegen
de borstweering van de voorkamer, waar ik stond. Hadden zij twee à drie duimen
hooger aangelegd, - ik zou voorzeker, - tot blijdschap mijner aanzienlijke Vijanden,
- geen boeken meer geschreven hebben. - Ik verliet deeze gevaarlijke post, en pakte
alles bij elkander, wat ik naar Vrankrijk dagt mede te nemen. - Zulke Aanvallers en
zulke Verdedigers! - dagt ik: helaas! Jozephus moet het verliezen.
De Patriotten wonnen het spel eindlijk, en de Keizerlijken vertrokken. Ik kreeg
tijding, dat de Gendsche Patriotten in aantogt waren, en nog voor den avond te
Brussel zouden zijn. Dat men, onder eene menigte anderen, ook mij gedoodverfd
had, en dat er, onder deeze Gendsche hulpbenden, een Hollander zig bevond, die
mij, te Antwerpen, dikwijls een heel klein glaasje jenever, voor twee stuivers, getapt
had, welke beloofd had mij te zullen aanwijzen en leveren; want een menigte
Antwerpenaars bevonden zig onder dien trein. enz.
Dit zijn genoegzaam dezelfde woorden van den waarschuuwenden brief, dien ik
ontving. - Ik zag dat de klugt uit was, en dat, wilde ik niet verdrongen worden, ik
hoe eerder hoe liever dit Parterre104 verlaaten moest. Een mijner goede Vrienden
haalde een paspoort op zijn eigen naam en gaf het mij. Den volgenden morgen verliet
ik Brussel en reed met de Deligence op Gend.
In deeze stad werden wij door een menigte gewapende Patriotten, bij 't inkomen
van de poort omsingeld. Dat zal er op aan komen! - dagt ik, en vergaderde al mijne
kloekmoedigheid. Ik stak mijn hoofd door een der gaten van de Deligence, en hoorde,
dat het loutere nieuwsgierigheid was, om te weeten hoe de zaaken te Brussel stonden;
want van al het voorgevallene bij de zegepraal wist men hier nog niets. De
patriottische correspondentie was zo juist,
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stukje grond op dit ondermaanse, deze verblijfplaats; dat hier de gelijkvloerse zitplaats van
de toeschouwer herinnert aan de schouwburg hangt uiteraard samen met de gespeelde
tragi-komedie van de Brabantse Revolutie; vgl. noot 78.
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zo vlug en welgeregeld, dat men, zedert zesendertig uuren, te Brussel er niet om
gedagt had, om de Gendtenaars, hunne Buuren en Bondgenooten, door een Expresse
(nog geen agt uuren rijdens van hen af,) te laaten weten, dat zij overwonnen hadden.
Nu zag ik, dat er geen gevaar was. Ik sprak, met een Vlaamsche tongval, en al de
Brabandsche spreekwijzen, die mij bekend waren, de menigte aan, en verhaalde hen
de geheele gebeurtenis, en zelf veel meer dan er gebeurd was, of dan er ooit gebeuren
kon. Men gaapte mij van alle kanten aan. De toehoorders groeiden derwijzen in getal,
dat ik mijn stem hoe langer hoe meer verheffen moest. - Na geëindigde predikatie
ging er, onder een verdoovend handgeklap, een nog verdoovender geschreeuw van
Vive les Brabançons! op. - Zij, die mij eigenlijk onderzoeken moesten, gaven mij de
hand en vroegen mij naar niets. Mijne andere Reisgenooten werden tot op het hemd
toe onderzogt. Ik wandelde in vrede naar het Logement den gouden appel105, van
waar de Bergie op Brugge106, den volgenden dag stond aftevaaren.
Hier vond ik een Kapitein der Patriotten, met zijne onderhebbende gewapende
Manschappen. Hij was alhier gesteld ter naauwkeurigste onderzoeking van alle
Reizigers, die naar Brugge moesten.
Ook hier deed ik een breedvoerig verhaal van de Brabandsche Omwenteling. Ik
dronk een goed glas wijn met den Kapitein, 't welk ik betaalde. Zijne oogen begonnen
eindlijk te draaijen. Toen liet ik hem mijn paspoort en verdere zaaken zien en
onderzoeken, en bij elk stuk, dat hij onderzogt, de triumf der Patriotten, of iets
dergelijks drinkende, verklaarde hij mij ten laatsten, dat mijn zaaken in de uitterste
order waren, en ik veilig vertrekken kon.
Te Brugge komende, stond een Patriot, van een armhartig maakzel, onder de poort
op schildwagt. Hij had het geweer op zijn regte schouder, en nam, met zijn linkehand,
zeer beleefd den hoed tegen mij af: ‘Mijn Heer!’ zei hij, ‘zo ootmoedig als hij kon:
mag ik de libertait107 gebruiken om au te vraagen, oe au naam is?’
Dat raakt u niet! gaf ik hem ten antwoord, en stapte zo fier de stad in, als of ik
Commandant van Brugge geweest was.
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‘afspanning’ te Gent, pal tegenover de aanlegplaats en de watertrap van de barge en grenzend
aan de Leie. Het logement kon beschikken over een groot achtererf met stallingen. In 1717
tafelde Peter de Grote in ‘de gouden appel’. Zie: Leen Charles, ‘Over barges, voerlui en
kroegen’. In: Een trekschuit voor koningen - De Barge tussen Gent en Brugge. Cat.
Bijlokemuseum, Gent 1993, pp. 79-80.
de befaamde ‘keizerlijke’ trekschuit die de naijverige steden Gent en Brugge verbond. Na
een aarzelend begin in 1623 ontwikkelde de ‘barge tussen Gent en Brugge’ zich zeker in de
achttiende eeuw tot een luxueus transportmiddel. De reis van Gent op Brugge duurde acht
uur. Zie: Een trekschuit voor koningen. Gent 1993.
vrijheid; de imitatie van het Antwerps taaleigen behoort traditioneel tot de vermaken van de
Noordnederlander. Vergelijk: Herm. Smout, Het Antwerps dialect. Antwerpen/Amsterdam
1980.
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Meer dan dit, mijn Vriend! is mij van eenig belang op mijn reis naar Duinkerken
niet gebeurd. - Hoe verder ik kwam, hoe minder ijver ik voor het Brabandsche
Patriottismus bespeurde.
In de helft van December 1789, kwam ik te Duinkerken, werwaards mijne
Egtgenoote en Zoon mij eerlang volgden.
Hoe veele kleinigheden en beuzelingen vertel ik u niet, mijn waarde Vriend! maar gij begeert mijne levensgeschiedenis, - en het is mijne schuld niet, dat dezelve
uit kleinigheden en beuzelingen is saamgesteld.
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Dertiende brief.
Tegenwoordige levenswijze van den schrijver. Zijne genoegens en
gerustheid.
Ik heb u vergeten te melden, dat ik, nog te Antwerpen zijnde, in de Haagsche
Courant108 lals, dat ik ten eeuwigsten dage, uit Holland, Zeeland, en, zo mij voorstaat,
ook uit Utrecht, gebannen werd.
Te Duinkerken vond ik al weder een menigte mijner goede Vrienden, die mij, met
de oprechtste vriendlijkheid en welmenendste blijdschap, verwelkoomden. - Het spijt
mij, u te moeten zeggen, dat ik de verdeeldheid en partijschap109 grooter bevond, dan
ik wel verwagt had. - Laat ik bij voorraad110 u echter gerust stellen en zeggen, dat
men onlangs gelegenheid gevonden heeft, om dit ontijdig twistvuur gelukkig te
doven, en, verre de meesten der beide partijen, hartlijk en ongeveinsd te veréénigen.
Ik had mij heilig voorgenomen, om mij met geene geschillen, waarvan ik den
geweldigsten afkeer had, intelaaten. - Dan, dit willende volhouden, was ik verpligt,
mij teffens van alle gezelschappen en verkeeringen te onthouden. De noodzaaklijkheid
hier van bespeurd hebbende, begroef ik mij, om zo te spreken, in de volstrektste
afzondering en eenzaamheid.
