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S atire is een ongrijpbaar fenomeen. Satirische teksten en car-

toons onttrekken zich gedurig aan eenduidige interpretaties 

en weten ernst en vrolijkheid op een vernuftige manier door 

elkaar te mengen. Onder het mom van satire brengt de werking 

van dit ongrijpbare verschijnsel nader in kaart, specifi ek binnen de context 

van de roerige laatste decennia van de achttiende eeuw: de Patriottentijd 

(1780-1787) en de Bataafse Tijd (1795-1806). Centraal staan twee casussen 

uit het domein van de periodieke opiniepers: een reeks ‘toverlantaarns’ en 

‘rarekieks’ uit de jaren 1782-1783 en de almanak-pastiche De Lantaarn (1792-

1801) van Pieter van Woensel. Via een brede culturele analyse van deze bron-

nen komen diverse aspecten van het satirische spel aan bod, waaronder de 

rol van de satiricus, de impact van satire op het publieke debat en de functie 

van de satirische techniek van de parodie.

Laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800

Ivo Nieuwenhuis
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Onder het mom van satire

Ik scheld niet zomaar uit, ik maak grappen. En soms zijn dat grappen die gaan over 
onderwerpen die gevoelig liggen, of die controversieel zijn. Maar juist die grappen 
zijn leuk, die zijn spannend, want daar zit spanning. Als cabaretier werk je daarmee, 
juist, anders moet je het hele genre cabaret of satire afschaffen.

Hans Teeuwen in reactie op een beschuldiging van de Meiden van Halal dat hij verschillende 
mensen en groeperingen beledigd heeft.
Uit het tv-programma Bimbo’s en boerka’s. (NPS, 30 augustus 2007)
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Voorwoord

Dit boek is een academische proeve van bekwaamheid, maar voor mezelf is het in de 
eerste plaats het eindproduct van vier aangename onderzoeksjaren. In die jaren heb 
ik de luxe van het ‘aio-schap’ mogen ondervinden: de gelegenheid om eindeloos boe-
ken te lezen en teksten te schrijven over een onderwerp dat mij erg boeit, intensief 
kennis te maken met de academische wereld en alles wat daarbij komt kijken en, niet 
in de laatste plaats, een vaste werkplek te hebben op de universiteit, omringt door fij-
ne collega’s. Ik koester deze tijd en ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om dit 
project uit te voeren.

Dat ik deze kans heb gekregen, dank ik vooral aan Marijke Meijer Drees, om meer-
dere redenen. Ten eerste was Marijke de grote trekker van het onderzoeksproject The 
power of satire. Cultural boundaries contested, dat in 2009 van start ging. Mede dankzij 
haar inspanningen werd dit project door nwo gehonoreerd en zo ontstond de aio-plek 
die ik vervolgens mocht gaan vullen. Marijke leidde dit project met daadkracht en ge-
voel voor tact en wist zo de zeer uiteenlopende onderzoeksdisciplines die hierin sa-
menkwamen bij elkaar te houden. Marijke was ook mijn scriptiebegeleider en werd 
daarna mijn collega-docent en co-promotor. In al die gevallen was de samenwerking 
prettig. Ik waardeer Marijke in de eerste plaats om haar grote kwaliteiten als coach. Zij 
is streng als het moet en stimulerend als het kan, iemand die hoge eisen stelt, maar 
je ook vertrouwen geeft. Ze is tevens een fijne sparring partner, met wie je op voet van 
gelijkwaardigheid scherpe, inhoudelijke discussies kunt voeren. 

Frans Grijzenhout heeft zich van het begin af aan een betrokken en enthousiaste 
begeleider van mijn onderzoek getoond. Hij wees me onvermoeibaar op het ontbre-
ken van het visuele aspect in mijn analyses, wat voor een letterkundig geschoolde als 
ik geen overbodige luxe was. Verder was ook hij een tegelijk kritische en stimulerende 
coach, die mijn teksten aandachtig en met veel oog voor de zwakke plekken daarin las. 
Ondanks zijn drukke bezigheden als departementshoofd was hij altijd bereikbaar en 
nooit te beroerd om me te helpen. 

In inhoudelijk opzicht heeft mijn onderzoek veel baat gehad bij het contact met de 
talrijke goede alfawetenschappers die er in Nederland rondlopen. Allereerst noem ik 
het projectteam The power of satire: naast Frans en Marijke: Abdelghani El-Khairat, 
Nico Landman, Sonja de Leeuw, Kiene Brillenburg Wurth en Laura Basu. Onze dis-
ciplinaire achtergronden liepen sterk uiteen, maar juist daardoor waren onze bespre-
kingen altijd erg prikkelend en inspirerend. Het congres Satire across borders dat we 
in januari 2013 in Utrecht organiseerden was mede het product van die brede achter-
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8     Voorwoord

grond en werd door alle aanwezigen als een groot succes ervaren. 
Ik heb ook veel profijt gehad van de kleine maar levendige gemeenschap van Neder-

landse dixhuitièmisten. Zowel de bijeenkomsten van de Werkgroep 18e Eeuw als die 
van de Stichting Jacob Campo Weyerman heb ik altijd met veel plezier bezocht. In het 
bijzonder dank ik een aantal personen die zo vriendelijk waren om in persoonlijke 
gesprekken hun kijk op (een deel van) mijn onderzoek te geven en die me zo verder 
hebben geholpen: André Hanou, die helaas niet meer onder ons is, Ton Jongenelen, 
Rietje van Vliet, Alle de Jonge, Peter de Voogd, Arja Firet, René Bakker, Martine van 
Rooijen en Ad de Jong. Tevens bedank ik Lotte Jensen, die zich altijd erg betrokken bij 
mijn onderzoek heeft getoond, en Lieke van Deinsen, die een eerdere versie van een 
van de hoofdstukken uit dit proefschrift becommentarieerde.

Een speciale vermelding verdient het P.C. Hoofthuis. Ik trof daar, aan de Amster-
damse Spuistraat, in 2009 een groep collega’s met wie ik de afgelopen jaren niet al-
leen prettig heb samengewerkt, maar vooral ook veel plezier heb beleefd. De lunch- 
en borrelcultuur van ‘het pch’ is er een om te koesteren. Dat geldt evenzeer voor de 
aangenaam luchtige en licht chaotische sfeer van kamer 462, waar iedereen bevlogen 
is, maar niemand zichzelf te serieus neemt. Ik dank Bram Mellink, Mart Rutjes, Joris 
Oddens, Merel Leeman, Merel Klein, Eleá de la Porte en Erik Jacobs voor het mede in 
stand houden van die sfeer en voor hun bijzondere collegialiteit. 

Vele vrienden, familieleden en kennissen volgden dit onderzoek van grote of kleine-
re afstand, enkelen waren er ook meer persoonlijk betrokken. Suzet Volders liep mijn 
volledige manuscript na op taal- en tikfouten. Heather Bond controleerde de Engelse 
samenvatting. Mijn dank aan beiden is groot. Laurens Ham en Feike Dietz waren tij-
dens de verdediging mijn paranimfen. Ik ben heel blij dat ze deze taak op zich wilden 
nemen. Zij zagen mij zo’n tien jaar geleden binnenwandelen bij de opleiding Neder-
lands in Utrecht en zijn me daarna altijd blijven volgen. Van onze vriendschap hoop 
ik nog lang te mogen genieten.

Als laatste bedank ik mijn ouders, die me altijd de volledige vrijheid hebben gebo-
den om het school- en carrièrepad te volgen dat ik wilde en die mijn onderzoek in de 
afgelopen jaren met veel enthousiasme en interesse hebben gevolgd. 

Mijn bijzondere affiniteit met humor als kunstvorm, waarin de feitelijke oorsprong 
van dit proefschrift ligt, dank ik mede aan mijn vader, die mij al op jonge leeftijd in-
wijdde in de wereld van cabaret en satire: Koot en Bie, Herman Finkers, Hans Teeu-
wen. Toen we samen lachend op de bank zaten, had ik natuurlijk nooit kunnen be-
denken dat ik jaren later op dit thema zou promoveren. Dat zijn de leuke verrassingen 
van het leven.
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Inleiding

Spel onder spanning

Satire is een vlag die vele ladingen dekt. Door de eeuwen heen is deze vlag veelvuldig 
gevoerd door schrijvers, tekenaars, journalisten en komieken. Onder het mom van sa-
tire hebben zij gelasterd, gespot en geïroniseerd. Daarbij waren ze soms ernstig, soms 
frivool, nu eens literair, dan weer politiek, nu eens verfijnd en elitair, dan weer plat en 
vulgair, nu eens nobel en oprecht, dan weer vals en bedrieglijk. Satirici kunnen bijten 
en kietelen, moraliseren en ontheiligen, polemiseren en amuseren, scherp en bot, 
aantrekkelijk en afstotelijk zijn, verhullen en onthullen.

Aan zijn vele gezichten dankt satire de reputatie ongrijpbaar te zijn en zich moei-
lijk in een concrete definitie te laten vatten. ‘Der Begriff Satire ist von irritierender 
Vieldeutigkeit’, zo meent de Duitse filoloog Jürgen Brummack, die met deze woor-
den zijn lijvige artikel ‘Zu Begriff und Theorie der Satire’ uit 1971 opent.1 George Test 
stelt enige decennia later in zijn studie Satire: spirit and art dat ‘attempting to define 
satire has been like trying to put a shadow in a sack’.2 In het licht van de etymologi-
sche geschiedenis van het woord satire verbaast deze definitieproblematiek niet. Het 
begrip is terug te voeren tot de Latijnse term lanx satura, die in het klassieke Rome 
werd gebruikt ter aanduiding van de schaal met gemengde vruchten die tijdens fees-
telijke gelegenheden aan de goden werd aangeboden.3 Het beeld van satire als een 
mengelmoes – van stijlen, vormen, thema’s, toonzettingen – is sindsdien altijd blij-
ven bestaan.

In het functioneren van dit lastig te definiëren verschijnsel zijn desalniettemin ver-
schillende constanten aan te wijzen. Zo is er een aantal technieken en tactieken dat 
tot de standaarduitrusting van bijna iedere satiricus behoort, zoals parodie, ironie en 
karikatuur. De gerichtheid op het opwekken van de lachlust, onder meer met behulp 
van de genoemde technieken, is een ander kenmerk dat de meeste satirische uitin-
gen met elkaar delen. Ten derde keert een satire zich vrijwel altijd ergens tegen: een 
(hooggeplaatste) persoon, een sociale groep, een (gezaghebbend) instituut, een ideo-
logie, een modegril of een maatschappelijke kwestie. Als laatste is satire in de loop 
van de geschiedenis regelmatig in staat gebleken om de gevoeligheden en twistap-

1 Brummack 1971: 275.
2 Test 1991: 13.
3 Zie voor een bruikbaar overzicht van de etymologie van het begrip satire, dat ook nog enige andere herleidin-
gen kent naast die van lanx satura, Knight 2004: 15-31.
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10    Inleiding

pels, taboes en heilige huisjes, die in de maatschappij aanwezig zijn, bloot te leggen: 
sociale problemen waarover onvrede sluimert, politieke of levensbeschouwelijke vi-
sies die ter discussie staan, gedrag van publieke personen dat als ongewenst wordt 
beschouwd.

Het vermogen van satire om taboes te beslechten en tegen heilige huisjes te schop-
pen staat op gespannen voet met het idee dat satire vooral bedoeld is om de lachlust 
op te wekken. In het eerste geval vormt engagement de voornaamste drijfveer van de 
satiricus. In het tweede geval staat het amuseren voorop. Satire herbergt aldus een te-
genstelling in zich tussen ernst en luim, serieus en niet-serieus. De satiricus speelt 
een spel, met vormen, tradities en de verwachtingen van het publiek, maar dat spel 
staat voortdurend op het punt op te houden een spel te zijn en over te gaan in een 
bloedserieus j’accuse. Op zo’n moment verdwijnt het ludieke element naar de achter-
grond ten gunste van het pamflettistische.

Wellicht het meest sprekende voorbeeld van dit spanningsveld tussen amusement 
en engagement uit het afgelopen decennium biedt het geval van de zogeheten Mo-
hammedcartoons.4 Op 30 september 2005 publiceert de conservatieve Deense krant 
Jyllands Posten onder de kop ‘Muhammeds ansigt’ (‘Het aangezicht van Mohammed’) 
twaalf spotprenten met betrekking tot de islam en de profeet Mohammed. De aanlei-
ding hiervoor is een actuele discussie in Denemarken over de vraag in hoeverre de 
dreiging van vergelding publicisten aanzet tot zelfcensuur als het gaat om islamkri-
tiek.5 Enkele Deense imams brengen de cartoons onder de aandacht in de Arabische 
wereld, waar vervolgens in het voorjaar van 2006 door de lokale overheden geregis-
seerde betogingen tegen deze cartoons plaatsvinden. Bij die betogingen vallen naar 
schatting meer dan tweehonderd doden.6 De ‘cartooncrisis’ die hiermee geboren is, 
vormt wereldwijd voer voor maatschappelijk debat en leidt op zijn beurt tot nieuwe 
satire, die commentaar levert op de crisis zelf.7

In het onderhavige proefschrift staat het spanningsveld tussen de ernstige, geënga-
geerde en de ludieke, luimige kant van satire centraal. Ik onderzoek dit spannings-
veld binnen een welomschreven context. De plaats van handeling is Nederland. Het 
tijdstip is de late achttiende eeuw, om precies te zijn de periode 1780-1800. De (peri-
odieke) opiniepers vormt het decor. Enige geschriften die de aanduiding ‘lantaarn’ in 
hun titel dragen zijn de protagonisten.

4 Over de controverse rondom de Deense Mohammedcartoons verschenen diverse academische publicaties. 
De twee voornaamste zijn een bundel onder redactie van Eide, Kunelius & Phillips (2008) en een studie van 
Klausen (2009).
5 Deze discussie ontstaat naar aanleiding van het bericht dat de Deense schrijver Kåre Bluitgen aanvankelijk 
geen illustrator kan vinden voor zijn kinderboek Koranen og profeten Muhammeds liv (vert.: De Koran en het leven 
van de profeet Mohammed). Drie tekenaars weigerden op grond van de angst voor repraisailles, een vierde wilde 
alleen anoniem meewerken, eveneens uit angst voor zijn eigen veiligheid.
6 Aldus The New York Times. Zie verder hun dossier over de cartooncrisis: http://topics.nytimes.com/topics/
reference/timestopics/subjects/d/danish_cartoon_controversy/index.html
7 Een voorbeeld hiervan vormt een dubbelaflevering van de Amerikaanse animatieserie South Park (seizoen 
10) uit april 2006, getiteld ‘Cartoon Wars’ (Te bekijken via: http://www.southpark.nl/full-episodes/)
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Lantaarns    11

Lantaarns

In september 1782 verschijnt bij boekverkoper J.P. Kraefft te Rotterdam de eerste af-
levering van een tijdschrift waarvan de volledige titel luidt: Lanterne magique of tover-
lantaern, O Soo Mooi! Fraai Curieus! Vertoonende zeer duidelyk de wonderlyke zaaken die 
in deezen wonderlyken tyd voorvallen.8 In een bestek van veertien pagina’s krijgt de le-
zer hierin de beschrijving van in totaal achttien verschillende tableaus voorgeschoteld, 
waarop bekende personen uit de actualiteit prominent figureren. De toonzetting van 
het geheel is evident kluchtig. De verteller spreekt verfranst Nederlands en bedient 
zich van frases als ‘Kyke maar rekt ute’, ‘Keef wel akte!’ en ‘Voila, Messieurs & Da-
mes!’ De scènes die hij beschrijft zijn bedoeld om de lachlust op te wekken.

We hebben hier te maken met een toverlantaarn, of beter gezegd: een geschrift dat 
zich bedient van de toverlantaarnformule. Tussen circa 1680 en 1850 is deze formule 
door heel Europa te vinden.9 Publicaties die van deze formule gebruikmaken – meest-
al losse pamfletten, soms, zoals in het bovenstaande geval, periodieke werken – imi-
teren de vertoning van een voorstelling van lichtbeelden met behulp van een toverlan-
taarn of rarekiek, zoals die voorkwam op vroegmoderne kermissen en jaarmarkten. 
Aan het woord is steeds de vertoner, vaak neergezet als een kolderieke figuur met een 
zwaar (Frans) accent, die vertelt wat er te zien is en die commentaar levert op de beel-
den die hij zogenaamd vertoont. Veelal hebben deze publicaties een politiek-satirische 
strekking, maar er bestaan ook voorbeelden van meer onschuldig humoristische toe-
passingen van de toverlantaarnformule.

In het geval van de Lanterne magique of toverlantaern uit 1782 is die satirische strek-
king er zeker. Dit tijdschrift, waarvan uiteindelijk twintig afleveringen zouden ver-
schijnen, maakt deel uit van het steeds feller oplopende conflict dat op dat moment 
in Nederland gaande is tussen de voorvechters van politieke vernieuwing, die zich pa-
triotten noemen, en de aanhangers van de stadhouder, de orangisten of prinsgezin-
den.10 Als de voornaamste oorzaken van dit conflict gelden de sterk verslechterde po-
sitie van de Republiek op het internationale toneel in de late achttiende eeuw en het 
desastreuze verloop van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784).11 Zowel het politieke 
als het militaire falen van de Republiek wordt toegeschreven aan de bestuurlijke elite, 
die moreel gecorrumpeerd zou zijn en wier beleid zich zou kenmerken door nepotis-
me en een gebrek aan daadkracht. Een groeiende beweging van recalcitrante regenten 
en burgers uit de stedelijke middenklassen keert zich tegen deze elite, in het bijzon-

8 Dit tijdschrift is integraal digitaal beschikbaar via edbo. Zie over dit tijdschrift ook Jongenelen 2008a.
9 Zie bijlage I voor een overzicht van de toverlantaarn- en rarekiekgeschriften die in Nederland verschenen. 
Het gaat in totaal om circa tachtig verschillende titels. De vroegste komt uit 1689, de laatste uit 1855.
10 Voor een globaal overzicht van de gebeurtenissen in deze periode, zie Grijzenhout, Mijnhardt & Van Sas 
1987 en Rosendaal 2005: 17-55. Eerstgenoemde publicatie betreft de inleiding bij de bundel Voor vaderland en 
vrijheid. De revolutie van de patriotten, onder redactie van dezelfde auteurs, die bepalend is geweest voor de be-
studering van dit tijdvak binnen de Nederlandse geschiedwetenschap. Veel details over de patriottentijd komen 
tevens langs in Altena 2012: 127-252. Verder geldt Schama 1977 nog steeds als een standaardwerk, maar zijn 
studie is wel ‘notoir onzorgvuldig’. (Oddens 2012: 455) Zie ook het proefschrift van Stephan Klein (1995), dat 
het politieke gedachtegoed van de patriotten bespreekt, en de diverse artkelen die historicus Niek van Sas aan de 
patriottentijd wijdde, gebundeld in Van Sas 2004: 175-274.
11 Grijzenhout, Mijnhardt & Van Sas 1987: 7-16.
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der tegen stadhouder Willem V, die als het voornaamste symbool van de gemankeer-
de bestuurscultuur van de Republiek gaat fungeren.12 Omdat de aanhangers van deze 
beweging zichzelf zien als de ‘ware’ verdedigers van het vaderland, duiden zij zichzelf 
aan als patriotten.13 De patriotten kiezen de pers, en dan vooral het medium van het 
tijdschrift, als de voornaamste spreekbuis voor hun grieven.14 In hun pogingen met 
dit medium de publieke opinie te beïnvloeden blijken zij al gauw zo succesvol dat de 
aanhangers van de stadhouder zich genoodzaakt voelen om bij wijze van tegenreactie 
zelf ook tijdschriften uit te geven. Zodoende ontstaat een heuse mediaoorlog, waarin 
beide kampen pogen elkaar met het wapen van de pen te bestrijden.15

Zowel de patriotten als de orangisten hanteren in hun (periodieke) stookschriften 
een veelheid aan retorische technieken. Regelmatig doen ze daarbij een beroep op be-
staande formules uit de vroegmoderne pamflettraditie, zoals het schuitepraatje en de 
fictieve boedelinventaris, of op de vorm van de spectator.16 Het gebruik van de tover-
lantaarnformule in de Lanterne magique of toverlantaern moet eveneens in dit licht ge-
zien worden. Eerder in de achttiende eeuw duikt deze formule sporadisch op in Ne-
derland, vooral naar aanleiding van opvallende politieke en sociale gebeurtenissen, 
zoals de Spaanse Successieoorlog (1701-1713), de windhandel van 1720 en het Doelis-
tenoproer (1748).17 In de jaren 1780 beleeft hij alhier zijn hoogtijdagen. Orangisten én 
patriotten zien in het medium van de toverlantaarn- en rarekiekgeschriften een effec-
tief middel om hun politieke tegenstanders zwart te maken. In de zogenaamde licht-
beelden die de vertoner beschrijft, worden bekende figuren uit de tegenpartij steeds 
op hun negatiefst afgeschilderd, als dronkelappen, hoerenlopers en vechtersbazen. 
De toon is aanvallend, de aantijgingen die gedaan worden zijn lasterlijk.

Dit is echter niet de enige soort satire die we in de patriottentijd tegenkomen. Naast 
het verbale geweld van de toverlantaarns en rarekieks, dat te plaatsen valt in een lange 
traditie van politieke schotschriften, vinden we ook satire die eerder een milde, iro-
nische toon aanslaat en erop gericht is een algemener commentaar te leveren op het 
actuele debat. Het tijdschrift Janus uit 1787 vormt hiervan een goed voorbeeld.18 Het 
aandeel van dit type satire is op dat moment wel beperkt. Het aantal titels dat tot deze 
categorie gerekend kan worden, is op de vingers van een hand te tellen.19 De hoog op-

12 Rosendaal 2005: 19-27.
13 Van Sas 2004: 76.
14 Het belangrijkste tijdschrift van de patriotten is De Post van den Neder-Rhijn, een Utrechts weekblad waar-
van tussen januari 1781 en oktober 1787 ruim zeshonderd afleveringen verschijnen. De dichter en journalist 
Pieter ’t Hoen is de hoofdredacteur van dit weekblad. Over De Post van den Neder-Rhijn verscheen een uitvoerige 
monografie: Theeuwen 2002.
15 Over de rol van de pers in de patriottentijd, zie m.n. Van Sas 1987 (herdrukt in Van Sas 2004: 195-221) en 
Klein 1995: 91-127. Een aantal concrete producten van de mediaoorlog van de jaren 1780 wordt besproken in 
Van Wissing 2008.
16 Vgl. Klein 1995: 21, 92-93 en Van Sas 2004: 195-200.
17 Zie bijlage I-b, ‘Lijst van rarekiekgeschriften’. Nr. 2 t/m 19 betreffen geschriften naar aanleiding van de 
Spaanse Successieoorlog. Dit is een relatief groot cluster. Nr. 29, 30 en 33 gaan over de windhandel, nr. 37 t/m 
39 over het Doelistenoproer.
18 Over dit tijdschrift verder: Van Wissing 2003. 
19 Naast Janus kunnen eigenlijk alleen de weekbladen De Ouderwetse Nederlandsche Patriot (1781) en De Haag-
sche Correspondent (1786-87) tot de milde commentaarsatire gerekend worden. Zie over die eerste titel Jongene-
len 2008b, over die tweede Van Oostrum 2008.
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gelopen polemiek tussen patriotten en orangisten laat zich doorgaans lastig vereni-
gen met nuance en ironie. Als in september 1787 een Pruisische interventie een re-
soluut einde maakt aan de gestage opmars van de patriottenbeweging, verandert de 
situatie echter.20 Van een openlijke persstrijd tussen orangisten en patriotten is nu 
niet langer sprake. De patriotten vluchten het land uit of gaan ondergronds. Daar-
mee verliest de aanvallende satire, zoals die onder meer gevonden werd in de tover-
lantaarns, haar voornaamste voedingsbodem. Ook wanneer in 1795 opnieuw de revo-
lutie uitbreekt in Nederland, en dit keer met meer succes, blijft de aanvallende satire 
goeddeels achterwege. De periode van de Bataafse Republiek (1795-1806) die dan aan-
breekt, kenmerkt zich in veel mindere mate door polemiek dan het voorgaande tijd-
vak 1780-87.21 Met hulp van het Franse leger grijpen de voormalige patriotten, die zich 
inmiddels Bataven noemen, de macht en maken daarbij, zeker in de eerste jaren, de 
orangistische stem in het publieke debat praktisch monddood.22

Dat betekent uiteraard niet dat kritische geluiden volledig ontbreken. Een van die 
geluiden vinden we terug in de reeks almanakachtige boekjes die Pieter van Woen-
sel tussen 1792 en 1801 uitbrengt onder de naam De Lantaarn.23 Hoewel qua formu-
le niet behorend tot de toverlantaarntraditie, zijn deze boekjes door tijdgenoten wel 
verschillende keren met het verschijnsel van de toverlantaarn in verband gebracht, 
vermoedelijk vooral vanwege de titel.24 Van Woensel levert hierin onder het Turkse 
pseudoniem Amurath-Effendi Hekim-Bachi snedig commentaar op de politieke actu-
aliteit, met name op de vorming van de nieuwe, centraal en democratisch georgani-
seerde staat. Dit doet hij zowel in woord als in beeld: de vijf delen van De Lantaarn zijn 
voorzien van in totaal circa veertig humoristische prenten, die naar alle waarschijn-
lijkheid door Van Woensel zelf getekend en geëtst zijn.25 

Hoewel sommige tijdgenoten daar anders over dachten, moet Van Woensels satire 
gekarakteriseerd worden als mild. Het favoriete stijlmiddel van de auteur is ironie. 
Zijn kritiek uit hij doorgaans indirect, tussen de regels door. Hij speelt een voortdu-
rend spel met de lezer, waarvoor de nodige oplettendheid en voorkennis vereist is. 

20 Over de periode van de Restauratie (1787-1795), die dan aanbreekt, zie verder Rosendaal 2003, Van Sas 
2004: 255-263, Rosendaal 2005: 57-96 en Altena 2012: 253-386.
21 Voor een globaal overzicht van de gebeurtenissen in de Bataafse tijd, zie Rosendaal 2005: 97-177. De ge-
schiedenis van de Bataafse Republiek staat daarnaast centraal in een drietal recente publicaties: twee proef-
schrifen: Rutjes 2012 (over het politieke denken van de Bataven) en Oddens 2012 (over de Nationale Vergade-
ring, het parlement van de Bataafse Republiek), en een bundel waarin een aantal specialisten uit verschillende 
disciplines de meest actuele stand van zaken betreffende het onderzoek naar de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) 
presenteert: Grijzenhout, Van Sas & Velema 2013. De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in deze pe-
riode krijgen tevens veel aandacht in Altena 2012: 425-674. Voorts schreef Niek van Sas een aantal artikelen over 
de Bataafse tijd, terug te vinden in Van Sas 2004: 275-398. Zie verder Oddens 2012: 20-22 voor een bruikbaar 
overzicht van de meest relevante literatuur over dit onderwerp.
22 Van Sas 2004: 338. Meer over de status van de orangisten in Nederland in de Bataafse tijd in idem, 337-346.
23 Online beschikbaar via: http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=woen003lant00. De moderne leeseditie 
Van Woensel 2002 biedt een selectie van teksten uit De Lantaarn, hertaald naar hedendaags Nederlands en voor-
zien van verklarende noten en een nawoord door André Hanou. Zie over De Lantaarn ook Meijer Drees & Nieu-
wenhuis 2010: 208-211 en Nieuwenhuis 2010.
24 Dit gebeurt bijvoorbeeld in De politieke blixem 44 (9 april 1798), die schrijft: ‘Daar arriveert waarächtig van 
Woensel uit Parys met kers vers nieuwe politieke Toverlantaarns.’ (350) en in De burger politieke blixem 22 (18 au-
gustus 1800), die spreekt over Van Woensel en ‘zyn nieuwe Toverlantaarn’. (179)
25 Specifiek over de prenten in De Lantaarn: Knolle 1983: 23-24 en Veth 1941: 24-36.
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Dit soort satire vinden we in de Bataafse tijd vaker. Het weekblad Janus verrezen volgt 
ruim drie jaar lang, tussen 1795 en 1798, de Bataafse politiek op de voet door middel 
van verzonnen berichten die de actuele werkelijkheid op ironische wijze becommen-
tariëren.26 Daarnaast verschijnen in deze periode nog diverse andere korter lopende 
politiek-satirische weekbladen, verschillende satirische romans en een aantal spot-
prenten die te rekenen zijn tot de categorie van milde commentaarsatire.27

De maker van De Lantaarn, Pieter van Woensel, is tot aan de huidige tijd als auteur 
bekend gebleven.28 Deze reislustige en excentrieke marine-arts heeft weliswaar een 
beperkt oeuvre en bediende zich nooit van literaire genres, maar veroverde via zijn 
spitsvondige schrijfstijl toch een bescheiden plaats in de Nederlandse literatuurge-
schiedenis. Er verschenen verschillende moderne edities en bloemlezingen van zijn 
werk29 en daarnaast was zijn tweedelige reisverslag Aanteekeningen, gehouden op eene 
reize door Turkeyen, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaren 1784-89 (1791, 1795) het 
onderwerp van een dissertatie.30 Hij behoort tot de bekendere literatoren uit het Ne-
derlandse revolutietijdvak (1780-1800), naast figuren als Betje Wolff en Aagje Deken, 
Gerrit Paape en Arend Fokke Simonsz.

De orangistische Lanterne magique of toverlantaern (1782-1783) en een drietal patri-
otse toverlantaarns en rarekieks dat daarop reageert, vormen tezamen de eerste casus 
van dit proefschrift. De vijf delen van De Lantaarn en de auteur daarvan, Pieter van 
Woensel, vormen de tweede casus.

Satire herijkt

Dit proefschrift maakt deel uit van het door nwo gesubsidieerde onderzoeksproject 
The power of satire: cultural boundaries contested, dat in 2009 van start is gegaan.31 Zo-
als al blijkt uit de titel en ondertitel, ligt in dit project de nadruk op het (veronderstel-
de) vermogen van satire om bestaande grenzen op de proef te stellen, zowel binnen 
als tussen culturen. Daarnaast speelt de (inter)mediale dimensie van satire een be-
langrijke rol in dit onderzoek. De gedachte is dat satire, omdat het een vaste mediale 

26 Over Janus verrezen verder: Hanou 1991, Van Wissing 2003: 308-311 en Hanou 2011. De (hoofd)auteur van 
Janus verrezen is vrijwel zeker Johannes Kinker. (Vgl. Hanou 1991) Kinker is een Amsterdamse advocaat, schrij-
ver en ‘genootschapper’. Later, in 1815, publiceert hij ook nog het satirische tijdschrift De Herkaauwer. Zie over 
hem verder het proefschrift van André Hanou (1988).
27 Voor een overzicht van de politiek-satirische tijdschriften uit deze periode, zie Van Wissing 2003: 295-322. 
Over politieke satire in de Bataafse tijd in het algemeen, zowel in woord als in beeld, zie verder Grijzenhout 
2013.
28 Van die bekendheid getuigt bijvoorbeeld het feit dat er een lemma aan Van Woensel is gewijd op de educa-
tieve website literatuurgeschiedenis.nl (auteur André Hanou).
29  Van Woensel z.j. [1972], Van Woensel 1995 en Van Woensel 2002.
30 Bakker 2008. Dit proefschrift heeft een (politiek-)historische insteek en stelt de vraag centraal ‘welke visie 
Van Woensel optekende in Aanteekeningen wat betreft de verhouding tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk.’ 
(Bakker 2008: 20) Voor de literaire aspecten van Van Woensels werk is in deze studie dus minder aandacht, 
hoewel een afzonderlijk deel van de dissertatie gewijd is aan de ‘onconventionele’ vorm van de Aanteekeningen. 
(Idem, 101-134)
31 Projectleider: Marijke Meijer Drees (Rijksuniversiteit Groningen). Overige onderzoekers binnen het pro-
ject: Abdelghani el-Khairat, Kiene Brillenburg Wurth en Laura Basu (allen Universiteit Utrecht). Zie voor meer 
informatie de projectwebsite: http://www.powerofsatire.org/
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thuisbasis ontbeert, door verschillende media heen reist en daarbij de media die het 
gebruikt tegen zichzelf en tegen elkaar uitspeelt.32 Satire wordt aldus opgevat als ‘an 
intercultural mode of performance that is intermedially charged, a mode with the po-
wer to contest cultural boundaries in different communities and in different periods 
of time, a mode that travels between multiple media and challenges traditional media 
oppositions.’33

Een onderzoek dat satire op een dergelijke manier benadert, vraagt om een interdis-
ciplinaire, internationale en diachrone aanpak. Bij het project zijn naast literatuurwe-
tenschappers onder meer ook een kunsthistoricus, een televisiewetenschapper en een 
arabist betrokken. Daarnaast staat de onderzoeksgroep in contact met juristen, socio-
logen en historici.34 De deelprojecten binnen het onderzoek richten zich ieder op een 
ander tijdvak en op een andere geografische regio, waarbij zowel heden als verleden 
en zowel westerse als niet-westerse gebieden zijn meegenomen.35 Het voorliggende 
proefschrift neemt daarbij het tijdvak van de late achttiende eeuw en de geografische 
regio Nederland voor zijn rekening.

Onvrede met het bestaande onderzoek naar satire vormde de voornaamste voe-
dingsbodem voor het starten van dit project. Dat bestaande onderzoek wordt in be-
langrijke mate bepaald door het werk van enkele invloedrijke Angelsaksische litera-
tuurwetenschappers die actief waren in de jaren 1950 en ’60, waaronder Maynard 
Mack, Ronald Paulson, Gilbert Highet en Alvin B. Kernan.36 De meest vooraanstaan-
de van hen is de Canadees Northrop Frye, die in zijn Anatomy of criticism uit 1957 een 
universeel model voor de bestudering van literatuur uiteenzet dat vanwege zijn volle-
digheid en degelijkheid decennialang maatgevend is geweest voor de manier waarop 
literatuurwetenschap bedreven werd aan universiteiten in Noord-Amerika.37 Binnen 
dat model krijgt satire bijzondere aandacht, als onderdeel van Frye’s ‘theory of myths’. 
Samen met ironie vormt satire de ‘mythos of winter’.38 Frye beschouwt satire daarbij 

32 Het idee van satire als intermediaal verschijnsel wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4 van dit proefschrift.
33 http://www.powerofsatire.org/
34 De interdisciplinaire en internationale insteek van het project kwamen tevens tot uiting in het congres Sa-
tire Across Borders, dat de onderzoeksgroep op 17 en 18 januari 2013 in Utrecht organiseerde. Op dit congres 
kwamen wetenschappers afkomstig uit diverse – westerse en niet-westerse – landen en werkzaam in uiteenlo-
pende disciplines bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over de werking van satire. De uitkomsten 
van dit congres zullen hun weerslag vinden in een (Engelstalige) congresbundel, die naar verwachting in 2014 
zal verschijnen (redactie: Marijke Meijer Drees en Sonja de Leeuw).
35 Het promotieonderzoek van Abdelghani el-Khairat behandelt satire in de Arabische wereld, met name Ma-
rokko, in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Het inmiddels afgesloten onderzoek van Kiene 
Brillenburg Wurth legde de relatie tussen laat-achttiende-eeuws poppentheater en poppensatire op televisie in 
de jaren 1980 in Groot-Brittannië. (Zie verder Brillenburg 2011) Laura Basu onderzoekt de werking van religi-
euze en politieke satire in film en op televisie, in de periode 1979-heden.
36 De theorievorming over satire van de afgelopen pakweg zestig jaar wordt uitvoeriger beschreven in Meijer 
Drees & Nieuwenhuis 2010: 196-201. Zie ook Griffin 1994: 6-34, die een globaal overzicht schetst van de ontwik-
kelingen binnen de satiretheorie sinds de klassieke oudheid.
37 Het blijvende belang van de in 1991 overleden Frye voor de literatuurwetenschap blijkt uit het feit dat aan 
zijn ideeën nog tot op heden artikelen worden gewijd. Veelzeggend is tevens dat de bibliotheek van de Univer-
sity of Toronto, waaraan Frye het grootste deel van zijn leven als hoogleraar verbonden was, een speciale deel-
collectie aan hem heeft gewijd (Zie: http://library.vicu.utoronto.ca/collections/special_collections/f11_n_frye/). 
Zie over de grote invloed van Northrop Frye op de Angelsaksische literatuurwetenschap van de twintigste eeuw 
verder Allan 2009.
38 Frye leidt zijn model af uit de archetypische symbolen, mythes en genres waar de literatuur zich van be-
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als ‘militant irony’ en benoemt ‘wit or humour founded on fantasy or sense of the 
grotesque or absurd’ en ‘an object of attack’ als de twee kernbestanddelen van iedere 
satire.39 Hij propageert een formalistisch-retorische benadering40 van satire, waarbij 
de nadruk ligt op het bepalen van de algemeen geldende vormkenmerken van het ver-
schijnsel. Deze benadering keert in navolgende jaren terug in studies als The anatomy 
of satire (1962) van de Schots-Amerikaanse classicus Gilbert Highet, The plot of satire 
(1965) van Yale-hoogleraar Engelse letterkunde Alvin B. Kernan en het artikel ‘Zu Be-
griff und Theorie der Satire’ van Jürgen Brummack (1971), waaruit ik eerder citeerde.

Een ietwat andere insteek heeft The power of satire: magic, ritual, art (1960) van Ro-
bert C. Elliott. Hierin staan veeleer de oorsprong en historische ontwikkeling van het 
literaire genre satire centraal. Die oorsprong wordt door Elliott gezocht en gevonden 
in de scheld- en vloekrituelen van diverse niet-westerse volken en stammen, zoals de 
pre-islamitische Arabieren en de Eskimo’s. Zij kenden aan dergelijke rituelen magi-
sche krachten toe. Het slachtoffer van een scheldritueel kon daar fysieke verwondin-
gen aan overhouden. Elliotts visie op satire stoelt op de aanname dat de kunst zoals 
we die nu kennen (in de vorm van schilderijen, toneel, et cetera) zich heeft ontwik-
keld uit antieke rituelen en nog altijd de sporen van die rituelen draagt.41 Er is binnen 
die visie echter pas sprake van satire zodra het geloof in de magische kracht van het 
schelden en vloeken is uitgewerkt, waarmee het ritueel overgaat in een kunstvorm.42 
Deze historisch-ritualistische benadering43 van satire, die zich deels baseert op inzich-
ten uit de antropologie en de psychologie,44 keert onder meer terug in een artikel over 
de relatie tussen satire en agressie van Alvin B. Kernan uit 1973 en in het lemma dat 
diezelfde auteur schreef over satire voor de Dictionary of the history of ideas (1973-74).

Onderzoekers als Frye, Highet, Elliott en Kernan komt de eer toe dat ze het ver-
schijnsel satire in wetenschappelijk opzicht op de kaart hebben gezet. Een bijkomstig 
nadeel van hun imposante pionierswerk is wel dat weinigen zich in de daaropvolgen-
de decennia nog geroepen voelen om in hun voetsporen te treden. Het New Critic-
paradigma, waarbinnen de genoemde onderzoekers allen te plaatsen zijn, verdwijnt 
intussen van het toneel en daarmee komen ook de wetenschappelijke grondslagen 
van hun satiretheorie onder druk te staan.45 Dit paradigma uit zich onder meer in de 

diend heeft in de loop der eeuwen. Zie voor zijn ‘theory of myths’ Frye 1957: 131-239, daarbinnen over ‘the my-
thos of winter’ 223-239.
39 Idem, 223, 224.
40 De aanduiding formalistisch-retorisch is afkomstig uit Meijer Drees & Nieuwenhuis 2010: 196-197 en 
wordt aldaar nader toegelicht.
41 Vgl. Elliott 1960: 88-89, 281. Deze opvatting van kunst behoort tot de theoretische veronderstellingen van 
het New Criticism, de methodologische school waarbinnen Elliott werkt. Meer over die school hierna.
42 Idem, 98. Elliott merkt daarbij wel op dat hoewel we tegenwoordig niet meer in de magische kracht van sa-
tire geloven, het vermogen van satire om mensen pijn te doen altijd is blijven bestaan. (Idem, 277)
43 De aanduiding historisch-ritualistisch is afkomstig uit Meijer Drees en Nieuwenhuis 2010: 197-198 en 
wordt aldaar nader toegelicht.
44 Antropologische inzichten put men vooral uit het werk van Edward Evans-Pritchard. Psychologische in-
zichten worden veelal ontleend aan Freuds Totem en taboe (1912-1913). Daarnaast doet men ook vaak een beroep 
op Johan Huizinga’s Homo ludens (1938).
45 Het New Criticism is een methodologische school die de Angelsaksische literatuurwetenschap domineer-
de tussen 1920 en 1960. Binnen deze methode ligt de nadruk op de literaire tekst als autonoom kunstwerk en 
de structurele en formele aspecten van dat kunstwerk. De historische context waarbinnen literatuur tot stand 
komt, blijft goeddeels buiten beeld. Voor een beknopte samenvatting van de methodologische opvattingen van 
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exclusieve gerichtheid van de onderzoekers op ‘hoge’ literaire satire en hun uitgangs-
punt dat satire een bij uitstek moralistische kunstvorm is, een ‘corrective of human 
vice and folly’.46 Dergelijk elitarisme en moralisme raakt na de democratisering van 
de academie omstreeks 1970 in rap tempo uit de mode. De eerste onderzoeker die dit 
probleem aan de orde stelt en er een oplossing voor probeert te formuleren, is Geor-
ge Test. Zijn reeds genoemde studie Satire: spirit and art uit 1991 verbreedt het con-
cept satire van een zuiver literair genre naar een algemeen cultureel verschijnsel, dat 
zich niet beperkt tot de geschreven vorm of tot de hoge cultuur.47 Vanuit die gedachte 
betrekt Test ook allerhande vormen van niet-tekstuele satire uit heden en verleden in 
zijn onderzoek, zoals graffiti, rap-battles en celebrity roasts. Met deze conceptuele ver-
breding gaat zijn studie vooral de discussie aan met de historisch-ritualistische on-
derzoekslijn van Elliott, die weliswaar ook oog had voor het rituele aspect van satire, 
maar tegelijkertijd een duidelijk onderscheid bleef maken tussen die rituele vorm en 
het daaruit voortgekomen literaire genre satire, zoals ik hiervoor al aangaf.48

Een tweede revisionist van de klassieke satiretheorie is Dustin Griffin. Zijn onder-
zoek zet zich eerder af tegen de retorisch-formalistische traditie van Frye c.s. Griffins 
studie Satire. A critical reintroduction uit 1994 beperkt zich wel tot literaire satire, maar 
weerlegt de New Critic-vooronderstelling dat deze over het algemeen retorisch een-
duidig zou zijn en heldere morele normen zou stellen.49 Integendeel, zo stelt Griffin, 
de meeste satiren kenmerken zich juist door ‘open-endedness’: ze stellen eerder vra-
gen dan dat ze antwoorden geven en kunnen gezien worden als een moreel onder-
zoek waarin de lezer zelf zijn positie moet bepalen.50

De kritische studies van Test en Griffin luiden een tijdelijke opleving van het we-
tenschappelijk debat over satire in. Rond het midden van de jaren ’90 worden ver-
schillende essaybundels aan dit debat gewijd.51 De gevoerde discussies bevestigen dat 
het standaardbeeld van satire zoals dat sinds de jaren ’50 en ’60 bestaat binnen de li-
teratuurwetenschap aan vervanging toe is, of op z’n minst conceptuele verbreding 

de New Critics, zie Abrams 2009: 216-218.
46 Deze aanduiding is afkomstig van M.H. Abrams, die hem geeft in het lemma over satire in zijn gezag-
hebbende Glossary of literary terms (2009; eerste editie 1957), ald. 320. Ook in dit lemma zijn duidelijk de sporen 
van het satireonderzoek van Frye, Highet en Elliott herkenbaar.
47 Vgl. Tests uitspraak: ‘Satire cannot [...] be restricted to the multifarious literary forms [...], nor to any media, 
nor to any culture at whatever stage [...]. What is needed is a broadening of the concept of satire itself and the use 
of ideas that are not exclusively literary.’ (Test 1991: 8)
48 Onderzoekers als Elliott en Kernan onderkennen wel de relatie die satire heeft met ritueel vloeken en schel-
den, maar lijken er tegelijkertijd moeite mee te hebben dat zulke onbeschaafde handelingen ook een plek zou-
den kunnen hebben binnen het literaire domein. Deze gevoelde ongerijmdheid lossen zij op door alleen die 
vormen van verbale agressie tot satire te rekenen die ‘artfully managed’, ‘witty’ en indirect zijn. (Kernan 1982: 
55) Test betoogt echter dat ook in veel literaire satire de aanval hard en direct is en dat het scherpe onderscheid 
dat Elliott en Kernan willen aanbrengen tussen rituele protosatire en de literaire satire uit de westerse traditie 
niet houdbaar is. Zie m.n. het hoofdstuk ‘Verbal aggression and satire’ uit Tests studie. (Test 1991: 100-125)
49 Vgl. wat Frye zegt over satire: ‘its moral norms are relatively clear, and it assumes standards against which 
the grotesque and absurd are measured.’ (Frye 1957: 223)
50 Deze visie op satire werkt Griffin met name uit in zijn hoofdstuk ‘The Rhetoric of Satire: Inquiry and Pro-
vocation’. (Griffin 1994: 35-70)
51 Het gaat specifiek om Theorizing satire. Essays in literary criticism (1995), onder redactie van Brian Connery 
en Kirk Combe, en Cutting edges. Postmodern critical essays on eighteenth-century satire (1995, tweede druk 1997), 
onder redactie van James Gill.
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behoeft.52 Buiten de boeken van Test en Griffin heeft deze hernieuwde wetenschap-
pelijke aandacht voor satire omstreeks 1995 helaas weinig substantiële studies opge-
leverd.53 De renaissance van het satiredebat blijkt daarmee al met al van korte duur en 
sterft zo rond de eeuwwisseling een stille dood.54 Een mogelijke verklaring hiervoor 
is dat de kijk op satire van de betrokken onderzoekers ondanks hun revisionistische 
insteek op de keper beschouwd toch nog behoorlijk gegrond is in de traditionele, op 
tekstanalyse en retorica gerichte literatuurwetenschap, waardoor het debat de aanslui-
ting miste met opkomende methodologische bewegingen als het mediaonderzoek en 
de cultural turn.

Het onderzoeksproject The power of satire zoekt die aansluiting wel. Bovendien pro-
beert het de relatief smalle empirische basis van de bestaande satiretheorie, die zich 
voornamelijk baseert op klassieke Latijnse satire (Horatius, Juvenalis, Lucianus) en de 
Britse satire uit de zogenaamde ‘Augustan Age’ (het werk van onder meer John Dry-
den, Jonathan Swift en Alexander Pope), aanzienlijk uit te breiden.55 Die uitbreiding 
is in de eerste plaats formeel: het onderzoek richt zich niet alleen op tekst en litera-
tuur, maar ook op spotprenten, televisieprogramma’s, straattheater en satire op het 
internet.56 In de tweede plaats is zij temporeel: niet alleen de overbekende satirische 

52 Vgl. Connery & Combe 1995: 1-15 en Gill 1997: ix-xiv.
53 De enige studie die als zodanig kan gelden is The difference satire makes van Fredric V. Bogel uit 2001. Bogel 
stelt net als Griffin de retorische instabiliteit van satire centraal en zet zich ook expliciet af tegen de bestaande 
satiretheorie. (Zie m.n. Bogel 2001: 1-40) Voor de rest valt vooral op hoe weinig de revisionistische kijk op sa-
tire van midden jaren ’90 bij latere onderzoekers beklijfde. In handboeken en encyclopedieën blijft men ook na 
1995 doorgaans vasthouden aan de klassieke opvatting van satire van Frye c.s. Symptomatisch is in dit verband 
de introductie die samensteller Ruben Quintero schrijft bij de bundel A companion to satire: ancient and modern 
uit 2007. Daarin stelt Quintero onder meer dat ‘any satirist deserving the name must be more than a partisan 
advocate or a clownish entertainer, for a true satirist must be a true believer, a practicing humanitarian, respon-
sible even in his or her own subjective indulgence or personal indignation’ en ‘Satire cannot function without 
a standard against which readers can compare its subject.’ (Quintero 2007: 3) Hiermee echoot hij het elitaire, 
moralistische beeld van satire uit de jaren ’50 en ’60. Evenzeer veelzeggend is dat recentelijk twee bekende sa-
tirestudies uit de jaren ’60 zijn heruitgegeven: The satirist van Leonard Feinberg (2007, oorspr. 1964) en Satire. 
Origins and principles van Matthew Hodgart (2010, oorspr. 1969), beide voorzien van een nieuwe introductie 
door Brian A. Connery.
54 Nadien verschijnen nog wel On the discourse of satire van de linguïst Paul Simpson (2003) en The literature of 
satire van de literatuurwetenschapper Charles A. Knight (2004). Voor beide studies geldt dat ze zich voorname-
lijk beroepen op de oude theoretische consensus, waardoor ze niet als nieuwe bijdragen aan het wetenschappe-
lijk debat over satire beschouwd mogen worden. Recentelijk heeft ook de televisiewetenschap satire als onder-
zoeksthema ontdekt. De studie van Behrmann (2002) over politieke satire op de Frans en Duitse televisie vormt 
een pionier in dit opzicht. Binnen de Amerikaanse context geldt de bundel Satire TV (Gray, Jones & Thomp-
son 2009) als het startpunt van het onderzoek naar televisiesatire, waarna diverse andere studies volgden, on-
der meer van McClennen (2011) en Henry (2012). Voor hun begrip van satire lijken de televisiewetenschappers 
vooralsnog voornamelijk een beroep te doen op de ideeën van George Test. (Vgl. Gray, Jones & Thompson 2009: 
11-17)
55 Deze beperktheid van het bronnencorpus hangt samen met het feit dat het wetenschappelijke debat over 
satire tot nog toe vooral een interne Angelsaksische aangelegenheid is geweest. In landen als Frankrijk en Duits-
land wordt satire wel bestudeerd, maar er wordt nauwelijks over getheoretiseerd. Wel bestaat er in Frankrijk 
enige theorievorming over ironie. (Zie m.n. Schoentjes 2001 en Engel 2008) Hetzelfde geldt voor Nederland, 
waar de oogst wat betreft theoretische aandacht voor satire beperkt is gebleven tot twee samenvattende artikelen: 
Geerars 1972 en Van der Parre 1984-1985.
56 Dergelijke vormen van satire zijn vooralsnog slechts sporadisch behandeld door wetenschappers. Rituele 
satirische performances krijgen enige aandacht in de studie van George Test. Televisiesatire is pas vrij recente-
lijk in de belangstelling komen te staan. (Zie hiervóór noot 54) De Britse spotprentkunst van de achttiende eeuw 
vormt een uitzondering. Deze is relatief uitgebreid onderzocht. (Zie m.n. Donald 1996 en Gatrell 2006) Hier-
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bloeiperiodes uit het verleden komen aan bod, maar ook het functioneren van satire 
anno nu krijgt aandacht. Daarnaast worden historische en hedendaagse voorbeelden 
met elkaar in verband gebracht, vanuit de gedachte dat satire een fenomeen van alle 
tijden is. Bepaalde technieken, thema’s en effecten keren steeds opnieuw terug in de 
geschiedenis van dit verschijnsel en geven er zo een zekere continuïteit aan, hoe ver-
schillend de omstandigheden soms ook zijn.57 Ten derde worden in dit project voor 
het eerst ook systematisch niet-westerse bronnen onderzocht en is er binnen de wes-
terse context bewust gezocht naar meer perifere voorbeelden van satire: canonieke fi-
guren als Horatius, Juvenalis, Erasmus, Swift en Pope krijgen concurrentie van ano-
nieme broodschrijvers en semi-literaire journalisten.

De keuze voor de casussen van de toverlantaarns en De Lantaarn als hoofdobject van 
deze studie is vooral gebaseerd op bovenstaande overwegingen. Daarnaast zijn er nog 
enkele aanvullende redenen die maken dat deze bronnen goed aansluiten bij de uit-
gangspunten en doelstellingen van het onderzoeksproject The power of satire.

Beide casussen kunnen gerekend worden tot het domein van de (periodieke) opinie-
pers. Naar de rol van de pers in de late achttiende eeuw in Nederland zijn in de af-
gelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan. Daaruit is gebleken dat het belang 
van de pers voor de publieke opinie en het politieke debat in deze jaren groot was.58 
Bovendien betoogt historicus Niek van Sas dat in deze periode een belangrijke veran-
dering plaatsvindt in het karakter van met name de periodieke pers, en daarmee sa-
menhangend een omslag in de politieke cultuur van Nederland, door hem aangeduid 
als ‘de uitvinding van de moderne politiek’.59 Waar tijdschriften voorheen in de regel 
apolitiek waren en zich qua thematiek beperkten tot zuiver morele kwesties, worden 
ze vanaf begin jaren 1780 in toenemende mate gepolitiseerd, aldus Van Sas. Deze po-
litisering leidt ertoe dat burgers op een grotere schaal dan voorheen en op een meer 
structurele basis betrokken worden bij het bestuur van hun stad, gewest en land. De 

naast bestaan er enkele goede algemene studies naar spotprenten: L’art et l’histoire de la caricature (2009) van 
Laurent Baridon en Martial Guédron, die de ontwikkelingen in de karikatuur vanaf haar ontstaan tot aan heden 
behandelt, en de bundel Seeing satire in the eighteenth century (2013), onder redactie van Elizabeth Mansfield en 
Kelly Malone, die het grote belang van visuele spot en humor door heel Europa in de achttiende eeuw laat zien.
57 Het onderzoek zet zich in die zin af tegen het uitgangspunt van George Test dat ‘satire is mainly about a 
time and a place and people.’ (Test 1991: 35) Natuurlijk speelt de context van verschijnen een cruciale rol voor 
het functioneren van een satire en deze context krijgt binnen het project ook uitgebreide aandacht. Tegelijker-
tijd poogt dit onderzoek juist ook een visie te geven op het functioneren van satire in zijn algemeenheid, waarbij 
dus de premisse is dat er elementen in de werking van satire zijn die niet zuiver tijd- en plaatsgebonden zijn.
58 Zie de literatuurverwijzingen hiervoor in noot 15. Aanvullend hierop moet nog genoemd worden de stu-
die van Johannes 1995, die een algemeen overzicht biedt van de tijdschriftenmarkt in Nederland tussen 1770 en 
1830. Hij betoogt dat er binnen die markt relatief weinig ruimte is voor radicale (politieke) geluiden en relati-
veert daarmee juist het belang van de pers voor de publieke opinie in de late achttiende eeuw. Onder meer Niek 
van Sas heeft deze visie fel bekritiseerd. Hij meent dat Johannes’ studie ‘stelselmatig [probeert] het belang van 
politieke tijdschriften, met name in de jaren 1780, te bagatelliseren’ en dat Johannes zich schuldig maakt aan 
‘ingenieus argumenteren, suggestief citeren en het volledig voorbijgaan aan de jarenlange politieke cultuur van 
contestatie.’ (Van Sas 2004: 392) Achter deze kritiek gaat een fundamenteel verschil van inzicht over de mate van 
politisering van de Nederlandse samenleving in de late achttiende eeuw schuil, waarover in het recente verleden 
fel gedebatteerd is. Meer over dat debat in De Haan 2006.
59 Deze these werkt Van Sas met name uit in twee artikelen: Van Sas 1987 en Van Sas 1988, beide herdrukt 
in Van Sas 2004 (175-221).
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opiniepers is vanaf dat moment niet langer slechts een propagandamiddel in de han-
den van rivaliserende facties, maar ook en vooral een medium waarin op basis van in-
houdelijke argumenten ideologische discussies worden gevoerd.60 Dit gegeven maakt 
de laat-achttiende-eeuwse Nederlands opiniepers, in het licht van de centrale vragen 
van het nwo-project The power of satire, tot een interessant domein voor het onderzoek 
naar satire. Het tijdvak 1780-1800 biedt de aanblik van een kantelpunt in de geschie-
denis van de relatie tussen overheid en burger in Nederland, waarbij de communica-
tie tussen die twee radicaal van karakter verandert.61 Het ligt voor de hand dat juist in 
een dergelijke situatie het vermogen van satire om culturele grenzen te testen zicht-
baar wordt.

Een tweede reden om voor de toverlantaarns en De Lantaarn als onderzoeksmateri-
aal te kiezen, is dat beide casussen een treffende demonstratie bieden van het idee van 
satire als een verschijnsel dat door verschillende media ‘reist’. De toverlantaarns en ra-
rekieks imiteren een praktijk waarin het beeld een centrale rol speelt. De vertoningen 
van lichtbeelden door middel van een toverlantaarn of rarekiek op kermissen en jaar-
markten zijn een bij uitstek visueel verschijnsel en bovendien een live-performance, 
gebonden aan een specifieke tijd en plaats. De papieren toverlantaarns en rarekieks 
bestaan voornamelijk uit tekst en zijn in veelvoud reproduceerbaar. Dat roept de vraag 
op hoe deze twee, de reële vertoningen enerzijds en de toverlantaarn- en rarekiekge-
schriften anderzijds, zich tot elkaar verhouden. Van Woensels Lantaarn is een hybri-
de medium, een mengvorm van een almanak, een ‘haneboek’ en nog diverse andere 
genres.62 Bovendien bevat De Lantaarn naast teksten ook het nodige beeldmateriaal. 
Zodoende roept ook deze bron vragen op over de verhouding tussen woord en beeld 
en over het ge- of misbruik van bestaande media voor het bedrijven van satire. Zowel 
de toverlantaarns als De Lantaarn zijn te beschouwen als mediaal in het oog springen-
de gevallen en passen daarmee goed bij de (inter)mediale analyse die het project The 
power of satire van satire wil leveren.

Het feit dat de geselecteerde casussen middels de aanduiding ‘lantaarn’ refereren 
aan het semantische veld van licht en Verlichting heeft eveneens een rol gespeeld bij 
de keuze voor deze bronnen. Dat veld heeft in de late achttiende eeuw, zowel in de 
kunst als in de politiek, een voorname positie.63 Het licht, voorheen primair het sym-
bool van het ware christelijke geloof, verbeeldt dan de kracht van de menselijke ratio 

60 Vgl. Klein 1995: 126-127 en Van Sas 2004: 204.
61 Zie verder over de veranderingen in de Nederlandse politieke cultuur omstreeks 1800 met name de reeds 
genoemde proefschriften van Rutjes en Oddens. Beide verschenen in het kader van het nwo-project De eerste 
Nederlandse democratie. De politieke wereld van de Bataafse Republiek (Universiteit van Amsterdam, 2007-2011), 
uitgevoerd onder leiding van historici Niek van Sas en Wyger Velema. Laatstgenoemden hebben zelf ook in 
niet onbelangrijke mate bijgedragen aan de historiografie over dit tijdvak, naast onder meer Frans Grijzenhout, 
Stephan Klein en Joost Rosendaal.
62 Hoe De Lantaarn in mediaal opzicht precies gekarakteriseerd moet worden, bespreek ik in hoofdstuk 4. Al-
daar wordt ook het fenomeen ‘haneboek’ nader toegelicht.
63 De voorname positie van dit semantische veld hangt vanzelfsprekend samen met het belang van de Ver-
lichting als sociale en intellectuele beweging op dat moment. Hoe satire zich verhoudt tot deze beweging en tot 
het verlichte gedachtegoed is een vraag die in dit proefschrift niet als zodanig aan bod zal komen. Wel zullen 
deel aspecten van de Verlichting behandeld worden in het kader van de analyse van specifieke onderdelen van 
mijn materiaal (m.n. in hoofdstuk 2 en 4). Een bruikbare inleiding op het concept Verlichting en de vele gezich-
ten ervan biedt Outram 2005.
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en wordt gecontrasteerd met de duisternis van bijgeloof en het traditionele (dogmati-
sche) christendom. Als zodanig vormen licht en Verlichting leidmotieven binnen de 
iconografie en het discours van de Franse Revolutie.64 Zowel de toverlantaarn als de 
‘gewone’ lantaarn hebben daarnaast nog een extra betekenis binnen de Franse con-
text. Tijdens de revolutiejaren krijgen toverlantaarnvertoners de connotatie van waar-
heidsbrenger en vriend van het volk. De vertoner wordt dan gezien als iemand die 
door middel van zijn lichtbeelden valse schijn en dwaasheid kan ontmaskeren, zo-
wel op het morele als op het politieke vlak.65 De lantaarn verwijst doorgaans naar de 
filosoof Diogenes, die als een van de helden van de Revolutie gold,66 maar soms ook 
naar de contemporaine praktijk van het ophangen van (vermeende) ‘verraders’ van de 
revolutie en aristocraten aan de ijzeren uitsteeksels, bedoeld voor lantaarns, die vele 
Parijse huizen hadden.67 In navolging van deze praktijk gaan de meer radicale revo-
lutionairen de frase ‘Les aristocrats à la lanterne’ gebruiken als een strijdkreet en ter 
waarschuwing aan hun politieke vijanden.68

Deze cultuurhistorische achtergronden wekken de suggestie dat ook de toverlan-
taarns en De Lantaarn te relateren zijn aan het laat-achttiende-eeuwse discours rond-
om Verlichting en revolutie. In het kader van het nwo-project The power of satire is 
dat relevant, omdat binnen dit project het idee van satire als een onderhandelingsplat-
form voor verlichte waarden zoals de scheiding van kerk en staat, de politieke betrok-
kenheid van burgers en de vrijheid van expressie, een centrale rol vervult. Een van de 
hypotheses van het project is dat dit idee van satire als middel om verlichtingswaarden 
ter discussie te stellen, westerse satire uit de late achttiende eeuw verbindt met satire 
in de Arabische wereld anno nu en daarmee het tijd- en plaatsoverstijgende karakter 
van satire aantoont.69

Er was hiernaast ten slotte ook nog een meer pragmatische reden om specifiek de 
toverlantaarns en De Lantaarn als onderzoeksmateriaal te selecteren voor dit proef-
schrift. 

Verschillende prominente voorbeelden van Nederlandse satire uit het tijdvak 1780-
1800 kregen onlangs de nodige wetenschappelijke aandacht. Pieter van Wissing heeft 

64 Zie verder Reichardt 1998. Dit artikel van de Duitse kunsthistoricus Rolf Reichardt, vertaald naar het En-
gels door Deborah Cohen, biedt een uitvoerig en goed gedocumenteerd overzicht van de ontwikkelingen die de 
concepten licht en donker tussen ca. 1670 en 1830 doormaakten in de Europese beeldcultuur. Zie over dit on-
derwerp tevens Paulson 1983.
65 Meer over de rol van de toverlantaarnvertoner als waarheidsbrenger en ontmaskeraar binnen de context van 
de Franse Revolutie in Bottomore 2005, Weston 2005 en Weston 2011.
66 Vgl. Herding 1989, m.n. 171-176.
67 Reichardt 1998: 118. Deze praktijk wordt o.m. verdedigd in het pamflet Discours de la lanterne aux Parisiens 
van Camille Desmoulins uit 1789.
68 De kreet maakte deel uit van de volkse, agressieve versie van het bekende revolutielied ‘Ah! ça ira’, waarvan 
de eerste twee regels luiden: ‘Ah! ça ira, ça ira, ça ira / les aristocrates à la lanterne!’ (In het Nederlands: ‘Oh! Het 
komt goed, het komt goed, het komt goed / aristocraten aan de lantaarn!’ (mijn vertaling)) Meer over de wor-
dingsgeschiedenis en het sociaal functioneren van dit lied in Mason 1989.
69 Het project probeert deze hypothese vooral te testen via de twee hierin opgenomen promotieonderzoeken, 
waarvan dat van mij het eerste en dat van Abdelghani el-Khairat het tweede vormt. Mijn onderzoek bestudeert 
satire binnen de context van de westerse Verlichting in de (late) achttiende eeuw, dat van el-Khairat bekijkt hoe 
diezelfde Verlichting anno nu opnieuw wordt ingezet en ‘heronderhandeld’ door Arabische satirici.
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in 2003 een uitvoerige monografie over het politiek-satirische tijdschrift Janus (1787) 
gepubliceerd, waarin hij een succesvolle poging doet om de vele onduidelijkheden die 
er rond dit blad heersen op basis van archiefonderzoek en tekstanalyse te verhelde-
ren. Hij bespreekt daarbij ook de diverse literaire en culturele tradities waarin Janus te 
plaatsen valt, waaronder die van de satire.70 In 2012 kwam de biografie Gerrit Paape. 
Levens en werken uit, van de hand van Peter Altena. Een van de vele rollen waarin de 
kleurrijke figuur Paape zich bekwaamde was die van de satiricus en deze rol krijgt in 
Altena’s boek bijzondere aandacht, onder meer via de close-reading van een aantal sa-
tirische romans van Paape.71 Vanwege de gedetailleerde en gedegen wijze waarop het 
tijdschrift Janus en de satire van Gerrit Paape behandeld worden in de studies van res-
pectievelijk Van Wissing en Altena, lag het niet voor de hand om deze bronnen, hoe-
wel ze in het kader van het nwo-project zeker de moeite van het bestuderen waard 
zouden zijn, hier opnieuw aan de orde stellen.

Naar de toverlantaarns en De Lantaarn is juist nog betrekkelijk weinig onderzoek 
verricht. Over de Lanterne magique of toverlantaern verscheen één artikel.72 De traditie 
van toverlantaarn- en rarekiekgeschriften is bij mijn weten nooit als zodanig onder-
zocht door wetenschappers, in elk geval niet in Nederland.73 Naar Van Woensel zijn 
wel verschillende studies verricht.74 Zijn Lantaarn-reeks is echter nooit een zelfstan-
dig object van wetenschappelijk onderzoek geweest. Tegelijk blijkt uit de commenta-
ren van critici en onderzoekers op zijn werk dat Van Woensels teksten (en prenten) 
fascineren vanwege hun eigenzinnigheid en ongrijpbaarheid.75 Een detailstudie naar 
deze opmerkelijke reeks kan in die zin dus als een desideratum beschouwd worden.

Spotten anno 1800

De toverlantaarns en De Lantaarn worden in dit proefschrift in de eerste plaats onder-
zocht om het functioneren van satire in Nederland in de late achttiende eeuw te ana-
lyseren en nader te duiden. Een tweede doel is om vanuit die analyse ook het functio-
neren van satire in zijn algemeenheid beter te leren begrijpen. Die laatste doelstelling 
vloeit voort uit het feit dat dit proefschrift deel uitmaakt van een groter onderzoekspro-
ject, dat de werking van satire als cultureel verschijnsel poogt te doorgronden. De the-
oretische achtergronden van dit project zijn in de vorige paragraaf aan bod gekomen.

70 Dit laatste doet Van Wissing specifiek in hoofdstuk 7 en dan daarbinnen in paragraaf 3 (‘Janus: spel, spelers 
en publiek’): Van Wissing 2003: 255-256. 
71 Zie m.n. Altena 2012: 587-644.
72 Jongenelen 2008a.
73 Wat betreft de Franse situatie biedt Jean-Jacques Tatin-Gourier een voorzet. De door hem geredigeerde bun-
del La lanterne magique: practiques et mise en écriture uit 1997 geeft een overzicht van de verschillende tekstuele 
verwerkingen van het toverlantaarnconcept in Frankrijk. Naar Nederlandse rarekieks werden enige naspeurin-
gen gedaan door Martine van Rooijen, in het kader van haar doctoraalscriptie aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam (ongepubliceerd).
74 Bakker besteedt in zijn proefschrift uitgebreide aandacht aan de levensloop van Van Woensel (Bakker 2008: 
25-64). Daarnaast zijn er verschillende doctoraalscripties aan Van Woensel gewijd, waarvan die van J.L. Swarte 
uit 1984 de voornaamste is.
75 Vgl. (o.m.) Van der Willigen 1833, Busken Huet 1863b en Wesselo 1969.
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Het woord functioneren is inmiddels al verschillende keren gevallen. Het verwijst 
naar de methode die ik in het vervolg (primair) hanteer. De term functioneren is af-
komstig uit de historische Nederlandse letterkunde, waar hij wordt gebruikt om aan 
te geven dat literaire teksten bestudeerd worden vanuit het perspectief van hun func-
tie binnen de historische context waarin ze verschijnen.76 Contemporaine literatuur-
opvattingen en politieke en religieuze ideologieën krijgen binnen deze benadering 
bijzondere aandacht, evenals de organisatie van het literaire bedrijf op een welbepaald 
historisch moment. Deze benadering van literatuur is binnen het vakgebied van de 
historische Nederlandse letterkunde al enige decennia toonaangevend.77 Voor de be-
studering van satire leent het functionalisme, zoals de methode ook wel genoemd 
wordt, zich goed. Satire is een uitermate referentieel verschijnsel, dat zonder begrip 
van de historische context van verschijnen betekenisloos wordt.78 Voor dat referenti-
ele aspect is in de bestaande (Angelsaksische) onderzoekstraditie wel aandacht, maar 
tegelijk komt de reële Umwelt waarin satirische uitingen zich bewegen er binnen die 
traditie vaak nogal bekaaid van af. De nadruk ligt in studies als die van Frye, Highet en 
Kernan, maar ook in het boek van Dustin Griffin, voornamelijk op het ‘close-readen’ 
van satirische teksten, een aanpak die te verklaren valt vanuit de gegrondheid van hun 
benadering van literatuur in het eerder genoemde New Criticism.79 In dit proefschrift 
ontbreken dergelijke close-readings, die vaak relevante inzichten bieden in de beteke-
nis van een satire, geenszins, maar daarnaast nemen ook de sociale, politieke en cul-
turele dimensies van het bestudeerde materiaal een prominente plaats in. Zo wordt 
er bijvoorbeeld stilgestaan bij de maatschappelijke positie van de makers van satire en 
bij de vraag hoe er door tijdgenoten op de bestudeerde casussen is gereageerd. In die 
zin is mijn methode functionalistisch.

Hoewel de analyse en interpretatie van de toverlantaarns en De Lantaarn de hoofd-
moot vormt van dit proefschrift, is het niet mijn bedoeling geweest om met deze studie 
een casestudy – of beter gezegd: een dubbelportret – af te leveren. De bestudering van 
het geselecteerde materiaal staat in dienst van de vraag naar de werking en het functio-
neren van satire in Nederland omstreeks 1800 en is in die zin eerder probleemgestuurd 
dan objectgestuurd. Op basis van die vraag is ook het proefschrift gestructureerd.

76 Vgl. Porteman & Smits-Veldt 2008: 18-20 en Spies 1984: 7-8.
77 De dominantie van de methode van het functionalisme binnen de historische Nederlandse letterkunde 
blijkt onder meer uit het feit dat deze methode leidend is in de nieuwste literatuurgeschiedenis van de vroegmo-
derne tijd, die van Porteman en Smits-Veldt uit 2008 (zie ald. 18). Al in de vroege jaren ’80 vond deze methode 
ingang in het vakgebied, zoals blijkt uit Spies 1984. In recente jaren zijn wel enige vraagtekens geplaatst bij de 
houdbaarheid van de methode, met name door de Vlaamse literatuurwetenschapper Jürgen Pieters. Hij vindt de 
bestaande invulling van het functionalisme te historistisch en pleit voor een meer gemengd theoretisch-histo-
rische benadering van vroegmoderne literatuur. Als alternatief introduceert Pieters het uit de Verenigde Staten 
afkomstige New Historicism, waarvan de anglicist Stephen Greenblatt de voornaamste representant vormt. De 
kritische noten van Pieters hebben wel tot het nodige debat geleid in de historisch-letterkundige neerlandistiek, 
maar hebben vooralsnog de bestaande (functionalistische) onderzoekspraktijk niet zichtbaar veranderd. Zie ver-
der over deze discussies m.n. Pieters 2011, waarin de stukken die Pieters hieraan wijdde zijn samengebundeld, en 
het themadossier ‘Literatuur als bron’ van het online wetenschappelijke tijdschrift Neerlandistiek.nl 07.06 (http://
www.neerlandistiek.nl/07.06/), met onder meer bijdragen van Nina Geerdink, Helmer Helmers en Lotte Jensen.
78 De referentiële aard van satire krijgt bijzondere aandacht in hoofdstuk 5 en 6 van Griffins studie: Griffin 
1994: 115-160.
79 Zie hiervóór noot 45.
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24     Inleiding

Het boek opent met twee hoofdstukken die het functioneren van satire in algemene 
zin proberen te duiden aan de hand van de twee casussen. De toverlantaarns komen 
daarbij als eerste aan bod, omdat zij in chronologisch opzicht de eerste casus vormen, 
De Lantaarn van Pieter van Woensel volgt als tweede. Aangezien deze twee casussen 
nogal van elkaar afwijken qua type satire dat ze hanteren, worden ze los van elkaar be-
handeld. Hoofdstuk 1 bespreekt de toverlantaarns en neemt daarbij het harde, aanval-
lende karakter van deze geschriften als uitgangspunt. Hoofdstuk 2 stelt De Lantaarn 
centraal, vanuit het perspectief van de ambivalente toon en boodschap die uit deze 
bron spreken. Deze twee openingshoofdstukken hebben tevens de functie om het ge-
selecteerde onderzoeksmateriaal nader bij de lezer te introduceren en bevatten der-
halve ook de nodige feitelijke achtergrondinformatie met betrekking tot deze bronnen 
en hun context van verschijnen.

Hoofdstuk 3, 4 en 5 behandelen deelaspecten van het functioneren van satire. 
Hoofdstuk 3 stelt de vraag naar de rol van de satiricus binnen dat functioneren. De 
achterliggende gedachte hierbij is dat het satirische werk en zijn maker in de publie-
ke beeldvorming vaak moeilijk van elkaar te scheiden zijn, waardoor de reputatie en 
zelfpresentatie van de satiricus ook invloed hebben op de betekenis die aan de satire 
zelf gegeven wordt. Die wisselwerking tussen satiricus en satire onderzoek ik aan de 
hand van het geval Pieter van Woensel. Ten behoeve van de analyse van dit deelaspect 
biedt dit hoofdstuk ook een beknopte introductie op de persoon Van Woensel en zijn 
– tamelijk curieuze – levensloop. In hoofdstuk 4 bestudeer ik het functioneren van sa-
tire vanuit mediaal perspectief. Het hiervoor geïntroduceerde idee van satire als een 
verschijnsel dat reist door verschillende media vormt daarbij het uitgangspunt. Zo-
wel de casus van de toverlantaarns als die van De Lantaarn komen hier aan bod. Dit is 
eveneens het geval in hoofdstuk 5, dat zich richt op de receptiegeschiedenis van deze 
bronnen. Zowel reacties uit de eigen tijd als die van latere beschouwers, voor zover 
aanwezig, worden daarbij behandeld. Dit laatste hoofdstuk benadert het functioneren 
van satire vooral vanuit het perspectief van het publiek.

Zoals zal blijken, vertelt ieder hoofdstuk van dit proefschrift zijn eigen verhaal over 
de werking van satire. Die verhalen staan tot op zekere hoogte los van elkaar. Tegelij-
kertijd zijn er ook enkele doorlopende lijnen aan te wijzen. Ten eerste speelt de sati-
rische vorm, het ‘mom’ van satire, in alle hoofdstukken een belangrijke rol. Bij mijn 
analyse van het functioneren van satire krijgen de stijl, structuur, retoriek en techniek 
van de bestudeerde bronnen veel aandacht. Ik plaats deze formele aspecten in een 
bredere traditie en vraag me af hoe ze het functioneren van satire beïnvloeden. Ver-
der zullen enkele tegengestelde begrippenparen regelmatig terugkeren. Het gaat in 
de eerste plaats om de tegenstelling tussen ernst en luim, waar ik aan het begin van 
deze inleiding al aan refereerde, en daarnaast om de begrippenparen feit en fictie, po-
litiek en kunst en maskering en ontmaskering. Ten slotte vormen de laat-achttiende-
eeuwse Nederlandse samenleving en politiek een thematische constante, in de rol van 
vaste achtergrond waartegen mijn verhaal over de werking van satire zich afspeelt.
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1 Grof geschut
   Toverlantaarns en de kunst van het  blameren

Introductie

Klaas Hoefnagel is een hoerenloper. Dat beweert althans de Lanterne magique of tover-
lantaern, die in haar eerste aflevering van september 1782 enkele lichtbeelden toont 
waarop deze befaamde achttiende-eeuwse broodschrijver prominent figureert.1 ‘Daar 
sie je nou’, zo beschrijft de vertoner, 

by Hoefnagele, de boekwurme Schuurman,2 se koop de Paskwil, en se keeve daar voor de 
keldte; o keef wel akte hoe Hoefnagele ontfangt die keldte. Hy steek dat in syn sakke en ver-
trekket, om dat te versoen by de mooye meid, by de Oer, by de kip.3 – o Kip! kip! kip! – sy 
kippen4 de Hoefnagele, se ebbe um beete; en morge motte na de kwaksalvere Lèhman5 en 
neme de pil, o die lelyke pil, hum moet zweet en kwyl, o so kwyl, so kwyl, foei! foei! foei! 
die vuile Hoefnagele!6

De lezer krijgt hier te zien hoe Hoefnagel een paskwil, een schotschrift dus, dat hij 
kennelijk geschreven heeft, verkoopt aan de boekhandelaar Schuurman. Met het geld 
dat hij daarvoor van de boekhandelaar ontvangt, vertrekt hij naar de hoeren om zijn 
loon te ‘verzoenen’.7 Daarbij loopt de pamflettist een geslachtsziekte op, zoals is al-
thans de suggestie die spreekt uit de zinsnede die begint met ‘en morge motte na de 
kwaksalvere Lèhman’. De kwakzalver zal hem als medicijn een ‘lelyke pil’ geven, die 
hem laat zweten en kwijlen. Vermoedelijk gaat het hier om een kwikpil. Kwik heeft 
het effect dat je er van gaat zweten en kwijlen en was een veelgebruikt medicijn tegen 
geslachtsziektes in de vroegmoderne tijd.8

1 Over Hoefnagel verder: Hanou 1972-1973, Hanou e.a. 1985 en Hanou 2004. Zijn naam zal in de loop van dit 
hoofdstuk nog regelmatig terugkeren.
2 Dit is de Amsterdamse uitgever-boekverkoper Dirk Schuurman, drukker en verspreider van patriottische 
werken. ‘Boekwurme’ is een geringschattende aanduiding voor boekverkopers. (wnt, lemma: boekworm, bet. 
2a)
3 Een kip is een ander woord voor hoer. (wnt, lemma: kip (II), bet. B-2b) 
4 Het werkwoord kippen betekent onder meer ‘voorttelen’ (wnt, lemma: kippen (V), bet. III). Binnen de con-
text van dit citaat kan het gelezen worden als een synoniem voor copuleren.
5 Verwijst vermoedelijk naar de bekende Amsterdamse tandarts Samuel Lehman, die onder meer op kermis-
sen actief was. Zie de aantekening van Hanou in Van Woensel 2002: 150.
6 Lanterne magique 1 (1782): 13.
7 Het wnt meldt bij bet. II-13 van verzoenen: ‘M. betr. t. geld of goed, tijd: met zoenen (= kussen) en vand. 
met vrijen, met het bedrijven der liefde verdoen; als betaling voor ondervonden sexueele genoegens geven (aan 
een vrouw)’.
8 Zie de Verhandeling over den druiper en pokziekte, dl. 2, 209-218. Dit boek van de bekende Britse arts Benja-
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26    Hoofdstuk 1 Grof geschut

Twee zaken vallen op wanneer we deze scène beschouwen binnen het kader van sa-
tire. Ten eerste is hier sprake van bijtende spot. Hoefnagel wordt in verband gebracht 
met broodschrijverij, prostitueebezoek en geslachtsziektes. Dat zijn beledigende, on-
eervolle associaties die hem als persoon in een kwaad daglicht plaatsen. Bovendien 
wordt op het laatst beschreven hoe de zieke Hoefnagel zit te zweten en te kwijlen, wat 
ook niet bepaald een flatteus beeld van hem schept. Ten tweede wordt er in deze scè-
ne zonder terughoudendheid op de man gespeeld. Het mikpunt van spot is de per-
soon Klaas Hoefnagel, en mocht de lezer niet meteen door hebben dat het over hem 
gaat, dan herinnert de vertoner hem daar graag aan door de naam Hoefnagel in zo 
ongeveer iedere zin te laten vallen.

De felheid en directheid van deze satire is binnen de context van de jaren 1780 
niet heel uitzonderlijk. De politieke strijd tussen patriotten en orangisten geeft aan-
leiding tot vele stookschriften en bovendien ook tot het nodige visuele geschimp.9 
In 1786 verschijnt anoniem bij de patriotse uitgever Jan Verlem te Amsterdam de 
spotprent Het Geldersche zwyn, vergezeld van een achttienregelig gedicht [afb. 1].10 
Hierop zien we een varken met het hoofd van stadhouder Willem V, dat drinkt uit 
een trog waarop ‘Boergonie’ staat, een verwijzing naar de Bourgognewijn waarmee 
deze trog gevuld is. Met zijn rechter achterpoot staat het varken op een papier waar-
op ‘Stad en Burger Regten’ staat, met zijn rechter voorpoot op een document met het 
opschrift ‘De Unie’, dat hij tevens bepist.11 Door Willem V hier af te beelden als een 
varken, dat bovendien staat te pissen op de rechten van de burger en zich tegoed doet 
aan een grote hoeveelheid wijn, wordt hij op een ongekend harde manier aangeval-
len en omlaag gehaald.

Dit is satire van het kaliber ‘van dik hout zaagt men planken’. De aanval is hard en 
in het woord- en beeldgebruik voeren seksuele en scatologische motieven de boven-
toon. Die botheid roept vragen op over het functioneren van satire in deze periode. 
Zijn hardheid en grofheid op dat moment de norm in satire en zo ja: waarom? Roept 
het uiten van dergelijke felle spot geen protest op? Heeft het op-de-man-spelen con-
crete gevolgen voor degenen die er het slachtoffer van zijn? En hoe reageert het pu-
bliek op dit soort satire? Kunnen ze erom lachen? Waar zit de humor hem dan precies 

min Bell werd in 1797 in het Nederlands uitgegeven in een vertaling van de Gentse hoogleraar geneeskunde 
J.F. Kluyskens.
9 Over het conflict tussen patriotten en orangisten en de rol van de pers daarbinnen, zie hiervóór de inleiding. 
Specifiek over de spotprenten uit deze jaren, zie Knolle 1983: 18-22.
10 Atlas Van Stolk, no. 4675. Tevens opgenomen in het Rijksprentenkabinet (Muller, no. 4745a en b). Dat Ver-
lem de uitgever is, maakt dat we deze prent mogen situeren in het hart van de patriottenbeweging. Verlem is sa-
men met journalist J.C. Hespe verantwoordelijk voor de uitgave van het weekblad De Politieke Kruyer (1782-87), 
door Niek van Sas omschreven als ‘een soort huisorgaan van de beweging’. (Van Sas 2004: 201) De datering van 
de prent is daarnaast veelzeggend. In 1786 naderen de patriotten het toppunt van hun macht. In steeds meer ste-
den wordt het bestuur door patriotten overgenomen. De stadhouder vertoont zich inmiddels niet meer in Den 
Haag. (Vgl. Rosendaal 2005: 40-50) In het patriotsgezinde Amsterdam kan een uitgever het zich zodoende per-
mitteren om een dergelijke felle spotprent te publiceren, zonder al te zeer voor juridische sancties of een verlies 
van status in de publieke beeldvorming te hoeven vrezen. 
11 Hiermee wordt gerefereerd aan de staatkundige grondslagen van de Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden, die was gebaseerd op de politieke samenwerking (Unie) tussen zeven zelfstandige gewesten in een 
federatieve bestuursstructuur, waarbinnen de steden en hun burgers een hoge mate van soevereiniteit en vrij-
heid bezaten. Zie over de staatsstructuur van de Republiek en de rol van de steden daarbinnen verder Frijhoff & 
Spies 1999: 84-97 (zeventiende eeuw) en Kloek & Mijnhardt 2001: 147-163 (achttiende eeuw).
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Afb. 1   Anoniem, Het Geldersche zwyn. 1786. Ets met tekst in boekdruk, handgekleurd, 390 x 
250 mm. Amsterdam: Rijksprentenkabinet,  collectie Muller, no. 4745-b.
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28    Hoofdstuk 1 Grof geschut

in? Aan de hand van de casus van de toverlantaarns probeer ik hier een antwoord te 
vinden op die vragen.