De bijzonderheden van Duinkerken heb ik in mijnen Wijsgeer in Vrankrijk vermeld.
Mij schiet thans niets overig, dan u kortlijk de levenswijs te schetsen, welken zedert
twee jaaren door mij is geleid geworden, en waaruit gij eenigszins, die overstrooming
van boeken, verklaaren kunt.
Voor twee honderd Hollandsche guldens jaarlijks, bewoon ik drie kamers, waarvan
er een taamlijk, doch op zijn fransch, gemeubileerd is. Zij zijn veertig, (maar zeer
gemaklijke,) trappen, van den grond verheven. De eenzaamste dier drie vertrekken
is mijn Boekenfabriek. Mijne boeken heb ik, zo dra ik
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In de 's Gravenhaagse Courant 46 (17 april 1789) werd gemeld dat op vrijdag 3 april ‘by
den Hove van Holland’ de criminele sententies tegen Wybo Fijnje en Gerrit Paape
uitgesproken zijn. Beide absenten werden verbannen uit Holland, Zeeland, Friesland en
Utrecht.
Bedoeld is de twist tussen de Beymanisten en de Valckenisten, die tussen juni 1789 en mei
1792 de gemoederen in ballingschap bezig hield. De twist die met steeds meer verbittering
gestreden werd, ging onder meer over geld en politieke tactiek. De Friese aristocraat Van
Beyma mocht in ballingschap de Franse toelagen verdelen, wat Valckenaer - ex-hoogleraar
in Franeker, maar geen echte Fries - niet zinde. In het conflict over de verdeling van de
toelagen mengde zich de vraag of door ballingen gekozen moest worden voor integratie of
onmiddellijke terugkeer.
bij voorbaat.
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hier kwam, uit Holland doen komen. Het is hier, gelijk gij weet, een vrije haven, zo
dat ik geen moeite of kosten bij de invoering had. De vragten zijn gering. De meeste
Schippers zijn Patriotten, en neemen zelden geld voor het overvoeren van patriottische
meubeltjes. - De Hemel zegene deeze braave lieden!
Van alle kanten omringen mij deeze mijne papiere en nuttige Vrienden! Elk
oogenblik staan ze ten mijnen dienste gereed, en verschaffen mij, of de noodige
kundigheden, of de genoeglijkste uitspanningen. Verre de meesten heb ik gelezen
en herlezen, en echter verveelt een derde of vierde lezing mij nooit. Zomtijds zet ik
mij, op mijn gemak, voor mijn boekenkas neder; lees de opschriften of tijtels agter
op de banden, en herinner mij, door dit lezen, den zaaklijken inhoud van elk boek.
Dus doe ik hen de revue passeeren, zonder mijn volk aftematten en zonder dat het
mij of iemand, ik laat staan het Land, een enkelen duit kost! - Geen Koning of Prins
kan zo gelukkig zijn met zijne zoldaaten, als ik met mijn boeken.
Des morgens na het ontbijt, zet ik mij aan het schrijven, - doe veelal voor het
middagmaal, een eenzaame wandeling: nog geen kwartier uur behoef ik om te eeten.
Ik ga weder wandelen; weder schrijven; thee drinken; weder schrijven; in de zomer,
weder wandelen, en dan weder schrijven tot 's avonds negen, tien uuren toe. Zeer
zelden schrijf ik 's nagts. - Dit is de geschiedenis van elken dag, geduurende twee
jaaren agter een. Alle mijne dagen zijn, ten dezen opzigte, zo volmaakt aan elkander
gelijk, en mijne bezigheden zo ééntoonig, dat ik dikwils verzinnen of vragen moet,
wat dag van de week wij hebben.
De weinige Vrienden, waarmede ik gemeenschap onderhoude, of liever, die het
verkiezen, om zulks met mij te doen, heb ik gewend, om mij heel zelden, en dan nog
zeer kort, te bezoeken; terwijl ik hen nooit een tegenbezoek geef. Ik kom volstrekt
bij niemand, dan daar ik, uit hoofde van eenige zaak, wezen moet. Veele dagen zijn
er zelf, waarin mijne Egtgenoote, in 't geheel genomen, mij geen half uur ziet of bij
zig heeft.
Welk eene afgrijslijk verveelende eenzaamheid! zult gij uitroepen, en ik zou u in
dien uitroep gezelschap houden, wanneer ik even als gij, zulk eene eenzaamheid
slechts uit de beschrijving kende.
Ik ben geen menschenhaater111, - integendeel ik ben er een groot vriend van, en
nog, wanneer hun geluk het vordert, wil ik mij andermaal te midden
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misantroop, knorrepot, zwartkijker. Dit type, vereeuwigd in het bekende toneelstuk van
Molière, Le Misanthrope was geliefd en gevreesd tegelijkertijd. In het menselijk verkeer was
mensenhaat ongewenst, maar in de letteren lijkt men van knorrigheid - zeker als tegenwicht
voor de geest van Joris Goedbloed - geen genoeg te krijgen. Paape gebruikte het type van
de misantroop in De Knorrepot en de Menschenvriend (1797).
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in de woelige Waereld werpen, en mijn rust, mijn vermaak, mijn goed en bloed voor
hun welweezen opofferen.
Uit mijn aart ben ik gezellig en vrolijk, - misschien al te veel. - Echter verkies ik
over mij zelve te heerschen, liever, dan dat ik den teugel laat glippen en een ander
de heerschappij over mijn geest overlaat. - Vooral vermijd ik de zulken, welken in
staat zijn, om de snaar te roeren, die mijn zwak in beweging brengt.
De verkeering met menschen is mij zelf zo noodzaaklijk als het lezen van boeken,
want hoe zou ik anders hunne caracters, (in mijne schilderijen onontbeerlijk,) kunnen
leeren kennen?
En, met dat alles, zit ik op mijn eenzaame agterkamer, en ben dan het vergenoegdst,
wanneer de geheele Waereld mij, in dit lieve graf, vergeet! ten minsten, vergeet mij
te komen bezoeken.
Laat ik u dat raadzel oplossen.
Tegenspoeden van ziekten, verliezen enz. zijn artikels, die ik overgeslagen heb,
doch die ondertusschen verschriklijke diepe greepen in mijn sluike beurs gedaan
hebben. - Ware mijn schrijfarbeid niet door goede betaling gevolgd geworden, nooit
zou ik mijn rol hebben kunnen uitspeelen. - Braave FIJNJE!112 - ja! telkens moet ik
aan u denken! - Gij, gij hebt mij in staat gesteld, om met de verwarde Waereld te
kunnen hardebollen113, - om allerwegen mijne Vijanden het hoofd te kunnen bieden,
en de onkosten van dien geldverslindenden krijg te kunnen goedmaaken, niet uit het
zweet mijner onderdaanen, die ik, God dank! niet heb, maar uit den onvermoeiden
arbeid van mijn hoofd en handen! Dus is druk te werken een gevolg der nijpende noodzaaklijkheid. - Eene
noodzaaklijkheid echter, die ik geheel zou kunnen te boven komen, wanneer ik slechts
eene laagheid wilde begaan, die mij, - ja! in uwe armen, - maar teffens in uwe billijke
verachting en verontwaardiging zou werpen. - Gij kent mij, mijn Vriend! en weet
dus, dat deeze noodzaaklijkheid vooreerst niet opgeruimd kan worden.
Hier komt bij eene overheerschende, en volstrekte onwederstandlijke geneigdheid
om te schrijven. Die arbeid is bij mij in eene eerste behoefte ontaart, en mij schier
zo noodig als het ademhaalen. Wanneer er, om de drie of vier maanden, eens een
dag komt, dat ik niet schrijf, dan ben ik geemlijk, knorrig, mij zelve en al die bij mij
zijn in den weg. - Het is de vraag niet, of mijn Lezers zo veel behagen scheppen in
het lezen van mijne boeken, als ik in dezelven te maaken! - Neen! daar het hier op
aankomt is, of ik het uit kan houden, en of ik mij zelve voldoe? - En dit beiden heeft
plaats.

112
113

Wybo Fijnje; zie noot 56.
geen krimp geven, met een harde kop volhouden, niet toegeven.
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Dit overwegende, getroost ik mij de veelvuldig verschillende Vonnissen, die er over
mijn Letterwerk geveld worden. - Waarlijk, ik heb groote verpligting aan de
toegeeflijkheid mijner lezende en beoordeelende Landgenoten! Zij beknorren mij
nog niet half genoeg! - De eenigste verschooning voor den zondvloed mijner
Geschriften is deeze, dat ik mijn best doe, om mijn kopers te behagen. Doch dit in
't voorbijgaan.
Uit dit oogpunt beschouwt, word, gelijk gij ziet, mijne eenzaamheid onontbeerlijk
voor mij! - en, mijn Vriend! wanneer gij de moeilijkheid, (uit hoofde der
partijschappen,) in de verkeering, in aanmerking neemt, dan zult gij mij, in dit mijn
graf, gelukkig schatten.
De nodige Menschenkennis lijd hier weinig of niets bij. Hoe zeer men zig van de
Menschen ook mag afzonderen, daaglijks echter zweeven er nog genoeg voor onze
voeten, om les te nemen. Zijn het dan geen Koningen, Edelen of Grooten, - wat
verscheelt zulks? - het is dan een Barbier, Pruikmaker, enz. wezens, waaraan dikwijls
meer te zien, en van aftekijken is, dan van die Grooten, welken veeltijds hun
voornaamsten luister van derzelver kammen, poeijerkwast, pomade114, enz. ontleenen.
Deeze eenzaamheid maak ik mij zo genoeglijk als zij ooit voor iemand worden
kan. Alles wat mij, met mijn vrijen wil, zou kunnen verontrusten, houd ik op een
verren afstand. Elk, die aan mijn kamerdeur tikt, moet zijne twistgierigheid115 en
partijzugt buiten laten staan, of mijn donker oogopslag verdrijft hem heel schielijk,
uit mijne vreedzame woning. Alle geschilschriften zijn contrabanden op mijn kamer.
Ik wil ze zo min onder mijn oogen of bij mijn boeken dulden als lezen. Ik beklaag
derzelver Schrijvers van ganscher harte; maar hoe zeer zij ook mijne Vrienden mogen
wezen, wil ik door hunne beuzelingen niet in dien draaikolk gesleept worden, waarin
mijn vergenoegen voor eeuwig smooren en te gronde zou gaan.
En dit alles weten mijne Bezoekers zo wel, als of ik het met groote letters op mijn
kamerdeur geschreven had! zij reppen geen één woord meer van verschillen tegen
mij.
Voorts, - alvorens eenig ongeluk of tegenspoed te gevoelen, - onderzoek ik
onpartijdig, of het, zo wel op den toetssteen mijner vrolijke Wijsgeerte, als volgens
den maatstok van het algemeen gevoelen, waarlijk ongeluk of tegenspoed zij. Zomtijds hebben mijne Vrienden mij wel beklaagd, zonder dat ik zelf wist, dat ik
beklag noodig had.
Meer dan eens gebeurt het, dat ik brieven ontvang, die gantsch niet vriendlijk zijn,
en die mij boos zouden maken, bijaldien ik niet voorgenomen had,