Lantaarnstrijd

‘Kyke maar rekt ute’

De eerste ‘vertoning’12 van de Lanterne magique of toverlantaern vangt aan met de vol-
gende openingswoorden:

A tsa! liefhebbere, kyke maar rekt ute, daar zie je de Prince van Orange en Nassouw, met al 
de mooije kleer, met de order van de Kousebande,13 met al syne suit;14 met de Princes syn 
Kemalin, met syn Kinder, met al syn stoete en met al syn bagage. – O so curieus! Kyk de 
Prins reis kyk na syn Princes! kyk reis hoe hy kyk in ’t rond; kyk reis wat een lict ‘er om de 
koppe van syne Oogheid flikker! Kyk van akter, an je linker ante, hoe syn vyanden kryge 
benaauwd: se beef, se tril, sy doen poep, poep, en kyk uit na een koed een kom. – Kyk hoe 
de Prins lakt om dat se kom te buitel.- A sy rol as de kloot.–15 Ha! ha! das curieus! Heeren 
en Dames!16

Wat als eerste opvalt aan deze passage is het taalgebruik. Zoals ik in de inleiding al 
aangaf, is het de vertoner van de toverlantaarn die in dit geschrift het woord voert. Hij 
wordt neergezet als een Waal, die Nederlands spreekt met een zwaar Frans accent 
– de g’s worden k’s (‘recht’ wordt ‘rekt’), woorden worden verlengd met een extra e 
(‘kyke’, ‘ante’) – en met tussenwerping van Franse woorden af en toe.17 Deze vertoner 
spreekt het publiek aan (‘A tsa! liefhebbere’) en probeert het ervan te overtuigen dat 
de beelden die hij vertoont met zijn toverlantaarn de moeite van het bekijken waard 
zijn, via de formules ‘kyk maar rekt ute’ en ‘o so curieus!’ Eveneens kenmerkend is 
de manier waarop de vertoner de beelden beschrijft. Hij begint relatief zakelijk (‘daar 
zie je de Prince’) maar al gauw wordt de toon opzwepend (‘O so curieus! Kyk de Prins 
reis kyk na syn Princes!’) en vervolgens ook scabreus. Als de vijanden van de prins 
het benauwd krijgen, zegt hij: ‘se beef, se tril, sy doen poep, poep’, waarmee hij aan 
zijn beschrijving een scatologische dimensie toevoegt: de vijanden doen het in hun 
broek van angst.

De vorm zoals die blijkt uit de hierboven geciteerde passage wordt consequent aan-
gehouden in deze en volgende afleveringen van de Lanterne magique. In verfranst Ne-
derlands beschrijft de vertoner zijn lichtbeelden, op enthousiaste toon en met oog 
voor het schunnige detail. Dat hij daarbij ook personen ad hominem bespot, bleek aan 

12 De opeenvolgende afleveringen van de Lanterne magique of toverlantaern worden op de titelpagina steeds 
aangeduid als eerste, tweede, derde etc. vertoning.
13 De Orde van de Kousenband is een van de oudste Europese ridderorden. Willem V werd lid van deze orde 
in 1752.
14 Gevolg (uit het Frans: ‘suite’).
15 Bal (van verzwaard hout of metaal).
16 Lanterne magique of toverlantaern 1 (1782): 3. Deze scène staat tevens weergegeven op de titelprent bij deze 
uitgave [afb. 33].
17 Meer over deze figuur en de reële vertoners waarop hij gebaseerd is in hoofdstuk 4, paragraaf ‘Visueel ker-
misvermaak’.
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het begin van dit hoofdstuk al uit de scène met Klaas Hoefnagel. De situatie die in die 
scène wordt weergegeven, waarbij een concrete persoon in een voor hem ongunstige 
toestand staat afgebeeld en van allerhande oneervolle daden wordt beticht, is exempla-
risch voor hoe vrijwel alle lichtbeeldbeschrijvingen in dit periodiek zijn opgebouwd.18

De slachtoffers van de persoonlijke aanvallen in de Lanterne magique zijn steeds 
vertegenwoordigers van de patriottenbeweging en dan met name zij die als publicist 
of uitgever voor deze beweging actief waren. Klaas Hoefnagel is een van hen. Scènes 
waarin hij te kijk wordt gezet, komen terug in vier van de twintig afleveringen van 
dit tijdschrift.19 Duidelijk favoriet als doelwit is Pieter ’t Hoen. Deze Utrechtse jour-
nalist was de voornaamste persoon achter De post van den Neder-Rhijn (1781-87), een 
van de meest vooraanstaande en langstlopende periodieken van de patriotten.20 Hij 
komt langs in maar liefst acht verschillende afleveringen en wordt daarbij onder meer 
neergezet als een armoedzaaier en een demagoog, die het gewone volk met zijn Post 
probeert te misleiden.21 Andere populaire mikpunten zijn Theodorus van Brussel, ge-
wezen predikant en schrijver van de geruchtmakende patriotse Diemer- of Watergraaf-
meersche Courant, en de erudiete Fransman A.M. Cérisier, die zich in 1775 in de Re-
publiek vestigde en diverse pro-patriotse geschriften op zijn naam heeft staan.22 Van 
Brussel komt in zeven afleveringen langs, Cérisier in zes.23

In de manier waarop deze figuren bespot worden, zijn enkele patronen te herken-
nen. Een terugkerend beeld vormt dat van de patriot als een schreeuwlelijk die zijn 
zelfbeheersing verliest. In aflevering 17 wordt beschreven hoe Van Brussel en Cérisier 
bij elkaar zitten, waarbij de tweede zich erover beklaagt dat er zoveel negatieve praatjes 
over hem de ronde doen en hoe daarop te reageren. Op een gegeven moment kan Céri-
sier zich niet langer inhouden: ‘[U]m bekin te uil, te schreeuw, te raas, te stamp met de 
voet. – O kyk em reis uil! kyk em reis raas! reis stamp!’24 Van dergelijke driftbuien heb-
ben de patriotten die in de Lanterne magique worden geportretteerd regelmatig last.25

Een ander veel voorkomend thema is seksualiteit. Een voorbeeld hiervan is de scène 
met Willem van Irhoven van Dam, patriot en schrijver van de wat elitaire Courier van 
Europa, een Amsterdams periodiek.26 Na geld verdiend te hebben met zijn schrijfsels 
gaat hij naar de hoeren, net als we Hoefnagel eerder zagen doen. Hij wil een van de 
hoeren een zoen geven ‘maar um is te kleine, um ken daar niet by met de koppe’ – 
kennelijk was Van Irhoven van Dam nogal klein van stuk.27 Dan neemt de hoer hem 

18 Een uitzondering vormen de lichtbeelden in aflevering 14. Hierop worden vrijwel alleen maar positief ge-
tinte scènes weergegeven van orangisten die de verjaardag van de stadhouder (8 maart 1783) vieren in Rotter-
dam en hem daarbij de lof toezingen.
19 Het gaat om aflevering 1, 2, 6 en 10.
20 Over ’t Hoen en zijn Post verder: Theeuwen 2002.
21 ’t Hoen komt voor in aflevering 1, 3, 4, 6, 12, 17, 18 en 20.
22 Over Van Brussel en zijn Diemer- of Watergraafmeersche Courant meer in Sautijn Kluit 1870 en Jongenelen 
2005. Over Cérisier, zie Popkin 1989.
23 Van Brussel komt voor in aflevering 1, 3, 6, 9, 12, 15 en 18, Cérisier in aflevering 2, 3, 6, 12, 17 en 19.
24 Lanterne magique 17 (1783): 188.
25 Zie bijv. ook Lanterne magique 5 (1782): 69, waarin de Haagse boekhandelaar Esgers tekeergaat in zijn cel, 
waarin hij is beland vanwege het verkopen van verboden boeken; en Lanterne magique 12 (1783): 182-183, waar-
in Pieter ’t Hoen en zijn uitgever Gijs van Paddenburg zich druk maken over de laster die over hen verspreid is.
26 Over Van Irhoven van Dam: Van Wissing 2003: 172-176.
27 Lanterne magique 18 (1783): 277.
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30    Hoofdstuk 1 Grof geschut

maar op schoot: ‘sy sette de Scryvere op aar knie, op aar scote, ah! nou is ’t koete! nou 
ken um soen, nou ken um lik. – o kyk um reis lik! reis soen! – dat make de vertoon 
sinculiere, se mot daar ma foi om lak dat se scatere.’28 Van Irhoven van Dam geeft zich 
vervolgens over aan de drank en wordt ‘so dronk as de swyne’. Hij begint vuile liedjes 
te zingen en de hoer ‘doet mee en speule met em op de knie as met de kind, van dou 
-dou -dyne. Dat kaat krappeke!’ Als de schrijver uiteindelijk stomdronken is gooit de 
hoer hem op straat, maar niet nadat ze zijn beurs heeft gelicht. Op straat wordt hij de 
volgende ochtend gevonden door een stadswacht, totaal verfomfaaid en zonder pruik. 
Als hij erachter komt dat hij door de hoer bestolen is, vervloekt hij haar.29

Een van de opvallendste motieven binnen de persoonlijke aanvallen in de Lanterne 
magique is dat van de patriot als een bangebroek. Het gaat hier om scènes zoals de vol-
gende, waarin Theodorus van Brussel in elkaar geslagen wordt door de Haagse hof-
drukker en fanatieke Oranjeklant Pierre Gosse.30

Keef wel akte oe van Brussele kykt na Gosse, y wil spreek maar kan niet spreek. – o y is so 
banke. – Oor wat Gosse um sekke. – Jy méprisabele31 Predikante!32 um33 heb ketoont en ge-
neral dat um is de kroote scurke, se eb jou nooit kedaan de kwaad en um ebt my vervolket 
met um oproerike Courante,34 en um best kedaan om my te bederf en te maak keaat. – Um 
sel eb, Scurke! – Paf, paf ! – Daar krykt van Brussele de klop. – O keef wel akt! daar rolt de kro-
te Perrucq van de koppe! – o siet um daar staan! se mot lak, om de malle Vente. – Ah! y wil 
slaan weerom, maar dat is misse. – Gosse pakke em by de koppe en kooi em op de kronte.35

Opvallend aan deze scène is dat er niet alleen een negatief beeld wordt neergezet van 
een patriot (Van Brussel), maar dat dit beeld tevens wordt gecontrasteerd met de dui-
delijk positieve, triomferende rol van een orangist (Gosse). Gosse slaat een doods-
bange Van Brussel in elkaar, nadat hij hem eerst heeft aangesproken op het feit dat 
hij Gosse via zijn Diemer- of Watergraafmeersche Courant belasterd heeft. Van Brussels 
pruik valt daarbij van zijn hoofd en hij begint te schreeuwen. Hij wil terugslaan, maar 
slaat mis. Zo wordt de patriot hier neergezet als een onhandige, bange schijterd en de 
orangist als een stoere vechtersbaas die zijn mannetje staat.

Met deze persoonlijke aanvallen op bekende patriotten boekt de Lanterne magique suc-
ces. De eerste aflevering van het tijdschrift wordt twee keer in licht gewijzigde vorm 
herdrukt en in totaal verschijnen er twintig afleveringen van elk zestien pagina’s van 

28 Idem, 278.
29 Idem, 278-281.
30 Gosse was al sinds de late jaren ’40 de officiële uitgever van diverse leden van het stadhouderlijke hof en 
daarnaast sinds juni 1770 de drukker en uitgever van de sterk pro-stadhouderlijke ’s-Graavenhaagsche courant. 
Zie verder over hem Van Oostrum 2008, m.n. 110.
31 Verachtenswaardige (van het Franse: méprisable).
32 Van Brussel was eerst predikant in Zuidpolsbroek, maar werd in 1765 afgezet omdat hij overspel had ge-
pleegd met de vrouw van de koster. (Jongenelen 2005: 26, noot 10)
33 De toverlantaarns zijn weinig precies in hun gebruik van persoonlijke voornaamwoorden. Hier staat ‘um’ 
voor ‘jij’ en ‘se’ voor ‘ik’, maar ‘se’ kan soms ook ‘hij’ betekenen.
34 Hiermee wordt verwezen naar Van Brussels Diemer- of Watergraafmeersche Courant.
35 Lanterne magique 6 (1782): 89.
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deze toverlantaarn, die uitkomen verspreid over een periode van bijna een jaar.36 Voor 
het genre van de toverlantaarn- en rarekiekgeschriften is dat een opmerkelijk grote 
omvang.37 We kunnen hier dus wel spreken van een succesformule.

Wie is er voor deze succesformule verantwoordelijk? Op de publicatie zelf staat 
geen auteursnaam vermeld, wat in die tijd bij pamfletten en tijdschriften eerder regel 
dan uitzondering was. Wel is aan het einde van de eerste drie afleveringen een stok-
lijst opgenomen, waarin de voornaamste drukkers en verspreiders zijn opgenomen. 
Het betreft hier echter niet de gebruikelijke opsomming van namen. We lezen:

Dit Stukje is te bekomen te Amsterdam bij dirk, de man aan den eersten schuur, buiten de 
hoefnagel-poort; te Rotterdam by dirk in de gekroonde vis; in s’Hage by H.H. den drechte-
naar, confrater van den getralieden Procureur; te Utrecht by dikke gys van den Nederrhyn, by 
de wilde Mof enz. doch in ’t geheel niet by die Ouderwetsche Patriotische Prinsgezinde Boek-
wurmen, als Gosse, Bennet & Hake, Luzac & van Damme, Agé, Van Os, Kraeft, van Dyk enz.38

De namen waar deze lijst mee begint, betreffen steeds woordspelingen met patriotse 
schrijvers en uitgevers: ‘dirk, de man aan den eersten schuur’ verwijst bijvoorbeeld 
naar Dirk Schuurman, die hierboven al langskwam in de scène waarin Nicolaas Hoef-
nagel de hoeren bezocht, ‘dikke gys van den Nederrhyn’ is Gijs van Paddenburg, de 
drukker van Pieter ’t Hoens Post van den Neder-Rhijn.39 Vervolgens worden de namen 
genoemd van een aantal ‘Ouderwetsche Patriotische Prinsgezinde Boekwurmen’ waar 
dit tijdschrift ‘in ’t geheel niet’ te verkrijgen is, zoals de Hagenaar Pierre Gosse en de 
Rotterdammer J.P. Kraefft. Hier moet sprake zijn van ironie. De laatstgenoemde per-
sonen en firma’s zijn vanwege hun orangistische signatuur de voor de hand liggende 
werkelijke drukkers en verspreiders van de Lanterne magique. De plaatsen waar dit 
tijdschrift zogenaamd ‘in ’t geheel niet’ te verkrijgen is, zijn dan dus de plaatsen waar 
het juist wel verkocht werd, terwijl de opsomming van patriotse drukkers aan het be-
gin slechts bedoeld is om met die drukkers de draak te steken.40

Gaan we uit van deze lezing, dan vormt het gewest Holland het voornaamste ver-
spreidingsgebied van de Lanterne magique, meer in het bijzonder het zuidelijke deel 
daarvan. Gosse werkt in Den Haag, evenals J.F.J. d’Agé en Thomas van Os. Uitgevers-

36 Van de complete serie van twintig afleveringen verscheen een gebundelde uitgave met voorblad en titel-
prent. Deze is in diverse bibliotheken te vinden en ook volledig gedigitaliseerd via edbo. De twee herdrukken 
van de eerste aflevering zijn alleen nog terug te vinden in de kb, in een luxe editie van de gebundelde uitgave, 
met ingekleurde titelplaat, gecatalogiseerd onder sign. 185 O 21. De tweede druk wordt aangemerkt als een ‘veel 
verbeterde’, de derde als een ‘veel vermeerderde’. Beide vormen een uitbreiding op hun voorganger. In de basis 
gaat het om dezelfde tekst, maar er zijn steeds extra details toegevoegd. De totale lengte blijft zestien pagina’s, 
maar er wordt een steeds kleiner lettercorps en een kortere regelafstand gebruikt om zo meer tekst op één pa-
gina kwijt te kunnen. Er is dus in beide gevallen een nieuw zetsel gebruikt.
37 Van alle toverlantaarn- en rarekiekgeschriften die ik in Nederland gevonden heb (zie voor het overzicht bij-
lage I), heeft er geen zo’n grote omvang (320 pagina’s in totaal) als deze. Sowieso betreft het gros van de titels 
pamfletten en geen tijdschriften. Die pamfletten tellen meestal slechts acht pagina’s.
38 Lanterne magique 1 (1782): 16.
39 ‘dirk in de gekroonde vis’ is de Rotterdamse drukker-boekverkoper Dirk Vis (jr.), ‘H.H. den drechtenaar’ 
is de Haagse drukker-boekverkoper Herman Hendrik van Drecht, ‘de wilde Mof’ is de Utrechtse drukker-boek-
verkoper Bartholomeus Wildt.
40 stcn spreekt in de annotatie dan ook van ‘Some instalments with satirical colophon’, om overigens vervol-
gens bij de ‘Drukker/uitgever’ wel gewoon de namen van Schuurman, Vis et cetera te noemen.
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duo Bennet en Hake, J.P. Kraefft en Pieter van Dijk zijn in Rotterdam gestationeerd. 
Elie Luzac en Jan Hendrik van Damme zijn in Leiden actief. Het ligt voor de hand 
dat dan ook de schrijver van dit tijdschrift uit de regio Zuid-Holland afkomstig is. Dit 
blijkt inderdaad het geval te zijn geweest.

In 2008 wijdt historicus Ton Jongenelen een artikel aan de kwestie van het auteur-
schap van de Lanterne magique.41 Tot dan toe is er zonder veel twijfel van uitgegaan 
dat de Rotterdamse onderwijzer Kees Vermijnen de auteur van deze toverlantaarn is 
geweest.42 Vermijnen schrijft in de jaren 1780 diverse pamfletten tegen de patriot-
ten, waarmee hij zich onder die patriotten uiteraard niet geliefd maakt. Jongenelen 
constateert echter dat hij in orangistische kringen ook niet bepaald ‘lekker ligt’. Ver-
mijnen heeft namelijk in 1779 een dienstmeisje bezwangerd en vervolgens succesvol 
gepoogd een huwelijk met haar te ontlopen door onder ede te verklaren dat hij geen 
seks met haar heeft gehad.43 De ware schrijver van de Lanterne magique wil graag ver-
borgen blijven en besluit degenen die naarstig naar zijn identiteit op zoek zijn, in het 
bijzonder de inmiddels al meermalen langsgekomen broodschrijver Klaas Hoefnagel, 
om de tuin te leiden. Hij laat aan Hoefnagel de naam van Vermijnen lekken. Deze 
denkt een geheim aan de tegenpartij ontfutseld te hebben en waant zich de gewiekste 
onderzoeksjournalist, maar hij wordt dus voor de gek gehouden. De lachende derde 
is de Rotterdamse auteur en uitgever Henrik Sterck, die, zo maakt Jongenelen in zijn 
artikel overtuigend duidelijk, de daadwerkelijke maker van deze toverlantaarn moet 
zijn geweest.44 

Henrik Sterck schrijft in het diepste geheim voor Oranje en is anno 1782 een tame-
lijk controversiële figuur. Zo’n twintig jaar eerder al heeft hij het schrijven van schot-
schriften moeten bekopen met een eeuwige verbanning uit het gewest Holland en hij 
heeft dus goede redenen om zichzelf zo op de achtergrond te houden.45 Er zijn aanwij-
zingen dat hij binnen de Rotterdamse orangistische pers van de jaren 1780 een spil-
functie vervult.46 Bij het maken van de Lanterne magique wordt Sterck aangestuurd en 
ondersteund door de Utrechtse notabele Rijklof Michael van Goens en de Rotterdam-
se belastingambtenaar Johannes Olivier.47 Van Goens staat garant voor de drukkosten 
en probeert samen met Olivier om de felle Sterck enigszins in bedwang te houden, zo 
blijkt uit correspondentie tussen Van Goens en Olivier.48

In het openbaar heerst er ondertussen anno 1782-83 de nodige schimmigheid over 

41 Jongenelen 2008a.
42 De toeschrijving van dit tijdschrift aan Vermijnen in de historiografie is terug te voeren tot de pamfletten-
catalogus van Knuttel. (Jongenelen 2008a: 128) Nog altijd staat in alle bibliotheekcatalogi en ook in de stcn Kees 
Vermijnen vermeld als de auteur van de Lanterne magique of toverlantaern. 
43 Jongenelen 2008a: 125, 129.
44 Idem, 128-132.
45 Zijn verbanning uit Holland dankt Sterck specifiek aan een tweetal pamfletten dat betrekking heeft op een 
Delftse burenruzie, waarover een van de partijen die bij die ruzie betrokken was zijn beklag had gedaan. (Jon-
genelen 2008a: 129-130)
46 Idem, 132.
47 Over Van Goens meer in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. Johannes Olivier verrichtte begin jaren 
1780 ‘allerlei hand- en spandiensten’ voor Van Goens. (Idem, 128)
48 Idem, 132. Zie ook R.M. van Goens, ‘Briefwisseling met J. Olivier’ (handschrift kb, sign. 130 F 5) en Archief 
Van Goens, rekening van J. Rogatsnik aan Bennet en Hake wegens de Ouderwetse Nederlandsche Patriot en de 
Lanterne magique. (handschift kb, sign. F 3: B 112) 
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wie er nu precies achter deze orangistische toverlantaarn zit. Hoefnagel gaat er, na 
zijn geheime tip, vanuit dat het Vermijnen moet zijn, die hij vervolgens met grote fel-
heid begint te bestrijden in zijn geschriften.49 Hij wordt echter aan het twijfelen ge-
bracht door de Utrechtse advocaat Adriaan Hoevenaar, die in een pleitrede de naam 
van R.M. van Goens noemt en erg stellig is over diens verantwoordelijkheid voor de 
Lanterne magique, waarmee hij achteraf dus niet geheel ongelijk blijkt te hebben.50 
Het toverlantaarntijdschrift dat Hoefnagel zelf in december 1782 uitbrengt in reac-
tie op de Lanterne magique, waarover hieronder meer, noemt Van Goens dan ook in 
de ondertitel als de maker van dat blad.51 Maar van verschillende kanten, onder an-
dere in de Lanterne magique zelf,52 wordt ontkend dat Van Goens de verantwoordelijk 
auteur is en zo keert Hoefnagel uiteindelijk toch weer terug tot zijn eerdere vermoe-
den dat Kees Vermijnen hierachter zit, wat blijkt uit de zogenaamde eenentwintigste 
vertoning van de Lanterne magique die Hoefnagel in juni 1784 uitbrengt ‘vertoonen-
de zeer duidelyk het leven en de bedryven van den alom beruchte Savojaart Cornelio 
Vermynio, sakkedragerio sonio’.53 Deze is volledig gericht op het persoonlijk bespot-
ten van de ‘maagte onteerdere’ Kees Vermijnen.

Op de orangistische Lanterne magique van Henrik Sterck volgen drie patriotse reac-
ties, die qua stijl en toonzetting vrijwel identiek zijn aan het voorbeeld waar ze zich 
tegen afzetten.54

In september 1782 verschijnt het pamflet De vrolyke Walon met de rarekiek-kas, dat 
bestaat uit een dialoog tussen een Waal die met een rarekiek op de Amsterdamse ker-
mis staat en twee bezoekers van zijn kermisattractie, Klaas ‘de Overtysche Vaderland-
sche Boer’ en Niesje, diens vriendin.55 De Waal beschrijft wat Klaas en Niesje in de ra-
rekiek te zien krijgen. Klaas en Niesje leveren daar commentaar op. Op de vertoonde 
beelden spelen bekende personen uit de Oranjepartij de hoofdrol. Een van hen is de 
hertog van Brunswijk, de naaste adviseur van de stadhouder en een zeer omstreden 
figuur in die dagen.56 Het patriotse rumoer heeft hem zoveel angst aangejaagd dat hij 

49 Vgl. Jongenelen 2008a: 124-128.
50 Idem, 128.
51 De volledige titel van dit tijdschrift luidt: Le nouveaux lanterne magique ou comique toverlantern, d’Ollande ver-
toonende zeer duidelyk, veele interessante zaaken welke van sneog den savojaar, niet heeft durven vertoonen. ‘van sneog 
den savojaar’ is Van Goens (sneog is goens achterstevoren) in zijn rol van toverlantaarnvertoner. (De Savojaard 
is een gebruikelijke aanduiding voor een toverlantaarnvertoner; zie verder hoofdstuk 4)
52 Lanterne magique 10 (1783): 149.
53 Dit pamflet is terug te vinden in het Persmuseum, sign. PM 2281.
54 Er verschijnen ten tijde van de patriottentijd ook nog diverse andere toverlantaarns en rarekieks, die hier 
niet besproken worden, omdat ze niet direct in verband staan met de Lanterne magique van Henrik Sterck die 
hier het uitgangspunt vormt. Het gaat bijvoorbeeld om De Groninger raarekiek (1775-1783), een patriots tijdschrift 
uit Groningen waarvan vijf afleveringen bestaan, De nieuwe Rotterdamsche rarekiek (1786), een orangistisch pam-
flet dat het patriotse militaire vertoon belachelijk maakt en Nouvelle lanterne magique of nieuwe toverlantaern, O 
So Mooi! Fraai Curieus! (1787), eveneens orangistisch en eveneens gericht tegen de patriotse vrijkorpsen. Voor 
een volledig overzicht van de titels in deze jaren, zie bijlage I. (deel A, nr. 4 t/m 11, deel B, nr. 45 t/m 53)
55 Knuttel 20239. De aanduiding ‘Overtysche’ wil zeggen Waterlandse (Hanou 1973: 20).
56 De hertog van Brunswijk wordt door de patriotten beschouwd als een buitenlandse indringer die op slinkse 
wijze veel macht naar zich toe heeft weten te trekken. Zij verwijten hem dat hij de stadhouder een anti-republi-
keinse opvoeding heeft gegeven. Door een voortdurende mediahetze rond zijn persoon wordt de positie van de 
hertog uiteindelijk in 1784 onhoudbaar en treedt hij af. (Zie verder Klein 1995: 9-23)
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aan de dunne is geraakt. Hij ‘krygt van schrik de werking in de Buik, hy moet kak! kak! 
kak! kak!’57 Verschillende ‘landverraders’ (orangisten) komen de hertog te hulp, maar 
het is tevergeefs: ‘Hay word hoe langer hoe vuilder’, zoals Klaas in plat Amsterdams 
opmerkt.58 Daarop reageert Niesje:

Foey dat is een onguure vend, en dat Volk is nag [sic] onguurder, wangt deur al dat sotte, 
dat zay mit hum doen, laeten zay zayn heele bloote maars59 zien, maer Klaas weet je weer 
mayn oogen op vallen, hay is droevig esteld van ongderen, as jay zo esteld weere, wouw ik 
jou niet anzien.60

Met andere woorden: de hertog is nogal klein geschapen.61 De Waal koppelt dit fy-
sieke, seksueel geladen persoonskenmerk vervolgens aan het slechte karakter van de 
man: ‘[S]o min as hy van die Mannenwapens foorsien is, eef zo weinig bezit [hy] de 
Carakter van de eerlyke Man.’62 Uit dit voorbeeld blijkt dat de manier van spotten in 
De vrolyke Walon met de rarekiek-kas vrijwel identiek is aan die van de Lanterne ma-
gique. De vorm is hier weliswaar die van de dialoog en niet die van de monoloog, maar 
net als bij de Lanterne magique worden steeds beelden beschreven en becommenta-
rieerd die een bij name genoemde figuur in een voor hem ongunstige situatie plaat-
sen. Het voornaamste verschil is dat de slachtoffers hier leden van Oranjepartij zijn 
in plaats van patriotten.

Hetzelfde geldt voor het pamflet De nieuwmodische patriotse rarekiek en de drie af-
leveringen van Le nouveaux lanterne magique ou comique toverlantern d’Ollande.63 Ook 
hierin wordt de toverlantaarnformule ingezet op een manier die vrijwel identiek is 
aan de Lanterne magique, maar dan met bekende orangisten als mikpunt van spot. 
Alle drie deze patriotse toverlantaarns zijn te zien als directe reacties op de orangisti-
sche Lanterne magique. Ze zijn ook allemaal toe te schrijven aan dezelfde auteur: Ni-
colaas (of Klaas) Hoefnagel. 

Hoefnagel is een productieve broodschrijver die in de jaren 1780, waarschijnlijk 
meer uit commerciële dan uit ideologische overwegingen, actief wordt voor de patri-
ottenbeweging, en vermoedelijk meer dan honderd, veelal lasterlijke, pamfletten op 
zijn naam heeft staan.64 Tot aan 1783 is zijn standplaats Amsterdam, vervolgens ver-
huist hij naar Utrecht, waar hij in het najaar van 1784 berooid aan zijn einde komt, 
vermoedelijk aan de gevolgen van syfilis.65 Er wordt van hem gezegd dat hij in steeds 

57 De vrolyke Walon: 8.
58 Idem, 9.
59 Gat, achterwerk. (Vgl. wnt, lemma: aars)
60 De vrolyke Walon: 9.
61 Klein memoreert dat er in pamfletten tegen de hertog regelmatig grappen over zijn gebrekkige viriliteit 
werden gemaakt. Naar het schijnt was de hertog ook daadwerkelijk in zijn mannelijkheid aangetast als gevolg 
van een ongelukje op het slagveld, waarbij hij zittend op zijn paard tussen de benen was geschoten. (Klein 1995: 
21)
62 Idem, 10.
63 De nieuwmodische patriotse rarekiek: Knuttel 20130. Van Le nouveaux lanterne magique zijn aflevering 1 en 2 
ook in Knuttel opgenomen (nr. 20274).
64 Voor meer bio- en bibliografische informatie over Hoefnagel, zie Hanou 1972-73, Hanou 1973, Hanou e.a. 
1985 en Hanou 2004. Verder bereid Ton Jongenelen momenteel een studie voor over Hoefnagel en diens rivaal 
Willem Ockers, eveneens broodschrijver.
65 Hanou e.a. 1985: 22. Als vermoedelijke reden voor Hoefnagels verhuizing naar Utrecht noemt Hanou het 
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wisselende kostuums en rollen in het openbare leven verschijnt: nu eens als boer, dan 
weer als soldaat. Op die manier blijft zijn identiteit onbepaald.66 De jonge Savojaard 
met zyn nieuwe tooverlantaarn, een ongedateerd tijdschrift waarvan acht afleveringen 
zijn overgeleverd en dat eveneens de toverlantaarnformule hanteert, is waarschijnlijk 
ook aan Hoefnagel toe te schrijven.67 Uit krantenadvertenties valt na te gaan dat dit 
tijdschrift in 1784 is gepubliceerd.68 Dit tijdschrift wijkt qua stijl en opzet enigszins af 
van de andere toverlantaarns die hier behandeld zijn. Ook in De jonge Savojaard wor-
den de orangisten negatief neergezet, maar dit gebeurt meer indirect dan bij de an-
dere gevallen, door het gebruik van allegorieën en speaking names. De suggestie dat 
Hoefnagel voor deze uitgave verantwoordelijk is, wordt gewekt door het feit dat deze 
toverlantaarn naar het lijkt vrij plotseling ophoudt te verschijnen, kort nadat Hoefna-
gel overlijdt.69 De in deze toverlantaarn behandelde thema’s vormen bovendien deels 
een herhaling van zaken waar Hoefnagel eerder uitvoerig over schreef.70 Vanwege de 
afwijkende stijl en opzet, de relatief onzekere toeschrijving en het latere uitkomen 
(pas in 1784), beschouw ik De jonge Savojaard, in tegenstelling tot de andere patriotse 
toverlantaarns, niet als een directe reactie op de Lanterne magique en daarom laat ik 
hem hier verder buiten beschouwing.

We beginnen inmiddels de contouren te ontwaren van een kleine ‘lantaarnstrijd’ die 
zich in de jaren 1782-83 heeft afgespeeld. Die strijd wordt geopend door de Rotter-
damse pamflettist Henrik Sterck wanneer hij in september 1782 de eerste aflevering 
van de Lanterne magique uitbrengt. Diezelfde maand al publiceert de Amsterdamse 
Klaas Hoefnagel De vrolyke Walon met de rarekiekkas, een pamflet dat zich blijkens de 
titelpagina expliciet tegen de Lanterne magique richt.71 De nieuwmodische patriotse rare-
kiek volgt in november. In december komt de eerste aflevering van Le nouveaux lanter-
ne magique uit, dat zich ook expliciet tegen de Lanterne magique keert. De openingsre-

feit dat Utrecht inmiddels, anno 1784, het centrum van de patriottenbeweging was geworden en: ‘Voor een 
broodschrijver viel er dan wel iets te verdienen!’ (Ibidem) Zie ook Jongenelen 2008a: 126.
66 Hanou 1972-1973: 538.
67 Dit tijdschrift is full-text digitaal beschikbaar via edbo. 
68 Er zijn onder meer advertenties voor De jonge Savojaard te vinden in de Middelburgsche Courant van 7 en 11 
september 1784 (aflevering 3), 7 oktober 1784 (aflevering 5) en 2 december 1784 (aflevering 7).
69 Hoefnagel wordt op 24 november 1784 in de Utrechtse Buurkerk begraven. (Hanou e.a. 1985: 22) Voor de 
voorlaatste aflevering van De jonge Savojaard (7) is geadverteerd in de Middelburgsche Courant van 2 december 
1784. Na de laatste aflevering volgt een ‘Notificatie’ die vermeldt dat de Savojaard op jacht gaat naar de ‘vijand’ 
– ‘hum wil ook jaak un fois’ – en zijn lezers oproept om met hem mee te komen. (De jonge Savojaard: 142) Dit 
lijkt een indirecte manier van de auteur om te zeggen dat hij zijn toverlantaarn aan de wilgen hangt. Uitgaande 
van het scenario dat Hoefnagel die auteur is, zou dit bericht door de uitgever geplaatst kunnen zijn als afscheids-
groet namens Hoefnagel aan de lezers. De uitgever zou dan de nog liggende afleveringen van De jonge Savojaard 
hebben gepubliceerd na het overlijden van de auteur om vervolgens de reeks af te sluiten. (Met dank aan Ton 
Jongenelen, van wie deze suggestie afkomstig is.)
70 Dit geldt bijvoorbeeld voor aflevering 2, waarin uitvoerig wordt stilgestaan bij de Rotterdamse orangiste 
Kaat Mossel, een beruchte voorvrouw van het prinsgezinde volk in de Maasstad. (Zie over haar verder Palmen 
2009) Over haar publiceert Hoefnagel in 1783 Echte en ware levensgevallen, van de befaamde Kaatje Vermeulen, Ali-
as Kaat Mossel, een soort onderzoeksjournalistiek verslag gebaseerd op zijn eigen omzwervingen in Rotterdam 
om, vermomd als matroos, haar gangen na te gaan. (Vgl. Hanou 1973: 21) Hieruit blijkt zijn preoccupatie met 
de orangistische volksmenster.
71 We lezen daar, in de lange ondertitel die dit pamflet heeft, de frase ‘strekkende tot antwoord op de lanter-
ne magique eerste vertooning’.
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gels van dit tijdschrift luiden: ‘[J]e selle nou sien wat die skelme, wat die Landloopere, 
die uurling fan Le Angleterre, die Skurke van Sneog, die Savojaarte jou niet durft 
laate kyk’.72 De ‘Skurke van Sneog’ verwijst daarbij naar de hierboven genoemde Van 
Goens die op dat moment door Hoefnagel verantwoordelijk wordt gehouden voor de 
uitgave van de Lanterne magique.73 Van Le nouveaux lanterne magique volgt een tweede 
aflevering in januari 1783 en een derde in augustus van datzelfde jaar. De Lanterne 
magique heeft zijn reeks van twintig afleveringen dan inmiddels afgesloten. Dit ge-
beurt in juni 1783. Het gaat dus om vier publicaties, één langlopende orangistische en 
drie kortstondige of eenmalige patriotse, die alle de toverlantaarnformule hanteren en 
alle de persoonlijke aanval als hun voornaamste satirische stijlmiddel gebruiken, alle 
uitgekomen tussen september 1782 en augustus 1783 en alle van de hand van twee 
broodschrijvers: de orangist Henrik Sterck en de patriot Klaas Hoefnagel.

De vroegmoderne pamflettraditie

De lantaarnstrijd laat zich in de eerste plaats lezen tegen de achtergrond van de poli-
tieke strijd tussen patriotten en orangisten die in de jaren 1780 plaatsvindt. De Lan-
terne magique van Henrik Sterck valt de patriottenbeweging aan, Hoefnagels tover-
lantaarns richten zich tegen de orangisten. Hun aanvallende, persoonsgerichte satire 
kan echter tevens geplaatst worden binnen een lange traditie van politiek pamflettis-
me, die in de Republiek al sinds de late zestiende eeuw gevonden wordt.

Het pamflet wordt gezien als hét medium voor publieke opinie van de vroegmoder-
ne tijd.74 Deze observatie is voornamelijk gebaseerd op het gegeven dat in de vroeg-
moderne Repubiek steeds op momenten van politieke spanningen en conflict de pro-
ductie van pamfletten navenant stijgt.75 Omstreeks 1780 is zo’n sterke toename in de 
pamfletproductie in de Republiek voor de laatste maal zichtbaar. Daarna neemt het 
belang van het pamflet voor de publieke opinievorming af ten faveure van met name 
het (politieke) tijdschrift.76 De inhoud van vroegmoderne pamfletten is divers en va-
rieert van kluchtige samenspraken tot serieuze, diepgravende vertogen. Zeker in de 

72 Le nouveaux lanterne magique 1 (1782): 3.
73 Zie hiervóór.
74 Vgl. Harms 2011: 25.
75 Meijer Drees 2006: 22; Dingemanse 2008: 22-24; Harms 2011: 28. Het gaat specifiek om de jaren 1618-
1619 (Bestandstwisten), 1650 (conflict tussen Willem II en Amsterdam), 1672 (Rampjaar, moord op gebroeders 
De Witt), 1690 (conflict tussen Willem III en Amsterdam) en 1747-1748 (Franse inval in Zeeuws-Vlaanderen, 
Doelistenoproer te Amsterdam). De pamfletproductie wordt steeds gemeten aan de hand van de Knuttelcata-
logus. Over het functioneren van het pamflet in andere Europese landen in de vroegmoderne tijd, zie Briggs & 
Burke 2003: 87-90.
76 Over de opkomst van het tijdschrift in de patriottentijd: zie hiervóór de inleiding en Van Sas 2004: 195-221, 
daarbinnen m.n. 195-209. Vgl. ook de volgende observatie van Van Sas: ‘Terwijl de stroom vlugschriften al vanaf 
1778 (onder invloed van de internationale spanning) aanzwol, volgde er in 1781 een ware explosie. Daarmee was 
echter meteen ook het hoogste punt bereikt. De komende jaren zou het aantal pamfletten dat per jaar verscheen 
(als we de verzameling van de Koninklijke Bibliotheek tenminste als graadmeter mogen beschouwen) gestaag 
verminderen, terwijl de politieke conflicten juist toenamen. De conclusie lijkt dan ook gewettigd dat het pam-
flet zijn beste tijd als politiek medium had gehad’. (Van Sas 2004: 209) Hierbij moet de kanttekening geplaatst 
worden dat uit onderzoek naar de negentiende-eeuwse pers door Rutger de Graaf is gebleken dat het pamflet 
ook in die eeuw nog een rol van betekenis speelt, al neemt de productie in de loop van de eeuw wel af. (Zie ver-
der De Graaf 2010, m.n. 189-190)
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piekperiodes vormen persoonsgerichte satiren echter een belangrijk aandeel van de 
productie.77 Met dat deel van de vroegmoderne pamfletproductie zijn ook de toverlan-
taarns van Sterck en Hoefnagel goed in verband te brengen.

Naar de vroegmoderne pamfletcultuur is in recente jaren veel onderzoek gedaan in 
Nederland.78 Uit dat onderzoek zijn verschillende patronen betreffende de vorm en 
het functioneren van pamfletten naar voren gekomen. Zo blijken er in de piekjaren 
vaak clusters van naar elkaar verwijzende pamfletten voor te komen. Deze clusters 
zijn te herkennen aan de veel op elkaar lijkende titels.79 Daarnaast worden persua-
sieve en diverterende aspecten meestal gecombineerd: pamfletten willen hun publiek 
zowel overtuigen als vermaken.80 Beide zaken zijn goed te koppelen aan de lantaarn-
strijd. Deze is ook als een (tijdschriften- en) pamflettencluster te beschouwen, waar-
bij de titels naar elkaar verwijzen. Tevens lijken de geschriften erop gericht zowel de 
lezer te overtuigen van de slechtheid van de beschreven figuren als het publiek te 
amuseren met hun satire. Verder heeft Roeland Harms laten zien dat, in elk geval 
vanaf 1650, het commerciële aspect ook een belangrijke rol gaat spelen in de pamflet-
productie. Boekverkopers en auteurs proberen met hun pamfletten een zo groot mo-
gelijk publiek te bereiken. Dat doen ze onder meer door mee te liften op succesvolle 
bestaande titels.81 Die commerciële dimensie is voor de toverlantaarns ongetwijfeld 
ook van belang geweest, aangezien de betrokken auteurs broodschrijvers zijn en dus 
moeten leven van de pen.82

Hiernaast zijn er verschillende concrete conflictmomenten uit de zeventiende en 
achttiende eeuw te noemen waarbij pamfletten worden ingezet op een manier die ver-
gelijkbaar is met die van de lantaarnstrijd. Allereerst valt te denken aan de twist tus-
sen remonstranten en contraremonstranten, of Arminianen en Gomaristen, uit de 
jaren 1618-19. In het kader van die twist verschijnen diverse pamfletten die de aan-
hangers van een van beide strijdende partijen aanvallen door middel van persoonsge-
richte satire.83 Een tweede voorbeeld zijn de vele blamerende pamfletten die worden 
gepubliceerd tegen de gebroeders De Witt in het Rampjaar 1672.84 Ten slotte biedt het 
Doelistenoproer in de jaren 1747-48 enkele smakelijke voorbeelden van op-de-man-

77 Vgl. Harms 2011: 250.
78 Een belangrijke stimulans voor dit onderzoek vormde het Aspasiaproject Literatuur met effect: Nederlandse 
pamfletten ca. 1600-1750 (Meijer Drees, 2000-2005), waarvan de proefschriften van Vrieler (2007) en Dingeman-
se (2008) een uitvloeisel zijn. Een ander product van dit project was het congres Het lange leven van het pamflet 
(2005), waarvan een bundel verscheen: De Kruijf e.a. 2006. Eveneens relevante studies, niet direct gelieerd aan 
dit project, zijn Harms 2011 en Reinders 2013. De meest recente stand van zaken op het gebied van het Neder-
landse pamfletonderzoek is terug te vinden in de bundel Pamphlets and politics in the Dutch Republic (2011), on-
der redactie van Femke Deen, David Onnekink en Michel Reinders. Een beknopt overzicht van het onderzoek 
naar pamfletten in omringende landen, is te vinden in Meijer Drees 2006: 22-28.
79 Vrieler 2007: 203; Harms 2011: 251.
80 Vgl. de vier functies die Vrieler toekent aan poëzie in pamfletten: de neutrale, de persuasieve, de polemi-
sche en de diverterende. (Vrieler 2007: 26) Zie ook: Harms 2011: 251-254.
81 Harms 2011: 250-251.
82 Op het commerciële aspect van de lantaarnstrijd kom ik verderop in dit hoofdstuk nog terug.
83 Vgl. Harms 2011: 33-89. Een concreet voorbeeld vormt het geïllustreerde pamflet Den Arminiaenschen 
Dreck-waghen (1618). Dit pamflet wordt nader besproken in Meijer Drees 2003, waarbij er bijzondere aandacht 
is voor de blamerende aspecten ervan.
84 Over de rol van pamfletten in het Rampjaar specifiek Reinders 2013, De Bruin 2011 en Stern 2011. Zie ver-
der ook: Dingemanse 2008: 180-257 en Harms 2011: 106-139.
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spelende spot in pamfletten, waarbij met name een van de voormannen van de Doe-
listenbeweging, Daniël Raap, het stevig moet ontgelden.85 De genoemde affaires zijn 
aan de lantaarnstrijd verwant omdat daarin, net als in de toverlantaarns van Sterck en 
Hoefnagel, persoonsgerichte satire wordt ingezet binnen de context van een politiek-
maatschappelijke conflictsituatie.