114
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zalf om het haar zacht en glanzend te maken.
begeerte om te ruziën.
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om nooit boos te worden. - Deeze brieven lees ik, even als gingen ze mij niet aan;
ik leg dezelven vervolgens op het vuur, en dan is het bij mij hetzelfde, als of ze niet
geschreven waren, ten minsten, als of ik ze niet gelezen had. Ik beantwoord de
gematigde en redenlijke perioden116, uit zodanige onvriendlijke brieven, en sla de
rest over. - Dit vind ik den kortsten weg, om de lieden aan eene vriendlijke schrijfwijze
te gewennen.
Geen geschrift in de Waereld, dat tegen mij uitkomt, is in staat, mij een oogenblik
mijn rust te ontnemen. Ik doe mijn voordeel met de waarheid, die er in is, en bekreun
mij aan het overige niet. - Het geschrift zelf sluit ik bij mijne rariteiten.
Het bezoeken der Koninglijke Tuinen; der Comedie, of Kinderbals zijn, hoewel
niet dikwijls, mijne uitspanningen, buiten mijn kamer.
Zesentwintig maanden lang heb ik, ter plaatze waar men mij beduidde dat het
behoorde, om dien onderstand117 van Vrankrijk verzogt, welke zo veele Voornaamen
en Aanzienlijken mijner Landgenooten trekken, en waarmede verscheiden Lieden
begiftigd zijn, die, op de Schelde, of wel op de grenzen van Vrankrijk, eerst Patriotten
zijn geworden.118 Thans doet er zig een flaauwe hoop toe op. Wanneer dit gebeurt, dan; - maar hiervan bij een andere gelegenheid.
En hier mede, mijn waarde Vriend! geloof ik aan uwe begeerte, om een korte
schets mijner vrolijke Wijsgeerte in mijne Ballingschap te erlangen, voldaan te hebben.
Ik heb u veel van mij zelve moeten vertellen, vermits ik begreep, dat gij voornaamlijk,
mijne werkzaame119 Wijsgeerte bedoeldet.
Met dat alles begrijpt gij, dat de Schrijver ook zijne geheime Historie heeft, en dat
hij u deeze niet vertellen zal! Maar hier over kunt gij u niet beklagen! - In weërwil
van alle gouden en zilveren Prijsmedailjes120, zal er nooit een volkomen
Levensbeschrijving voor den dag komen. Steek uw hand maar eens in uw eigen
boezem, mijn Vriend! zoud gij wel, om vijftig of honderd gouden eerpenningen, uwe
zonden, zwakheden en grillen, voor het oog van elk en een iegelijk willen blootleggen?

116
117
118

119
120

passages.
financiële ondersteuning. Over die ‘onderstand’ ging het onder meer bij de ‘partijschap’; zie
noot 109.
de vluchtelingen met baatzuchtige motieven. In de Republiek werd de omvangrijke vlucht
van patriotten gebagatelliseerd door erop te wijzen dat er zich ook heel wat opportunisten
onder de vluchtelingen gemengd hadden. Paape deelt hier dat vooroordeel om zelf zo van
alle verdenking vrij te blijven.
praktische.
eremetaal, medailles die door genootschappen werden uitgeloofd voor winnaars van
prijsvragen of wegens bijzondere verdiensten werden geschonken. Zie: G. van der Meer,
‘Prijspenningen van Nederlandse geleerde genootschappen in de achttiende eeuw’. In:
Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 16 (1983), 1 [57-58], pp. 1-20.
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Ik twijffel er niet aan, of ik zal, 't zij dan binnen kort of lang, wel weder door de
Waereld geschokt worden, en als dan beloof ik u, met dezelfde openhartigheid, te
zullen vervolgen het geen ik hier begonnen heb.
Duinkerken, den 1 Febr. 1792.

Vervolg der algemeene regels van de vrolijke wijsgeerte voor mijn volgend
gedrag.
Elk Mensch heeft eene heerschende deugd, of iets dat goed in hem is, en eene
heerschende ondeugd of zwakheid.
Het is de zaak van een verstandig Man of Wijsgeer, deeze twee uitersten te kennen,
zo van zig zelve als van anderen.
Is onze ondeugd een aangebooren, doch misbruikte of bedorven hartstogt, dan is
er zeer veel kans om dezelve te verbeteren, maar het is onmooglijk dezelve te
vernietigen of uitteroeijen.
De neiging tot wellust is slechts een verkeerd bestuur, dat wij houden met die
neiging, welke ons ingeschapen is, om ons gelijken voort te brengen.
Zij derhalven, die een gelofte van kuischheid doen, schuuren den moriaan121 en
willen de wolken met hunne handen grijpen.
Zij, die in jonge Lieden deze neiging, (die zig onder verschillende gedaante
voordoet,) willen bestraffen, tegenspreken of dempen, vermeerderen deszelfs
heimlijke, dikwijls gevaarlijke en meestal schadelijke werkingen. Wanneer deeze
neiging zig vermomt met het masker van onschuldige Liefde, of er, om zo te spreken,
in bondgenootschap mede treed, dan word zij ontegenstandlijk en onoverwinlijk; als
dan moet zij voldoening erlangen, of zij verwoest onherstelbaar het hart of de
gezondheid van hen, die zij bevangen heeft.
De Prediker der zuivere, tedere en welbestuurde Liefde is derhalven een veel
grooter Menschenvriend, een veel grooter Weldoender en Verbeteraar der
Stervelingen, dan die stuursche Zedenmeester, wiens ooren zelf het woord Liefde
niet verdragen kunnen, of dan die donderende Prediker, die de Struikelenden en
Gevallenen naar de Hel vloekt.

121

proberen het onmogelijke, zoals het vergeefse moeite is om een neger (‘moriaan’) tot blanke
te boenen (‘schuuren’).
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Wij moeten beminnen! - De Liefde is een koorts, die onvermijdlijk eenmaal ons deel
word! - Het geneesmiddel is bij de hand! - is in ons vermogen! - Zullen wij ons dan
tot de gebefte Kwakzalvers keeren, die deeze koorts ontijdig opstoppen, of met
verschriklijke bezweeringen, verdrijven willen? - Of zullen wij den raad der Wijzen
volgen, die door een eenvoudig middel dezelve tot onze gezondheid en geluk doen
verstrekken.
Het schrijven en lezen van verliefde Romans122 vind dus in de Natuur zelf haar
grootste voorspraak.
Het word zelf onontbeerlijk voor eene beschaafde Maatschappij. - De Liefde is
veelal de grootste drijfveer der meeste handelingen en werkzaamheden, hoe hoognodig
is het dan niet, dat zij wel bestuurd worde?
Het oud vooroordeel tegen het Huwelijk, in de kloosters uitgebroeid123, is bij veele
hervormde Geestlijken slechts van naam veranderd! - Het Huuwlijk word, ja! door
hen voorgestaan, maar de middelen, - (het lezen van goede Romans,) om er zig toe
voortebereiden, om zuiver en waarlijk te beminnen, worden, zo al niet gewraakt, ten
minsten niet door hen aangeprezen.
Het schrijven en lezen van verliefde Romans is aan niet meerder misbruik
onderworpen, dan het maken, opzeggen en hooren van Predikatien. - Alle dingen
kunnen misbruikt worden, doch dit is geen reden, om er het gebruik van te verwerpen.
Zelve een hart omdragende, dat vatbaar is voor alle de tederheden der Liefde, zal
ik, bij alle gevoeglijke gelegenheden, verliefde Romans schrijven, en de Liefde ten
toneele voeren. - Men zal er mij om wraken, dit weet ik; maar het zal geschieden
door lieden, door wien ik liever gewraakt dan geprezen word.
Eene ernstige behandeling van zaken vordert een gefronscht, ten minsten een effen
voorhoofd bij de Toehoorders. - Voor verre de meeste Menschen is dit eene der
moeilijkste houdingen. Men moet wel ongelukkig, dweepziek, sentimenteel,
diepgeleerd, of hoog bejaard zijn, of sterk onder de plak leggen, wil men zulk een
tronie eenige uuren agter elkander blijven zetten. Op dergelijken voorhoofden stuiten
doorgaands de heerlijkste lessen en beste raadgevingen af, en bereiken het hart niet.
- Van daar, dat de meeste Menschen zo weinig nut doen met hunne kerkgangen.

122

123

‘liefdesromans’, welhaast pleonastische aanduiding: amoureuze complicatie vormde immers
hèt onderwerp van de roman. Wat hier ter verdediging van de zo gesmade roman wordt
aangevoerd, is een inversie van de gebruikelijke aanklacht. Traditioneel was de klacht dat
het lezen van romans de lezers en lezeressen tot een al te romantische visie op leven en liefde
aanzette, nu wordt de roman als leerboek, als ‘ars amandi’ juist aanbevolen. Een en ander is
kenmerkend voor de ‘dwarse’ visie van Paape.
uitgebroed
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Het gros der Stervelingen wil en moet lagchen. - het is hen zo natuurlijk eigen, dat
zij, geene waare stof tot lagchen vindende, om de geringste, nietwaardigste
beuzelingen hunne lachspieren in beweging brengen. De Geestlijke zelf, die het
meest tegen deeze ijdele beweeging uitvaart, lacht zomtijds om de ernstige dwaalingen
van zijn Medemakker.
De kinderen, die het minst veinzen, moeten dikwijls met stokslagen naar school
of naar de kerk gedreven worden. Overal, waar zij zig verbeelden stof tot lagchen te
zullen bekomen, laten zij zig met de grootste vrijwilligheid vinden, en zijn er
bezwaarlijk van daan te krijgen. - De meer bejaarden, meer met vooroordeelen bezet,
meer hunne hartstogten vermommende, worden echter door dien zelfden trek
gedreven. - Hoe gaat men naar de Kerk? - en hoe naar den Schouwburg, naar een
Gezelschap of dergelijken? - Om het gedugte onderscheid uit hunne gelaatstrekken
te lezen, behoeft men geen LAVATER124 te zijn.
Dit is de verdorvenheid, de boosheid des harten, de, enz. word mij toegeroepen.
- Maar gij, die mij dit toeroept, gij zijt het belachlijkste voorwerp van allen, in de
oogen van elk waar Wijsgeer.
Het is de eenvoudige, de onschuldige natuur! Het is die groote gaaf van God,
welke ons niet geschonken is, om ze onder uwe zwarte en teurige vermaaningen en
vervloekingen te begraven; maar om er een reeks van gelukken en genoegens door
te verkrijgen! - Men kan die gaaf misbruiken, 't is waar! - maar, om die reden zoud
gij alle goede giften en gaven den Hemelschen Vader in 't aangezigt te rug moeten
smijten.
Waarom zou ik dan niet lagchen, en anderen doen lagchen? Waarom zou ik dan
niet al lagchende de waarheid zeggen? al lagchende gebreken gispen? al algchende
zedenlessen geven, en al lachende het wezenlijk geluk en het waar genoegen mijner
natuurgenooten bevoorderen?
Immers zijn er reeds zo veele ernstige geschriften in de waereld, dat men, wilde
men er niet onder begraven worden, den toevlugt tot de winkeliers heeft moeten
nemen, om, ze, bij het pond verkopende, er nog de minste schade bij te lijden.
Ik weet het, met volle zekerheid weet ik het, dat ik, dus rond weg van het