Wat de toverlantaarns anno 1782 doen, is dus bepaald niet nieuw. Het gaat hier om 
een vorm van spotten die op dat moment al zo’n twee eeuwen bestaat in de Republiek 
en eigenlijk al haast wat ouderwets wordt. Juist in deze jaren komt namelijk een nieu-
we vorm van opinie bedrijven op, die meer is gericht op het voeren van inhoudelijke 
discussies en niet zuiver op het zwartmaken van de politieke tegenstander.86 Het be-
roemde pamflet Aan het volk van Nederland (1781) van Joan Derk van der Capellen tot 
den Pol geldt als een goed voorbeeld van die nieuwe vorm.87 In de basis is dit een klas-
siek schotschrift, gericht op het zwartmaken van een specifieke politieke tegenstan-
der, namelijk het Huis van Oranje. Anders dan de meeste pamfletten uit die tijd, is 
deze aanval echter argumentatief goed doortimmerd. Het pamflet is ‘niet zomaar een 
schotschrift […] maar een beredeneerde aanspraak, waarin behalve roddels en gechar-
geerde interpretaties ook feiten waren verwerkt die men moeilijk kon weerleggen.’88 
Van een dergelijke beredeneerdheid is in de toverlantaarns nergens sprake. Zij repre-
senteren daarmee de oude vorm van opinie bedrijven, die vanzelfsprekend niet plots-
klaps ophoudt te bestaan wanneer de nieuwe variant à la Van der Capellen zijn intrede 
doet op het publieke toneel.

Om het sociale en culturele functioneren van dit opinie bedrijven oude stijl, met zijn 
harde, persoonlijke satire, preciezer in kaart te brengen, gebruik ik het concept bla-
meren, dat ik in de volgende paragraaf nader zal introduceren.

Blameren

Blameren betekent, volgens Van Dale, ‘te schande maken’.89 Hier zou ik een wat spe-
cifiekere definitie van het begrip willen introduceren, die vertrekt vanuit de gedachte 
dat blameren een vorm van satire bedrijven behelst. Drie elementen zijn kenmerkend 
voor dit type satire. Het eerste element is de persoonsgerichtheid. Blamerende satire 
heeft betrekking op concrete personen en deze personen worden bij name genoemd. 
Over wie zich aangesproken moet voelen, kan zodoende geen misverstand bestaan.90 

85 Een gedetailleerde studie van de Doelistenbeweging en de rol van Raap daarbinnen biedt Geyl 1936. Verder 
komen enkele lasterpamfletten op Raap aan bod in Meijer Drees & Vrieler 2004. 
86 Zie hiervóór de inleiding, paragraaf ‘Satire herijkt’. Dit punt wordt met name uitgewerkt in Van Sas 1987 en 
Klein 1995: 91-127. Zij zien het tijdschrift als de voornaamste drager van deze nieuwe vorm van opinie bedrijven.
87 Dit pamflet, dat in de nacht van 25 op 26 september 1781 anoniem door heel Nederland wordt verspreid, 
wordt vaak gezien als het officiële startschot van de patriottenbeweging. (Vgl. Rosendaal 2005: 17-19)
88 Idem, 117. Overigens legt Meijer Drees 2006 in haar bespreking van dit pamflet juist de nadruk op de meer 
retorische en manipulatieve kanten ervan, waaronder het gebruik van blaamtopiek. (Ald. 9-18)
89 Dikke Van Dale (2005), lemma: blameren, bet. 2. Bet. 1 is ‘berispen’, bet. 3 ‘reden geven tot bespotting of 
minachting’.
90 Hierin onderscheidt blamerende satire zich van ‘algemeen-kritische’ satire, die zich richt tegen bijvoor-
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Ten tweede heeft de spot in deze satire een beledigend karakter. Hij brengt degene die 
bespot wordt in verband met laag-bij-de-grondse zaken zoals seksualiteit en drank-
zucht, of met incriminerende activiteiten zoals diefstal en bedrog. Dit gebeurt al dan 
niet op basis van roddels, geruchten of belastende feiten die reeds over de betreffen-
de persoon de ronde doen.91 Hiermee samen hangt het derde element dat typerend is 
voor deze vorm van satire, namelijk dat hij erop gericht is om de eer of reputatie van 
de persoon die aangevallen wordt aan te tasten.

Blamerende satire, op bovenstaande wijze gedefinieerd, is een verschijnsel dat zich 
niet beperkt tot de vroegmoderne tijd. Deze vorm van spotten lijkt al oeroude wortels 
te hebben. De scheld- en vloekrituelen van diverse premoderne samenlevingen, zoals 
die van de Grieken, (pre-islamitische) Arabieren en Eskimo’s, zijn te zien als vroege 
uitingen ervan. Bij dit soort rituelen worden personen die zich hebben misdragen 
binnen de gemeenschap onderworpen aan bepaalde spottende formules waaraan een 
magische kracht wordt toegeschreven. In die rituele context kan een blamering het 
aangezicht van een persoon letterlijk schaden, in de vorm van blaren op het gezicht.92 
In de gevallen van blamerende satire die we vanaf de vroegmoderne tijd in West-Eu-
ropa vinden, is dit magische vermogen tot fysieke verwonding niet langer aanwezig. 
Ondanks dat blijft er van de methode van het blameren een zekere dreiging uitgaan, 
omdat hiermee iemands sociale aanzien behoorlijk aangetast kan worden. Vanwege 
dit vermogen om iemands eer en reputatie aan te tasten, behoudt blamerende satire 
toch nog iets van zijn magie. 

Dat van eerverlies een dreiging uitgaat, heeft te maken met de centrale rol die eer 
speelt in het sociale verkeer, zowel vroeger als tegenwoordig. Om die rol goed te be-
grijpen, is het noodzakelijk hier even stil te staan bij de notie van eer en de verschil-
lende historische toepassingen daarvan. De wetenschappelijke belangstelling voor eer 
is afkomstig uit het domein van de antropologie, waar met name in de jaren ’60 en ’70 
van de twintigste eeuw diverse studies naar dit onderwerp verricht werden.93 Vanaf 
de jaren ’80 worden deze antropologische studies in toenemende mate opgepikt door 
cultuurhistorici.94 In eerste instantie ligt daarbij de nadruk op vergelijkingen tussen 
Noord- en Zuid-Europa, waarbij de Zuid-Europese (mediterrane) cultuur zich zou ken-
merken door een dominante invloed van de dichotomie van (mannelijk) eer- en (vrou-
welijk) schaamtegevoel, terwijl deze invloed ten noorden van de Alpen veel geringer 
zou zijn.95 Tegenwoordig wordt deze tegenstelling tussen Noord en Zuid als te sim-

beeld actuele modes of hypes. In het laatste geval is het relatief gemakkelijk om te doen alsof je zelf niet het mik-
punt van spot bent, ook als de satire eventueel wel op jou als lezer/toeschouwer betrekking zou kunnen hebben.
91 Op de verhouding tussen feit en fictie in het blameren kom ik hieronder nog terug.
92 Over dit soort scheldrituelen en het geloof in de magische kracht ervan, zie verder de klassieke satirestudie 
van Elliott (1960), hiervoor behandeld in de inleiding. Zie hierover ook Test 1991: 67-99.
93 Voor een overzicht van het internationale onderzoek naar eer in de afgelopen decennia: Keunen 1992, 
Roodenburg 1996 en De Waardt 1997. Uit deze publicaties blijkt dat er tot dan toe vooral veel onderzoek is ge-
daan naar eer door Duitse volkenkundigen. (Zie specifiek Roodenburg 1996: 132)
94 Vgl. Roodenburg 1996: 130. De voornaamste Nederlandse bijdrage aan deze trend vormt een themanum-
mer van het Volkskundig Bulletin uit 1992, onder redactie van Annemieke Keunen en Herman Roodenburg: 
Schimpen en schelden. Eer en belediging in Nederland, ca. 1600-ca. 1850.
95 Roodenburg 1996: 130; De Waardt 1997: 339-341. Volgens die laatste was vooral de studie The people of the 
Sierra (1963) van de Engelse antropoloog Julian Pitt-Rivers vormend voor het ontstaan van dit ‘Noord-Zuid’-pa-
radigma binnen het eeronderzoek.
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plistisch verworpen en spreekt men liever in algemenere termen over eer als ‘de waar-
de van een persoon in zijn eigen ogen en in die van de samenleving’.96 Hierdoor is het 
concept toepasbaar op vrijwel alle periodes en samenlevingen, inclusief onze eigen tijd.

Omdat het verlies van eer voor een persoon zo schadelijk kan zijn, heeft het blame-
ren de potentie om als sociaal controlemiddel te fungeren. Die functie van blameren 
zien we bijvoorbeeld terug in de zeventiende-eeuwse klucht, met zijn vele conflicten 
tussen personages, en aanverwante lachwekkende literatuur.97 De invulling van het 
eerconcept is op dat moment sterk symbolisch geladen en gebonden aan allerhande 
conventies en spelregels. Eer wordt bovendien gezien als handelswaar, iets dat je kunt 
verdienen of verspelen.98 Die toepassing van het eerconcept komt in kluchten bijvoor-
beeld terug in de conventionele situatie van de luidruchtige scheldpartij voor het huis 
van een van de ruziënde partijen, waarbij buren en omstanders bepalen wie zijn eer 
behoudt en wie hem verliest.99 Dit voorbeeld laat goed de sociale dimensie zien die 
eer ook in deze periode heeft. Eer staat in de zeventiende-eeuwse Republiek gelijk aan 
de eerbaarheid in de ogen van anderen, van de gemeenschap.100 Het afpakken van die 
eerbaarheid, door middel van een blamering, maakt de persoon die het betreft tot een 
paria. Eerverlies krijgt zo de functie van correctiemiddel, bedoeld om de leden van een 
gemeenschap in moreel opzicht in het gareel te houden.101

In de toverlantaarns die hiervoor behandeld werden, lijkt de eeraantasting echter 
een ander, meer polemisch effect te hebben. Binnen de lantaarnstrijd gaat het niet 
zozeer om het corrigeren van ongewenst gedrag, maar om het aanvallen van een po-
litieke tegenstander. De eeraantastingen zijn onderdeel van het conflict tussen patri-
otten en orangisten dat anno 1782 woedt. Hun functie is binnen die context eerder 
die van strijdwapen dan die van sociaal controlemechanisme. Daarmee krijgt de actie 
van het blameren de potentie om tot maatschappelijke tweespalt te leiden.102 Die po-
tentie lijkt in het geval van kluchten hoegenaamd afwezig. Daar stimuleert het blame-
ren eerder de cohesie binnen een gemeenschap: ongewenste elementen, mensen die 
zich oneervol gedragen en daarmee de goede naam van de gemeenschap bedreigen, 
worden gestraft en eventueel uitgestoten, waarna de spreekwoordelijke rijen weer ge-
sloten worden.

Er tekenen zich zo twee functies af van het blameren: die van het corrigeren of straf-
fen en die van het polemiseren. Beide zijn aan satire te koppelen. Een typisch voor-
beeld van corrigerende satire uit de Nederlandse context vormt het dichtwerk Kerk-
uria mastix, satyra, Dat is, ’t costelick mal (1622) van Constantijn Huygens, waarin de 

96 Definitie ontleend aan De Waardt 1996: 10. 
97 Over het functioneren van het eerconcept in zeventiende-eeuwse kluchten, zie Leuker 1992a. Zie ook 
Grootes 2003, die specifiek ingaat op het functioneren van het eerconcept in Bredero’s klucht Spaanschen Bra-
bander. Over het voorkomen van eerkwesties in andersoortige literatuur, zie bijv. Hekman 2010, een proefschrift 
dat geheel gewijd is aan de reconstructie van een zeventiende-eeuws amoureus schandaal dat vele pennen los-
maakte.
98 Over deze ‘erehandel’, zie m.n. Leuker 1992a en Roodenburg 1992. Deze toepassing van het eerconcept 
blijkt ook uit de betekenis van de term volgens het wnt, lemma: eer (i), bet. 7.
99 Leuker 1992a: 316, 324-325.
100 Idem, 318.
101 Vgl. idem, 328. Zie ook Keunen & Roodenburg 1992: 293 en Roodenburg 1992: 369-370.
102 Op dit polemische potentieel van het blameren wijst ook McRae 2000: 66.
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contemporaine modegrillen van de Haagse elite worden bespot.103 De corrigerende in-
tentie zit hier reeds vervat in de titel van het gedicht: het Griekse mastix (μαστιξ) be-
tekent zweep en wil dus zeggen dat de auteur met dit dichtwerk de zweep wil leggen 
over de dwaasheden van zijn tijd. 

Een goed voorbeeld van de polemiserende functie van het blameren, buiten de to-
verlantaarns, biedt het pamflet Uit het leven van Koning Gorilla (1887). In deze tekst is 
de toenmalige Nederlandse vorst Willem III het mikpunt van spot.104 Zijn naam wordt 
nergens in de tekst genoemd, maar over het feit dat hij hier het lijdend voorwerp is, 
kan geen misverstand bestaan.105 Het pamflet verhaalt van koning Gorilla, lid van ‘een 
Gorilla-geslacht dat door wanbestuur en knevelarij het volk diep ongelukkig had ge-
maakt’.106 Deze koning gaat zich te buiten aan allerlei wandaden, zoals dronkenschap, 
geweld en aanranding. Zijn apennatuur wordt daarbij breed uitgespeeld. De tekst 
haakt aan bij de toenmalige reputatie van de gorilla als een primitieve menssoort met 
een sterke hang naar seksueel wangedrag.107 Daarnaast wordt de koning onder meer 
vergeleken met een zwijn.108 Als product van de opkomende socialistische beweging, 
die sterk anti-monarchaal was, kan dit pamflet gelezen worden als een evidente po-
ging om de persoon Willem III in diskrediet te brengen.109 

Ook anno nu komen polemische blameringen nog voor in satire. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan het lied ‘Het vrije woord’ dat cabaretier Hans Teeuwen ten gehore 
bracht in het Amsterdamse Oosterpark op 18 maart 2007 bij de onthulling van het 
kunstwerk De Schreeuw, dat ter nagedachtenis van de vermoorde cineast Theo van 
Gogh werd gemaakt.110 Hierin worden de hoofdfiguren binnen de wereldgodsdien-
sten christendom en islam, Jezus en Mohammed, beledigd, evenals enkele concre-
te aanhangers van deze godsdiensten. Dit gebeurt door ze in een expliciet seksuele 
context te plaatsen.111 ‘Het vrije woord’ is bedoeld als een verdediging van de vrijheid 
die kunstenaars en cabaretiers volgens Teeuwen hebben om ‘alles in de samenleving 

103 Meer over ’t Costelick mal in Huygens 2001 (dl. 2): 299-306 en Leerintveld 1991.
104 Voor een moderne editie van deze tekst, inclusief een facsimile van het originele pamflet, zie Bos 2002.
105 Vgl. Bos 2002: 7-8.
106 Uit het leven van Koning Gorilla: 3. (Ik verwijs steeds naar de paginanummers van het originele pamflet.)
107 Bos 2002: 46-47. De seksuele connotaties van de gorilla worden in het pamflet uitgespeeld op tal van ma-
nieren. Zo wordt er aan het begin al gezegd dat Gorilla zich te buiten ging aan ‘een liederlijk leven, uitsluitend 
aan Venus en Bachus gewijd.’ (3) Op de volgende pagina gaat het wederom om ‘een leventje leiden met Wijn-
tje en Trijntje’. (4)
108 De vergelijking met een zwijn komt o.a. voor op p. 3, 10 en 18 van het pamflet.
109 Dit pamflet werd geschreven door Sicco Roorda van Eysinga, een belangrijke broodschrijver voor de soci-
alisten, die nauwe banden onderhield met Domela Nieuwenhuis en Multatuli. Hij publiceerde het pamflet eer-
der in de vorm van een reeks artikelen in het lijfblad van de socialisten Recht voor Allen. Vanwege zijn opruien-
de geschriften verdween Roorda van Eysinga meerdere malen achter de tralies. Zie verder over hem en over de 
politiek-maatschappelijke context waarbinnen dit pamflet verscheen Bos 2002: 9-84.
110 Voor de tekst van dit lied zie Teeuwen 2009: 102-103. Videobeelden van Teeuwens optreden zijn via inter-
net terug te vinden. (YouTube, diverse fragmenten)
111 Zie m.n. de strofe ‘Christenhonden, geitenneukers, iedereen doet mee, / Jezus en Mohammed op een 
openbare plee. / Nee ik mag niet kwetsen, mijn excuses en ik zal / voor straf met laten pijpen door de meiden 
van Halal.’ (Teeuwen 2009: 102) Later in 2007 werd Teeuwen voor dit lied ter verantwoording geroepen door de 
in de bovenstaande strofe genoemde meiden van Halal. Dit gebeurde in het NPS-programma Bimbo’s en boer-
ka’s (30 augustus 2007). In het vraaggesprek dat Teeuwen in dit programma met de meiden had, gaat hij na-
der in op zijn motieven om te blameren. Zie voor deze uitzending: http://www.uitzendinggemist.nl/afleverin-
gen/1126210
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wat een vorm van macht heeft’ te ridiculiseren.112 Daarmee heeft dit lied een politieke 
boodschap en komen de blameringen die hierin voorkomen in een polemische con-
text te staan.

Maar er zit ook nog een andere kant aan het blameren. Binnen de context van sa-
tire hebben blameringen doorgaans een humoristische lading. De situaties die in de 
toverlantaarns beschreven worden, zijn vaak ronduit kluchtig te noemen: Hoefnagel 
die moet kwijlen en zweten van de kwikpillen die van hij van dokter Lehman toege-
stopt heeft gekregen, de kleine Van Irhoven van Dam die op de knie van een hoer in 
dronken toestand vieze liedjes aan het zingen is, de hertog van Brunswijk die aan de 
dunne raakt. Dat juist in zeventiende-eeuwse kluchten met eer en reputatie en de ver-
handelbaarheid daarvan gespeeld wordt, laat eigenlijk al zien dat eerverlies een poten-
tieel humoristisch effect heeft.113 Het gaat daarbij in de eerste plaats om herkenning: 
de situaties waarin een persoon zich oneervol gedraagt roepen de gelijkenis op met 
soortgelijke gevallen uit de dagelijkse realiteit. Vervolgens draagt ook overdrijving bij 
aan het humoristisch effect: oneervol gedrag wordt uitvergroot, waardoor het lach-
wekkend wordt.114 De schunnigheid van de scènes uit de toverlantaarns past daarnaast 
goed binnen de vroegmoderne ‘boertige’ humorcultuur, waarbinnen humor een sterk 
lichamelijke connotatie had en grappen over seks of over poep en pies veelvuldig voor-
kwamen.115

Blameren kan dus gebruikt worden om te corrigeren of te polemiseren, maar ook 
om te amuseren. Een treffend voorbeeld van dat laatste vormt het Amerikaanse ver-
schijnsel van de (celebrity) roast. Het betreft hier een ritueel waarbij een groep men-
sen een diner organiseert, waarbij één persoon de eregast is. De bedoeling is dat de 
andere aanwezigen deze eregast op een zo grappig en spitsvondig mogelijke manier 
persoonlijk bespotten en beledigen. De aanduiding roast slaat daarbij zowel op het 
feit dat dit blamerende ritueel tijdens een maaltijd plaatsvindt als op de figuurlijke be-
tekenis van to roast: het bekritiseren (roosteren) van een persoon. Dit typisch Ameri-
kaanse fenomeen ontstaat in de late negentiende eeuw in chique herenclubs en wordt 
tot op de dag van vandaag gepraktiseerd, tegenwoordig voornamelijk in de vorm van 
televisieshows.116 Inspelen op de werkelijkheid, in de vorm van bestaande geruchten 
of feiten over de roastee of eigenschappen waar hij of zij om bekend staat, in combi-
natie met de uitvergroting van die geruchten en eigenschappen, maken van de roast 

112 Deze achterliggende intentie van ‘Het vrije woord’ blijkt uit de uitspraken die Hans Teeuwen deed in het 
vraaggesprek met de meiden van Halal in 2007. (Zie hiervóór noot 111)
113 Over eerverlies als bron van amusement, zie ook Grootes 2003, die de relatie tussen eerverlies en humor 
onderzoekt binnen Bredero’s klucht Spaanschen Brabander.
114 Grootes 2003: 56.
115 Dé gezaghebbende Nederlandse studie over humor in de vroegmoderne tijd, die zich echter specifiek op 
de Zuidelijke Nederlanden concentreert, is Verberckmoes 1998. Wel gericht op Noord-Nederland, met name 
Holland, is het boek van Dekker (1997) over lachen in de Gouden Eeuw. Beide studies benoemen de ‘lichame-
lijkheid’ van humor in de vroegmoderne tijd en het vele voorkomen van seks en scatologie.
116 Over de roast verder: Test 1980. Bekende tegenwoordige manifestaties van het fenomeen in de Verenigde 
Staten zijn het jaarlijkse White House Correspondents’ Dinner, waarbij doorgaans ook de zittende president 
aanwezig is (zie: http://www.whca.net/dinner.htm) en de diverse celebrity roasts, waarin Amerikaanse tv-sterren 
door hun collega’s uit de showbusiness door de mangel worden gehaald, die in recente jaren door de tv-zen-
der Comedy Central zijn uitgezonden (zie: http://www.comedycentral.com/press/series/comedycentralroasts.
jhtml)
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een bij uitstek humoristisch gebeuren. Het corrigerende noch polemische aspect lijkt 
hier een vooraanstaande rol te spelen. De rituele setting en het feit dat de roastee en 
zijn roasters elkaar vaak goed kennen, maken dat de blameringen eerder het karakter 
hebben van goedmoedige spot dan van bijtende satire. In zo’n geval lijkt het blame-
ren louter spel te zijn.

Corrigeren en polemiseren vormen samen de ernstige kant van het blameren. De 
lach van de herkenning en overdrijving vertegenwoordigt het kluchtige, vermakelijke 
aspect. Met deze twee polen in het achterhoofd, keer ik nu terug naar de casus van de 
toverlantaarns, om te bekijken hoe ernst en luim zich in het geval van deze publica-
ties tot elkaar verhouden.

Reputatieschade

Blameren is de kurk waarop de satire van de toverlantaarns drijft. Pieter ’t Hoen is, 
volgens de Lanterne magique, een armoedzaaier en een geweldenaar, die zijn eigen va-
der met een pistool bedreigde om geld los te krijgen.117 De Overijsselse edelman Joan 
Derk van der Capellen is volgens datzelfde tijdschrift al evenzeer armlastig. Hij papt 
aan met een rijke maar enigszins getikte vrouw uit Amersfoort om aan geld te komen 
en het heertje te kunnen spelen. Als ze eenmaal getrouwd zijn, is hij echter bang zich 
met haar te vertonen.118 Le nouveaux lanterne magique staat uitgebreid stil bij de seksu-
ele escapades van de Rotterdamse onderwijzer Kees Vermijnen, die, zoals hierboven 
reeds gememoreerd werd, een dienstmeisje zwanger heeft gemaakt en vervolgens 
weigert met haar te trouwen. Daarbij wordt nog het detail toegevoegd dat Vermijnen 
eigenhandig probeert het kind dat hij verwekt heeft te aborteren, maar daar niet in 
slaagt.119 Van de Utrechtse geleerde R.M. van Goens wordt, eveneens in Le nouveaux 
lanterne magique, verhaald dat hij vreemdgaat met de vrouw van drukker Ten Bosch.120 
In al deze voorbeelden gaat het om zaken die gezien kunnen worden als belastend 
voor de persoon op wie ze betrekking hebben, zaken die zijn eer en reputatie aantas-
ten, kortom: om blameringen. Aangezien de behandelde personen ook steeds de poli-
tieke vijanden zijn van de maker van de betreffende toverlantaarn, krijgt dat blameren 
hier een polemische lading.

In de schets die hierboven werd gegeven van de vroegmoderne pamfletcultuur in 
Nederland kwam het voorbeeld langs van de gebroeders De Witt, die in het Rampjaar 
1672 vele blamerende geschriften voor hun kiezen krijgen. In de woorden van histori-
cus Michel Reinders ‘[p]amphlets paved the road that led to the assassination of Johan 
and Cornelis de Witt by a group of angry citizens in The Hague on 20 August 1672.’121 
Onderzoeker Jill Stern spreekt in dit verband van ‘an atmosphere in which murder 
becomes a solution to acute political crises’.122 Verwijzend naar de anti-De Witt-ge-

117 Lanterne magique 1 (1782): 9. 
118 Lanterne magique 3 (1782): 42-46.
119 De nieuwmodische patriotsche rarekiek: 8.
120 Le nouveaux lanterne magique 1 (1782): 4.
121 Reinders 2013: 149. 
122 Stern 2011: 134 
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schriften in de Republiek en een vergelijkbaar geval uit het vroeg-zeventiende-eeuwse 
Frankrijk stelt zij: ‘[I]n propitious circumstances this type of pamphlet literature could 
be deadly.’123 Op deze manier toont het geval van de gebroeders De Witt de effectiviteit 
– al is dat in dit verband misschien een wat cru woord – van deze satirische vorm. Bla-
meringen kunnen een klimaat creëren waarin de machtspositie van publieke figuren 
onhoudbaar wordt en waarin het letterlijk uit de weg ruimen van dergelijke figuren 
denkbaar wordt.124 Dit is wat een blamering polemisch kan maken: als zij wordt inge-
zet binnen een reële politieke strijd, fungeert zij als een wapen dat de potentie heeft 
om bij te dragen aan de uitschakeling van de personen waarop zij zich richt.

In hoeverre is voor de blamerende satire van de toverlantaarns een zelfde soort ver-
haal te vertellen als in het geval van de gebroeders De Witt? Tot moordpartijen hebben 
de geschriften van Henrik Sterck en Klaas Hoefnagel voor zover kan worden nage-
gaan niet geleid. Van verschillende van de vele personen die in deze geschriften gebla-
meerd worden, valt echter wel te constateren dat hun publieke reputatie in die jaren 
serieuze deuken oploopt en dat ze mede hierdoor van het politieke toneel verdwijnen. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de hertog van Brunswijk, niet voor niets ook wel aange-
duid als ‘een van de eerste media-slachtoffers in de Nederlandse geschiedenis’,125 en 
voor de net genoemde Van Goens.

De levensloop van Rijklof Michael van Goens is bijzonder tragisch.126 Begonnen als 
Utrechts wonderkind met een hoge reputatie als wetenschapper, literator en bestuur-
der in zijn stad, raakt hij onder invloed van patriotse lastercampagnes in diskrediet en 
moet hij uiteindelijk al zijn publieke functies neerleggen. Hij is vermoedelijk de bes-
te schrijver die de Oranjepartij in huis heeft en laat zich niet onberoerd als pamflet-
tist voor de goede zaak.127 In augustus 1781 initieert hij het weekblad De Ouderwetse 
Nederlandsche patriot, een tijdschrift dat is bedoeld als een orangistisch tegengeluid 
in de steeds sterker patriots kleurende pers van die dagen. In het bieden van dat te-
gengeluid slaagt het blad maar matig. Het kan zich qua populariteit bij lange na niet 
meten met zijn patriotse concurrenten en kampt met een elitair imago.128 Nadat Van 
Goens op slinkse wijze heeft gepoogd de Utrechtse boekhandelaars Van Paddenburg 
en Wild te betrappen op het verkopen van verboden (patriotse) geschriften, ontspint 
zich een steeds venijnigere lastercampagne tegen hem. Daarnaast wordt hij nu ook fy-
siek belaagd: als hij op straat loopt, krijgt hij stenen naar zijn hoofd gegooid. In augus-

123 Idem, 141. Overigens laten zowel Reinders als Stern zien dat de tegen de gebroeders De Witt gerichte 
pamflettenstroom tot na hun dood blijft doorlopen en dan ook nog altijd een functie heeft, onder meer om de 
moordpartij te rechtvaardigen en de herinnering aan deze daad van ‘tiranicide’, de uitschakeling van als tirannen 
gebrandmerkte personen, levend te houden. (Vgl. Reinders 2013: 169-172 en Stern 2011: 135-140)
124 Een ander goed voorbeeld van dit demoniserende effect van blameringen, biedt het geval van de Amster-
damse regentenfamilie Bicker, die in 1650 in ongenade valt nadat stadhouder Willem II hun stad heeft aangeval-
len. Dit geval wordt besproken in Meijer Drees 2013. Zij laat zien dat het aanzien van de Bickers ‘onherstelbare 
averij’ oploopt door toedoen van de vele lasterlijke pamfletten die in deze jaren over hen verschijnen.
125 Klein 1995: 12. Zie verder hiervoor noot 56.
126 Ik baseer deze levensbeschrijving op Bos 1988 en Jongenelen 2008b. Zie over Van Goens verder ook Van 
den Berg 1996 en Van den Berg 2007.
127 Zijn bekendste pamfletten zijn Politiek vertoog over het waar systema van de stad Amsterdam (1781, Knuttel 
19759), dat hieronder nog aan bod komt, en Zeven dorpen in brand (1781, Knuttel 19768). Over dat laatste pam-
flet: Buijnsters 1990.
128 Verder over De Ouderwetse Nederlandsche patriot: Jongenelen 2008b.
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tus 1783 wordt hij ten slotte uit zijn bestuurlijke functie in de Utrechtse vroedschap 
gezet, op grond van een rekest van 304 burgers van de stad, die vinden dat zijn positie 
inmiddels onhoudbaar is geworden. Van Goens vertrekt vervolgens naar Den Haag, 
waar hem vanwege bewezen diensten een diplomatieke post in het vooruitzicht is ge-
steld door de stadhouder. Dat blijkt echter een loos lokkertje. Hij krijgt uiteindelijk 
slechts een jaarlijkse toelage bij wijze van pensioen en een soort gouden handdruk. 
Verbitterd vertrekt hij in 1786 naar Duitsland, waar hij de rest van zijn levensdagen 
(tot 1810) slijt.129

De bijdragen over Van Goens in de patriotse toverlantaarns van Hoefnagel zijn te 
zien als onderdeel van de persoonlijke lastercampagne die er op dat moment tegen de 
Utrechtse geleerde gaande is. In Le nouveaux lanterne magique wordt hij aangeduid als 
‘Monsieur Le Politiek Vertoog Schryvere’, waarmee wordt verwezen naar een van Van 
Goens meest bekende en controversiële pamfletten: Politiek vertoog over het waar syste-
ma van de stad Amsterdam. In dit pamflet uit 1781 beschuldigt Van Goens de stad Am-
sterdam ervan de belangen van de Republiek te schaden door zijn op Frankrijk en de 
Verenigde Staten gerichte handelspolitiek. Vanzelfsprekend is dit een geschrift waar 
de patriotten veel aanstoot aan nemen. Le nouveaux lanterne magique ziet het als een 
lasterschrift, dat Van Goens alleen heeft geschreven om er geld mee te verdienen. In 
één scène wordt beschreven hoe hij met het geld dat hij met dit lasterschrift verdiend 
heeft, langsgaat bij zijn maîtresse, juffrouw Ten Bosch:

Monsieur Le Politiek Vertoog Schryvere is in zyn skikke, kyk an jou rekterante daar komt 
hum by Madame J.C. ten Bosch – kyk hum zyn Compliman rys maak! kyk hoe frindelyk 
ey kyke! – keefe nou wel akte hy laat aar kyk de koutbeurze130 die hum het kekrygt, ô die 
skelmsche koutbeurse! – die koutbeurse set aar Man weer nieuwe oorne op.131 kyk! hum 
soen de Madam, klap! klap! o so klap! klap!132 – o hum is een liefebbere, kyk hum rys soen! 
kyk hum rys met Jufvrouw ten Bosch … enz.133

Door Van Goens hier op te voeren als een schuinsmarcheerder, wordt de toch al slech-
te reputatie die hij op dat moment heeft in de publieke beeldvorming nog eens ver-
sterkt. In dat licht is aan de blamering die hier plaatsvindt een concreet demoniserend 
effect toe te kennen. Tegelijk is het natuurlijk niet zo dat specifiek de blameringen 
in de toverlantaarns Van Goens de kop gekost hebben. Ze dragen hooguit bij aan het 
al bestaande negatieve imago van de Utrechtse geleerde. Dit is een terugkerend pro-
bleem als het gaat om de impact die valt toe te schrijven aan lasterschriften als de to-
verlantaarns.134

Het geval van Klaas Hoefnagel demonstreert deze problematiek evenzeer. Hij wordt 

129 Over Van Goens’ lotgevallen na 1786 zie m.n. Van den Berg 1996.
130 De goudbeurs die Van Goens heeft gekregen als beloning voor het schrijven van zijn ‘lasterschrift’ Poli-
tiek vertoog.
131 Dit verwijst naar het overspel dat mevrouw Ten Bosch pleegt. De echtgenoot ‘de horens opzetten’ is een 
klassiek beeld daarvoor, evenals de betiteling van bedrogen echtgenoten als hoorndragers. Zie verder over dit 
thema Leuker & Roodenburg 1988 en Leuker 1992b: 250-292.
132 Klap klap: slaat hier vermoedelijk op de handeling van het vrijen, al wordt de betekenis van klappen als 
vrijen pas in 1890 voor het eerst gevonden. (wnt, lemma: klappen (II), bet. II-b)
133 Le nouveaux lanterne magique 1 (1782), 4.
134 Zie over de kwestie van de reële impact van blameringen verder hoofdstuk 5.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   45 25-11-13   10:22



46    Hoofdstuk 1 Grof geschut

in orangistische geschriften, waaronder de Lanterne magique, veel belasterd en komt 
uiteindelijk in 1784 berooid aan zijn einde. Maar hebben de blameringen in de Lan-
terne magique nu bijgedragen aan dat noodlottige levenseinde? Het bestaan van een 
broodschrijver in de achttiende eeuw is in het algemeen zwaar. Schrijven als beroep 
geniet tot diep in negentiende eeuw een dubieuze status, al wordt de reputatie ervan 
vanaf de jaren 1780 wel voorzichtig beter.135 Hoefnagel deelt zijn lot met diverse ande-
re auteurs die hun leven ziek, berooid of in de cel zien eindigen.136 Nog minder dan bij 
het voorbeeld van Van Goens, kan hier dan ook gesproken worden van een verband 
tussen blamering en reputatieverlies.

Een andere complicerende factor vormt de commerciële dimensie van de lantaarn-
strijd. Net als bij de schotschriften die uitkwamen tijdens eerdere periodes van bin-
nenlandse twist in de Republiek, geldt dat ook bij de toverlantaarns financiële belan-
gen een rol spelen. Hoefnagel schrijft voor de patriotten, maar hij is, als gezegd, een 
broodschrijver en ziet de strijd tussen patriotten en orangisten waarschijnlijk vooral 
als een mooie kans om geld te verdienen.137 Dat hij er daarbij voor kiest zijn pen alleen 
te lenen aan de patriotse partij, moet wellicht eerder als een strategische dan als een 
principiële overweging gezien worden: Hoefnagel schat in dat er bij de patriotten fi-
nancieel meer te halen valt. De blamering van Van Goens in Hoefnagels Le nouveaux 
lanterne magique komt zo in een ander licht te staan. Is het misschien zo dat Hoefna-
gel Van Goens vooral als object van spot neemt omdat deze onder het publiek toch 
al een slechte naam heeft en dat publiek daarom graag meer negatieve verhalen over 
hem hoort? In dat geval is de veroorzaakte reputatieschade eerder een vorm van col-
latoral damage, het bijproduct van een geschrift dat in de eerste plaats gemaakt is om 
geld mee te verdienen.138

In het specifieke geval van de blamerende satire op Van Goens in de toverlantaarns 
geldt bovendien dat als er al gesproken kan worden van een betekenisvol demonise-
rend effect, dat effect alsnog niet per se politiek uitgelegd hoeft te worden. Op het mo-
ment dat Le nouveaux lanterne magique uitkomt, is Hoefnagel in de veronderstelling 
dat het blad waartegen hij zich keert en waarin hij zelf een gewild mikpunt van spot 
is, de Lanterne magique, het werk is van Van Goens.139 Niet voor niets opent hij Le nou-
veaux lanterne magique met de woorden: ‘[J]e selle nou sien wat die skelme, wat die 
Landloopere, die uurling fan Le Angleterre, die Skurke van Sneog, die Savojaarte 
jou niet durft laate kyk’.140 Zodoende is het blameren van Van Goens tevens te lezen 

135 Over ontwikkelingen in het broodschrijverschap omstreeks 1800, zie Ham & Nieuwenhuis 2013, m.n. 6-8. 
Zie ook hierna hoofdstuk 3, paragraaf ‘Excentriekelingen’.
136 Voor een aantal concrete voorbeelden van het droevige lot dat vele achttiende-eeuwse broodschrijvers be-
schoren was, zie De Haas 2002. Daarnaast zijn ook diverse artikelen in het tijdschrift Mededelingen van de Stich-
ting Jacob Campo Weyerman (1978-…) aan de lotgevallen van individuele broodschrijvers, met name Jacob Cam-
po Weyerman, gewijd.
137 Vgl. Hanou 1972-173: 64.
138 Vgl. het proefschrift van Roeland Harms (2011), dat laat zien dat vanaf 1650 het commerciële aspect in 
toenemende een rol gaat spelen in de publicatie van pamfletten in de Republiek. Schrijvers en uitgevers probe-
ren een slaatje te slaan uit politieke rellen door het opiniërende vuurtje op te stoken en brandende te houden 
met hun pamfletten.
139 Zie hiervóór paragraaf ‘Lantaarnstrijd’.
140 Le nouveaux lanterne magique 1 (1782): 3.
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als onderdeel van een persoonlijke vete tussen Hoefnagel en een concurrerende pu-
blicist. De politieke motivatie – Van Goens als ‘vuile’ orangist – dient hier dan voor-
al als dekmantel om een persoonlijke vijand in het openbaar een hak te kunnen zet-
ten.141

Wat de bovenstaande voorbeelden laten zien, is dat het, in elk geval bij de toverlan-
taarns, problematisch is om blamerende satire als een zuiver politieke daad op te vat-
ten, bedoeld om politieke tegenstanders in diskrediet te brengen. In de eerste plaats 
is het verband tussen blamering en reputatieschade niet altijd even hard te maken. 
Daarnaast bestaan er aanvullende motieven voor het uiten van een blamering, zoals 
het behalen van commercieel succes en persoonlijke rancune, die een politieke inter-
pretatie aan het oog onttrekt. De lantaarnstrijd nodigt ertoe uit zich te laten lezen als 
een persstrijd tussen orangisten en patriotten, die elkaar over en weer zwart maken 
omdat ze elkaars tegenstanders zijn. Het is evenwel net zozeer een strijd tussen druk-
kers en broodschrijvers onderling, die elkaar de loef af proberen te steken met com-
mercieel aantrekkelijk vormgegeven publicatieformules, waarmee ze hun persoonlij-
ke concurrenten proberen onschadelijk te maken.

Amusement als wapen

Met de commerciële dimensie komt ook de vrolijke kant van de toverlantaarns in 
beeld. Of deze geschriften het publiek aan het lachen maakten, valt helaas niet meer 
na te gaan. Dat ze bedoeld zijn om te lachen, is wel vast te stellen. De uitroep ‘Ha! 
ha!’ wordt regelmatig in de tekst teruggevonden.142 Eerder wees ik al op het kluchti-
ge karakter van de in de toverlantaarns beschreven scènes, en op het boertige aspect 
van seksualiteit en scatologie.143 Hiernaast vertoont de manier waarop personen in ge-
schriften als de Lanterne magique en De vrolyke Walon met de rarekiekkas worden geka-
rakteriseerd parallellen met het visuele stijlmiddel van de karikatuur of lachwekkende 
overdrijving.

Dit stijlmiddel heeft een lange geschiedenis, die terug te voeren is tot de klassieke 
oudheid, maar wordt pas in de loop van de achttiende eeuw een dominante techniek 
binnen de visuele satire.144 Groot-Brittannië loopt voorop in dit opzicht. Daar maakt 
al in de eerste helft van de achttiende eeuw de bestaande, allegorische manier van 
tekenen zoals die sinds de zestiende eeuw onder graveurs in zwang is, plaats voor 

141 Vgl. ook de volgende opmerking van Jongenelen over Hoefnagel, in verband met zijn actieve productie 
van lasterschriften: ‘Steeds weer slaagde Hoefnagel er in om op zijn eigen, onnavolgbare manier, het nationale 
belang en zijn persoonlijke ressentimenten in elkaar te doen overvloeien.’ (Jongenelen 2008a: 127)
142 Bijv. Lanterne magique (1782-1783): 3, 6, 8, 13, passim.
143 Zie hiervóór paragraaf ‘Blameren’. Dat boertige brengt de toverlantaarns ook in verband met de kermis, 
waaraan deze geschriften tevens te relateren zijn vanwege het feit dat de reële toverlantaarns in de achttiende 
eeuw een kermisattractie waren. Over deze connectie met de kermis kom ik hierna in hoofdstuk 4, paragraaf 
‘Visueel kermisvermaak’, nog te spreken.
144 Over de geschiedenis van de karikatuur, zie verder Baridon & Guédron 2009. Het woord karikatuur komt 
van het Italiaanse werkwoord caricare, wat ‘belasten (met)’ betekent. De techniek is door verschillende beroem-
de zestiende-eeuwse Italiaanse kunstenaars, waaronder Leonardo da Vinci, beproefd, en vervolgens populair ge-
worden door heel Europa, echter in eerste instantie dus nog niet binnen de context van satire. 
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een meer expressieve tekenstijl.145 De bekende graveur en schilder William Hogarth 
geldt als degene die deze meer expressieve tekenstijl, met bewust grillige lijnen en 
veel scherpere gezichtsuitdrukkingen, heeft geïntroduceerd.146 Vooral na 1750 neemt 
deze stijl een grote vlucht en wordt hij bovendien geradicaliseerd door tekenaars als 
James Gillray en Thomas Rowlandson, wier voorstellingen neigen naar het groteske 
en die het middel van de karikatuur op grote schaal inzetten om vooraanstaande figu-
ren zoals de koning en de premier belachelijk te maken.147 Laatstgenoemden vormen 
de hoofdrolspelers binnen de ‘Golden Age of Caricature’, de grote bloei van de spot-
prentkunst in Groot-Brittannië, die zich afspeelt tussen 1770 en 1830. Ruim 20 dui-
zend verschillende spotprenten verschijnen er in die periode alleen al in Londen.148 
Sinds die tijd behoort de karikatuur tot het vaste stilistische repertoire van iedere spot-
prenttekenaar.