124

Johann Kaspar Lavater (1741-1801), de predikant uit Zürich die in Nederland en elders
beschouwd werd als de grote man van de fysiognomische ‘wetenschap’. In die wetenschap
werden correspondenties tussen het menselijk uiterlijk en innerlijk verondersteld. Het
fysiognomische werk kwam neer op de lezing van het gelaat. Onder literatoren was deze
wetenschap kortstondig populair. Gerrit Paape profiteerde als silhouëttist enige tijd van deze
mode: zie o.a. zijn Beknopt en duidelijk onderwijs in het silhouëtteren. Zijn waardering voor
Lavater was echter groter dan die voor de modieuze navolging. Zie: W.J. Noordhoek, ‘Lavater
und Holland’. In: Neophilologus 10 (1925), pp. 10-19; Johanna Stouten, Willem Anthonie
Ockerse (1760-1826). Amsterdam/Maarssen 1982, pp. 66-68
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hart sprekende, mij een menigte Geestlijken, vooral die ongepoeijerde pruiken125
dragen; - meest al de oude Vrijsters; vroome Weduwen, en volstrekt al de Dweepers
- tot bittere Vijanden zal maken! - Maar liever wil ik mij den haat dezer bedorven
Waereld getroosten, dan de heiligste waarheden verzaaken.
Iemand van den doolweg te rug willende brengen, moet men alvorens hem
overtuigen, dat hij dwaalt. Wanneer iemand eenige gebreken of zwakheden zal
afleggen, dan moet hij ze eerst voor de zodanigen erkennen.
Zo veele rangen, gestellen, caracters, ja menschen, als men in de Waereld vind,
zo veelerlei soorten van zwakheden en gebreken zal men teffens aantreffen.
Om de gebreken der onderdaanen, der verdrukten en der slaven ten toon te stellen,
behoeft men slechts de kloekmoedigheid te bezitten van een pasbeginnend
Proponent126, of van een dweepziek Zedendichter, die zijn eerste bundel van stichtlijke
gedichten uitgeeft.127
Maar, om de zonden der Koningen, der Prinsen en der Grooten in het waare daglicht
te stellen, - om aan den voet der troonen en eergestoelten van deeze Magten de
waarheid te verkondigen, - hier toe word een man vereischt, die, elk oogenblik, door
de vlugt, zig weg kan pakken, of die, de gevangenis of het schavot niet vreest.
Zal ik mij nu aan de gevaaren, uit het laatste geval voortvloeijende, blootstellen?
- en, ben ik er tegen opgewassen?
o Ja! Wij leven slechts voor eens! - Laten wij dan met glorie leven! - Het is niet in deze
Waereld, dat de deugd, dat de waarheidliefde, dat de menschlievenheid haar loon
verwagt! - Neen! het is in de volzalige Eeuwigheid, dat zij bekroond zullen worden.
- Stervelingen! wat verschilt mij uw lof, of uwe afkeuring? het is mijn gewisse, - het
is de opperste Rechtvaerdigheid, die mij, ten geenen grooten dage zullen oordeelen!
- En daarom, - ik zal uw welzijn zoeken, en nooit uwen wrok vrezen!
EINDE.

125
126
127

kennelijk verfoeiden predikanten van het strenge type zelfs de poeder in hun pruik.
bijna-predikant, die nog het kerkelijk examen afleggen moet om als predikant te kunnen
worden beroepen.
Dit lijkt wel een zelfportret van Gerrit Paape uit 1777, toen zijn eerste bundel Bybel en
Zededichten verscheen.
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Bibliografische annotaties
In zijn autobiografische Mijne vrolijke wijsgeerte geeft Paape een bibliografische
inventarisatie. De betekenis van deze even selectieve als merkwaardige ijver wordt
in de inleiding nader bepaald. Daarnaast is het van belang om over de door Paape
genoemde titels nader geïnformeerd te worden.
Er is van afgezien om die bibliografische service te verlenen bij elke door Paape
genoemde boektitel in aparte annotaties. Een dergelijke verantwoording zou tot
verbrokkeling van de bibliografische informatie kunnen leiden. Om die reden is de
bibliografische annotatie bij de door Paape genoemde titels geconcentreerd in deze
bijlage.
De hierna volgende lijst is dus niet een bibliografie van al het gepubliceerde werk
van Paape. Hier worden slechts de titels bekeken die Paape in Mijne vrolijke wijsgeerte
noemt. En Paape was moedwillig selectief: zijn politiek werk ontbreekt. Daarnaast
vergat hij nog enkele boekjes die kennelijk niet belangrijk genoeg waren. Daar staat
tegenover dat er in de lijst van Paape enkele titels voorkomen die vermoedelijk niet
uitgegeven zijn.
Bij elke titel wordt enige informatie geboden. Waar het nodig leek om de boektitel
aan te vullen of te corrigeren, is dat gebeurd. Er wordt opgave gedaan van de plaats
en het jaar van uitgave en de naam van de uitgever. Van een aantal exemplaren
worden verblijfplaats en signatuur gemeld. Een behoorlijke bibliografie van het werk
van Gerrit Paape is een groot desideratum. In het onderstaande is gebruik gemaakt
van het bibliografisch werk dat Marcel te Wilt verricht heeft. In de nalatenschap van
Te Wilt bevindt zich een groot aantal bibliografische aanzetten, die bovendien van
vele handgeschreven notities voorzien zijn. Uit die aanzetten en notities is een
voorlopige bibliografie samengesteld, die opgenomen wordt in een te verschijnen
bundel studies over het leven en werk van Gerrit Paape.
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Gebruikte afkortingen:
KBB:

Koninklijke Bibliotheek Brussel

KBH:

Koninklijke Bibliotheek Den Haag

PBF:

Provinciale Bibliotheek Friesland

Prentenkab.:

Prentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam

UBA:

Universiteitsbibliotheek Amsterdam
(UvA)

UBG:

Universiteitsbibliotheek Groningen
(RUG)

UBL:

Universiteitsbibliotheek Leiden (RUL)

UBN:

Universiteitsbibliotheek Nijmegen (KUN)

UBT:

Universiteitsbibliotheek Tilburg (KUB)

OHC:

Oprechte Haarlemsche Courant

VL:

Vaderlandsche Letteroefeningen.
Boekbeoordeelingen

- Vrugten der Eenzaamheid, of Proeve van Stichtelijke Mengeldichten.
(Delft, C. Poelman, z.j.; UBL 1203 F 11, nr 5; anoniem, maar ‘Voorbericht’ is
gesigneerd met G.P.)
- Gamba, of de Martelaar
(Delft, Egbert van der Smout, 1776; UBL 1093 D 58, nr 1: met initialen: G.P.;
UBA 690 G 33, UBL 1091 E 40 en UBG 'Ep 'Ep H VII 9 nr 3: met T.H.)
- Bundels van dat Genootschap
(Proeven van Poëtische Mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap
onder de spreuk: Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, Leyden, C. van Hoogeveen,
junior, deel 3 (1775), 4 (1776), 5 (1777) bevatten bijdragen van Paape; in
sommige edities met initialen G.P., in andere edities met de naam Gerrit Paape)
- Bijbel en Zededichten. Eerste deel
(Delft, Egbert van der Smout, 1777; KBH 842 E 16, UBA 472 D 8; aanduiding
‘Eerste Deel’ ontbreekt)
- Bijbel- Zede en Mengeldichten. Tweede deel. 1778
(Delft, Egbert van der Smout, 1778; KBH 842 E 16, UBA 472 D 9; aanduiding
‘Tweede Deel’ niet op titelpagina, maar pas na het ‘Voorbericht’)
- De Vernederde en Verheerlijkte Jezus
(Rotterdam, Gerrit Manheer, 1778; KBH 839 B 2)
- Job, in vier boeken
(Delft, Egbert van der Smout, 1779; KBH 842 E 17, UBA 538 J 13, UBL 1203
F 12, nr 1)
- Kinderpligten
(Delft, E. van der Smout en J. de Groot Pz., 1779; 2 stukjes; geen ex. bekend)
- De Christen, in negen boeken
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(Delft, E. van der Smout en J. de Groot Pz., 1780; KBB II 15930 A, KBH 842
E 18, UBL 1203 F 12 nr 2)
- Sphrodias en Olijnthia
(Dordrecht, J. Krap Az, 1788; KBH 847 C 22, UBA 1146 E 30, nr 1, UBT TRE
054 D 16)
- De Abderiten
(‘Uit het Hoogduitsch vertaald, door Gerrit Paape’, 's Hage, C. Plaat, 1786, 2
dln; KBH
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2106 A 614-615, UBA 459 C 25-26; vertaling van Die Abderiten (1774) van
Christoph Martin Wieland, wiens naam onvermeld blijft op de titelpagina.
Herdruk in 1791 in Haarlem bij J. Tetmans en C.B. van Brussel)
De Heeren van Waldheim
(‘Uit het Hoogduitsch’, Rotterdam, D. Vis, 1786, 2 dln; geen exemplaar bekend,
bespreking in VL 1787, p. 264; vertaling van Die Herren von Waldheim
(1784-1785) van Johann Gottwerth Müller, wiens naam onvermeld blijft op de
titelpagina)
Siegfried van Lindenberg
(‘Uit het Hoogduitsch’, 's Gravenhage, Isaac van Cleef, 1787-1788, 2 dln; KBH
29 B 22-23; vertaling van de herziene editie van Siegfried von Lindenberg
(1781-1782; oorspr. ed. 1779) van Johann Gottwerth Müller, wiens naam
onvermeld blijft op de titelpagina)
Gargantua en Pantagruel
(vertaling van Abentheuerliche Geschichtsklitterung von den Thaten und Rathen
der (...) Gargantua und Pantagruel, een bewerking van het werk van Rabelais
door C.L. Sander; nadere gegevens ontbreken, geen ex. bekend)
En deeze Huwelijken zijn zekerlijk niet in den hemel geslooten?
(‘Uit het Hoogduitsch’, 's Gravenhage, Isaac van Cleef, 1788, 2 dln; KBH 32
K 28; vertaling van Und diese Ehen? waren wohl nicht im Himmel geschlossen
(1786) van Johann Friedrich Ernst Albrecht, wiens naam onvermeld blijft op
de titelpagina. Herdruk in 1810 in Amsterdam)
Het derde stukje: De Porcelein-fabriek
(Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken (...). Derde
stuk. De Porceleinfabriek. Dordrecht, A. Blussé en zoon, 1789; UBN 38 C 58,
nr. 3; opgave wekt bevreemding, omdat in de uitgave P.J. Kasteleijn als
vertaler-bewerker verschijnt. Onbekend is het welke rol voor Paape nog
weggelegd was. In dezelfde reeks was het twaalfde stuk, De Plattelbakker
(1794), zeker wel van Paape)
Het leven van een lichtmis
(‘uit het Hoogduitsch’, 's Haage, Izaak van Cleef, 1789-1791, 3 dln; UBN 287
C 161; vertaling van Das Leben eines Lüderlichen (1787-1788) van Christoph
Friedrich Bretzner, wiens naam onvermeld blijft op de titelpagina)
Alicibiades
(‘door A.G. Meiszner. Op een vrijen trant in 't Nederduitsch gevolgd’, Haarlem,
Francois Bohn, 1789-1791, 3 dln; KBH 2106 A 351-353, UBA 1165 H 26-28;
vertaling van Alcibiades (1781-1788; 4 delen))
Twee Horologien
(‘Het Hoogduitsch vrij gevolgd, door Gerrit Paape’, Dordrecht, De Leeuw en
Krap, 1792; UBA 690 E 55, UBL 1093 H 78, nr 1); gegevens over het Duitse
origineel ontbreken)
Peter Paars
(‘Door Lodewijk Baron van Holberg. Uit het Hoogduitsch’, Dordrecht, De
Leeuw en Krap, 1792, 2 dln; KBH 2201 C 14-15, UBL 1253 E 7-8; vertaling
van Peter Paars (1764) van Johann Adolph Scheiben, die een prozabewerking
gemaakt had van Hans Michelsens nye viise om Peder Paars (1720) van Holberg.
De Nederlandse vertaling pronkt met Holbergs naam vanwege diens bekendheid)
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(‘Door hem zelfs in het Hoogduitsch beschreven. Vertaald door Gerrit Paape’,
Rotter-
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dam, J. Meijer, 1792; PBF C 5488; vertaling van Ewalds Rosenmonde (1790)
van Ludwig Gotthard Theobul Kosegarten, wiens naam onvermeld blijft op de
titelpagina)
Vaderlandsche Blijspelen
(Delft, Gerard Verbeek, 1787, 2 delen; KBH 448 H 148)
Blijspelen
(Amsterdam, J. Verlem, 1789; UBN 534 C 103)
De Hollandsche Wijsgeer in Braband
(Antwerpen, z.u, 1788 (deel 1), z.pl.,z.u., 1788 (delen 2 en 3), Dordrecht, De
Leeuw en Krap, 1790 (deel 4); UBA 367 D 22-25, UBL 1207 D 19-22)
Simson, in agt boeken
(Dordrecht, A. Blussé en zoon, 1790; PBF C 4351; herdrukken in 1790 en 1791)
De Dwinglandij
(‘het oorspronglijk Spaansch vrij gevolgd, door G. van Antwerpen’, z.pl, z.u.,
1788, ‘eerste stukje’; UBA 602 D 1)
Jozephus de tweede
(nadere gegevens ontbreken; geen ex. bekend)
Agis; of de republiek Sparta
(Antwerpen, z.u., 1788; KBH 847 C 21, UBA 1146 E 30, nr 1)
De Emigrant te Hoboken
(Antwerpen, J. Strembach, 1788-1789, 3 dln; UBA Port. ton. 4-55, 17-17, 80-14;
in het tweede deel wordt de indruk gewekt dat de auteur J. Loenderdon heet)
De Gelukkige Emigranten
(‘Door jufvrouwe C.L. en uitgegeeven door Gerrit Paape’; Antwerpen, z.u.,
1788; UBA 265 D 31)
Reize door de Oostenrijksche Nederlanden
(Amsterdam enz., De Bruin, Van der Kroe enz., 1788?; 3 delen; KBH 946 F
11; verscheen anoniem)
Debora en Barak
(Deborah en Barak; z.pl, z.u., 1789; UBN 286 C 207)
Het beroerd Parijs
(‘Uit het Fransch vertaald’. Brussel, P. Collignes, 1789; UBN 39 C 233, nr 3)
Christoffel Junior
(1789; nadere gegevens ontbreken, geen ex. bekend; adv. OHC 18 aug. 1789)
Jozephus, of de Zegepraal des bijgeloofs
(Duijnkerke, Jean Hardij, z.j.; UBA 1146 E 30, nr 3, UBT TRE 054 D 17)
De Hollandsche Vaderlander
(Fransch Vlaanderen, z.u., 1790; KBH Pfl 21917, UBL 1234 B 25; herdruk in
1794 door M. Roelofswaert te Delft)
De Zegepraal der Menschlievenheid over de dweeperij en het bijgeloof
(Dordrecht, De Leeuw en Krap, 1790; UBT TRE 047 B 21, UBT B 1657, KBH
1113 A 2, UBA 1196 E 31)
Het Toneel der Zegevierende Menschlievenheid
(z.pl, z.u., 1790; UBA 1146 E 27)
De Hollandsche Wijsgeer in Vrankrijk
(Dordrecht, De Leeuw en Krap, z.j. (1790); KBH 893 D 100, UBA 1146 E 28,
UBG KW B 295)
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- De Koninklijke Vlugt
(‘Uit het Fransch vertaald’, ‘Gevonden in de Tuilleries te Parijs’, z.u., 1791;
UBA 1339 C 25, nr 2)
- Jacob, in zes boeken
(Dordrecht, A. Blussé en zoon, 1791; UBA 1761 H 25; tweede druk bij dezelfde
uitgever in 1791)
- Onderwijs in het silhouëtteeren
(Beknopt en duidelijk onderwijs in het silhouëtteeren; Dordrecht, De Leeuw en
Krap, z.j.; Prentenkab. A'dam 318 F 10)
- Toneelspelen
(nadere gegevens ontbreken; geen ex. bekend)
- Mijn tegenwoordig vaderland.
(of Wijsgeerige Geschiedenis van Vrankrijk; Dordrecht, A. Blussé en zoon,
1792. 3 delen; UBT TRE 044 B 04/ 1-3, PBF C 8157; voorbericht gedateerd:
Duinkerken 4 febr. 1792)
- Salomon, in zeven boeken.
(Dordrecht, A. Blussé en zoon, 1792; UBA 1155 C 11, UBG KW B 293; Paape
aangeduid als ‘Schryver van Simson & Jacob’)
- Judas Machabeus
(nadere gegevens ontbreken; geen ex. bekend)
- De Wijsgeer
(Rotterdam, J. Meijer, 1792; UBA 1146 E 30 nr 2, UBL 1211 G 45 nr 2)
- De Vrije Metselaar
(nadere gegevens ontbreken; geen ex. bekend)
- De Klugten der Gekroonde stervelingen
(, of de hooge school der wijsgeren. Rotterdam, J. Meijer, 1792; UBA 1129 J
16, UBL 1247 G 5)
- Het Leven van Flip van Bourgonje
(Antwerpen, z.u., 1790; UBA O 67-47, UBA Pamfl. T.h. 11a. Deze titel
verscheen dus toch; weliswaar zonder naam van uitgever en auteur, maar de
tekst is onmiskenbaar van Paape)
- Het Toekomend Leven
(nadere gegevens ontbreken; geen ex. bekend)
- Wijsgeer in Vrankrijk
(De Hollandsche Wijsgeer in Vrankrijk. Dordrecht, De Leeuw en Krap, z.j.
(1790); KBH 893 D 100, UBA 1146 E 28, UBG KW B 295)
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Reeks Egodocumenten
1. F.L. Kersteman, De Bredasche heldinne. Editie R. Dekker, G.J. Johannes, L.C.
van de Pol.
2. Het dagboek van Magdalena van Schinne (1786-1795; 1796-1805). Inleiding
en vertaling door Anje Dik.
3. David Beck, Spiegel van mijn leven. Een Haags dagboek uit 1624. Editie Sv.E.
Veldhuijzen.
4. Alexander van Goltstein, De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van
Alexander van Goltstein (1801-1808). Editie Jurgen Limonard.
5. Dirck Jansz., Het aantekeningenboek. Uitgegeven door P. Gerbenzon, met
inleidingen van J.A. Faber, K. Fokkema, P. Gerbenzon en met registers van A.
Vellema en P. Gerbenzon en een woordenlijst van K. Fokkema.
6. Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven. Editie
Grietje Drewes en Hans Groot.
7. Pieter Vreede, Mijn levensloop. Editie M.W. van Boven, A.M. Fafianie en
G.J.W. Steijns.
8. Arie Johannes Knock, Uit Lievde voor Vaderland en Vrijheid. Het journaal
van de patriot Arie Johannes Knock over de periode 1784 tot 1797. Editie P.M.
Peucker en J.P. Sigmond.
9. ‘Het is of ik met mijn lieve sprak’. De briefwisseling tussen Jean Malherbe en
Christina van Steensel, 1782-1800. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen
voorzien door Anje Dik en Dini Helmers.
10. Willem van den Hull, Autobiografie (1778-1858). Editie Raymonde Padmos
en Bert Sliggers (nog te verschijnen).
11. Gerrit Paape, Mijn vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap (1792). Editie
Peter Altena.
12. Otto Cornelis van Eck, Dagboek 1791-1797. Editie Arianne Baggerman en
Rudolf Dekker (nog te verschijnen).
13. F.A. Hartsen, Nederlandsche Toestanden. Uit het leven van een lijder. Ingeleid
en van aantekeningen voorzien door Nop Maas.
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