Het geval van de toverlantaarns laat zien dat de karikatuur als techniek ook goed in 
tekstuele satire bruikbaar is. De effectiviteit van deze techniek drijft op dezelfde com-
binatie van herkenbaarheid en overdrijving die hierboven ook al in verband met het 
genre van de klucht werd aangehaald. In het geval van een visuele karikatuur bestaat 
die herkenbaarheid eruit dat de kijker meteen ziet wie er afgebeeld is en daardoor be-
grijpt welke eigenschappen van deze persoon uitvergroot zijn. Het gaat om een over-
drijving van karaktertrekken waarvan het publiek al weet dat de afgebeelde persoon 
die heeft. Juist dat maakt de karikatuur grappig in de ogen van het publiek. De afbeel-
ding van de ‘dikke hertog’ van Brunswijk als een corpulente figuur kan als een goed 
voorbeeld van dit principe gelden [afb. 2]. In de tekstuele karikatuur kan men een per-
soon eveneens herkennen aan zijn fysieke kenmerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
bochel en het kleine postuur van de patriot Willem van Irhoven van Dam.149 Ook het 
opvoeren van een bepaalde karaktereigenschap, zoals de opvliegendheid van A.M. Cé-
risier, kan bijdragen aan de herkenbaarheid. Daarnaast kunnen de belastende feiten 
die er over een persoon de ronde doen als herkenningsteken gezien worden. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om de affaire van Kees Vermijnen met het dienstmeisje. De overdrij-
ving zit hem er vervolgens in dat de fysieke kenmerken, karaktereigenschappen en 
belastende feiten die bekend zijn, in het extreme worden getrokken. Van Irhoven van 
Dam wordt zo klein gemaakt dat hij de mond van de hoer die hij wil kussen niet kan 

145 Een vooraanstaande vertegenwoordiger van die oude, allegorische manier van spotprenttekenen is de Ne-
derlander Romeyn de Hooghe. Zijn eerste politieke satiren tekent hij naar aanleiding van het Rampjaar 1672, 
maar veel sterker nog manifesteert hij zich als politiek tekenaar tijdens de twist tussen Amsterdam en stadhou-
der Willem III in de jaren 1689-90. Zie over de politieke satire van De Hooghe verder Hale 2006.
146 Meer over Hogarth in hoofdstuk 2. 
147 Zie over deze ontwikkeling binnen de spotprentkunst ‘from emblem to expression’ m.n. Donald 1996: 
44-74 en Paulson 2007. In navolging van deze ontwikkeling wordt de aanduiding karikatuur vanaf de late acht-
tiende eeuw ook vaak gebruikt als generieke term voor spotprenten, ongeacht de daarin gebruikte technieken. 
Op deze definitiekwestie kom ik verderop in hoofdstuk 2 nog terug, als ik kom te spreken over de prenten in De 
Lantaarn van Amurath-Effendi (subparagraaf ‘“Hogarsche plaatjes”’).
148 Dit getal ontleen ik aan Gatrell 2006: 9. Een aanzienlijk deel van deze prenten is bewaard gebleven en be-
vindt zich in de collectie van het British Museum, die goed ontsloten is met dank aan het pionierswerk van Fre-
deric George Stevens en Mary Dorothy George, die tussen 1870 en 1954 de 11-delige Catalogue of Political and 
Personal Satires in the Department of Prints and Drawings in the British Museum uitbrachten. Deze catalogus is ook 
online beschikbaar. Zie verder over de ‘Golden Age of Caricature’ ook Donald 1996.
149 Vgl. Van Wissing 2003: 174.
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bereiken als hij gewoon voor haar staat. Cérisier begint bijna uit het niets te stampvoe-
ten. Vermijnen verandert van een zwangerschapsontkenner in een aborteur.

Wanneer we de blameringen in de toverlantaarns lezen als karikaturen, wordt ook 
duidelijk dat aan het bij name noemen van de mikpunten van spot naast het veroorza-
ken van reputatieschade nog een tweede effect kan worden toegekend. De persoons-
gerichtheid van de satire draagt in belangrijke mate bij aan de herkenbaarheid van de 
situaties en daarmee aan de effectiviteit van de karikatuur als middel tot vermaak. De 
lezer krijgt niet zomaar een man te zien die een geslachtsziekte oploopt. Hij weet dat 
dit Klaas Hoefnagel is, over wie speculaties de ronde doen dat hij aan syfilis lijdt.150 Re-
levant in dit verband zijn de bevindingen die Pat Rogers doet in een studie over Lon-
dense broodschrijvers uit de vroege achttiende eeuw. Rogers laat zien dat de bij name 
opgevoerde domoren (‘dunces’) in de satiren van Alexander Pope weliswaar fictionele 

150 Jongelen 2008a: 126.

Afb. 2   Anoniem, Portret 
van de hertog van Brunswijk. 
1782-1783. Ets en gravure, 
188 x 114 mm. Amsterdam: 
Rijksprentenkabinet, collec-
tie Muller, no. 4600.
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constructen zijn, maar dat er tegelijkertijd ook sprake is van karakterschetsen die hun 
scherpte juist ontlenen aan hun historische specificiteit: het zijn nadrukkelijk geen 
omschrijvingen van archetypen, maar karakteriseringen die goed herleidbaar zijn tot 
concrete historische figuren.151 De blameringen in de toverlantaarns kenmerken zich 
door eenzelfde combinatie van fictionalisering en historische specificiteit: aan de ene 
kant verzonnen situaties en de toevoeging van fictieve details, zoals het aborteren 
door Vermijnen,152 aan de andere kant de verbeelding van daadwerkelijk bestaande fi-
guren en de referentie aan verhalen die over deze figuren de ronde doen.

Er is nog een tweede perspectief van waaruit de blameringen in de toverlantaarns 
als een bron van vermaak gezien kunnen worden. Dit perspectief ontleen ik aan 
 George Tests idee van satire als spel. In zijn hoofdstuk ‘Playing the Game of Satire’ 
past Test de verschillende categorieën van het spel die door de Franse socioloog Ro-
ger Caillois worden onderscheiden in diens studie Les jeux et les hommes: le masque et 
le vertige (1958) toe op satire.153 Het gaat hier om de categorieën agon (wedstrijd, com-
petitie), mimicry (nabootsing, rollenspel) en ilinx (duizeligheid, desoriëntatie). In ver-
band met het blameren is met name die eerste categorie, agon, relevant. Satire als 
competitie herkent Test bijvoorbeeld in het zogenaamde flyting, een Engelse term die 
het verschijnsel van het verbale duel aanduidt, dat zowel te herkennen valt in diverse 
antieke scheldriten als in rapwedstrijden uit de hiphopscene zoals ze heden ten dage 
worden gevonden. Maar de klassieke literaire traditie van de dialoogsatire, zoals ge-
introduceerd door Lucianus, kan eveneens als een voorbeeld van satire als competitie 
gezien worden.154 

Aangezien de verschillende toverlantaarns expliciet op elkaar reageren, zou je deze 
ook als een soort satirische competitie kunnen zien. Wanneer in de eerste aflevering 
van de Lanterne magique de gefingeerde executie van Klaas Hoefnagel wordt gepre-
senteerd en vervolgens in De vrolyke Walon met de rarekiekkas die daarop reageert de 
eveneens gefingeerde executie van Kees Vermijnen is opgenomen, dringt zich de ge-
dachte op dat de twee auteurs elkaar hier proberen af te troeven in het door middel 
van blamerende satire neersabelen van hun tegenstander.155 Ze grossieren in elk ge-
val beiden in plastische, onterende details. Van Hoefnagel wordt beschreven hoe zijn 
lijk na de executie ten prooi valt aan de raven: ‘Se sel hem nou pik. O zoo pik, pik, pik 
Hoefnagele se sel hum vreet de oogen uit die kop.’156 Bij Vermijnen worden de vingers 
afgehakt en door zijn tong wordt een gloeiende priem gestoken: ‘Sis zegt de priem, 
law, law, law lold Vermyne, eeven als een krolse Kater’.157 Voeren de auteurs Sterck en 

151 Rogers 1972: 177, 183, 200.
152 Uit de overgeleverde archiefstukken van deze zaak blijkt nergens dat Vermijnen geprobeerd heeft de on-
gewenste zwangerschap vroegtijdig te beëindigen. Hij heeft slechts ontkend de vader te zijn nadat het kind een-
maal geboren was. (Vgl. Jongenelen 2008a: 125)
153 Test 1991: 126-150.
154 Over satire als agon: Test 1991: 127-130. Over het verschijnsel van de flyting: Idem, 89-91.
155 De scènes zijn resp. te vinden in Lanterne magique 1 (1782): 14-15 en De vrolyk Walon met de rarekiekkas 
(1782): 15-16. Het verschijnsel van de gefingeerde executie of gefingeerde begrafenis wordt in de achttiende 
eeuw vaker gevonden, met name ook op spotprenten. (Vgl. Donald 1996: 55) Zie hierover voor wat betreft de Ne-
derlandse situatie ook: Cillessen & Reichardt 2005.
156 Lanterne magique 1 (1782): 15.
157 De vrolyke Walon (1782): 15.
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Hoefnagel hier een competitie in wie zijn tegenstander het meest gruwelijk ter dood 
laat brengen? De evidente analogie tussen beide scènes doet wel iets dergelijks ver-
moeden, al ontbreekt hier de rituele context waarin de twee auteurs ook daadwerke-
lijk tegenover elkaar staan, waar in de voorbeelden van Test wel steeds sprake van is.

Hoe verhouden ernst en luim, of specifieker: polemiseren en amuseren, zich nu pre-
cies tot elkaar in de toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel? Uiteindelijk gaan die 
twee hier, mijns inziens, goeddeels samen op. Het amuseren wordt gebruikt om te 
polemiseren. Door grappen te maken ten koste van politieke tegenstanders wordt het 
publiek geamuseerd en de tegenstander zwartgemaakt. De humor werkt daarbij ver-
sterkend. Het is moeilijk om je als persoon tegenover grappen en grollen te verweren. 
Je kunt de valse beschuldigingen wel weerspreken, maar daarmee is je slechte reputa-
tie de wereld nog niet uit. Voor het publiek zal vaak toch gelden: waar rook is, is vuur. 
Figuren als Rijklof Michael van Goens en de hertog van Brunswijk zijn van dit prin-
cipe tijdens de patriottentijd het slachtoffer geworden.158 Bovendien bereikt een kluch-
tige blamering vermoedelijk een groter publiek dan een serieus aanvallend vertoog en 
kan ook in die zin amusement een effectief wapen zijn binnen een politiek conflict.

Conclusie

De toverlantaarn die de Rotterdamse publicist Henrik Sterck in de jaren 1782-83 in 
het diepste geheim volschrijft met blamerende satiren over bekende patriotse schrij-
vers, drukkers en politici, zet de Amsterdamse broodschrijver Klaas Hoefnagel er-
toe aan om enige tegenschriften uit te brengen die dezelfde publicitaire formule van 
lichtbeeldbeschrijvingen door een koeterwaalssprekende lantaarnvertoner hanteren. 
Daarmee ontstaat een kleine lantaarnstrijd, waarin de beide auteurs hun best doen 
om de personen die zij rekenen tot hun politieke vijanden zo negatief mogelijk af te 
schilderen. Door hen af te beelden in allerhande voor hen ongunstige situaties en 
door hen allerlei onoorbare handelingen te laten verrichten, worden deze personen ad 
hominem aangevallen en zwartgemaakt. In sommige gevallen, zoals dat van de oran-
gist R.M. van Goens, zijn deze persoonlijke aanvallen in verband te brengen met re-
ele consequenties, zoals het einde van een bestuurlijke carrière. Tevens kenmerken 
de aanvallen zich door een vermakelijke ondertoon. De beschreven situaties hebben 
vaak een kluchtig karakter, de afgebeelde personen zijn karikaturen en regelmatig 
wordt de beschrijving voorzien van de uitroep ‘Ha! ha!’ Met die blamerende formule 
heeft met name de orangistische Lanterne magique van Sterck het lang volgehouden.

Wat vertelt de casus van de lantaarnstrijd ons in globale zin over het functioneren 
van satire in de Republiek in de jaren 1780? In de eerste plaats dat de politieke satire 
in deze periode tamelijk hard en bot kan zijn. In het licht van de lange traditie van 
schotschriften die de Republiek op dat moment reeds kent, in combinatie met een 
dan net opkomende nieuwe vorm van opinie bedrijven, meer gericht op inhoudelij-

158 Over de invloed van blamerende satire op de publieke beeldvorming rondom personen en de eventuele 
politieke consequenties die daaraan te verbinden zijn, zie verder hoofdstuk 5.
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ke argumentatie, oogt dergelijke satire misschien wat ouderwets. Uit het voorgaande 
is echter gebleken dat blamerende spot een middel is van alle tijden, dat juist in een 
tijdvak van politieke agitatie als de patriottentijd goed past. Vanwege zijn amuserende 
werking vormt het een effectief middel om politieke tegenstanders zwart te maken. 
De commerciële dimensie van al dat geschimp moet ondertussen ook niet vergeten 
worden. Uitgevers en broodschrijvers proberen geld te verdienen door het publiceren 
van opruiende geschriften zoals de toverlantaarns, omdat ze weten dat dergelijke lec-
tuur goed verkoopt.

In aanvulling hierop valt te constateren dat de humor waar de toverlantaarns zich 
van bedienen over het algemeen nogal scabreus is. De opgevoerde personen gaan 
voortdurend naar de hoeren of hun maîtresse en gaan zich regelmatig te buiten aan 
dronkenschap. Ook grappen met poep en pies komen vaak terug. Dergelijke schun-
nigheden zijn goed te plaatsen binnen de vroegmoderne humorcultuur, waarin het 
lichaam een belangrijke rol speelt en seksuele en scatologische motieven de boven-
toon voeren. Dat soort motieven zijn echter ook in latere tijden, zelfs tot op de dag 
van vandaag, terug te vinden in blamerende satire. Ook in een spotlied als ‘Het vrije 
woord’ van Hans Teeuwen uit 2007 speelt seksuele humor een centrale rol. Schunnig-
heid kan in die zin net zozeer een kenmerk genoemd worden van blamerende satire 
in het algemeen.

Het publiceren van dit soort satire lijkt ten slotte, in ieder geval in de late achttien-
de eeuw, een voornamelijk clandestiene bezigheid te zijn geweest. De verschillende 
toverlantaarns verschijnen stuk voor stuk anoniem en de maker van de orangistische 
Lanterne magique, Henrik Sterck, doet er zelfs alles aan om als schrijver buiten beeld 
te blijven – met succes, want zijn betrokkenheid bij dit tijdschrift was tot voor zeer 
kort niet bekend. Gezien de bijtendheid en persoonsgerichtheid van deze geschriften 
is dat niet verwonderlijk. Ook de maker van de spotprent Het Geldersche zwyn is tot 
op de dag van vandaag onbekend gebleven. Er wordt ondertussen door de toenmalige 
schrijvers en drukkers onderling wel druk gespeculeerd over wie verantwoordelijk is 
voor welke publicatie. Als men eenmaal denkt de auteur gevonden te hebben, wordt 
hij met gelijke munt terugbetaald door middel van een blamerende beschrijving in 
een tegengeschrift. Satire toont zich zo als een schimpspel, waarin satirici elkaar on-
derling de loef af proberen te steken met behulp van het middel van de blamering.

Dat de botte bijl niet de enige methode is die laat-achttiende-eeuwse satirici ken-
nen, bewijst De Lantaarn van Amurath-Effendi, die in het volgende hoofdstuk cen-
traal staat.
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2 Twijfel zaaien
   Ambivalentie en ironie in De Lantaarn van 

Amurath-Effendi

Introductie

Een grote apenfiguur met een pruik op zijn hoofd en een chique overjas aan vormt 
het middelpunt van een spotprent die staat afgedrukt op de achterzijde van De Lan-
taarn voor 1796 [afb. 3]. Deze aap staat op het punt om met behulp van een domper 
een klein kaarsje te doven, dat is geplaatst op de rug van een ezel. Om hem heen staat 
een aantal kleinere apen, allen ongekleed, dat nieuwsgierig toekijkt. Linksvoor leest 
een van hen in een boek, waarin de tekst: ‘en wy zyn aapen gebleeven’ te lezen valt. 
Het onderschrift bij de prent luidt ‘’t Oude – Licht’.1

Hoe deze prent te duiden? Op het moment van verschijnen, april 1796, bevinden 
we ons in het tweede jaar van de ‘Bataafsche vryheid’.2 Sinds kort is de Nationale Ver-
gadering, het eerste parlement van Nederland, een feit. Zij komt op 1 maart 1796 voor 
het eerst bijeen op het Binnenhof in Den Haag.3 De Bataven zijn druk doende hun 
revolutionaire politieke project uit te voeren. Al op 31 januari 1795, enkele weken na 
de Bataafse Omwenteling, is de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Bur-
ger aangenomen.4 Daarnaast zijn vele burgers actief in allerhande lokale en regionale 
revolutionaire comités, die tot doel hebben concreet vorm te geven aan de idealen van 
vrijheid, gelijkheid en democratie die de Bataven hoog in het vaandel hadden staan.5 
Zijn het deze burgers die in de prent uit De Lantaarn op de hak worden genomen? 
Wordt hun revolutie bespot door haar in verband te brengen met apen en ezels, beide 

1 Via dit onderschrift gaat deze prent een relatie aan met de prent die op het vooromslag van hetzelfde deel 
van De Lantaarn staat afgedrukt. De prent op de voorzijde beeldt Minerva af, die olie giet in een olielamp, die 
boven op een stapel boeken van vooraanstaande vroegmoderne wetenschappers staat. Deze prent heeft als on-
derschrift ‘’t Nieuwe – Licht’. Verderop in dit hoofdstuk kom ik nog terug op de vraag hoe deze twee prenten in 
relatie tot elkaar te interpreteren zijn.
2 In navolging van de Franse revolutionairen, laten ook de Bataven na hun Omwenteling een nieuwe jaartel-
ling ingaan. 1795 is ‘het eerste jaar der Bataafsche vryheid’, 1796 het tweede jaar, etc. In diverse pamfletten en 
tijdschriften uit de eerste jaren van de Bataafse Republiek is deze aanduiding terug te vinden, waaronder in De 
vrolyke Nederlandsche rarekiek, gemaakt in het eerste jaar der Bataafsche vryheid, gepubliceerd in 1795 onder de 
naam Hendrik Liber. (Knuttel 22575)
3 Over de Nationale Vergadering verder Oddens 2012. De aanduiding ‘eerste parlement van Nederland’ is ook 
van hem afkomstig. Specifiek over de totstandkoming van dit parlement: Oddens 2012: 73-100.
4 Deze verklaring is integraal online te lezen via edbo. De volledige titel van het oorspronkelijke document 
luidt: Publicatie, behelzende de erkentenis en verklaaring der Rechten van den Mensch en van den Burger (31 Januari 
1795). Meer over deze verklaring in Van der Burg & Boels 1994. 
5 Meer over deze revolutionaire ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau, in het bijzonder over de Cen-
trale Vergadering waarin de lokale en regionale revolutionaire clubs samenkwamen, in Altena 2012: 425-510.
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conventionele symbolen van domheid en onnozelheid?6 Mogelijk, maar de prent is 
evenzogoed te lezen als een veel algemenere kritiek op de verlichte tijdgeest van dat 
moment, die op deze voorstelling ontmaskerd wordt als een vals vooruitgangsgeloof. 
Burgers vieren de overwinning van het nieuwe licht van de ratio op de duisternis van 
het (bij)geloof, maar zijn intussen ‘aapen gebleeven’.7 

De apenprent is prototypisch voor hoe in De Lantaarn satire wordt bedreven. De 
spot die spreekt uit de teksten en prenten van Amurath-Effendi is regelmatig toepas-
baar op de politieke actualiteit, maar vrijwel altijd reikt het daarin besloten commen-
taar verder dan dat. De aanval richt zich eerder op een bepaalde mentaliteit of tendens 

6 Er bestaan vele schilderijen uit de zeventiende en achttiende eeuw waarop apen staan afgebeeld als een sym-
bool van dwaasheid. In Ripa’s Iconologia wordt de aap onder meer opgevoerd als de verbeelding van ‘de sotte 
naevolginghe, waer door zy [de apen, I.N.] de gebreecken en vuyligheden, van andere Menschen, openbaerden’. 
(Ripa 1644: 78) Binnen deze iconografische conventie kan ook de apenprent uit De Lantaarn goed gelezen wor-
den. De ezel is, wederom volgens Ripa’s handboek, een dier dat ‘van de reeden berooft’ is, ‘onleersaem’ en ‘de 
Onwetentheyt seer wel gelijckende.’ (Ripa 1644: 370) In die hoedanigheid komt hij op diverse vroegmoderne 
prenten en schilderijen voor, waaronder op de titelprent van Alexander Popes bekende werk The Dunciad (1729). 
Meer over die prent van Pope verderop in dit hoofdstuk.
7 Over het functioneren van de tegenstelling licht-duisternis in het culturele en filosofische discours van de 
achttiende eeuw, zie hierna paragraaf ‘Nieuw licht’.

Afb. 3   Pieter van Woensel, ’t 
Oude – Licht. 1796. Ets, 120 x 80 
mm. De Lantaarn voor 1796, ach-
teromslag. Exemplaar Bijzon-
dere Collecties, Universiteit van 
Amsterdam, OTM: OK 62 6665.
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in de publieke opinie dan op het concrete gedrag van specifieke personen, groepe-
ringen of instituties. Er spreekt ook geen evidente politieke visie – vóór of tegen de 
Bataafse Revolutie, vóór of tegen een bepaalde stroming binnen de Bataafse politiek 
– uit De Lantaarn.8 Het geschrift stelt zich op als een onafhankelijke criticus, die vra-
gen stelt bij heersende opvattingen en algemeen geaccepteerde waarheden, zoals het 
‘Verlichtingsgeloof’. 

Dat idee van vragen stellen geeft aan dat de spot in De Lantaarn zich bovendien 
kenmerkt door een zekere onbestemdheid en openheid. De portee van de prenten 
en teksten die in De Lantaarn staan afgedrukt, is zelden klip en klaar. De apenprent 
is ook wat dat aangaat exemplarisch. Zowel hier als elders in deze reeks geschriften 
moet het publiek moeite doen om de betekenis van de gegeven woorden en beelden 
precies vast te stellen. Dat er gespot wordt is wel duidelijk, maar waarom dit gebeurt 
veel minder. Is de auteur tegen de Verlichting of de revolutie? Dat staat nergens met 
zoveel woorden. Hij wil de Bataven niet demoniseren, zoals de Lanterne magique van 
Henrik Sterck de patriotten demoniseert of de toverlantaarns van Klaas Hoefnagel de 
orangisten. Hij ironiseert en relativeert, maar blameert niet. Wat dat aangaat, is deze 
satire van een geheel andere orde dan die in het vorige hoofdstuk werd besproken. 

Uniek is dit soort ironische, algemeen-kritische spot in het laat-achttiende-eeuwse 
Nederland zeker niet. Om even bij apen te blijven: ook de satirische droomvertelling 
Reize door het aapenland, die Gerrit Paape in 1788 onder het pseudoniem J.A. Schasz 
M.D. uitbrengt, kenmerkt zich door een onheldere portee.9 In dit verhaal belandt een 
naamloze ik-figuur na enige dramatische gebeurtenissen in zijn persoonlijke om-
geving in een (imaginair) apenland. De apen aldaar willen graag mensen worden,10 
maar verschillen hevig van mening over de manier waarop die transformatie het bes-
te bereikt kan worden. Een deel van de apen meent dat het afsnijden van de staart 
hiervoor de beslissende handeling vormt. Een ander deel ziet meer heil in het streven 
naar een beter innerlijk leven van de apen. Deze twee groepen gaan de strijd met el-
kaar aan, wat uiteindelijk eindigt in een bloedbad. Op dat moment wordt de ik-figuur 
wakker en blijkt hij alles gedroomd te hebben. Deze tekst is lang gezien als een sa-
tire op de patriottenbeweging, die nog maar kort daarvoor, in 1787, het onderspit had 
moeten delven in haar strijd voor staatkundige vernieuwing van de Republiek. Welke 
groepen apen voor wie staan, is echter niet duidelijk vast te stellen.11 Bovendien is de 
auteur van dit verhaal zelf een fervent en radicaal patriot, die zich anno 1788 om die 
reden in ballingschap in Antwerpen bevindt.12 Dat maakt een interpretatie waarin de 
Reize gezien wordt als een kritiek op de patriottenbeweging problematisch. In zijn re-

8 Over de politieke kleur van De Lantaarn kom ik verderop nog uitgebreid te spreken.
9 Zie voor een moderne editie van deze tekst, inclusief nawoord, Schasz 2007.
10 Gezien dit streven om mens te worden, dat als een rode draad door deze satirische vertelling heenloopt, ligt 
het voor de hand de frase ‘en wy zyn aapen gebleeven’ (mijn cursivering, I.N.) op de prent uit De Lantaarn voor 
1796 te lezen als een directe verwijzing naar Schasz’ Reize door het aapenland.
11 Vgl. Altena 2012: 300-304. Altena merkt op dat het met name P.J. Buijnsters is geweest die in zijn editie van 
de Reize door het aapenland uit 1973 en een artikel uit 1986 over deze tekst het idee naar voren heeft gebracht van 
het verhaal als een satire op de patriottenbeweging, waarin de verschillende apenfiguren verwijzen naar con-
crete figuren uit deze beweging.
12 Paapes Antwerpse jaren staan beschreven in Altena 2012: 262-315. Dat hij een radicale patriot was, blijkt 
uit idem, 127-252.
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cente biografie van Gerrit Paape stelt Peter Altena daarom een wat minder eenduidige 
lezing van deze satire voor. Hij schrijft in dit verband onder meer: ‘De roman [Reize 
door het aapenland, I.N.] hekelt, maar niet duidelijk is wie of wat er precies gehekeld 
wordt. De coördinaten van het apenland zijn niet bekend.’13 De imaginaire reisvertel-
ling van J.A. Schasz lijkt zich daarmee in hetzelfde kamp van onbestemde satire te 
plaatsen als De Lantaarn.

Het open, onbestemde karakter van de teksten en afbeeldingen in De Lantaarn 
vormt het vertrekpunt van dit hoofdstuk. Door De Lantaarn in de context te plaatsen 
van verschillende culturele tradities en door een aantal passages en prenten uit deze 
reeks geschriften in detail te bekijken, probeer ik in wat volgt die openheid nader te 
analyseren en te bepalen op welke manier de onbestemde boodschap het functione-
ren van De Lantaarn als satire tegen de achtergrond van het Bataafse politieke toneel 
heeft beïnvloed.

Geleerd hakmoes

Nieuw licht

In juni 1792 rolt de eerste Lantaarn van de persen.14 Het boekje is, net als zijn vier 
opvolgers,15 op het omslag aan de voor- en achterzijde voorzien van een spotprent en 
heeft het handzame duodecimoformaat. De auteur is, volgens de titelpagina, een ze-
kere Amurath-Effendi Hekim-Bachi en de publicatie is uitgegeven te Amsterdam ‘In 
’t Nieuwe Licht’ [afb. 4]. Het boekje oogt als een almanak, vanwege het kleine formaat 
en omdat aan het begin een kalender en enige astrologische gegevens zijn opgeno-
men. De 165 daaropvolgende pagina’s doen echter twijfels rijzen over die genreaan-
duiding. De beschouwingen over de geografie van de aarde, het Nederlandse klimaat 
en de financiële huishouding van de Republiek waar De Lantaarn voor 1792 mee aan-
vangt, zouden in een doorsnee almanak zeker niet misstaan.16 Maar wat te doen met 
de scherpe kritiek op priesters en theologen en de geringschattende bespreking van 
het Nederlandse intellectuele klimaat, geïllustreerd met de afbeelding van een ezel 
die de verzamelde delen van een encyclopedie meesjouwt [afb. 5]? En hoe te reage-
ren op de eigenaardige stijl en retoriek die de auteur hanteert: associatief, van de hak 
op de tak springend en met veel ironie en zelfspot? Dergelijke kenmerken plaatsen 
dit boekje eerder in de traditie van geleerde auteurs als Erasmus, Swift en Sterne dan 
in die van de volksalmanak en andersoortige lectuur ‘ter lering en vermaak’ voor een 

13 Idem, 300.
14 Deze datering leid ik af uit De vraag-al 168 (1792): 93.
15 Deze komen respectievelijk uit in april 1796 (De Lantaarn voor 1796), november 1797 (De Lantaarn voor 
1798), september 1800 (De Lantaarn voor 1800) en mei 1801 (De Lantaarn voor 1801). (Verschijningsdata steeds 
afgeleid uit Saakes’ Naamlijst) Er bestaat ook nog een Lantaarn voor 1793. Dit lijkt echter eerder een partij onver-
kochte 1792-edities te zijn geweest, voorzien van een licht aangepaste titelpagina en een korte nieuwe tekst op 
het einde. Deze Lantaarn is niet terug te vinden in Saakes’ Naamlijst, en alleen nog beschikbaar bij de kb [sign. 
519 L 22-27]. Derhalve beschouw ik deze niet als een aparte aflevering.
16 Jeroen Salman geeft in zijn studie over de almanak de volgende werkdefinitie van dit type publicaties: 
‘[D]rukwerk dat als vaste basis een kalender heeft, maar daarnaast altijd aanvullende teksten van informatieve 
en/of moreel-instructieve en/of diverterende aard bevat.’ (Salman 1999: 17) 
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breed publiek.17 Bovendien: waarom zou men nog een almanak aanschaffen als het 
jaar waarvoor deze bedoeld is al lang en breed begonnen is?18

Ook de tijdgenoot lijkt niet zo goed te weten hoe De Lantaarn te plaatsen. Het tijd-
schrift De vraag-al besteedt in 1792 enige aandacht aan de eerste Lantaarn en citeert 
er enkele passages uit. Uit deze bijdrage spreekt wel een zekere bewondering voor 
Amurath-Effendi, maar tegelijk lijkt hij voor de schrijver van dit weekblad toch ook 
een wat ongrijpbare figuur te blijven, wiens teksten en prenten maar moeilijk te dui-
den zijn.19 Het recensietijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen behandelt eveneens 
De Lantaarn voor 1792. De recensenten menen dat ‘de Schryver van dit boekje’ ‘een 
singulier hoofd en character heeft’ en ‘schoon in hetzelve [De Lantaarn voor 1792, I.N.] 
een aantal gewigtige en algemeen-nuttige waarheden gezegd, en een aantal schadely-
ke vooroordeelen bestreden worden, is ’er echter ook veel in, dat aan verlichte en on-

17 Meer over de verhouding van De Lantaarn tot het medium van de almanak in hoofdstuk 4.
18 Ook op het moment van verschijnen vraagt men zich dit al af, zo blijkt uit De vraag-al 168 (1792). Dit blad 
stelt dat Amurath-Effendi ‘ons in de maand junij van 1792 een Lantaarn schenkt voor het jaar 1792, en dus 
schoon wat laat, om ze tot een Almanak te gebruiken’. (93)
19 Vgl. De vraag-al 168 (1792): 93-95.

Afb. 4   Pieter van Woensel, 
Titelblad van De Lantaarn 
voor 1792. 1792. Ets, 125 x 
87 mm. Exemplaar Stadsbi-
bliotheek Haarlem.
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bevooroordeelde Lezers mishaagen zal’.20 Uit die woorden blijkt dat ook zij niet echt 
grip kunnen krijgen op De Lantaarn.21

De oplagecijfers van dit curieuze geschrift zijn helaas niet bekend, maar gezien 
het feit dat voor de eerste drie delen van De Lantaarn geadverteerd is in Groningse 
couranten, met de vermelding van Groninger boekverkopers, lijkt van een behoorlijk 
brede, wellicht zelfs landelijke spreiding sprake te zijn geweest.22 Afgaand op de ca-
tegorie drukwerk waartoe De Lantaarn in de eigen tijd gerekend wordt, de (literaire) 
mengelwerken,23 en de gemiddelde oplage die dergelijk drukwerk in de late achttien-
de eeuw haalt, schat ik de oplage per deel vooralsnog in tussen de vijf- en zevenhon-

20 Vaderlandsche Letteroefeningen 1792: 532. Singulier is hier vermoedelijk bedoeld in de betekenis van ‘eigen-
aardig, vreemd, zonderling’. (wnt, lemma: singulier, bet. 4)
21 Meer over de ontvangst van De Lantaarn in hoofdstuk 5.
22 Zie o.m. Ommelander Courant, 7 september 1792 en Groninger Courant, 12 december 1797.
23 Alle delen van De Lantaarn staan onder deze categorie opgenomen in Saakes’ Naamlijst.

Afb. 5   Pieter van Woensel, 
Ezel met encyclopedie. 1792. 
Ets, 122 x 85 mm. De Lan-
taarn voor 1792, tegenover 
p. 103. Exemplaar Bijzon-
dere Collecties, Universiteit 
van Amsterdam, OTM: OK 
62 6664.
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derd exemplaren.24 Van de delen voor 1792, 1796 en 1798 staan in totaal 64 stuks ver-
meld in de veilingcatalogus van het boekenbezit van de auteur, Pieter van Woensel, 
die na zijn dood in 1808 verschijnt.25 Deze had de auteur kennelijk nog ‘over’.

Hoewel De Lantaarn onder pseudoniem wordt uitgegeven, is waarschijnlijk al vanaf 
het begin duidelijk geweest wie de auteur was. In de eerste Lantaarn staat namelijk 
een artikel ‘Die kaatst, moet de bal verwachten, of dank-schrijven aan Mr. Monthly 
Review’, waarin wordt ingegaan op een negatieve recensie die in het Britse tijdschrift 
Monthly Review is verschenen van het boek Aanteekeningen gehouden op eene reize door 
Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland, in de jaaren 1784-89.26 Dit boek verschijnt in 
1791 anoniem, maar, zo stellen de recensenten van de Monthly Review, ‘the portrait, 
which fronts the title-page, notwithstanding the disguise of a Turkish habit, is very 
well known to be that of a Dutch physician, who is more celebrated as a follower of 
Comus, than as a disciple of Aesculapius’.27 Die ‘Dutch physician’ is natuurlijk Van 
Woensel, voor zover bekend de enige Nederlandse arts die op dat moment net is te-
ruggekeerd van een reis door het Ottomaanse Rijk.28 Zodoende is de identiteit van de 
auteur van de Aanteekeningen anno 1791 bekend en daarmee dus ook de identiteit van 
de maker van De Lantaarn voor 1792, die in de betreffende Lantaarn op de recensie 
van zijn Aanteekeningen door de Monthly Review reageert. Als zo’n acht jaar later Van 
Woensel zijn verantwoordelijkheid voor De Lantaarn door omstandigheden29 ook of-
ficieel moet prijsgeven, vermeldt hij daarbij bovendien ‘dat ‘er bijna niemand mijner 

24 Ik baseer me hierbij op het onderzoek dat Arianne Baggerman deed naar de Dordtse uitgever Blussé. De ca-
tegorie mengelwerk haalt bij deze uitgever in de periode 1797-1818 een gemiddelde oplage van 733. (Baggerman 
2000: 339) De Lantaarn voor 1792 is de enige aflevering waar ook een tweede druk van bekend is. Het is zelfs zo 
dat vrijwel alle nu nog in omloop zijnde exemplaren van dit deel de vermelding ‘tweede druk’ op de titelpagina 
hebben staan. Dit wekt de suggestie dat de eerste druk slechts in een kleine oplage is verschenen. De tweede 
druk kwam ook al vrij snel uit, want reeds in de advertentie in de Ommelander Courant van 7 september 1792 
wordt hiervan gesproken. Wellicht is hier echter sprake van een verkooptruc en heeft de uitgever de resterende 
exemplaren van de eerste druk die hij niet kwijt is geraakt voorzien van een nieuwe titelpagina.
25 Het betreft de Catalogus librorum […] C.H. Velse […] et P. van Woensel, hierbinnen ‘Boeken in octavo’, no. 
1611. De catalogus hoort bij de veiling die de Haagse boekhandelaar G. Bakhuysen in december 1808 houdt van 
het boekenbezit van Van Woensel en een andere Haagse arts, Cornelius Hernicus Velse. Deze Velse heeft voor 
zover is na te gaan verder nooit met Van Woensel in contact gestaan. Zie over hem: Lindeboom 1984: 2035. Uit 
Van Woensels boedelscheiding (ga Den Haag, notarieel archief, inv.nr. 5808, akte 348) blijkt dat de veiling van 
zijn boekenbezit uiteindelijk 308 gulden heeft opgeleverd. Aangezien de totale veilingcatalogus 2971 objecten 
bevat, moet het leeuwendeel hiervan dan toch van Velse zijn geweest. Helaas bieden de nagelaten notariële ak-
ten omtrent Velses overlijden (ga Den Haag, notarieel archief, inv.nr. 5444) verder geen aanknopingspunten 
over zijn boekenbezit. Het blijft dus tot op zekere hoogte een gok welke boeken uit de catalogus aan hem toebe-
hoorden en welke aan Van Woensel.
26 De Lantaarn voor 1792: 154-161.
27 Monthly Review Enlarged (1791): 518. Het betreffende portret van Van Woensel zal in hoofdstuk 3 nader be-
handeld worden. De verwijzing naar Comus hier is veelzeggend. Comus, ook wel: Komos, is een relatief onbe-
kend personage uit de klassieke literatuur. In de (late) Griekse mythologie duikt hij op als de god van vrolijkheid 
en feest, de zoon van Dionysus en Circe. (Encyclopedia Brittanica, dl. 6 (1911), 822) Door te beweren dat de au-
teur van de Aanteekeningen bekender is als een volgeling van Comus dan als een discipel van Asclepius, de god 
van de geneeskunde, laten de recensenten van de Monthly Review doorschemeren dat Van Woensel anno 1791, 
volgens hun perceptie, het imago heeft meer clown en komiek dan arts te zijn en eerder vrolijk dan ernstig.
28 Zie over deze episode uit Van Woensels leven en over zijn Aanteekeningen verder Bakker 2008.
29 De Lantaarn voor 1800 wordt op 24 september 1800 vanwege het ontbreken van een auteurs- of drukkers-
naam op de titelpagina uit de handel de genomen door de Bataafse autoriteiten. Meer over deze ‘censuuraffaire’ 
in hoofdstuk 5.
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Lezers was, dien de echte doopnaam des schrijvers onbekend was.’30

De Lantaarn wordt uitgegeven onder het impressum ‘In ’t Nieuwe Licht’. Onder 
die naam zijn geen andere uitgaven bekend. Het lijkt een door Van Woensel speciaal 
voor De Lantaarn gecreëerde fictieve uitgeversnaam te zijn, passend bij de hoofdti-
tel van zijn reeks, waarover hieronder meer. Voor De Lantaarn voor 1796 wordt echter 
geadverteerd in het Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering,31 waar-
bij staat vermeld waar deze wordt uitgegeven: ‘in ’s Hage by J. van Cleef Amsterdam 
by Gartman en Vermandel, Rotterdam D. Vis.’32 Hieruit kunnen we opmaken dat de 
Haagse drukker Isaac van Cleef, ook wel aangeduid als J. van Cleef, de (eerste) uit-
gever is van in elk geval dit deel van De Lantaarn.33 Van Cleef is ook betrokken bij De 
Lantaarn voor 1800, want wanneer deze op 24 september 1800 uit de handel wordt 
genomen,34 verklaart de Amsterdamse boekverkoper Albert van der Kroe zijn nog res-
terende exemplaren van dat deel ‘reeds aan den burger Van Cleef in de Haag te heb-
ben terug gezonden.’35 Daarnaast staat Van Cleef in 1796 met Van Woensel in contact 
in verband met een vertaling van The Wealth of Nations van Adam Smith.36 Alles wijst 
er dus op dat Van Cleef de hoofduitgever van De Lantaarn is. Mogelijk heeft de auteur 
zelf nog wel een ondersteunende rol gespeeld. Naast de 64 exemplaren van de reeks 
is in de veilingcatalogus die na Van Woensels dood wordt opgemaakt namelijk ook 
nog terug te vinden ‘Een Handdrukkerytje geheel compleet’.37 Daarnaast merkt de au-
teur in het voorwoord ‘Aan ’t Publiek’ van De Lantaarn voor 1796 op: ‘Wie toch zou ge-
droomt hebben, dat toen myne star my veroordeelde tot de rol van Auteur, ik ’t hand-
werk van Boekverkooper ‘er tevens by zou hebben moeten waarneemen?’38

Isaac van Cleef is een bekende naam in de Haagse uitgeefwereld.39 Hij maakt deel 
uit van een vooraanstaand uitgeversgeslacht.40 Hij bedient een bemiddeld publiek en 
geeft voornamelijk Franse boeken uit. De grote golf van nieuwe ambtenaren die in de 
jaren na 1795 naar Den Haag komt, als gevolg van de centralisering van het staatsbe-

30 De Bij-lichter (1800): 193a. Over de persoon Van Woensel meer in hoofdstuk 3.
31 Hierin staan nauwkeurige verslagen van de vergaderingen van het toenmalige Nederlandse parlement, de 
Nationale Vergadering. De uitgave, onder historici die zich met de Bataafse tijd bezighouden beter bekend on-
der zijn verkorte naam het Dagverhaal, werd landelijk verspreid en kende een grote afname. Meer over deze rijke 
historische bron in Oddens 2012: 17-20.
32 Dagverhaal (dl. 2), 15 juli 1796: 344.
33 In de regel wordt degene die als eerste genoemd wordt in het rijtje van uitgevers van een publicatie als de 
hoofduitgever gezien.
34 Zie hiervóór noot 29.
35 na, Archief Binnenlandse Zaken vóór 1813, inv.nr. 98, brief van 29 september 1800 van het Comité van Bin-
nenlandsche Correspondentie aan het Departementaal Bestuur van den Amstel.
36 Meer over deze vertaling van Adam Smith in hoofdstuk 3.
37 Catalogus librorum […], fysische instrumenten en rariteiten, no. 151.
38 De Lantaarn voor 1796: vii.
39 Over hem verscheen een doctoraalscriptie van S.J.M. Zwaaneveldt in 1995 (Universiteit Leiden). Deze is 
raadpleegbaar bij Museum Meermanno in Den Haag. Dit museum beschikt in zijn archief tevens over enkele 
winkelcatalogi van Isaac van Cleef, uit de jaren 1790-1804. Helaas betreft het hier voornamelijk de Franse titels 
die Van Cleef verkocht. De Lantaarn is in deze catalogi niet terug te vinden. Zie verder over het fonds van Van 
Cleef ook Kossmann 1937: 65-69.
40 Isaacs vader Pieter van Cleef speelt een centrale rol in het proefschrift van José de Kruif (1999) over de 
Haagse leescultuur in de achttiende eeuw. Isaacs zoons vormen samen de uitgeverij Gebroeders Van Cleef, die 
in de vroege negentiende eeuw de vaste drukker wordt van het Nederlandse leger. Over dit deel van de geschie-
denis van het uitgeefgeslacht Van Cleef, zie verder Sloos 2001.
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stuur, vormt een belangrijk deel van zijn klantenkring.41 Verder is Van Cleef een van 
de voornaamste uitgevers van het werk van het beroemde Nederlandse schrijfstersduo 
Betje Wolff en Aagje Deken.42 Dat De Lantaarn bij hem wordt uitgegeven, suggereert 
een relatief hoogopgeleid doelpubliek voor dit geschrift, een publiek dat bovendien 
nauw betrokken is bij de actuele politiek waar Den Haag op dat moment bol van staat.

Op de titelpagina van iedere Lantaarn staat een brandende lantaarn met een open 
deurtje afgebeeld [afb. 4]. Dat beeldmerk roept, in combinatie met de titel De Lan-
taarn, binnen de laat-achttiende-eeuwse context verschillende associaties op.

In de inleiding wees ik al op de bijzondere positie die de lantaarn inneemt binnen 
de iconografie van de Franse Revolutie. Voor de revolutionairen heeft de lantaarn spe-
cifiek twee betekenissen. Ten eerste verwijst hij naar de klassieke filosoof Diogenes 
van Sinope, die, volgens de overlevering, op klaarlichte dag met een lantaarn rondliep 
op de markt van Athene, op zoek naar een (oprecht) mens.43 Diogenes fungeert als 
een van de helden van de Revolutie.44 Met zijn nadruk op een eenvoudig leven en op-
rechtheid wordt hij gezien als de filosoof van het volk bij uitstek. Als vast attribuut van 
Diogenes krijgt de lantaarn daarmee eveneens een positieve connotatie.45 Ten tweede 
is de lantaarn een symbool van verzet tegen de aristocratie. Die symboolwaarde ver-
krijgt de lantaarn in navolging van de praktijk van het ophangen van (vermeende) 
landverraders en aristocraten aan de ijzeren uitsteeksels, bedoeld voor lantaarns, die 
vele Parijse huizen hadden.46

Als in 1792 de eerste Lantaarn verschijnt, is de Franse Revolutie in volle gang.47 Het 
lijkt in die zin logisch de titel van Van Woensels geschrift te interpreteren in het licht 
van die Revolutie en van de rol die de lantaarn binnen de beeldtaal en het discours van 
de Revolutie speelt. Uit de teksten en prenten in De Lantaarn spreekt echter weinig af-
finiteit met deze revolutie. Aan het begin van dit hoofdstuk besprak ik al de prent met 
de gekostumeerde aap in het middelpunt, waarin een spottende houding ten aanzien 
van de Bataafse Omwenteling te lezen is. In De Lantaarn voor 1798 duidt de auteur het 
huidige tijdsgewricht aan als een ‘kermis-tijd der Democratie’, ook niet bepaald een 
vleiende aanduiding voor het Bataafse tijdvak.48 De Bataven kunnen gezien worden 
als aanhangers en ten dele ook navolgers van de Franse Revolutie.49 Zodoende lijkt 

41 Zwaaneveldt 1995: 30.
42 Over Van Cleef als uitgever van Wolff en Deken, zie m.n. Buijnsters 1984: 194-195, 303-304.
43 De anekdote van Diogenes met zijn lantaarn op de markt van Athene staat opgetekend in Diogenes Laër-
tius’ Leven en leer van beroemde f ilosofen (3e eeuw n. Chr.), boek VI, paragraaf 41. Voor een moderne Nederlandse 
vertaling van dit boek, zie Laërtius 2008.
44 Herding 1989.
45 Idem, 171-176. 
46 Zie hiervóór de inleiding en aldaar ook noot 66 en 67.
47 Het verloop van de Franse Revolutie vanaf 1789 tot aan 1794 wordt helder samengevat in Oddens 2012: 
45-54. Voor een gedetailleerde feitelijke geschiedenis van de Revolutie, zie bijv. Schama 1989. De culturele as-
pecten van deze revolutie staan o.m. centraal in Hunt 1984, Baker 1987-1994, Chartier 1991 en Darnton 2010.
48 De Lantaarn voor 1798: 93.
49 Hoewel historisch onderzoek inmiddels afdoende heeft aangetoond dat de aanduiding van de Bataafse Om-
wenteling als een Frans importproduct eenzijdig is en geen recht doet aan de eigenheid ervan, blijft het een feit 
dat de Franse Revolutie een niet te onderschatten invloed had op het Bataafse revolutionaire project. Zie over 
deze kwestie en de relatie tussen beide revoluties verder m.n. Jourdan 2007 en Oddens 2012. 
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het onwaarschijnlijk dat Amurath zich via de titel Lantaarn wil plaatsen binnen het 
Franse revolutionaire discours.50

Veel relevanter is, naar het zich laat aanzien, de associatie van De Lantaarn met Di-
ogenes. De cynische filosofische traditie waarvan deze Atheense wijsgeer het icoon 
vormt, heeft in het achttiende-eeuwse Europa een veel bredere aanwezigheid dan al-
leen binnen de Franse Revolutie. De oorsprong van het cynisme ligt in de vierde eeuw 
voor Christus. Naast Diogenes vormt Antisthenes er de voornaamste vertegenwoordi-
ger van.51 Meer dan een filosofische school in de conventionele zin van het woord is 
het cynisme een levensstijl. Kenmerkend voor die stijl zijn onder meer het koesteren 
van een zo primitief mogelijk bestaan en het streven naar de ontmaskering van valse 
schijn, waarvan het beeld van Diogenes met zijn lantaarn op de markt van Athene een 
treffende evocatie vormt.52 

Verlichtingsdenkers als D’Alembert, Wieland en Diderot schrijven lovend over Dio-
genes en het cynisme.53 Voor hen representeert Diogenes ‘the ideal of autonomy, the 
free and self-reliant life’.54 Dit ideaal van onafhankelijkheid en zelfvoorzienendheid 
gebruiken de genoemde filosofen om zichzelf te positioneren ten opzichte van be-
staande denkwijzen.55 De ontmaskerende pretentie van het cynisme spreekt de ver-
lichte philosophes uit de achttiende eeuw eveneens aan. Ook zij zijn er immers op uit 
om valse schijn te ontmaskeren, de valse schijn van het traditionele christelijke geloof 
in het bijzonder.56 Zo verkrijgt het klassieke cynisme binnen de achttiende-eeuwse 
Verlichting een hernieuwde actualiteit. 

De koppeling tussen Diogenes en De Lantaarn blijkt in de eerste plaats uit het titel-
vignet. De lantaarn die hierop staat afgebeeld, lijkt sprekend op die waarmee Dioge-
nes op vroegmoderne schilderijen en prenten steeds wordt afgebeeld.57 De bekendste 
van die afbeeldingen is waarschijnlijk te vinden op het schilderij Diogenes zoekt een 
mens, gemaakt in 1652 door de Alkmaarse schilder Caesar van Everdingen [afb. 6].58 
De anekdote van Diogenes die met zijn lantaarn op de markt van Athene op zoek is 
naar een mens is hier getransponeerd naar de markt van Haarlem. De figuren die Di-
ogenes omringen, verbeelden hoogstwaarschijnlijk de contemporaine Haarlemse re-
gentenfamilie Steyn. Het ligt voor de hand dat de geboren Haarlemmer Van Woensel 
met dit schilderij bekend was. 

Naast deze visuele aanwijzing voor een Diogenesconnectie, bieden ook verschillen-

50 Jan ten Brink heeft wat mij betreft dan ook ongelijk wanneer hij in een stuk over De Lantaarn in De Neder-
landsche Spectator uit 1868 stelt dat Van Woensel de titel van zijn ‘allermerkwaardigsten satyriesch-politieken 
almanak’ waarschijnlijk ontleende aan het pamflet Discours de la Lanterne aux Parisiens van Camille Desmou-
lins uit 1789, waarin de praktijk van het ophangen van aristocraten aan lantaarnstaken wordt verdedigd. (Ten 
Brink 1868: 389)
51 Een goede inleiding op het klassieke cynisme biedt het eerste hoofdstuk uit Shea 2010 (1-20).
52 Vgl. Shea 2010: 11-19.
53 Over de relatie tussen het cynisme en de Verlichting, zie m.n. Shea 2010 en Niehues-Pröbsting 1996.
54 Niehues-Pröbsting 1996: 348.
55 Idem, 333.
56 Vgl. Reichardt 1998: 110.
57 Zie bijv. Reinier Vinkeles’ prent Diogenes met de lantaarn (Rijksprentenkabinet, objectnr. RP-P-1907-4926) 
en Jacob Houbrakens prent Diogenes bij een portret van André-Hercule de Fleury (idem, objectnr. RP-P-OB-48.744)
58 Dit schilderij behoort tot de collectie van het Mauritshuis. Voor meer details over dit object, zie: http://www.
mauritshuis.nl/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1163&ContentId=14561#
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de uitspraken in De Lantaarn aanknopingspunten voor de plaatsing van dit geschrift 
in de cynische traditie. In het voorwoord bij het eerste deel stelt de auteur dat hij zijn 
lezer ‘geen knollen voor citroenen in de hand zoekt te stoppen’, waarna hij vervolgt 
met: ‘Hij verzoekt ’t publiek echter noch eens te willen proeven, eer ’t misschien ook 
eenige citroenen tot knollen veroordeelt’.59 Met andere woorden: Amurath-Effendi wil 
zijn publiek middels De Lantaarn enige algemeen aanvaarde waarheden en denkbeel-
den in heroverweging laten nemen. Op die manier zet hij zichzelf hier neer als een 
achttiende-eeuwse Diogenes, die wil laten zien dat de citroenachtige aard van sommi-
ge waarheden slechts schijn is en we in werkelijkheid met knollen te maken hebben.

In De Lantaarn voor 1796 verklaart Amurath-Effendi een even zo ‘groot vriend’ te 
zijn ‘van rondborstigheid [oprechtheid], als afkeerig zelfs van de reuk van fimela-
ry [huichelarij]’.60 Daarmee doet hij een beroep op het topos van de oprechtheid dat 
een belangrijke rol speelt binnen de cynische levensfilosofie. Bij de klassieke cynici 
komt die oprechtheid vooral tot uiting via hun ideaal van het primitieve, dierlijke le-
ven, waarin behoeftes worden bevredigd op de simpelste en meest directe manier.61 
Dat dierlijke leven contrasteren de cynici met de schone schijn van het reguliere so-

59 De Lantaarn voor 1792: v [ongenummerd].
60 De Lantaarn voor 1796: vi [ongenummerd].
61 Shea 2010: 14.

Afb. 6   Caesar van Everdingen, Diogenes zoekt een mens (Portrait historié van de familie Steyn). 
1652. Olieverf op doek, 75,9 x 103,6 cm. Den Haag: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mau-
ritshuis, inv. 39.
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ciale verkeer in het Athene van hun tijd.62 Mede vanwege dit ideaal staan de cynici 
ook wel bekend als de hondse filosofen en worden zij vaak geassocieerd met honden 
en hondsheid.63 Op de voorzijde van De Lantaarn voor 1792 staat een afbeelding van 
een man die een kwispelende hond een stok in de mond duwt, terwijl op de achter-
grond een tweede hond staat te kwispelen [afb. 7]. Deze prent draagt het onderschrift 
‘Verklaring der afbeeldingen. De uytnementheid der menschen boven de beesten is 
geene. Pred. III.V.19’.64 Het afbeelden van honden kan hier gezien worden als een 

62 Idem, 15.
63 Het woord ‘cynisme’ is (onder meer) te herleiden tot de Griekse stam kyon, wat hond betekent en als een 
scheldwoord werd gebruikt door de Grieken. (Shea 2010: 8) Meer over de hondsheid van de cynici in idem, 16-
19. Ik kom op deze herleiding nog terug in hoofdstuk 3.
64 Dit betreft een citaat uit de Statenvertaling: Prediker 3, vs. 19. Het volledig vers luidt: ‘Want wat den kinde-
ren der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, 
alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; 
want allen zijn zij ijdelheid.’

Afb. 7   Pieter van Woen-
sel, De uytnementheid der 
menschen boven de beesten 
is geene. 1792. Ets, 122 x 85 
mm. De Lantaarn voor 1792, 
vooromslag. Exemplaar Bij-
zondere Collecties, Univer-
siteit van Amsterdam, OTM: 
OK 62 6664.
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verwijzing naar de hondse cynici. De boodschap dat de mens niet beter is dan andere 
diersoorten sluit daarnaast goed aan bij het cynische wereldbeeld.65

De fictieve uitgeversnaam ‘In ’t Nieuwe Licht’ zou de lezer anno 1792 ook nog op 
een ander spoor gezet kunnen hebben. In 1791 doet zich een conflict voor in de Lu-
therse gemeente van Amsterdam. De strijd gaat tussen de vrijzinnige en de meer pre-
cieze lidmaten van de gemeente. In de publicaties die naar aanleiding van dit con-
flict verschijnen, worden de vrijzinnige lutheranen aangeduid als aanhangers van het 
nieuwe licht en de preciezen als navolgers van het oude licht.66 André Hanou sugge-
reert in het nawoord bij zijn editie van De Lantaarn uit 2002 dat de lezer op basis van 
de uitgeversnaam ‘In ’t Nieuwe Licht’ wellicht dacht in deze boekjes iets te lezen te 
krijgen over dit recente conflict in de Amsterdamse Lutherse gemeente.67 Dat is na-
tuurlijk mogelijk, maar gezien de brede metaforische inzet van licht en lantaarns in 
de late achttiende eeuw is het misschien wat gezocht om de uitgeversnaam ‘In ’t Nieu-
we Licht’ zo direct op de genoemde kerkscheuring te betrekken, ook al omdat Van 
Woensel voor zover nagegaan kan worden zelf op geen enkele manier met de Am-
sterdamse Lutherse gemeente verbonden is geweest: hij heeft een remonstrantse ach-
tergrond.68 Meer voor de hand ligt het daarom om de aanduiding ‘’t Nieuwe Licht’ te 
lezen als een – al dan niet spottende – verwijzing naar de nieuwe, rationele invulling 
van de lichtmetafoor binnen de context van Verlichting en revolutie, zoals die hier-
voor en in de inleiding werd besproken.

Diogenes en het cynisme vormen zodoende het meest voor de hand liggende kader 
om de titel van Amuraths geschrift binnen te lezen. Vanwege de populariteit van de 
cynische ‘levensfilosofie’ onder Verlichtingsdenkers als Wieland en Diderot kan De 
Lantaarn via dit kader eveneens gekoppeld worden aan de Verlichting, maar deze kop-
peling is ambigu. Met de radicale, gepolitiseerde invulling van de Verlichting zoals 
die in de jaren 1790 gevonden wordt in het revolutionaire Frankrijk, en met de bijbe-
horende militante lichtsymboliek,69 heeft Amurath-Effendi naar het zich laat aanzien 
weinig affiniteit. In het streven naar de ontmaskering van valse waarheden en van de 
duisternis van het (bij)geloof, waar de lichtmetafoor in de achttiende eeuw evenzeer 
voor staat,70 kan hij zich wel goed vinden.

Inhoudelijk valt De Lantaarn misschien nog wel het beste te karakteriseren aan de 
hand van een metafoor die Amurath-Effendi zelf gebruikt in het voorwoord bij zijn 
eerste Lantaarn. Hij omschrijft het voorliggende boekje daarin als een ‘geleerd hak-
moes’,71 weliswaar niet ‘geheel zonder steelen of stronken’ maar toch ook niet ‘vol 
[…] van mist,72 mistastingen, misgissingen, miswijzingen, misreekeningen, misrede-

65 Zie over de verwantschap van de satiricus Van Woensel met de cynische traditie ook hoofdstuk 3.
66 Meer over deze strijd binnen de Lutherse gemeente te Amsterdam in Estié 2007: 15-34.
67 Vgl. Van Woensel 2002: 128. Hanou heeft het over de doopsgezinde gemeente, maar gezien zijn beschrij-
ving kan het niet anders dan dat hij doelt op een conflict in de Lutherse gemeente uit 1791.
68 Over Van Woensels achtergrond in het remonstrantisme meer in hoofdstuk 3.
69 Vgl. Reichardt 1998: 114-127.
70 Idem, 110.
71 Het woord ‘hakmoes’ heeft hier de figuurlijke betekenis van mengelmoes of allegaartje. (Vgl. wnt, lemma: 
hakmoes)
72 Het woord ‘mist’ kan hier gelezen worden in de figuurlijke betekenis van ‘alles wat glans, heerlijkheid, ge-
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neeringen’.73 Een geleerd hakmoes, dat is precies wat De Lantaarn de lezer biedt: een 
mengelmoes aan teksten, sommige vooral informatief en vrij zakelijk gesteld, andere 
meer betogend en feller van toon, sommige vooral bestaand uit voetnoten en terzij-
des, andere meer conventioneel qua vorm en hechter qua compositie. Wat dat aangaat 
is de contemporaine indeling van dit geschrift in de categorie mengelwerken, hoewel 
vooral gebaseerd op het feit dat De Lantaarn niet behoort tot een van de conventionele 
achttiende-eeuwse boekgenres, in dit geval tevens een treffende weergave van wat de 
lezer bij het openslaan van De Lantaarn kan verwachten. De onderwerpen die in deze 
uitgave aan bod komen, zijn divers en variëren van de (praktische) geneeskunde en 
militaire zaken tot anekdotes over Rusland en de West-Indische koloniën en van hele 
specifieke politieke kwesties zoals de nieuwe Bataafse grondwet tot veel abstractere 
filosofische vraagstukken over gewetensvrijheid en het menselijk kenvermogen. In 
die veelheid aan onderwerpen is goed de achtergrond van de auteur als medicus en 
wereldreiziger te herkennen.74

Het mengelmoeskarakter is ook te herkennen op het niveau van de schrijfstijl. De 
teksten in De Lantaarn kenmerken zich door een associatieve opbouw, waarin de heer 
Amurath zijn publiek als een soort columnist avant la lettre langs allerhande onder-
werpen voert, daarbij regelmatig de ruimte nemend om een zijspoor te bewandelen. 
Zo onderbreekt hij een beschouwing over hoe de regering zou moeten handelen in 
het geval van een eventuele nieuwe revolutie (anno 1799) met een stuk over de ouder-
dom en het ouder worden,75 en last hij binnen een lange verhandeling over de ‘natio-
nale opvoeding’ een stuk in ‘Over ’t aanzien van de Republiek der Veerenigde Neder-
landen onder de Mogendheden’.76 Ook plaatst hij regelmatig voetnoten die aanzienlijk 
langer zijn dan de hoofdtekst op diezelfde pagina.77 Verder hanteert hij vaak het stijl-
middel van de ironie en levert hij regelmatig metareflecties op de activiteit van het 
schrijven en zijn kwaliteiten als auteur.78

Typerend voor De Lantaarn is ook de grote hoeveelheid beeldspraak die erin ge-
bruikt wordt. Op bijna iedere pagina is wel een metafoor te vinden. Na de metafoor 
van het geleerd hakmoes in het voorwoord lezen we later in datzelfde deel in het ka-
der van een artikel over de staat der geleerdheid in Nederland: ‘[E]ven als een disch, 
overladen met schootels iemand den honger doet vergaan, zo beneemt de overkrop-
ping van boeken den leeslust.’79 Een artikel over de ‘natuur-staat’ uit De Lantaarn voor 
1796 begint met de uitspraak: ‘Natuurstaat, natuurlijke Gelijkheid der Menschen enz. 
zijn heden ten dage de lievelings-kostjes des Europeäanschen Publieks. Vergun mij, Lezers, 

luk verduistert’ (wnt, lemma: mist, bet. 2-a), maar alludeert tevens op het prefix mis in de betekenis van ver-
keerd, zoals het in de daaropvolgende woorden gebruikt wordt.
73 De Lantaarn voor 1792: v [ongenummerd]. 
74 Meer over de persoon Van Woensel en zijn levensloop in hoofdstuk 3.
75 De Lantaarn voor 1800: 107-125 (de onderbreking loopt van 121-25). Op deze tekst kom ik verderop nog terug.
76 De Lantaarn voor 1796: 1-35 (daarbinnen: 16-28). Ook dit artikel komt verderop nog uitvoerig aan bod.
77 Dit gebeurt bijvoorbeeld in het dubbelartikel ‘’t Nadeel van den te grooten invloed der priesters op de geest 
der overheid’ en ‘Historie der geestelijke vervolgingen’ (De Lantaarn voor 1792: 118-137) en in ‘Kalk, Steen en 
Afbraak voor ons Nieuw Staats-gebouw’. (De Lantaarn voor 1798: 155-170) Het meest extreme voorbeeld vormt 
‘Over den Democratischen Leiband’ (De Lantaarn voor 1798: 116-18), dat alleen maar uit voetnoottekst bestaat.
78 Zie bijv. De Lantaarn voor 1800: 184.
79 De Lantaarn voor 1792: 107.
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dat ik de Hollandsche Keukenmeid vergeete, en deeze schotel op mijne manier klaar 
maake.’80 Als Amurath in De Lantaarn voor 1798 spreekt over de revolutiesfeer van dat 
moment stelt hij: ‘Wij zijn noch in ’t verhuizen, en de dingen zijn noch niet aan hun 
stel.’81 En verderop in dezelfde Lantaarn, in een artikel dat veelzeggend ‘Kalk, Steen en 
Afbraak voor ons Nieuw Staats-gebouw’ heet: ‘Zou ’t eene waarheid zijn, ’t geen be-
weerd word door eenigen, dat ’t hedendaagsch Nederland zich kenschetst door over-
vloed aan Sloopers, rijkheid aan Stukadoors, armoede aan Hei-Baazen?’82 Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden, die al wel aangeven dat er in Amuraths metafoorgebruik 
een zekere thematische coherentie valt waar te nemen. Onder meer voedsel en bouw-
kunst komen veel terug in zijn beeldspraak. Binnen het kader van satire is met name 
die voedselmetaforiek interessant.83 Amuraths gebruik van deze metafoor kan in ver-
band gebracht worden met ‘the enduring association between satire and the offering 
or consuming of food’, die reeds wortelt in de etymologie van het woord satire.84 De 
metafoor van De Lantaarn als een geleerd hakmoes is hier ook aan te koppelen.

De in totaal ruim veertig prenten die de vijf delen van De Lantaarn tezamen 
bevatten,85 dragen verder bij aan het mengelmoeskarakter van dit geschrift, dat door 
de aanwezigheid van die prenten bimediaal genoemd kan worden. Iedere Lantaarn 
bevat een omslagprent op zowel de voor- als de achterzijde en daarnaast vijf tot acht 
prenten in het binnenwerk, die, op een enkele uitzondering na, steeds afgedrukt zijn 
op aparte vellen.86 Qua inhoud zijn de prenten al even divers als de teksten: van spot 
voor het leespubliek tot kritiek op de politieke actualiteit en van directe illustraties bij 
de teksten tot meer op zichzelf staande beelden. De tekenstijl is nogal schetsmatig 
en verraadt de invloed van de beroemde Britse kunstenaar William Hogarth, zoals ik 
hierna nog zal laten zien. 

De maker van deze prenten is hoogstwaarschijnlijk Van Woensel zelf.87 De laatste 
prent van ieder deel behalve dat van 1801 is steeds ondertekend met de tekst ‘Amu-
rath-Effendi. Invenit omnes. P.W. fecit omnes’, of een variant daarop. Deze signatuur 
leent zich ertoe hem programmatisch te lezen. De maker van De Lantaarn zegt hier-
mee dan tegen zijn publiek dat de fictieve persona Amurath-Effendi de inventor is van 
deze (visuele) satire, de bedenker en ontwerper, terwijl de reële persoon Pieter van 

80 De Lantaarn voor 1796: 36.
81 De Lantaarn voor 1798: 75.
82 Idem, 156.
83 Voedselmetaforiek komt in maar liefst 31 artikelen uit De Lantaarn voor. Het is daarmee verreweg de meest 
populaire metafoor van Amurath.
84 Zie over die etymologie hiervóór de inleiding. Meer over de relatie tussen satire en voedsel in Griffin 1994: 
190-197.
85 Losse exemplaren van deze prenten worden bewaard in de collecties van Atlas Van Stolk (no. 5947) en het 
Rijksprentenkabinet (Muller, no. 5450 (a t/m g), 5473 en 5577). Het Rijksprentenkabinet beschikt daarnaast over 
een versie van alle vijf de delen van De Lantaarn waarin de omslagprenten zijn ingekleurd.
86 Dit is in de vroegmoderne periode een gebruikelijke methode. Kopers van boeken kunnen zo zelf bepa-
len of ze een boek met of zonder prenten kopen, wat uiteraard scheelt in de prijs. Meer over de organisatie van 
het vroegmoderne boekbedrijf in Lankhorst & Hoftijzer 2000. Specifiek over de periode omstreeks 1800: Bag-
german 2000.
87 Vgl. ook De burger politieke blixem 33 (1800): 263 en 45 (1801): 370. Cornelis Veth, een van de weinigen die 
specifiek over de prenten uit De Lantaarn heeft geschreven, stelt dat de prenten niet met zekerheid aan Van 
Woensel zijn toe te schrijven, maar dat hij wel de meest voor de hand liggende kandidaat is, vooral omdat de stijl 
van de teksten en de prenten – volgens Veth – sterk overeenkomt. (Veth 1941: 30) 
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Woensel (P.W.) slechts een uitvoerende rol heeft, als graveur. Met andere woorden: 
Amurath is de artiest, het intellectuele brein, Van Woensel is de ambachtsman die 
uitvoert wat deze artiest hem opdraagt.88 

Wildzang

Op basis van de hierboven geschetste karakteristieken valt De Lantaarn van Amurath-
Effendi te plaatsen binnen verschillende culturele tradities.

De formule van het leveren van politiek en maatschappelijk commentaar in een 
periodiek verschijnend werk plaatst De Lantaarn binnen de context van de laat-acht-
tiende-eeuwse perscultuur, die bijzonder bloeiend is.89 1795, het jaar van de Bataaf-
se Omwenteling, vormt qua aantal verschenen tijdschrifttitels een absoluut topjaar. 
Nooit eerder verschenen er zoveel nieuwe tijdschriften in één jaar en nooit zou dat 
daarna weer gebeuren.90 Tot aan 1802 blijft de productie van opiniërende weekbladen 
hoog.91 Regelmatig maken deze bladen gebruik van satire. Dit gebeurt bijvoorbeeld in 
De Domkop, of Nationaal Volks-Boek (1795-96), Janus verrezen (1795-98), De jonge Argus 
(1797) en De politieke blixem (1797-98).92 Van de hier opgesomde titels is Janus verre-
zen de meest in het oog springende. Als ‘wettige erfgenaam’ van de befaamde Janus 
van 178793 stelt dit weekblad zich tot doel om aan iedereen de kritiek te geven die hij 
verdient, zoals uitgedrukt in het motto van het tijdschrift ‘Suum cuique’, wat ‘Ieder 
het zijne’ betekent. Tevens ziet Janus verrezen zich als een geneesheer die de besmet-
telijke plaatsen en zieken wil aanwijzen in Nederland en ‘voorbehoedende middelen’ 
wil opgeven om ziekte te voorkomen.94 Tussen dinsdag 7 april 1795 en maandag 2 
april 1798 verschijnen in totaal 156 afleveringen van dit weekblad, waarmee het een 
van de langstlopende periodieken uit de Bataafse tijd vormt.95 De afleveringen bevat-

88 Een alternatieve lezing is dat de initialen P.W. verwijzen naar Pieter Wagenaar jr., de Amsterdamse teke-
naar die verantwoordelijk is voor het enig bekende portret van Pieter van Woensel, dat hierna in hoofdstuk 3 
nog aan bod zal komen. Wat voor deze lezing pleit, is dat van Van Woensel buiten De Lantaarn nauwelijks spo-
ren van een tekencarrière zijn overgeleverd, dat in de veilingcatalogus van zijn nalatenschap geen etsmateriaal 
is terug te vinden en Van Woensel bovendien in het nawoord van De Lantaarn voor 1801 (dl. 2, 87) suggereert 
dat de schrijver van de teksten en de maker van de prenten twee verschillende personen zijn. Problematisch aan 
Wagenaar als kandidaat-tekenaar/-graveur is echter dat er van na 1792 geen prenten meer van hem bekend zijn 
en hij bovendien vanaf 1798 tot aan zijn dood in 1808 in het rasphuis verblijft, wegens een veroordeling voor so-
domie. (Zie verder over de lotgevallen van Wagenaar: Te Rijdt 1992) Evenwel komt de vermelding ‘P.W. fecit’ na 
De Lantaarn voor 1798, die verschijnt in november 1797, ook niet meer voor.
89 Vgl. Van Sas 1987, Van Wissing 2008 en het nog te verschijnen proefschrift van Erik Jacobs.
90 Zie de grafiek in Johannes 1995: 26. Uit onderzoek van Erik Jacobs blijkt dat de gegevens waarop Johan-
nes zich baseert erg onvolledig zijn. De voornoemde grafiek geeft desalniettemin een goed beeld van de ont-
wikkelingen qua aantallen tijdschrifttitels en de uitzonderlijke positie die het jaar 1795 in dat opzicht inneemt.
91 Na 1802 vertoont de productie van tijdschriften een scherpe daling. Die daling hangt samen met verande-
rende censuurwetgeving. Zie hierover te zijner tijd het proefschrift van Erik Jacobs. Op de censuurwetgeving in 
de Bataafse tijd kom ik nog terug in hoofdstuk 5.
92 Alle hier genoemde titels zijn integraal terug te vinden via edbo. Zie over De Domkop verder Van Wissing 
2003: 311-313 en over De politieke blixem idem, 313.
93 Vgl. Van Wissing 2003: 308.
94 Janus verrezen, ‘Voorreden’ bij deel I (bundeling van alle afleveringen van jaargang 1).
95 Omstreeks 1800 verschijnen nog diverse andere satirische tijdschriften die de naam ‘Janus’ in hun titel voe-
ren. Tezamen vormen zij een soort familie van ‘Jani’. Voor een overzicht van deze titels, zie Van Wissing 2003: 
318, voor een bespreking van de navolgingen: idem, 316-321. Zie ook Sautijn Kluit 1867.
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ten subtiel en minder subtiel commentaar op de politieke actualiteit, steeds op een 
ironische toon gesteld en met behulp van veel beeldspraak. Vaak worden fictieve si-
tuaties gebruikt om zaken uit de politieke actualiteit te verbeelden. De opgevoerde, 
eveneens fictieve, personen hebben daarbij ‘speaking names’, net als de verzonnen 
locaties.96 De meeste andere satirische tijdschriften uit deze jaren hebben een soort-
gelijke opzet.

De Lantaarn is verwant aan dit fenomeen van politieke satire in een journalistiek 
jasje, maar wijkt er ook op verschillende punten van af. Ten eerste is er in het geval 
van titels als Janus verrezen en De Domkop steeds sprake van een wekelijkse verschij-
ningsfrequentie. De genoemde bladen zitten daardoor veel dichter op de actualiteit 
dan De Lantaarn, die gemiddeld genomen minder dan een keer per jaar uitkomt.97 
Daar staat tegenover dat De Lantaarn via zijn referentie aan het genre van de almanak 
ook een duurzamer karakter heeft dan het gemiddelde tijdschrift. Een almanak is be-
doeld om tenminste een jaar mee te gaan, voor de meeste tijdschriften geldt een ter-
mijn van slechts een week.98 De Lantaarn staat in dit opzicht in een duidelijk andere 
mediale traditie dan Janus verrezen en de zijnen.99 

Dat verschil in traditie werkt tevens door in de manier waarop de lezer in deze sa-
tirische geschriften wordt aangesproken. Janus verrezen en zijn soortgenoten beroe-
pen zich op de zogeheten spectatorformule. Die term verwijst naar een type weekbla-
den dat omstreeks 1730 zijn intrede doet in Nederland en oorspronkelijk afkomstig is 
uit Groot-Brittannië. In dit type weekbladen onderhoudt een fictieve ‘heer Spectator’ 
zijn publiek in wekelijkse vertogen over allerhande onderwerpen van morele aard. De 
Spectator stelt zich daarbij op als een soort algemeen criticus van de contemporaine 
samenleving. Hij beantwoordt tevens vragen van lezers.100 In Janus verrezen treedt de 
heer Janus op als spectatorfiguur. Hij onderhoudt het publiek over de politieke actu-
aliteit en beantwoordt hun brieven. De Lantaarn heeft de heer Amurath die als perso-
na in de tekst aanwezig is. Deze figuur vertoont wel enige trekken van een Spectator, 
maar correspondeert niet met zijn publiek. Bovendien ontbreekt in De Lantaarn het 
ritme van de wekelijkse vertogen dat voor het genre van de spectator een belangrijke 
basis vormt. 

Ten slotte maakt De Lantaarn in veel mindere mate dan tijdschriften als Janus ver-
rezen gebruik van fictie. Enkele uitzonderingen daargelaten,101 bestaat De Lantaarn 
uit opiniërende artikelen, waarin de auteur het publiek ongezouten zijn mening en 

96 Enkele voorbeelden van ‘speaking names’ voor personen uit Janus verrezen zijn Jacob Welgemeend, Simon 
Stijfkop en Huigenius naar de Wind. Fictieve locaties die langskomen zijn Zevenhuizen, Waterstad en Uilen-
burg. 
97 Alleen tussen De Lantaarn voor 1800 en De Lantaarn voor 1801 zit slechts een jaar, maar het deel voor 1801 
is grotendeels een herdruk van dat van 1800. Tussen deel 1 (1792) en deel 2 (1796) zit zelfs vier jaar.
98 Dit verschil in duurzaamheid hangt natuurlijk ook samen met het prijsverschil. Voor een deel van De Lan-
taarn betaalde men een gulden en tien stuivers, voor de gemiddelde tijdschriftaflevering een paar stuivers.
99 Meer over de mediale tradities waarin De Lantaarn te plaatsen valt in hoofdstuk 4.
100 De ‘oerversie’ van dit genre vormt The Spectator uit 1711 van Richard Steele en Joseph Addison. De be-
kendste Nederlandse spectatorschrijver is Justus van Effen met zijn Hollandsche Spectator (1731-35). Over de 
spectator in Nederland verder Buijnsters 1991 en Sturkenboom 1998: 31-52.
101 De uitzondering vormen twee teksten uit De Lantaarn voor 1800, die wel fictief zijn. Het betreft hier de sa-
tirische verhalen ‘Historie van een Trojaansch Paerd’ (34-106) en ‘Lucca’ (152-160). Eerstgenoemde tekst komt 
nog uitgebreider aan bod in hoofdstuk 4. In ‘Lucca’ wordt tevens gebruik gemaakt van ‘speaking names’.
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commentaar presenteert op actuele thema’s, zonder daarbij de omweg te kiezen van 
een verzonnen advertentie of zogenaamde scheepstijding, twee tekstcategorieën waar 
de Janus verrezen zich veelvuldig van bedient. Amuraths teksten zijn in die zin min-
der cryptisch; we zien sneller wie of wat er wordt bespot en hoeven niet te puzzelen 
op de vraag waar de talloze speaking names van personen en plaatsen naar verwijzen.

Dit hoegenaamde ontbreken van het middel van de fictie is ook wat de satire in 
De Lantaarn onderscheidt van die van Gerrit Paape. De veelschrijver en politiek acti-
vist Paape kan zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht beschouwd worden als 
een van de meest vooraanstaande Nederlandse satirici van de late achttiende eeuw.102 
Naast de Reize door het aapenland is hij onder meer verantwoordelijk voor werken als 
De Knorrepot en de Menschenvriend (1797), De Bataafsche Republiek, zo als zij behoord 
te zijn, en zo als zij wezen kan (1798) en Het leven en sterven van een hedendaagsch aris-
tocraat (1798). Dit zijn stuk voor stuk fictieve teksten, waarin Paape met behulp van 
verzonnen geschiedenissen zijn commentaar levert op de politieke actualiteit.103 Hij 
schrijft deze teksten op een moment dat hij, na enige jaren fanatiek deelgenomen te 
hebben aan het Bataafse politieke bedrijf, teleurgesteld is geraakt in het revolutio naire 
project en na een niet zo succesvol avontuur als raadsheer in Leeuwarden tijdelijk aan 
de politieke zijlijn staat.104 Die omstandigheden verklaren de kritische toon ten aan-
zien van de Bataafse politiek die spreekt uit voornoemde satiren. In deze kritische 
toonzetting vinden Paape en De Lantaarn elkaar wel.

Het blijft een lastige kwestie hoe we De Lantaarn qua politieke stellingname precies 
moeten plaatsen ten opzichte van de andere politieke satire uit zijn tijd.105 Het voor-
naamste verschil tussen Pieter van Woensel en meeste van zijn collega-satirici in de 
Bataafse tijd is dat Van Woensel niet betrokken is geweest bij de strijd tussen de pa-
triotten en de orangisten uit de jaren 1780. Figuren als Paape en Bernardus Bosch, 
schrijver van het satirische tijdschrift De burger politieke blixem (1800-1801), zijn dan 
actief in de patriottenbeweging.106 Van Woensel reist tussen 1784 en 1789 door het 
Ottomaanse Rijk en de Krim, waardoor hij de hoogtijdagen van de patriottentijd mist. 
Mogelijk hierdoor behandelt hij deze episode in zijn Lantaarn met een wat meer af-
standelijke blik. Bij Amurath treffen we meer sympathie en welwillendheid voor het 
stadhoudersgezinde geluid aan dan in de werken van Paape en Bosch, voor wie het 
oud zeer van de patriotse nederlaag van 1787 in de Bataafse jaren nog een belangrijke 
rol speelt in hun politieke wereldbeeld.107 Hier staat tegenover dat alle satirici in deze 

102 Zie over Paape verder Altena 2012.
103 Vgl. Altena 2012: 598-604, 612-628.
104 Idem, 588.
105 Over de politieke kleur van De Lantaarn doen in de secundaire literatuur verschillende lezingen de ronde. 
J.J. Wesselo, die een bloemlezing van Van Woensels teksten uitbracht, typeert hem daarin, vooral op basis van 
zijn Lantaarn-teksten, als een kritisch patriot. (Van Woensel z.j. [1972]: 10-11) René Bakker zet Van Woensel in 
zijn proefschrift juist neer als schrijvend ‘in dienst van de stadhouderlijke propaganda’. (Bakker 2008: 135) Uit 
het vervolg van deze alinea mag blijken dat, mijns inziens, beide typeringen onjuist zijn.
106 Bernardus Bosch zet zich in de jaren 1780 als predikant vanaf de kansel af tegen de stadhouder. In de 
Bataafse tijd wordt hij representant in de Nationale Vergadering. Zie verder over hem: Van der Burg 1986 en 
hierna hoofdstuk 5.
107 Dat Amurath welwillend staat ten aanzien van de stadhouder, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij in De 
Lantaarn voor 1800 op een zeker moment pleit voor diens terugkeer op het politieke toneel. (De Lantaarn voor 
1800: 110-115) Nu begon er rond 1800 sowieso weer meer ruimte te komen voor de orangisten in politiek en 
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jaren de neiging hebben de politieke actualiteit met een zekere scepsis te benaderen, 
zoals hiervoor al bleek. De spottende houding die De Lantaarn aanneemt ten aanzien 
van de Bataafse bestuurlijke praktijk is op zichzelf dus verre van uniek. Uiteindelijk 
is het vooral het conservatieve karakter van zijn maatschappijkritiek waarmee De Lan-
taarn afwijkt van de contemporaine satirische norm.108 Zowel Gerrit Paape als de ma-
kers van Janus verrezen lijken hun kritische satire te produceren met als achterliggen-
de doel de misstanden en problemen die zij in politiek en samenleving herkennen 
aan te wijzen en zo de maatschappij vooruit te helpen.109 Amurath wijst dergelijke 
misstanden evenzeer aan, maar hij lijkt de hoop op verbetering al bij voorbaat te heb-
ben opgegeven en benadrukt vooral de ijdelheid van al die pogingen de Nederlandse 
burger op te stoten in de vaart der volkeren – denk aan de uitspraak ‘wy zyn aapen ge-
bleeven’ en het citaat uit Prediker bij de prent met de honden [afb. 7]: ‘De uytnement-
heid der menschen boven de beesten is geene.’110 (beide mijn cursiveringen, I.N.) Deze 
conservatieve houding maakt De Lantaarn vooral bij een rasidealist als Bernardus 
Bosch bijzonder gehaat.111

Aan het einde van De Lantaarn voor 1800 merkt Amurath op over zijn geschrift: ‘Ten 
einde voortekomen alle misduidinge, verklaar ik het print-werk voor Carricatuur,112 
en ’t schrijf-werk voor zuiver Amfigourie.’ Die laatste term duidt hij zelf nader in een 
voetnoot, waarin hij zegt: 

Misschien heeft de Lezer zijne Dictionnaire de l’ Académie Françoise niet bij de hand; daar 
staat, ’t geen op ’t eerste ook toepasselijk is: Amfigouri , phrase, discours ou poëme bur-
lesque, dont les mots ne présentent que des idées sans ordre, et n’ont ancun sens déter-
miné; vrij vertaald, wildzang.113

Met deze aanduiding zinspeelt de auteur op een tweede traditie waarbinnen we zijn 
Lantaarn kunnen lezen. De term amfigouri verwijst, volgens de door Amurath geci-
teerde definitie, naar het fenomeen burleske.114 De Nederlandse vertaling wildzang 

bestuur (vgl. Van Sas 2004: 337-346, ald. m.n. 342), maar een dergelijk pleidooi zal men in een satire van Gerrit 
Paape toch niet snel aantreffen.
108 Verderop in hoofdstuk 3 zal nog blijken dat het label conservatisme tevens goed te plakken valt op de ide-
ologische positie van de persoon Van Woensel.
109 Vgl. de hiervoor besproken ‘Voorreden’ bij deel I van Janus verrezen en, voor wat betreft Paape, het proef-
schrift van Peter Altena, m.n. hoofdstuk 8, waarin Altena onder meer stelt, naar aanleiding van Paapes ‘vlucht’ 
in de satire in de jaren 1797-1798: ‘Paape wilde zijn teleurstelling zó laten klinken, dat zijn door de tijd gefnuikte 
idealen nieuwe aanhang zouden verwerven: de satiricus is een verklede idealist.’ (Altena 2012: 588)
110 Sowieso heeft Amurath een voorkeur voor Bijbelboeken die te typeren zijn als somber. In De Lantaarn voor 
1792, waar ook deze prent uit afkomstig is, citeert hij enige pagina’s uit Prediker (ald. 101-102), in De Lantaarn 
voor 1796 neemt hij enkele verzen uit Job op (ald. 158).
111 Over Bosch’ antipathie voor De Lantaarn en Van Woensel kom ik nog uitvoerig te spreken in hoofdstuk 5.
112 Op het gebruik van de term ‘Carricatuur’ ter aanduiding van de prenten kom ik in de volgende subpara-
graaf nog terug.
113 De Lantaarn voor 1800: 184. Het Franse woordenboek waar Amurath naar verwijst is Le dictionnaire de 
l’Académie françoise, 4e editie (1762), dat overigens niet in de veilingcatalogus van Van Woensels boekenbezit is 
terug te vinden. De door Amurath weergegeven definitie is daar te vinden in deel 1, p. 64, kolom 1. (Bron on-
line raadpleegbaar via Gallica)
114 Deze betekenis van amfigouri is in het hedendaagse Frans verdwenen, waar het woord nog slechts war-
taal betekent. (Van Dale Online) Reeds in de vijfde editie van Le dictionnaire de l’Académie françoise uit 1798 is de 
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die Amurath geeft van dit woord heeft volgens het wnt onder meer de betekenis van 
‘poëzie die niet aan de regels voldoet’.115 Binnen de vroegmoderne context fungeert 
het burleske, een van oorsprong Frans genre, als een soort tegenbeweging in de lite-
ratuur, die de spot drijft met hoge genres, zoals het epos, en eervolle thema’s, zoals 
schoonheid.116 In die zin is het poëzie die niet aan de regels voldoet. De makers van 
deze ‘anti-poëzie’ zijn doorgaans geleerde heren die via het burleske hun kennis van 
het klassieke literaire en culturele erfgoed tonen en zich er tegelijk tegen afzetten 
door met die kennis te spelen. Door zijn Lantaarn een amfigouri te noemen, plaatst 
Amurath zich in deze traditie van geleerde anti-poëzie, waartoe binnen Nederland on-
der meer de arts W.G. van Focquenbroch en de jurist Aernout van Overbeke gerekend 
kunnen worden.117 En passant dekt hij zich zo ook in tegen mogelijke kritiek op de on-
geordendheid van zijn werk.

In internationaal opzicht valt de burleske traditie goed in verband te brengen met 
die van de learned wit. Die term werd gemunt door de Amerikaanse literatuurweten-
schapper D.W. Jefferson in een bekend geworden essay uit 1951. Deze traditie van 
 learned wit, waar onder meer auteurs als François Rabelais, Jonathan Swift en Lau-
rence Sterne toe gerekend worden, kan teruggevoerd worden op de klassieke Menip-
peïsche satire, met zijn mengeling van vormen en stijlen en zijn fragmentarische 
opzet.118 De traditie ‘mocks intellectual arrogance and pretension, exposes abuses in 
learning, and sports with both the matter and the manner of the learned, sometimes 
in a spirit of satirical hostility, sometimes simply in play.’119 Net als het burleske is de 
traditie van learned wit dus als een (literaire) tegenbeweging te beschouwen en ook 
moeten beide gesitueerd worden binnen het domein van de geleerde wereld. De au-
teurs die schrijven in deze traditie hebben doorgaans een klassieke scholing genoten 
op de Latijnse school en de universiteit. Die scholing maakt hen goed vertrouwd met 
de klassieke retorica en met de humanistische geleerde traditie zoals die in de vroeg-
moderne tijd op Europese universiteiten gepraktiseerd wordt. Voor achttiende-eeuw-
se representanten van deze traditie zoals Swift en Sterne geldt dat ze daarnaast ook 
bekend zijn met de nieuwe experimentele wetenschap die vanaf het midden van de 
zeventiende eeuw opkomt. Hun teksten zijn te zien als een spel met zowel de klas-
siek-humanistische als de modern-wetenschappelijke traditie.120

omschrijving van het woord teruggebracht tot ‘Discours dont les mots ne présentent que des idées sans ordre, et 
n’ont aucun sens déterminé.’ Dan is dus al de connectie met het genre van het burleske verdwenen.
115 wnt, lemma: wildzang, bet. 3b. Andere relevante betekenissen van wildzang die hier gegeven worden zijn: 
‘in toep. op zaken in het alg., ter aanduiding van het feit dat bedoelde zaken in een bep. opzicht niet beantwoor-
den aan de normalerwijze geldende eischen of verwachtingen’ (bet. 3c) en ‘Gepraat dat geen steek houdt; onzin, 
nonsens, wartaal’ (bet. 4).
116 Porteman & Smits-Veldt 2008: 623. Voor een algemene definitie van de term burleske, zie Abrams 2009: 
35-38.
117 Zie over het burleske in Nederland in de zeventiende eeuw en specifiek over Focquenbroch en Van Over-
beke als schrijvers binnen deze traditie verder Porteman & Smits-Veldt 2008: 622-627.
118 Menippus van Gadara, een volgeling van Diogenes, is de naamgever van deze variant van satire, die in het 
klassieke Rome groot wordt gemaakt door dichters als Varro en Lucianus en vervolgens in de vroegmoderne tijd 
weer wordt opgepikt door humanistische schrijvers als Justus Lipsius en Daniël Heinsius. Over de doorwerking 
van de traditie van de Menippeïsche satire in het vroegmoderne Europa, zie verder De Smet 1996.
119 Hawley 2009: 39.
120 Zie verder over de ‘tradition of learned wit’ Byrd 1985: 20-46, Walsh 2009 en Hawley 2009.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   72 25-11-13   10:22



Geleerd hakmoes    73

Ook de auteur van De Lantaarn heeft een universitaire opleiding genoten en ook 
hij drijft graag de spot met de geleerde wereld. Een treffend voorbeeld hiervan vormt 
het artikel ‘Staat der geleerdheid in Nederland, en van de geleerden’ uit De Lantaarn 
voor 1792, waarin Amurath de Nederlandse wetenschap van dat moment op de hak 
neemt.121 Zo schrijft hij over de Nederlandse geleerden van zijn tijd dat zij zich ‘ken-
merken […] door zwaarmoedige geleerdheid, dofheid van geest, dorheid van genie, en 
eene niet stiefmoederlijke bedeeling van pedanterie.’122 Ook vindt Amurath ‘vijf Uni-
versiteiten te veel, te veel om bekwaame Professoren wél te kunnen onderhouden, 
meer als wij nodig hebben’.123 Veelzeggend staat bij dit artikel een prent afgedrukt van 
een ezel die een verzameling encyclopediedelen op zijn rug meetorst [afb. 5]. Deze 
prent lijkt geïnspireerd te zijn op de titelprent van Alexander Popes boek The Dunciad 
uit 1729, dat eveneens als een kritiek op de intellectuele wereld te lezen valt [afb.  8].124 
Ook in de diverse beschouwingen die De Lantaarn wijdt aan wetenschappelijke the-
ma’s zoals de aarde, het klimaat en de geneeskunde is een dergelijk spel met het ge-
leerde discours te herkennen.125

Met één vertegenwoordiger van de traditie van learned wit lijkt De Lantaarn in het 
bijzonder in verband te brengen. Het betreft de Britse predikant Laurence Sterne, 
schrijver van de door heel Europa bekend geworden romans The life and opinions 
of Mr. Tristram Shandy, gentleman (negen delen, 1759-1769) en A sentimental journey 
through France and Italy (1768).126 Op de connectie tussen Sternes werk en De Lan-
taarn is al vaker gewezen.127 Met name de parallellen met Sternes Tristram Shandy zijn 
opvallend. Tristram Shandy kenmerkt zich, net als De Lantaarn, door een associatieve 
en ironische stijl, met veel ruimte voor uitweidingen in de zijlijn. Ook staat Sternes 
roman vol met verwijzingen naar contemporaine en klassieke filosofische theorieën, 
die veelal op de hak worden genomen. Zo is de openingspassage van het eerste deel, 
waarin Tristram zich druk maakt over de omstandigheden waaronder hijzelf gecon-
cipieerd is – de coïtus wordt onderbroken wanneer zijn moeder aan zijn vader vraagt 
of hij er wel aan gedacht heeft de klok op te winden – te verbinden met de filosofi-
sche ideeën van John Locke over de werking van het verstandelijk vermogen van de 
mens.128 Verder wordt de lezer zowel in De Lantaarn als in Tristram Shandy regelma-

121 De Lantaarn voor 1792: 103-116.
122 Idem, 110.
123 Idem, 109.
124 Zie hiervóór hoofdstuk 1 en Patterson 1972. Met dank aan Marijke Meijer Drees, die mij wees op de paral-
lel tussen de prenten van Pope en die van Van Woensel. Specifiek over de prent van Pope, zie McKenzie 1976.
125 Zie bijv. ‘Over de natuurlijke gesteldheid van ons vaderland, en over de levensmanier van deszelfs bewoo-
ners voor zo verre beide invloed hebben op de gezondheid’ (De Lantaarn voor 1792: 15-56) en ‘Ieder wel ingericht 
huishouden zijn eige Apteek’ (De Lantaarn voor 1798: 1-38).
126 Over Sterne en diens werk zijn diverse studies geschreven. Zie voor een recente biografie Campbell Ross 
2001. Een recente studie over Tristram Shandy vormt het proefschrift van René Bosch (1999; Engelstalige editie 
2007). Zie daarnaast over Tristram Shandy ook Byrd 1985 en Iser 1988. Zie voorts het tijdschrift The Shandean 
(1989-…), dat geheel is gewijd aan het leven en werk van Laurence Sterne, en The Cambridge companion to Lau-
rence Sterne die in 2009 verscheen onder redactie van Thomas Keymer, en die een aantal relevante aspecten be-
treffende Sterne en zijn werk introduceert.
127 Bijv. in Busken Huet 1863: 504 en Buisman-De Savornin Lohman 1939: 74-77 en 82-84.
128 Vgl. Iser 1988: 14-15 en Hawley 2009: 36-37. Amurath verwijst zelf ook naar Locke en diens ideeën in De 
Lantaarn voor 1796: 3, 185 en De Lantaarn voor 1798: 118.
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tig gedesoriënteerd door de complexe retorische structuur van de tekst.129 In de vei-
lingcatalogus die na Van Woensels dood werd opgemaakt, zijn enige exemplaren van 
Sternes Tristram Shandy te vinden.130 We kunnen derhalve met behoorlijke zekerheid 
aannemen dat Van Woensel het werk van Sterne kende en zich erdoor heeft laten in-
spireren bij het schrijven van zijn Lantaarn. De naam Sterne valt in De Lantaarn ove-
rigens alleen wanneer Amurath spreekt over de recensenten van de Monthly Review, 
die naar aanleiding van zijn Aanteekeningen hebben gezegd dat hij ‘een Aap […] van 
STerne’ is.131

129 Over dit aspect van De Lantaarn kom ik hieronder nog uitvoeriger te spreken. Daarbij zal ik ook nog te-
rugkomen op de parallellen tussen De Lantaarn en Sternes Tristram Shandy.
130 Catalogus librorum […], boeken in octavo, no. 1267 en 1274, appendix in octavo, no. 239. Het betreft in alle 
gevallen een Franse vertaling.
131 De Lantaarn voor 1792: 155.

Afb. 8   Anoniem, Titelprent 
van Alexander Pope, The 
Dunciad Variorum. 1729.
Gravure, 101 x 76 mm. 
Exemplaar British Library, 
Londen.

De Latijnse tekst die links en 
rechts naast de prent staat 
afgedrukt (‘Deferor in vicum 
vendentem tus et odores’) 
vormt een citaat uit Hora-
tius’ Epistulae II.1, r. 269 en 
luidt, in de Nederlandse ver-
taling van Piet Schrijvers, 
‘weggedragen naar een win-
kelstraat  die wierook, geur-
tjes, specerijen verkoopt’. 
Deze regels uit Horatius ge-
ven aan dat deze ezel zijn 
last wegdraagt naar de min-
dere delen van de stad. (Vgl. 
McKenzie 1976: 36)
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Vanuit cultuurhistorisch perspectief is De Lantaarn aldus te zien als een combina-
tie van de laat-achttiende-eeuwse journalistieke praktijk met een politiek-satirische in-
slag en de literaire en intellectuele traditie van de learned wit, die reeds teruggaat tot 
de Renaissance. In zijn intentie om commentaar te leveren op de politieke actualiteit 
sluit De Lantaarn vooral aan bij die journalistieke praktijk. Qua vorm, stijl en retoriek 
valt hij eerder binnen de ‘tradition of learned wit’ te plaatsen. Daarbij moet wel aan-
getekend worden dat, blijkens het proefschrift van Pieter van Wissing, ook in de jour-
nalistieke Janus-formule sporen van de traditie van de learned wit te herkennen zijn, 
meer in het bijzonder van Rabelais, Swift en Sterne.132 Het is dus niet zo dat de twee 
cultuurhistorische lijnen die ik in deze subparagraaf heb getrokken volledig los van 
elkaar staan. Deels kruisen ze elkaar.

‘Hogarsche plaatjes’

In de reeds genoemde advertentie voor De Lantaarn voor 1796 uit het Dagverhaal van 
15 juli 1796 wordt gesproken over de aanwezigheid in deze Lantaarn van ‘een tiental 
van Hogarsche plaatjes’.133 Uit die aanduiding blijkt dat de prenten in De Lantaarn door 
tijdgenoten worden gezien als passend binnen de artistieke traditie van de Britse gra-
veur en schilder William Hogarth. 

Hogarth, die leeft in de eerste helft van de achttiende eeuw, geldt als een belangrij-
ke vernieuwer binnen het domein van de sociale grafiek en in mindere mate ook dat 
van de schilderkunst.134 Die vernieuwing zit hem zowel in de stijl van tekenen als in 
de ondewerpskeuze. Hogarths tekenstijl is expressiever dan tot dan toe gebruikelijk 
was. De lijnvoering in zijn prenten is grilliger en de weergegeven gezichtsuitdruk-
kingen zijn scherper [afb. 9].135 Zijn nieuwe stijl voorziet Hogarth van een theoretisch 
fundament in zijn boek The analysis of beauty uit 1753. Daarin presenteert hij de S-
vormige kronkellijn als het ideaal voor ware schoonheid en deugd in de beeldende 
kunst, omdat deze lijn de meest natuurlijke zou zijn en het volgens Hogarth de taak 
van de beeldende kunst is om de natuur zo getrouw mogelijk na te bootsen. Qua the-
matiek richt hij zich, veel meer dan zijn voorgangers, op het hier en nu en het leven 
van alledag. Hogarth stelt concrete personen uit alle lagen van de bevolking centraal 
en verbindt die met een morele les. Die les zit vaak vervat in een visueel verhaal, dat 
wordt uitgedrukt door een reeks opeenvolgende prenten met een of meerdere hoofd-
personages, de zogeheten ‘moral subjects’. Hiermee introduceert Hogarth een nar-
ratief element in de tekenkunst. Op dit vlak is hij een pionier. Hogarth onderscheidt 
zich met zijn stijl en onderwerpskeuze vooral van de sinds de zestiende eeuw binnen 

132 Van Wissing 2003: 268-272, 277-282, 283-288. Van Wissings bevindingen hebben betrekking op de Janus 
van 1787, maar aangezien de Janus verrezen als een directe opvolger daarvan gezien kan worden, laten de bevin-
dingen zich goed doortrekken.
133 Dagverhaal (dl. 2), 15 juli 1796: 344.
134 Over Hogarth zijn talloze studies verschenen. Ronald Paulson nam daarvan een belangrijk deel voor zijn 
rekening. Zie bijv. Paulson 1971 en Paulson 1991-1993. Over de receptie van Hogarth in Nederland, die in elk 
geval in de achttiende eeuw beperkt is, zie Grijzenhout 2006.
135 Volgens Paulson ontleent Hogarth deze stijl aan de rococostijl uit de conventionele schilderkunst. Zie ver-
der Paulson 2007: 306-308.
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de Europese beeldcultuur populaire allegorische traditie, die zich kenmerkt door een 
hoog abstractiegehalte en een voorkeur voor klassieke en Bijbelse taferelen. Deze tra-
ditie zal in de loop van de achttiende eeuw in toenemende mate in ongenade vallen 
bij de hogere klasse.136 

Ook de prenten in De Lantaarn kenmerken zich qua tekenstijl door een grillige lijn-
voering en expressieve gezichtsuitdrukkingen. De aanduiding ‘Hogarsche plaatjes’ 
lijkt in die zin correct. De voorkeur voor alledaagse taferelen en moraliserende nar-
ratieven zien we in Amuraths prenten minder goed terug. Zijn prenten zijn al met al 
toch behoorlijk abstract. Zo werkt hij vaak met personificaties, mythologische en al-
legorische figuren zoals Minerva en Libertas [afb. 10 en 11], en met figuren met on-
realistische proporties, die vooral een metaforische betekenis hebben [afb. 12 en 13]. 
Mede hierdoor zijn zijn voorstellingen vaak lastig te interpreteren. Deze wijze van af-
beelden plaatst de prenten uit De Lantaarn eerder in de Nederlandse spotprenttradi-
tie, die ontstond ten tijde van de Opstand in de zestiende eeuw, maar vooral beroemd 

136 Vgl. Donald 1996: 46.

Afb. 9   William Hogarth, A Rake’s Progress, plate 7. 1735. Ets en gravure, 318 x 387 mm. Lon-
den: Tate Britain.
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is geworden door het werk van Romeyn de Hooghe in de late zeventiende eeuw.137 
Dit is de allegorische traditie waar ik in de vorige alinea naar verwees, die tegen 1800, 
mede onder invloed van Hogarth, als enigszins ouderwets geldt, al vinden we er nog 
wel diverse sporen van terug in de vele spotprenten die in Frankrijk verschijnen na 
de revolutie van 1789.138

In het nawoord bij De Lantaarn voor 1800, waaruit ik hierboven citeerde, zegt Amu-
rath dat men het ‘print-werk’ in De Lantaarn als ‘Carricatuur’ moet beschouwen. Dit 
wekt enige verbazing, omdat het stijlmiddel van de karikatuur, de lachwekkende uit-
vergroting van karaktertrekken, in De Lantaarn nauwelijks gevonden wordt.139 Het ligt 

137 Zie over prenten ten tijde van de Opstand verder Horst 2003, over de politieke satire van Romeyn de Hoo-
ghe Hale 2006. In zijn artikel over de receptie van Hogarth in Nederland merkt Frans Grijzenhout op dat de 
Britse kunst in zijn algemeenheid in de achttiende eeuw amper gewaardeerd wordt. De Nederlanders oriënteren 
zich meer op de Franse classisistische kunst. (Grijzenhout 2006: 81, 91) Wellicht verklaart dit mede waarom Van 
Woensel zich anno 1800 nog op de allegorische traditie beroept.
138 Vgl. Paulson 1988: 55. Zie verder over de Franse spotprenten ten tijde van de Revolutie De Baecque 1988 
en Burlington & Cuno 1988, een tentoonstellingscatalogus die werd samengesteld ter gelegenheid van een ex-
positie van Franse spotprenten in de Wight Art Galery, UCLA, Los Angeles.
139 Uitzonderingen vormen een portret van een wat woest kijkende man die vermoedelijk een karikatuur van 
de Utrechtse theoloog IJsbrand van Hamelsveld vormt (De Lantaarn voor 1792: na 153) en de afbeelding van Cor-
nelis Zip, de sippe inwoner van Bestiania (= de Republiek), behorend bij de satirische vertelling ‘Historie van 
een Trojaansch Paerd’ [afb. 35]. (De Lantaarn voor 1800: 103)

Afb. 10   Pieter van Woensel, ’t Nieuwe – 
Licht. 1796. Ets, 120 x 80 mm. De Lantaarn 
voor 1796, vooromslag. Exemplaar Bijzonde-
re Collecties, Universiteit van Amsterdam, 
OTM: OK 62 6665.

Afb. 11   Pieter van Woensel, De Lotgevallen 
van ’t Nieuwe Zusterschap. 1798. Ets, 120 x 80 
mm. De Lantaarn voor 1798, tegenover p. 99. 
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit 
van Amsterdam, OTM: OK 62 6666.
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dan ook meer voor de hand dat Amurath hier de aanduiding karikatuur gebruikt als 
generieke term voor spotprenten. Volgens kunsthistoricus Paul Knolle raakt dit ge-
bruik van het woord karikatuur als algemene aanduiding van spotprenten pas vanaf 
de negentiende eeuw in zwang. Hij zegt dat er in de achttiende eeuw juist ‘een zekere 
communis opinio [bestond] dat de karikatuur alleen betrekking had op de vertekening 
van personen.’140 Het wnt noemt de generieke betekenis van het woord karikatuur 
überhaupt niet. Toch wijst alles erop dat Amurath de term ‘Carricatuur’ hier bedoeld 
in de algemene betekenis van spotprent.141

Als we in het laat-achttiende-eeuwse Nederland op zoek gaan naar een tekenaar die 
een vergelijkbare stijl hanteert, komen we in de eerste plaats uit bij Jacob Smies.142 

140 Knolle 1983: 42.
141 Wel frappant is het in dit verband dat in De Lantaarn voor 1798 een karikaturale afbeelding van de broer 
van tsarina Catharina de Grote van Rusland staat afgebeeld, waarbij expliciet vermeld staat ‘Geen carricatuur!’ 
(170) Knolle voert deze prent en de bijbehorende aanduiding op om aan te geven dat Nederlandse auteurs om-
streeks 1800 spelen met het begrip karikatuur. (Knolle 1983: 42)
142 In Groot-Brittannië heeft de spotprentkunst zich dan inmiddels ontwikkeld in de richting van de karika-
tuur en de groteske. De tekenaars James Gillray en Thomas Rowlandson vormen de voornaamste representan-

Pieter van Woensel, Dove gek. 1792. Ets, 122 x 
85 mm. De Lantaarn voor 1792, achteromslag. 
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit 
van Amsterdam, OTM: OK 62 6664.

Afb. 13   Pieter van Woensel, Vox populi, vox 
Dei? 1798. Ets, 120 x 80 mm. De Lantaarn voor 
1798, vooromslag. Exemplaar Bijzondere Col-
lecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 
62 6666.
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Smies geeft tekenles op de Amsterdamse sociëteit Felix Meritis en is daarnaast actief 
als illustrator van romans en tijdschriften. Hij is onder meer de vaste illustrator van 
het werk van Arend Fokke Simonsz.143 en maakt de titelprenten bij de gebundelde 
jaaruitgaven van de afleveringen van het tijdschrift Janus verrezen.144 Van hem kennen 
we zowel expressief getekende prenten als evident allegorische. De illustraties die hij 
maakt voor de tweede druk van Fokkes satirische droomvertelling De moderne Helicon 

ten van die ontwikkeling. (Zie verder Donald 1996) Op het Europese vasteland is deze ontwikkeling eveneens 
waarneembaar, al is de doorwerking ervan hier wel minder radicaal dan in Groot-Brittannië. (Vgl. Knolle 1983: 
35-42)
143 Fokke Simonsz. is een genootschapsdichter en voordrachtskunstenaar en in die hoedanigheid verbonden 
aan de Amsterdamse sociëteit Felix Meritis. Hij schrijft verschillende satirische teksten, waaronder De moderne 
Helicon (1792), een verhaal dat de contemporaine literaire wereld bespot. Ook is hij verantwoordelijk voor het 
satirische tijdschrift De Narrensteinsche courant (1807-1814). Zie over hem verder De Niet 1990, Vierstra 1994, 
De Niet 1997 en de inleiding van Lotte Jensen en Alan Moss bij hun editie van De moderne Helicon: Fokke Si-
monsz 2010: 9-50.
144 Zie over Smies verder Veth 1941: 45-54 en Knoef 1943: 79-92.

Afb. 14   Jacob Smies, De rijm-
winkel. 1802. Ets, 230 x 140 
mm. Arend Fokke Simonsz., 
De moderne Helicon. (2e dr.), 
tegenover p. 20. Exemplaar 
Bijzondere Collecties, Univer-
siteit van Amsterdam, UBM: 
1054 G 43.
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(1802; oorspr. 1792) vormen een goed voorbeeld van die eerste categorie [afb. 14], de 
titelprenten voor Janus verrezen juist van die tweede [afb. 15]. Met name de prenten uit 
De moderne Helicon vertonen qua stijl veel overeenkomsten met die uit De Lantaarn.

In thematisch opzicht vertonen de prenten in De Lantaarn ook gelijkenissen met 
de spotprentenreeks Hollandia Regenerata (1797) van de Zwitser David Hess. Hess is 
lid van de Zwitserse Garde, een soort elitekorps van de stadhouder, en verblijft in die 
hoedanigheid in Nederland van voorjaar 1787 tot aan februari 1796.145 Van de Neder-
landers in het algemeen en van hun revolutionaire gekrakeel in die jaren in het bij-
zonder heeft hij bepaald geen hoge dunk. Als de gardisten als gevolg van de Bataafse 
Omwenteling vanaf 1795 geen functie meer hebben, maar ook nog niet officieel ont-
slagen zijn – dat gebeurt pas na acht maanden – zit Hess tijdelijk werkeloos in Den 
Haag en besluit zijn tijd te doden met dichten en tekenen. De spotprentenreeks Hol-
landia Regenerata wordt hiervan het voornaamste product.146 Het gaat om een serie 

145 Hess 2007: ii-v. Zie ook het biografische proefschrift over Hess van Ernst Eschmann uit 1910.
146 Aanvankelijk worden deze tekeningen alleen onder vrienden verspreid, maar in het voorjaar van 1797 ko-
men ze via-via in Londen terecht, waar ze worden geëtst en gedrukt, om zich vervolgens over de Europese markt 
te verspreiden. Er wordt zelfs een Italiaanse versie van gemaakt. Een facsimile uitgave van deze reeks met na-
woord en toelichtingen werd in 2007 verzorgd door Joost Rosendaal. In dat nawoord is ook meer informatie te 
vinden over het ontstaansproces en de verspreiding van de reeks. Zie over de Europese receptie van de reeks 

Afb. 15   Jacob Smies, Ti-
telprent van Janus verrezen 
(jaargang I). 1795. Gravure, 
230 x 140 mm. Exemplaar 
Bijzondere Collecties, Uni-
versiteit van Amsterdam, 
OTM: O 63-1321.
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van twintig spotprenten waarin de revolutionaire Bataven, en dan in het bijzonder de 
Provisionele Representanten van het Volk van Holland, genadeloos op de hak worden 
genomen. Hun gewoonte om comités op te richten om allerhande zaken te regelen, 
bespot Hess door steeds zo’n comité af te beelden terwijl de leden ervan precies het 
tegenovergestelde doen van dat wat ze geacht worden te doen. Het ‘Committé van 
Bondgenootschap’ gaat met elkaar op de vuist, het ‘Committé van Algemeen Waak-
zaamheid’ hangt moe en laveloos in de kroeg [afb. 16 en 17].

Een soortgelijke sceptische kijk op de Bataafse politiek spreekt uit een anonieme 
reeks kleurentekeningen op plano-formaat die wordt bewaard in de collectie van Atlas 
Van Stolk.147 Het jaar van uitgave van deze tekeningen is helaas niet bekend, maar aan 
de hand van de thematiek valt na te gaan dat ze in geval niet vóór 1795 en vermoede-
lijk ook niet na 1797 gemaakt zijn.148 In de catalogus die G. van Rijn tussen 1895 en 
1933 maakte van de collectie van Atlas Van Stolk wordt deze reeks aangeduid als in-
houdelijk verwant aan Hess’ Hollandia Regenerata.149 De in totaal dertien tekeningen 
beelden onder meer het afwerpen van oranjesjerpen en de verbranding van pruiken 
af [afb. 18 en 19]. Ook wordt de spot gedreven met de leus ‘Vrijheid, gelijkheid, broe-
derschap’, op een tekening waarop een stel eenvoudige lieden zich meldt bij enkele 

ook Cillessen 2008.
147 Atlas Van Stolk, no. 5348.
148 Niet ouder dan 1795 vanwege de verwijzingen naar de Bataafse Omwenteling, niet jonger dan 1797 omdat 
de nadruk erg ligt op de revolutionaire comités, die vooral in de eerste jaren van de Bataafse tijd actief waren.
149 Van Rijn 1902: 372. 

Afb. 16   James Gillray naar David Hess, Hol-
landia Regenerata, prent 17. 1797. Ets, gedrukt 
in rood, 275 x 220 mm. Rotterdam: Atlas Van 
Stolk, no. 5346.

Afb. 17   James Gillray naar David Hess, Hol-
landia Regenerata, prent 8. 1797. Ets, gedrukt 
in rood, 275 x 220 mm. Rotterdam: Atlas Van 
Stolk, no. 5346.
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bepruikte heren, vermoedelijk Bataafse revolutionairen, die hen uitlachen en de deur 
wijzen [afb. 20]. Over de verschijningscontext van deze tekeningen weten we hoege-
naamd niets. Het zijn unieke exemplaren die niet gereproduceerd zijn.150 Bijgevolg 
valt er ook weinig te zeggen over de mate van bekendheid van deze tekeningen in de 
eigen tijd. Het feit dat deze reeks is gemaakt, laat intussen wel zien dat de Bataafse 
Omwenteling, net als de strijd tussen patriotten en orangisten in het decennium daar-
voor, aanleiding heeft gegeven tot de productie van diverse spottende afbeeldingen.151 
De prenten in De Lantaarn vormen wat dat aangaat geen unicum.

Instabiele retoriek

De Lantaarn en andere cultuuruitingen waaraan dit geschrift verwant is, zoals Janus 
verrezen en Sternes Tristram Shandy, kenmerken zich door een zekere interpretatieve 

150 Voordat de reeks in de collectie van Atlas Van Stolk terechtkwam, was hij in het bezit van Cornelis Ekama 
uit Haarlem, die de tekeningen heeft voorzien van papieren strookjes met titels. De negentiende-eeuwse Eka-
ma is arts en daarnaast onder meer keizer van de Haarlemse rederijkerskamer De Wijngaertranken en biblio-
thecaris van de Teylers Stichting. Hoe hij aan deze tekeningen gekomen is, is niet bekend. Over Ekama verder: 
nnbw, dl. 6: 474-475.
151 De collectie van Atlas Van Stolk bevat nog diverse andere spotprenten uit het laatste decennium van de 
achttiende eeuw, de periode waarin De Lantaarn uitkomt. Vooral in 1795 verschijnen er veel prenten, de meeste 
naar aanleiding van de Bataafse Omwenteling. De vluchtende stadhouder Willem V is op deze prenten een po-
pulair motief. (Zie bijv. Atlas Van Stolk, no. 5240-5247 en 5283-5285) 

Afb. 18   Anoniem, Het Comité van Kleeding. 
Ca. 1795-1797. Tekening in kleur, 920 x 560 
mm. Rotterdam: Atlas Van Stolk, no. 5348.

Afb. 19   Anoniem, Verbranding der batterij pa-
ruiken. Ca. 1795-1797. Tekening in kleur, 920 
x 560 mm. Rotterdam: Atlas Van Stolk, no. 
5348.
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onbestemdheid: hun boodschap noch hun bedoeling is zondermeer vast te stellen. 
Aan het begin van dit hoofdstuk liet ik dit al zien aan de hand van de voorbeelden 
van de apenprent uit De Lantaarn voor 1796 en Paapes Reize door het aapenland. Hoe 
komt deze onbestemdheid precies tot stand en hoe verhoudt ze zich tot het functio-
neren van De Lantaarn als satire? Voor het beantwoorden van deze vragen beroep ik 
mij op enkele theoretische noties van de satireonderzoekers Dustin Griffin en Fre-
dric V. Bogel.

Griffins ‘critical reintroduction’ op het verschijnsel satire stelt de conventionele aan-
name dat satire een moreel stabiele kunstvorm is ter discussie en presenteert als 
alternatief daarvoor een visie die juist de instabiliteit en ‘open-endedness’ van het 
verschijnsel centraal stelt.152 De zogenaamde retoriek van onderzoek en provocatie 
(‘rhetoric of inquiry and provocation’) speelt in die visie een belangrijke rol.153 Griffin 
doelt hiermee op de bevragende modus die veel satirici aannemen: zij willen in hun 
teksten – Griffins onderzoek beperkt zich tot literaire satire – niet zozeer een moraal 
of waarheid poneren als wel testen en ter discussie stellen. Dit doen ze bijvoorbeeld 
door die moraal of waarheid in de mond te leggen van een onbetrouwbare verteller of 
onbetrouwbaar personage. Zo krijgt hun satire het karakter van een onderzoek, dat 

152 Griffin 1994: 4-5. Zie over zijn studie verder hiervóór de inleiding.
153 Specifiek hierover: Griffin 1994: 35-70.

Afb. 20   Anoniem, Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap. Ca. 
1795-1797. Tekening in kleur, 
920 x 560 mm. Rotterdam: 
Atlas Van Stolk, no. 5348.
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eerder problemen opwerpt dan oplossingen biedt.154 Wanneer in dit onderzoek be-
paalde algemeen geaccepteerde waarheden bevraagd worden, kan dat leiden tot pro-
vocatie.155 Naast een ‘rhetoric of inquiry and provocation’ onderscheidt Griffin ook 
een ‘rhetoric of display and play’, vertoon en spel.156 In die tweede variant heeft de in-
stabiele retoriek van satire vooral de functie van intellectueel vermaak dat de zinnen 
scherpt en waarmee de satiricus zijn vernuftigheid toont.157 Deze retoriek maakt van 
satire een spel met ideeën, die de satiricus tegen elkaar aan laat botsen ‘in an open 
and free-wheeling contest.’158

De theorie die Fredric Bogel in zijn boek over achttiende-eeuwse Britse satire uit-
eenzet, sluit aan op Griffins idee van satire als instabiele kunstvorm.159 Ook hij bekri-
tiseert de veronderstelde morele helderheid van satire om daar tegenover een visie te 
plaatsen waarbinnen ambivalentie het kernwoord vormt. Volgens Bogel zit die ambi-
valentie hem in de dubbele retorische structuur die hij in de door hem onderzochte 
satiren ontwaart en die eruit bestaat dat de verschillen tussen de satiricus of satirische 
persona en het object van spot in die satiren tegelijkertijd geponeerd en bevraagd 
worden. Anders gezegd: een satire bevat zowel een duidelijke aanval met bijbehorend 
moreel oordeel als een bevraging van die aanval en dat oordeel.160 Door deze omstan-
digheid ligt de waarheid zogezegd in het midden. De ambivalentie blijft tot het einde 
intact en de dubbele retorische structuur wordt nooit opgelost, aldus Bogel. Zo wor-
den lezers via satire gedwongen om zelf een morele positie te kiezen.161 De satiricus 
doet dat althans niet voor hen.

Zowel Griffin als Bogel baseren hun idee van satire als een ambivalent, instabiel 
en bevragend verschijnsel voor belangrijk deel op de lezing van Britse literaire satire 
uit de achttiende eeuw. De werken van Samuel Johnson, Jonathan Swift en Alexander 
Pope vormen een terugkerend element.162 Dit roept de vraag op in hoeverre het hier 
gaat om een visie die ook op satire in zijn algemeenheid toepasbaar is. Griffins studie 
wekt de suggestie dat die algemene toepasbaarheid er wel is. Zijn uitspraken over de 
werking van de retoriek van onderzoek en provocatie in satire bakent hij niet expliciet 
historisch af. Ook haalt hij zijn voorbeelden uit veel meer periodes dan alleen de acht-
tiende eeuw. Onder meer Horatius, Juvenalis, Erasmus en John Dryden worden regel-
matig als voorbeeld aangehaald. Bij Bogel ligt dit anders. In zijn studie ligt het zwaar-
tepunt bij de Britse achttiende-eeuwse satire.163 Bogel legt een koppeling tussen de 

154 Idem, 39-52.
155 Griffins idee van satire als provocatie komt nog nader aan bod in hoofdstuk 5.
156 Over de ‘rhetoric of display and play’: Griffin 1994: 71-95.
157 Idem, 82-83.
158 Idem, 87.
159 Bogel 2001.
160 Idem, 79. Bogel, die zijn verhaal inbedt binnen een als poststructuralistisch te bestempelen methodolo-
gisch kader, kiest in zijn studie een ietwat andere terminologie dan ik hier doe. Hij stelt dat satirische teksten 
enerzijds het verschil tussen het Zelf (de positie van de satirische persona) en de Ander (de positie van het object 
van spot) creëren en anderzijds het proces van dat ‘verschil-maken’ blootleggen. Van daaruit spreekt hij over een 
wisselwerking tussen oppositie en identificatie die in satire plaatsvindt. In dit licht moeten we ook de titel van 
zijn studie, The difference satire makes, lezen.
161 Idem, 62, 82.
162 Vgl. de registers van de respectievelijke studies.
163 Wel opent Bogel het voorwoord van zijn studie met de stelling: ‘This book is both a study of eighteenth-

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   84 25-11-13   10:22



Instabiele retoriek    85

ambivalente retoriek van de satire in deze periode en de opkomst van de Verlichting 
tezelfdertijd. Ambivalentie raakt aan het dilemma van de oordeelsvorming dat binnen 
de Verlichting een centrale plaats inneemt en confronteert het publiek met de vraag: 
hoe ga je om met tegengestelde visies en waar haal je de autoriteit van een oordeel 
vandaan?164 Een dergelijke vraag sluit inderdaad goed aan bij de op ratio en kritisch 
nadenken gerichte Verlichting, maar feitelijk heeft hij al een veel langere geschiede-
nis. Ook in de klassieke cynische traditie, die hierboven behandeld werd, speelt deze 
vraag een belangrijke rol.165 Wel lijkt het typerend voor de Verlichting dat een kwestie 
als oordeelsvorming voor het eerst op grote schaal en in brede kring bediscus sieerd 
wordt.166 Dat er juist in de eeuw van de Verlichting zoveel voorbeelden van bevra-
gende, ambivalente satire gevonden worden, terwijl dit type satire naar het zich laat 
aanzien in eerdere tijden veel sporadischer voorkomt, lijkt in dat opzicht geen toeval.

Na de achttiende eeuw is de ambivalentie in satire altijd aanwezig gebleven. De 
ideeën van Griffin en Bogel laten zich zodoende ook goed toepassen op hedendaagse 
voorbeelden van satire. Met name de Amerikaanse cartoonserie South Park vormt in 
dit verband een treffend voorbeeld.167 Binnen het sterk gepolariseerde publieke debat 
dat de Verenigde Staten anno 2013 kennen, neemt deze serie in ideologisch opzicht 
een opmerkelijke middenpositie in. In South Park krijgen conservatieve Republikei-
nen er even zwaar van langs als liberale Democraten.168 Het resultaat is dat de serie 
de eenduidige links-rechts-dichotomie binnen het publieke debat ondermijnt en zo 
het publiek dwingt na te denken over zijn eigen ideologische positie.169 Door de bela-
chelijke kanten van alle deelnemers aan het debat te laten zien, ontstaat een retoriek 
van onderzoek en provocatie: de waarde van de verschillende standpunten en gedra-
gingen die in de Amerikaanse politiek en samenleving aanwezig zijn, wordt getest en 
ter discussie gesteld.

Voor het tot uiting brengen van een instabiele, ambivalente retoriek in satire speelt 
het stijlmiddel van de ironie een belangrijke rol.170 

century satire and an attempt to illuminate the satiric mode as a whole’. (Bogel 2001: vii) Die ‘attempt to illu-
minate the satiric mode as a whole’ blijkt onder meer uit de eerste twee hoofdstukken, die zich op satire in zijn 
algemeenheid richten.
164 Bogel 2001: 82.
165 Vgl. Niehues-Pröbsting 1996: 332.
166 Voor een beknopte introductie op de sociaal-emancipatoire aspecten van de Verlichting, zie Outram 2005: 
11-27.
167 Alle afleveringen van South Park, dat loopt sinds 1997 en in de Verenigde Staten wordt uitgezonden door 
de zender Comedy Central, zijn terug te kijken via: http://www.southpark.nl/full-episodes. Aan de serie zijn in-
middels al diverse academische publicaties gewijd. Enkele voorbeelden zijn Johnson-Woods 2007, een studie die 
de hedendaagse populaire cultuur in de VS onderzoekt aan hand van deze serie; Stratyner & Keller 2009, een 
essaybundel gewijd aan ‘the popularity and cultural relevance of South Park and its place as an artistically and 
politically worthy satire’; en Thompson 2009, een bijdrage aan een bundel over Amerikaanse televisiesatire over 
het carnavaleske karakter van South Park.
168 Eric Cartman, een van de centrale figuren in de serie, kan worden beschouwd als een karikatuur van het 
rechts-conservatieve geluid in de Verenigde Staten. De regelmatig terugkerende persiflages van bekende links-
georiënteerde Hollywood-celebrities zoals Rob Reiner vormen de voornaamste uiting van South Park’s kritiek op 
de liberale stroom in het Amerikaanse publieke debat.
169 Vgl. Thompson 2009: 214.
170 Griffin onderkent dit ook door in zijn hoofdstuk over de ‘rhetoric of inquiry and provocation’ en aparte 
paragraaf te wijden aan het verschijnsel ironie. (Griffin 1994: 64-70)
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Het verschijnsel ironie is binnen de literatuurwetenschap uitgebreid bestudeerd. 
Diverse varianten van het verschijnsel worden daarbij onderscheiden, waaronder ver-
bale ironie en structurele ironie. In de basis komt het erop neer dat er bij ironie altijd 
sprake is van een discrepantie tussen dat wat wordt gezegd en dat wat wordt bedoeld, 
waarbij deze discrepantie een retorische of artistieke functie heeft.171 Voor die soorten 
ironie waarbij de genoemde discrepantie niet goed te ontleden valt en de ‘ware’ bete-
kenis van een uitspraak of tekst dus ongewis blijft, ontwikkelde Wayne Booth in zijn 
studie A rhetoric of irony (1974) het concept instabiele ironie, als tegenhanger van sta-
biele ironie, waarin de betekenis van een ironische uiting wel vast te stellen is.

Wellicht het bekendste voorbeeld van een satire die gebruik maakt van instabiele 
ironie is Erasmus’ Lof der Zotheid (1512). De verteller in deze tekst, die behoort tot 
het klassieke genre van de paradoxale lofrede,172 is de Zotheid, die zelf aangeeft dat 
men haar uitspraken niet al te serieus moet nemen; ze is immers de Zotheid.173 Deze 
Zotheid zingt vervolgens de lof op zichzelf en op de zotheid in de wereld. Onduide-
lijk is hoe deze lof geïnterpreteerd moet worden. Een ironische lezing ligt voor de 
hand, maar betekent dit dat alle lofprijzingen eigenlijk opgevat moeten worden als 
kritiek? Dat kan, maar hoe geloofwaardig is die kritiek als ze uit de mond van de Zot-
heid komt?174 De ironie is dus instabiel: er is geen vaststaande morele positie waartoe 
het verhaal van de Zotheid te herleiden valt. Wat er staat is niet wat er bedoeld wordt, 
maar wat er dan wel bedoeld wordt, valt onmogelijk te achterhalen.175 De tekst krijgt 
zo iets ongrijpbaars.

Het gebruik van instabiele ironie leidt er aldus toe dat de betekenis van een tekst of 
prent ambigu is én blijft. In het geval van een satirische uiting betekent dit dat zowel 
het mikpunt van de spottende aanval als de achterliggende bedoeling of boodschap 
van die aanval niet eenduidig vast te stellen zijn. In navolging van Griffin en Bogel 
beschouw ik dit gebrek aan eenduidigheid als een bewuste strategie van satire, die 
tot doel heeft de lezer of kijker aan te zetten tot nadenken. Satirische uitingen die van 
deze strategie gebruik maken, hebben een analytische inslag: ze zijn erop uit vigeren-
de politieke en maatschappelijke visies te ontleden en de heersende moraal (kritisch) 
te onderzoeken. Deze analytische satire, die zowel te herkennen valt in een historisch 
voorbeeld als Erasmus’ Lof der Zotheid, als in de hedendaagse satire van de Ameri-
kaanse cartoonserie South Park, vormt een tweede hoofdstroom binnen het satirische 
veld, naast die van de blamerende satire die in het vorige hoofdstuk centraal stond.

171 Abrams 2009: 165-168.
172 Dit geeft de auteur ook zelf aan in zijn brief aan Thomas More, die in moderne edities van de Lof der Zot-
heid standaard wordt opgenomen bij wijze van voorwoord op de tekst. Daarin noemt hij als zijn voorgangers 
onder andere Lucianus (die een Lof van de vlieg schreef ), Homerus en Vergilius. (Erasmus 2007: 8) Zie over het 
genre van de paradoxale lofrede verder Miller 1956.
173 Vgl. haar uitspraak aan het einde van de lofrede: ‘Als u dus vindt dat ik ergens te brutaal of te loslippig heb 
gesproken, moet u maar bedenken dat Dwaasheid, die ook nog eens een vrouw is, aan het woord was.’ (Eras-
mus 2007: 142)
174 Voor een nadere duiding van deze tekst, met oog voor zijn functie als ironisch maatschappijcommentaar, 
zie bijv. Trapman 2011: 21-42 en 174-183.
175 Vgl. ook de uitspraak van Griffin: ‘The ironic praise in mock-encomium such as The Praise of Folly can 
rarely be simply inverted in order to arrive at true meaning.’ (Griffin 1994: 66, cursivering origineel)

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   86 25-11-13   10:22



De ambivalente Amurath    87

De ambivalente Amurath

Wanneer we de teksten en prenten in De Lantaarn wat meer van dichtbij bekijken, 
valt op hoezeer hierin ambivalentie de boventoon voert. Dit geldt in de eerste plaats 
op het niveau van de politieke en maatschappelijke opvattingen die in de geschriften 
van Amurath-Effendi worden uitgedrukt.

Een van de thema’s die in De Lantaarn aan bod komt is vaderlandsliefde. Dit thema 
komt in de loop van de achttiende eeuw steeds prominenter op de maatschappelijke 
agenda te staan in Nederland. De liefde voor het vaderland dankt deze prominente 
aanwezigheid in het publieke debat voornamelijk aan het feit dat ze op dat moment 
gezien wordt als een middel bij uitstek om het gevoelde verval van de Republiek tot 
staan te brengen. Dit verval wordt door contemporaine denkers en opiniemakers pri-
mair in morele termen gevat. De achteruitgang van Nederland in economische zin en 
qua invloed op het wereldtoneel zou voornamelijk te wijten zijn aan een gebrek aan 
deugdzaamheid onder de Nederlanders. Naast het ontbreken van klassieke deugden 
als matigheid en ijver ziet men daarbij ook het tekort aan vaderlandsliefde als een pro-
bleem. Door nu het aankweken van die liefde en van andere deugden te stimuleren, 
zou het vervallen land weer uit het slop kunnen raken.176 Vanuit die gedachte ontstaan 
er allerlei initiatieven ter ondersteuning van de ‘nationale opvoeding’.177 Zo wordt bij-
voorbeeld in 1784 de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht, voor wie de 
volksontwikkeling een belangrijk ideaal vormt.178 Ook de vele genootschappen die in 
deze jaren actief zijn, houden zich graag met het thema van de nationale opvoeding 
bezig.179 Het breed levende gevoel dat de Nederlandse burger opgevoed moet worden, 
leidt ten slotte tot een karrevracht aan opvoedkundige literatuur, zowel gericht op vol-
wassenen als op kinderen.180 Enkele bekende voorbeelden zijn de Economische liedjes 
(1781) van Betje Wolff en Aagje Deken en de Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen 
(1778) van Hieronymus van Alphen.181

Amurath haakt in op deze trend door De Lantaarn voor 1796 te openen met een lang 

176 Zie verder over het thema vaderlandsliefde en het functioneren ervan in Nederland in de late achttiende 
eeuw Grijzenhout, Mijnhardt & Van Sas 1987, Jacob & Mijnhardt 1992, Kloek & Mijnhardt 2001: 213-242 en 
Van Sas 2004: 69-171.
177 Het denken over opvoeding in Nederland in de late achttiende eeuw staat centraal in het proefschrift van 
Los 2005. Voor achtergronden over het thema van de nationale opvoeding, zie verder deze dissertatie. Een an-
dere relevante publicatie in verband met dit thema is Mijnhardt 1987.
178 Deze maatschappij bestaat nog altijd en houdt zich tegenwoordig onder meer bezig met theaterprojec-
ten ter bevordering van de sociale cohesie op middelbare scholen (Zie verder hun website: http://www.nutalge-
meen nl/). Over de Maatschappij en haar bezigheden op zowel landelijk als lokaal niveau – zij had en heeft lo-
kale afdelingen (departementen) verspreid over heel Nederland – zijn talloze studies en artikelen verschenen. 
Voor een goede inleiding op de algemene ideologie en het functioneren van de Maatschappij omstreeks 1800, 
zie Mijnhardt 1987: 259-294.
179 Dit blijkt met name uit Mijnhardt 1987, een studie over culturele genootschappen in Nederland tussen 
1750 en 1815, en De Vries 2001, dat zich specifiek op letterkundige genootschappen in de tweede helft van de 
achttiende eeuw richt en hun sterke nadruk op beschaven.
180 Voor een algemeen beeld van de Nederlandse literatuur omstreeks 1800, zie Kloek & Mijnhardt 2001: 
455-502 en de literatuurgeschiedenis van de achttiende eeuw Worm en donder van Leemans & Johannes (2013).
181 Over Wolff en Deken en hun Economische liedjes als bijdrage aan de nationale opvoeding, zie verder Gel-
derblom 1991: 137-160. Van Alphens beroemde bundel met kindergedichten wordt nader toegelicht en in zijn 
tijd geplaatst in de moderne editie Van Alphen 1998 (editeur: P.J. Buijnsters), ald. 173-193.
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artikel onder de titel ‘Nationaale Opvoeding’, dat verderop in datzelfde deel nog twee 
kortere vervolgen krijgt.182 Zijn verhandeling over dit onderwerp is, zoals wel vaker 
in De Lantaarn, nogal omslachtig en bewandelt vele zijpaden. Zo opent het artikel 
met de stelling dat het met de nationale opvoeding in Nederland slecht gesteld is, om 
vervolgens meteen over te springen naar een metareflectie op de vraag of het nu wel 
een geschikt moment is om over dit thema te schrijven, waarbij Amurath de sugges-
tie wekt dat hij een deel van deze tekst schreef vóór de Bataafse Omwenteling en een 
deel erna.183 Hierop volgt een uitvoerig exposé over het beperkte nut van genootschap-
pen in het kader van de nationale opvoeding en in het bijzonder van hun gewoonte 
om prijsvragen uit te schrijven.184 Daarna wijdt Amurath nog enige observaties aan 
de voornaamste kenmerken van degenen die zich tot nog toe met de nationale opvoe-
ding hebben beziggehouden, om ten slotte pas op pagina zes van zijn artikel meer tot 
de kern van de zaak te komen door zich af te vragen wat nu eigenlijk het ideaal is waar 
die opvoeding naar toewerkt. Daarbij vormt de observatie ‘Elk weezen is volmaakt, 
wanneer ’t voldoet aan zijne bestemming’ de aanleiding om eerst maar eens enkele 
bladzijden te wijden aan ‘de algemeene bestemminge van ’t menschdom’.185

Onder de vele zijpaden die Amurath in ‘Nationaale Opvoeding’ bewandelt, behoort 
ook het thema vaderlandsliefde. In het kader van een bespreking van ‘dat ander deel 
der Nationaale Opvoeding, dat, welk zich bezig houdt met de verbeteringe van ’t Hart, 
de aanbouw van Deugd’186 werpt de auteur van De Lantaarn de volgende vraag op: 
‘Moet ik aan ’t hoofd der deugden, of der goede hoedanigheden der ingezeetenen 
eens Staats zetten den volksgeest, vaderlandsliefde of publick spirit, zo als onze over-
zeesche nabuuren dien noemen, en waarin zij even zo uitblinken, als wij er arm in 
zijn?’187 Dit lijkt een retorische vraag, maar het vervolg van de tekst impliceert dat 
de waarde van vaderlandsliefde als deugd wat Amurath betreft niet onbetwist is. Hij 
spreekt over deze deugd als ‘geënt op den nationaalen hoogmoed, die wederom wor-
telt in ’t aanzien, eenen Staat door zijne nabuuren toegekent.’188 Daarmee brengt hij 
het concept vaderlandsliefde terug tot een vorm van arrogantie die gebaseerd is op het 
aanzien dat een staat in de ogen van omringende staten heeft, wat zowel een opval-
lend negatieve als een opmerkelijk relativerende visie op dit thema is binnen de laat-
achttiende-eeuwse context. De meeste schrijvers en opiniemakers in deze periode ne-
men de deugd van de vaderlandsliefde bijzonder serieus en slaan haar hoog aan.189 De 
strijders voor politieke vernieuwing van de jaren 1780 noemen zichzelf patriotten, va-

182 De Lantaarn voor 1796: 1-35, 117-131, 178-181.
183 Eerst opent Amurath een alinea met de zin ‘Geen ogenblik is misschien min geschikt tot verbeeteringe der 
openbaare en algemeene opvoedinge dan ’t tegenwoordige’ met in een voetnoot de vermelding ‘Dit schreev’ ik 
in Junij 1794.’ De volgende alinea begint met de zin ‘Geen ogenblik is beter geschikt, om deezen onontbeerlijken 
arbeid op te vatten, dan het tegenwoordige (5 Julij 1795).’ (De Lantaarn voor 1796: 2)
184 De gewoonte van genootschappen om prijsvragen uit te schrijven is typisch achttiende-eeuws, al blijft dit 
gebruik tot diep in de negentiende eeuw populair. Doorgaans zijn deze prijsvragen expliciet gericht op de ver-
betering van het zedelijk peil van de natie. Over de achttiende-eeuwse prijsvragenmanie verder De Quay 2000.
185 De Lantaarn voor 1796: 6.
186 Idem, 11.
187 Idem, 15.
188 Ibidem.
189 Vgl. Van Sas 2004: 69-96, als artikel verschenen in het Tijdschrift voor Geschiedenis in 1989.
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derlandslievenden dus.190 Bezien vanuit dat perspectief is de omschrijving die Amu-
rath hier van het begrip geeft ronduit provocerend. 

In het vervolg van de tekst werkt Amurath zijn visie op vaderlandsliefde nader uit. 
Die uitwerking schept echter eerder verwarring dan helderheid betreffende de opvat-
tingen van de auteur over dit thema. Typerend is in dat opzicht de volgende passage, 
waarin Amurath stelt:

De waereldburger, die zijn vooringenomen oog slaat over de bewoners der aarde, ziet ze af-
gedeelt in koppels, ieder geleid door een of meer hoeders, liever houders, wier belangen ’t 
is hunne kudden bij zich te houden, en (daar hunne sterkte, welvaart en aanzien af hangt 
van de talrijkheid der kudden) ze ten koste der nabuurige kudden te vergrooten: waartoe 
zij zich allerlei onrechtvaardigheid, geweld en list veroorlooven. Hierom beijveren zich de 
aanvoerders, om hun onderhoorigen te doen gelooven, dat zij beter zijn dan hunne nabuu-
ren, zo als ook ’t land, waarop zij leeven of graazen. Naarmaate zij gelukkiger in dit onder-
wijs, in deeze opvoeding slaagen, hoe de onderdaanen meer publick spirit, volks-geest of 
patriotismus (in de oude betekenis van ’t woord) hebben. Deeze deugd of hoedanigheid is 
hem, die zit aan de helm van Staat, des te meer aan-geleegen, naarmaate deeze drift als de 
wind is, die vaart in ’t schip brengt.
 Dan of deeze volks-geest ligt te blaazen is in hen, welke kijken over de muuren, die 
scheiden natie van natie, welke weeten, wie die muuren opgemetzelt hebben, en welke ree-
den zij daartoe hadden, in één woord, of deeze hoedanigheid in ’t oog eens cosmopoliets 
eene deugd dan eene dwaasheid zij .....
 Maar wat hebben wij met deeze speculatien te doen! zullen wij de waereld veranderen?
 Wenschelijk was ’t maar een middel te kunnen vinden, om den Nederlander met deezen 
volks-geest meer te vervullen, daar hij er noch vrij wat van zou kunnen bergen.191

De redenering die Amurath hier volgt, is complex en bij wijlen onnavolgbaar. De eerste 
alinea ontmaskert het verschijnsel vaderlandsliefde als een schijndeugd, die in wer-
kelijkheid vooral een strategie is van heersende machthebbers, ingezet ten bate van 
henzelf. Als deze hun onderdanen ervan weten te overtuigen dat zij beter zijn dan de 
inwoners van naburige landen en dat ook hun land vruchtbaarder is, dan leidt dat tot 
een toename van hun vaderlandsliefde, wat weer voordelig is voor de machthebbers, 
omdat deze liefde het ‘schip van staat’ in beweging houdt en zo hun machtspositie be-
stendigt. De tweede alinea continueert deze negatieve visie door de suggestie dat een 
kosmopoliet, iemand die over de grenzen die de verschillende naties scheiden heen 
kijkt, zich de deugd van de vaderlandsliefde maar moeilijk eigen kan maken en zelfs 
twijfelt of patriottisme überhaupt een deugd is. De een-na-laatste zin van de passage 
onderbreekt de redenering die in de voorgaande twee alinea’s is opgezet voor een soort 
metacommentaar. Amurath vraagt zich af wat voor nut zijn overwegingen omtrent 
het thema vaderlandsliefde hebben en stelt de retorische vraag ‘zullen wij de waereld 
veranderen?’192 Met die ‘wij’ doelt hij op de klasse van kosmopolieten die hij in de vori-
ge alinea heeft opgevoerd en vanuit wiens perspectief ook de eerste alinea geschreven 

190 wnt, lemma: patriot (i), bet. 2 en 3. Zie verder over de veranderingen die begrippen als vaderland, natie en 
patriottisme in de late achttiende en vroege negentiende eeuw doormaken in Nederland Van Sas 2004: 97-128.
191 De Lantaarn voor 1796: 17-18.
192 De term ‘speculatien’ die Van Woensel in dit verband hanteert kan, afgaand op het wnt, nog niet gelezen 
worden in de moderne betekenis van giswerk, maar heeft anno 1796 de meer neutrale lading van overdenking 
of overweging. (Vgl. wnt, lemma: speculatie, bet. 2)
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is, immers: ‘De waereldburger, die zijn vooringenomen oog slaat…’ [cursivering I.N.]. 
Gezien het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord ‘wij’ rekent Amurath ook 
zichzelf tot die categorie. Wat hij hier feitelijk zegt is: een kosmopoliet zoals ik ziet in 
dat vaderlandsliefde slechts een machtsmiddel in hand van vorsten en andersoortige 
soevereinen is, maar wat doet dat ertoe? Na deze parenthese volgt dan de opmerking 
‘Wenschelijk was ’t maar een middel te kunnen vinden, om den Nederlander met dee-
zen volks-geest meer te vervullen, daar hij er noch vrij wat van zou kunnen bergen’. 
Die uitspraak wekt verbazing. Amurath heeft in het voorgaande toch vooral de nega-
tieve kanten van de vaderlandsliefde laten zien? Nu beweert hij ineens dat het toch 
wel wenselijk is het aankweken van deze deugd onder de Nederlanders te stimuleren.

Dit voorbeeld toont de ongrijpbaarheid van Amurath wanneer het aankomt op de 
opvattingen die spreken uit zijn teksten. Hij levert geen eenduidig oordeel voor of te-
gen vaderlandsliefde, maar zaait verwarring en twijfel over wat hij nu precies van dit 
onderwerp vindt. Dit doet hij door tegenstrijdige uitspraken te doen en door zich te 
bedienen van ingewikkelde, moeilijk te volgen redeneringen, waarin de feitelijke ar-
gumentatie regelmatig wordt onderbroken door terzijdes, die doorgaans een soort 
metacommentaar leveren. Zijn satire vormt daarmee een typisch voorbeeld van Grif-
fins ‘rhetoric of inquiry’. Een onderwerp dat omstreeks 1800 een prominente positie 
op de maatschappelijke agenda inneemt, wordt door Amurath ter discussie gesteld. 
‘Is vaderlandsliefde een deugd of een dwaasheid?’ zo vraagt hij zich af. Het antwoord 
mag de lezer zelf invullen.

In zijn complexe retoriek, waarvan de voorgaande passage een treffende illustra-
tie vormt, toont De Lantaarn een duidelijke verwantschap met de roman Tristram 
Shandy van Laurence Sterne, waarnaar hierboven reeds verwezen werd. In Tristram 
Shandy zit die complexiteit hem voor een belangrijk deel ook in het narratieve aspect. 
Meerdere verhaallijnen die in meerdere periodes plaatsvinden, lopen door elkaar. Er 
is het contemporaine verhaal van Tristram Shandy die bezig is zijn eigen levensver-
haal op te schrijven. Er is dat levensverhaal zelf en er zijn daarnaast nog diverse zij-
lijnen, zoals de militaire campagnes in Vlaanderen ten tijde van de Oostenrijkse Suc-
cessieoorlog van Tristrams oom Toby en diens knecht Trim, waarover Toby verhaalt 
aan Tristrams vader Walter.193 Het regelmatig (abrupt) heen en weer springen tussen 
verschillende narratieve niveaus zorgt ervoor dat de lezer voortdurend moet blijven 
opletten. Een dergelijke oplettendheid wordt ook van de lezer van De Lantaarn geëist.

In de prenten in De Lantaarn valt een soortgelijke strategie van twijfel zaaien via het 
uitdragen van een tegenstrijdige boodschap te herkennen. Al aan het begin van dit 
hoofdstuk bleek dat Amuraths prenten niet altijd een voor zich sprekende strekking 
hebben. De apenprent op de achterzijde van De Lantaarn voor 1796 drijft de spot met 
zijn tijdgenoten en hun obsessie met de Verlichting, maar bevat geen concreet poli-
tiek commentaar. Wat Amurath feitelijk van de Bataafse Omwenteling vindt, wordt er 
niet duidelijk uit. Dit geldt evenzeer voor de prent die staat afgedrukt op de voorkant 
van De Lantaarn voor 1798.

193 Over de complexe narratieve structuur van Tristram Shandy, zie o.m. Iser 1988: 55-90.
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Op deze prent zien we een reusachtige volkse vrouw die met een roeptoeter ‘Vox Po-
puli, vox Dei?’ roept [afb. 13]. Om haar heen staan enkele mannen met blaasbalgen, 
waarop teksten als ‘Inlichting’ en ‘Bylichting’ staan vermeld. De reusachtige vrouw 
lijkt de stem van het Nederlandse volk te verbeelden, die sinds de recente revolutie 
voor het eerst in de vaderlandse geschiedenis een directe invloed heeft op het lands-
bestuur, in de vorm van de Nationale Vergadering, de eerste democratisch verkozen 
volksvertegenwoordiging van Nederland.194 De kleding van de vrouw verraadt haar 
eenvoudige afkomst.195 De verschillende mannen met hun blaasbalgen spelen ieder 
hun eigen rol in het tafereel. Uiterst links in beeld ontwaren we een gemeen kijkende 
man. Hij steekt zijn blaasbalg met ‘Inlichting’ onder de rok van de vrouw. Vóór hem 
zien we twee handen die een blaasbalg met ‘Opligting’ onder de rechtervoet van de 
vrouw duwen, waardoor zij letterlijk wordt opgelicht, als in: omhoog geduwd. De twee 
mannen aan de rechterkant van de prent lijken de vrouw gunstiger gezind te zijn. De 
man op de voorgrond rechts, met de ‘Bylichting’-blaasbalg, lijkt te willen voorkomen 
dat de ‘Inlichting’-man zijn snode plan om een blaasbalg in het achterwerk van de 
vrouw te steken kan uitvoeren. Hij buigt althans duidelijk naar voren in diens richting 
en houdt zijn blaasbalg in de aanslag als een wapen. Een alternatieve mogelijkheid is 
dat hij de vrouw, die met haar reusachtige voeten dreigt de kleine mannen te vertrap-
pen, in toom probeert te houden. De man direct achter hem, die een hoed draagt en 
een blaasbalg met ‘Voorlichting’ in zijn hand houdt, kijkt vooral bezorgd, met open 
mond, naar wat er gebeurt. Ten slotte is op de achtergrond nog een vijfde man te zien, 
die zijn armen over elkaar houdt en zijn blaasbalg met ‘Toelichting’ naast zijn gezicht 
houdt. Hij lijkt slechts toe te kijken. Wellicht verwijst Amurath met deze figuur naar 
zichzelf. Het betreft hier immers een observerende toeschouwer en dat is een rol 
waarin Amurath zich graag positioneert.196 Bovendien vertoont de hoofdbedekking 
van deze figuur enige gelijkenissen met een bontmuts, het hoofddeksel waarmee Pie-
ter van Woensel op het enige van hem bekende portret staat afgebeeld.197

Deze prent is te lezen als een commentaar op het actuele politieke thema van de 
democratie of volksregering, dat elders in deze Lantaarn ook uitvoerig aan bod komt, 
onder meer in het artikel ‘Is mijne natie geschikt voor eene Volks-regeering?’198 Dat 
democratie an sich iets goeds is, staat voor de meeste Bataven buiten kijf, maar over 

194 Over de invoering van de vertegenwoordigende democratie in Nederland in 1795, zie verder Rutjes 2012: 
69-120. Rutjes gaat aldaar ook in op de ideologische achtergronden die de invoering van een democratisch lands-
bestuur bepaald hebben.
195 Vgl. De Leeuw 1991: 82. De Leeuw beschrijft hier het kleedgedrag van stedelijke vrouwen uit de lagere 
sociale strata in de periode 1813-1850. Dat is weliswaar iets later dan het jaar waaruit deze prent stamt (1796), 
maar haar omschrijving doet vermoeden dat deze gegevens ook goed voor de late achttiende eeuw zouden kun-
nen gelden.
196 Vgl. hierna hoofdstuk 3.
197 Ook over dit portret meer in hoofdstuk 3.
198 De Lantaarn voor 1798: 87-94. Dat dit deel van De Lantaarn zoveel aandacht besteedt aan het thema de-
mocratie kan verklaard worden uit het feit dat in de periode waarin dit deel is gemaakt, vermoedelijk rond het 
midden van 1797, de discussie over democratie in de Bataafse Republiek zijn hoogtepunt beleeft. De Nationale 
Vergadering is op dat moment bezig met de vorming van een grondwet voor de nieuw gevormde Republiek en 
dat proces noopt tot het doorhakken van knopen in kwesties zoals de invloed van het volk op het landsbestuur. 
Voor een precies overzicht van de gebeurtenissen in deze jaren, zie Rutjes 2012: 36-39. Over de strijd rondom 
de totstandkoming van de grondwet, zie Oddens 2012: 271-317.
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hoe de politieke participatie van de Bataafse burger in de praktijk georganiseerd moet 
worden, verschilt men van mening. Met name de vraag hoe direct de volksinvloed 
moet zijn, roept veel discussie op.199 Amurath presenteert de stem van het volk hier 
als een maatschappelijke kracht waarvan een zekere dreiging uitgaat, omdat ze groot 
is – het volk is immers met velen – en bovendien gemakkelijk manipuleerbaar.200 Dat 
manipulerende wordt in de eerste plaats uitgedrukt door de vele blaasbalgen die in 
beeld aanwezig zijn. Binnen de vroegmoderne iconografie heeft de blaasbalg een ex-
pliciet negatieve connotatie. Hij vormt een symbool van ijdelheid en mooipraterij en 
wordt vaak neergezet als een instrument van de duivel, die de mens hiermee verkeer-
de gedachten influistert.201 De blaasbalgen op deze prent uit De Lantaarn kunnen in 
dat licht gelezen worden als instrumenten waarmee de vrouw, onder het mom van 
‘Verlichting’, allerlei loze praat krijgt ingeblazen, die vervolgens haar mond weer ver-
laat via de roeptoeter als de gezaghebbende, want aan God gelijk gestelde, stem van 
het volk.202 Zo bezien wordt de volksstem dus, volgens deze prent, gemanipuleerd. De 
‘verlichters van het volk’, haar geestelijke leidsmannen, worden neergezet als lege pra-
ters met – ten dele – kwade intenties; dat laatste geldt vooral voor de man linksvoor 
in beeld. In deze lezing veroordeelt de prent het Bataafse ideaal van de volksinspraak 
niet, maar laat het wel de problematische kanten ervan zien: de volksstem is gemakke-
lijk manipuleerbaar en aangezien die stem in een democratie de macht heeft, kan die 
manipulatie voor het bestuur van het land grote (negatieve) gevolgen hebben.203 Zo 
beschouwd vormt ook deze prent een treffend voorbeeld van Griffins ‘rhetoric of in-
quiry’. Hij drukt niet zozeer een mening uit over het thema volksinspraak, maar stelt 
het ter discussie, hij bevraagt het.

Ambivalentie is in De Lantaarn eveneens te herkennen op het niveau van de achter-
liggende bedoelingen van de auteur. Amurath speelt vaak met de tegenstelling tussen 
vrolijkheid en ernst.

In het voorwoord bij De Lantaarn voor 1792 noemt de auteur zijn werk een ‘geleerd 
hakmoes’. Aan het einde van het deel voor 1800 spreekt hij over een wildzang of amfi-
gouri. Met dergelijke aanduidingen plaatst hij zich in de context van intellectueel ver-
maak en learned wit die hierboven geschetst werd. Dat we De Lantaarn in deze context 

199 Vgl. Rutjes 2012: 105-115. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of referenda al dan niet een gewenst 
middel tot volksinvloed zijn binnen een democratisch bestel.
200 De zorg over de potentiële manipuleerbaarheid van de volksstem is in de Bataafse Republiek breed aan-
wezig, zo blijkt uit wat Rutjes hierover schrijft. Hij geeft zijn hoofdstuk over de invoering van de vertegenwoor-
digende democratie in de Bataafse Republiek de titel ‘Tussen anarchie en overheersing’. (Rutjes 2012: 69-120)
201 In deze hoedanigheid komt de blaasbalg onder meer veel voor op een aantal (spot)prenten uit de periode 
van de Nederlandse Opstand. (Zie Horst 2003: 86) Het wnt meldt als een van de betekenissen van ‘blaasbalg’: 
‘(als persoonsnaam gebruikt) twiststoker’. (bet. 3a) De associatie van de blaasbalg met ijdelheid en mooiprate-
rij is terug te vinden in de Iconologia van Cesare Ripa, in het bijzonder bij de begrippen ‘Capriccio. Fantasyen, 
vreemde invallen’ (Ripa 1644: 129-130) en ‘Adulatione. Vleyinge, Pluymstrijckerie’. (Idem, 555-556)
202 De herkomst van de kreet ‘Vox populi, vox Dei’ (de stem van het volk is de stem van God) is onduidelijk. 
Hij is in elk geval ook terug te vinden op een Britse spotprent van Thomas Colley uit 1782, ‘War of posts’. (Col-
lectie British Museum) Deze prent betreft echter een interne bestuurlijke kwestie in Groot-Brittannië en ver-
toont verder weinig gelijkenis met die uit De Lantaarn.
203 Dit punt maakt Amurath tevens in diverse artikelen in De Lantaarn voor 1798, bijv. in ‘Kalk, Steen en Af-
braak voor ons Nieuw Staats-gebouw’. (De Lantaarn voor 1798: 155-170) 
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mogen lezen, wordt bevestigd door de aanwezigheid van enkele stukken die evident 
een vermakelijke bedoeling hebben, zoals ‘De Lotgevallen van ’t Nieuwe Zusterschap’, 
een parodie op de toentertijd populaire literaire stijl van het sentimentalisme,204 ‘His-
torie van een Trojaansch Paerd’, een zogeheten mock-epic, waarin op ironisch-verhe-
ven wijze de geschiedenis van een curieus Trojaans paard en zijn intrede in het land 
Bestiania worden verhaald,205 en ‘Lucca’, dat bestaat uit de gefingeerde notulen van de 
beraadslagingen van de senaat van de Italiaanse stadstaat Lucca, waarin politici met 
‘speaking names’ als Babbelarini en Queetbeeterik vooral lijken te discussiëren om 
het discussiëren en zo de praktijk van het parlementaire bedrijf parodiëren.206 Veel 
talrijker in De Lantaarn zijn echter teksten zoals ‘Nationaale Opvoeding’, verhande-
lingen en betogen met een ogenschijnlijk serieuze insteek, waarin het vermaak hem 
eerder zit in de frivole stijl, het van de hak-op-de-tak springen en de ironische meta-
commentaren tussendoor. In dat soort artikelen is de grens tussen ernst en vrolijk-
heid veel poreuzer dan in een tekst als ‘Historie van een Trojaansch Paerd’, waarvan 
de schertsende intentie al vanaf het begin duidelijk is. Het leeuwendeel van de teksten 
vermengt serieuze argumentatie met intellectuele Spielerei, waardoor de intentie van 
de auteur niet goed vast te stellen is. Wil hij zijn publiek nu oprecht van een stand-
punt overtuigen of wil hij het vooral aan het lachen maken?

Typerend is in dit verband de manier waarop Amurath het artikel ‘Is mijne natie ge-
schikt voor eene Volks-regeering?’ uit De Lantaarn voor 1798 opent:207

A. Mijnheer, daar is de man met de schoenen! – B. Laat ‘em boven komen. C. Zie eens, 
Mijnheer, dat zijn noch schoenen! Engelsch leer – Luiksche zoolen – zie ’t werk eens – hoe 
superbe genaaid –
B. Och! och! ik kan ‘er niet inkomen. – C. Stoot eens met de voet. B. Och! och! ik kome 
’er nooit in. ’k Heb al lijkdoorns genoeg! en hoe zou ik ’t maaken met mijn podagreuze208 
teenen? – –
Wat de schoen is voor de voet, is de Constitutie voor eene natie; […]209

Een gefingeerde samenspraak tussen drie heren (A, B en C) vormt hier de opmaat 
voor een verhandeling over de vraag of de Nederlandse natie geschikt is voor demo-
cratie. Die samenspraak heeft een kluchtig karakter: een man probeert in zijn nieu-
we schoenen te komen, maar zijn voeten passen er niet in en vanwege zijn likdoorns 
en ontstoken tenen doet het passen van de schoen hem veel pijn.210 Tot tweemaal toe 
roept hij dan ook klagelijk ‘Och! och!’ Door het artikel zo te openen, ontstaat de in-
druk dat de auteur het thema democratie hier op een luchtige manier wil behande-
len. De vergelijking van de grondwet met een schoen wekt niet de verwachting dat in 
het vervolg een ernstig vertoog zal worden opgezet. Inderdaad blijft ook in de rest van 
het artikel de luchtigheid overheersen. Amurath betoogt dat de Nederlandse samen-

204 De Lantaarn voor 1798: 99-100. Deze tekst komt nog nader aan bod in hoofdstuk 4.
205 De Lantaarn voor 1800: 34-106. Over deze vertelling meer in hoofdstuk 4 en 5.
206 Idem, 152-160.
207 De Lantaarn voor 1798: 87-94.
208 Podagra is de benaming van een soort van jicht die zich voordoet in het gewricht tussen het middelvoets-
beentje en de grote teen. (wnt, lemma: podagra)
209 De Lantaarn voor 1798: 87.
210 Over kluchtigheid als stijlmiddel in satire, zie ook hiervóór hoofdstuk 1.
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leving zich niet goed leent voor een democratische staatsvorm, maar hij doet dit met 
een kwinkslag. Zo stelt hij op een zeker moment:

De mensch leeft bij afwisseling; alles wat nieuw is pleegt te behaagen, en wij zijn nu in 
den kermis-tijd der Democratie. Maar is de vreugde dan wel zo groot? Ik vraag’ niet bij 
hen, welke de Revolutie dwong de kraamen aftebreeken: deeze vraag zou overbodig zijn. Ik 
meen de zulken, voor wie ’t nu mooi weêr is. Ik kan ’t niet merken. Loopen zij dan zo druk, 
zo ieverig, zo talrijk, zo aanhoudend na hunne Grond-Vergaderingen? Van waar die leege 
banken? Waarom alle die middelen van contrainte [rechtsdwang], die Hunne Majesteiten 
na deeze Vergaderingen, als de kinderen met de stok na ’t school, jaagen?211

Amurath hoont hier het democratisch elan van de gemiddelde revolutiegezinde bur-
ger. Alleen onder juridische druk is hij er nog toe te zetten aanwezig te zijn bij de 
grondvergaderingen, de plek waar de Bataafse burgers hun stemrecht kunnen uit-
oefenen.212 De auteur spreekt daarbij van een ‘kermis-tijd der Democratie’ en duidt 
zijn medeburgers spottend aan als ‘Hunne Majesteiten’.213 Hij toont zich kritisch, 
maar wel op een vrolijke manier: dit soort uitspraken lijkt niet in de laatste plaats 
bedoeld om de lezer, in Horatiaanse trant, te laten glimlachen om de dwaasheden 
van zijn tijd.214 Daarmee is niet gezegd dat Amurath zijn kritiek niet serieus meent. 
Wel geldt dat kritiek leveren naar het zich laat aanzien niet het enige en misschien 
zelfs niet het belangrijkste doel is van De Lantaarn. De auteur wil zijn publiek ook 
amuseren.

Een mengeling van ernst en luim is eveneens in sommige prenten te herkennen. 
De apenprent op de achterzijde van De Lantaarn voor 1796 biedt deze mengeling als 
we hem samen nemen met de prent die op de voorzijde van dezelfde Lantaarn staat 
afgedrukt en die als zijn pendant kan worden beschouwd. De prent op de voorzijde 
beeldt de godin van de wijsheid Minerva af, te herkennen aan haar speer, schild en 
helm met pluim [afb. 10]. Zij giet olie in een lampje, dat steunt op een stapel boeken 
met op de ruggen de namen van vooraanstaande zeventiende- en achttiende-eeuwse 
natuurwetenschappers en filosofen, zoals Herman Boerhaave, Christiaan Huygens, 
John Locke en Isaac Newton. Van bovenaf wordt dit proces gevolgd door de borstbeel-
den van de klassieke denkers Socrates, Pyrrho en Epicurus. Het onderschrift van de 
prent luidt: ‘’t Nieuwe – Licht.’ Via dit onderschrift gaat de prent een relatie aan met 
de apenprent, die als onderschrift ‘’t Oude – Licht’ heeft. 

Op die laatste prent voert spot de boventoon: het idee van de Verlichting als een mo-

211 De Lantaarn voor 1798: 93.
212 Het Bataafse kiesstelsel is getrapt. Alle stemgerechtigden, ongeveer 20% van de bevolking, alleen man-
nen, verzamelen zich in een lokale grondvergadering en kiezen uit hun midden een kiesman. Deze wordt naar 
de districtsvergadering gestuurd, alwaar voor ieder kiesdistrict een representant en twee plaatsvervangers wor-
den gekozen. (Rutjes 2012: 94-95; Oddens 2012: 103) Over het functioneren van de grondvergaderingen, zie 
verder Rutjes 2012: 95-100.
213 Logisch gezien moet het zindeel ‘Hunne Majesteiten’ terugslaan op de revolutiegezinde burgers waar eer-
der in het citaat naar verwezen wordt. De metafoor uit de laatste zin is dan als volgt te parafraseren: de rechts-
dwang jaagt ‘Hunne Majesteiten’ naar de grondvergaderingen, zoals een stok de kinderen naar school jaagt. 
Het spottend gebruik van het woord ‘Majesteiten’ is ook al terug te vinden in het wnt, lemma: majesteit, bet. 3: 
‘Verhevenheid, indrukwekkendheid, in vrijer toepassing, ook van datgene wat niet van een persoon uitgaat of 
op hem betrekking heeft’, waaraan nog wordt toegevoegd ‘Niet zelden ironisch’.
214 De satire van Horatius staat erom bekend de lezer een wrange glimlach te willen bezorgen over de dwaas-
heid van de wereld. (Abrams 2009: 321)
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tor voor maatschappelijke vooruitgang wordt geïroniseerd. De Minervaprent oogt se-
rieuzer. Deze is te lezen als een oprecht eerbetoon aan de Verlichting, die hier wordt 
neergezet als het veelbelovende, nieuwe licht der wijsheid. Het stralende schijnsel dat 
de olielamp verspreidt, sluit aan bij de conventionele manier waarop de Verlichting in 
de achttiende eeuw door haar aanhangers verbeeld wordt.215 Volgens deze prent rust 
die Verlichting – letterlijk – op een gedegen filosofische en wetenschappelijke basis. 
Minerva vormt het centrale punt van deze voorstelling, waarmee de Verlichting nog 
een extra positieve connotatie krijgt: wijsheid vormt haar brandstof. De borstbeelden 
van de klassieke grootheden Socrates, Pyrrho en Epicurus autoriseren ten slotte door 
hun aanwezigheid deze ‘viering’ van de Verlichting en geven haar cachet. Voor een iro-
nische lezing van dit Verlichtingstafereel biedt de prent zelf geen enkele aanwijzing.

In combinatie met de apenprent is hij echter wel degelijk te interpreteren als een 
evocatie van ironische en sceptische gevoelens. De Minervaprent voorop verbeeldt, zo 
zouden we kunnen zeggen, het gevoel ten aanzien van de Verlichting dat de lezer bij 
aanvang van zijn lezing van dit boekje heeft. De apenprent achterop drukt zijn stem-
ming uit na het lezen van Amuraths kritische en schertsende kijk op dit thema. Het 
bewerkstelligen van een omslag van geloof naar scepsis bij zijn publiek is het doel dat 
Amurath met deze Lantaarn wil bereiken. Die doelstelling is zowel ernstig als meer 
ludiek te interpreteren. Zij kan gezien worden als een serieuze aansporing tot bewust-
wording van de vraag: wat is die Verlichting nu helemaal waard? Zij laat zich tevens 
lezen als een oproep tot relativering: laten we de Verlichting niet met al teveel verhe-
venheid benaderen, maar deze ideologie nuchter beschouwen en inzien dat er ook 
veel dwaasheid in schuilt.

Deze combinatie van ernst en vrolijkheid is te koppelen aan een andere prent, af-
komstig uit het binnenwerk van diezelfde Lantaarn. Hierop zien we een lezer, zittend 
achter een opengeslagen boek, met in zijn hand een zakdoek en op zijn gezicht een 
blik die het midden houdt tussen lachen en huilen [afb. 21]. De prent is in de linker 
bovenhoek voorzien van een portret van Heraclitus, de huilende filosoof, en in de 
rechter bovenhoek van een portret van Democritus, de lachende filosoof. Deze twee 
filosofen, die vaak in combinatie met elkaar opgevoerd worden, komen we in de late 
achttiende eeuw in Nederland meer tegen. Zo is er het politieke tijdschrift Heraclyt en 
Democryt (1796-1798), van de Friese auteur Reinier Dibbetz, dat, anders dan de titel 
misschien doet vermoeden, weinig humor bevat.216 Ook is in Haarlem vanaf 1789 het 
kolderieke dichtkundige genootschap Democriet actief, een besloten club waarvan de 
leden, Haarlemmers die doorgaans behoren tot de bovenste lagen van de samenle-
ving, zich wijden aan het schrijven van komische poëzie.217 Van Woensel is voor zover 
bekend nooit bij dit genootschap betrokken geweest.

Het onderschrift van de prent met de tegelijk lachende en huilende schrijver luidt: 
‘De Nakomelingschap by ’t leezen der Historie van den Tegenswoordigen tyd.’218 De voor 

215 Zie Reichardt 1998 en hiervóór de inleiding en de subparagraaf ‘Nieuw licht’ in dit hoofdstuk. 
216 Iets meer over dit tijdschrift in Van Sas 2004: 116.
217 Zie over Democriet verder de bijdragen aan de bundel die in 1995 onder redactie van Bert Sliggers aan 
dit curieuze genootschap gewijd werd. Het archief ervan berust bij de Teylers Stichting en werd pas in 1986 ge-
opend.
218 Deze prent is afgebeeld bij het stuk ‘Fragmenten des Ussieten Burgers Job’, dat enkele citaten uit het Bij-
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de hand liggende interpretatie van dit beeld luidt dat Amurath niet zo goed weet of de 
huidige politieke gebeurtenissen, met het oog op toekomstige generaties, om te hui-
len of om te lachen zijn. De opvoering van Heraclyt en Democriet is echter ook te le-
zen als een uitdrukking van de dubbelzinnige intentie van deze Lantaarn, die de lezer 
zowel wil laten lachen als wil laten huilen om de dwaasheden van zijn tijd.

De pretenties van de auteur vormen een laatste vlak waarop De Lantaarn zich ambi-
valent toont.

De Lantaarn komt uit onder het pseudoniem Amurath-Effendi Hekim-Bachi. Waar 
die naam vandaan komt, valt terug te lezen in deel 1 van de Aanteekeningen gehouden op 
een reize […] die Pieter van Woensel een jaar voor het uitkomen van de eerste Lantaarn 
uitbrengt. In die Aanteekeningen behandelt Van Woensel, in de derde bundel ‘Staat der 
geleerdheid in Turkijen’, de organisatie van de gezondheidszorg in het Ottomaanse 
Rijk. De hoogste medische autoriteit aldaar is de zogeheten Hekim-Bachi, een soort 

belboek Job bevat. (De Lantaarn voor 1796: 158-159)

Afb. 21   Pieter van Woen-
sel, De Nakomelingschap by 
’t leezen der Historie van den 
Tegenswoordigen tyd. 1796. 
Ets, 120 x 89 mm. De Lan-
taarn voor 1796, tegenover 
p. 158. Exemplaar Bijzon-
dere Collecties, Universiteit 
van Amsterdam, OTM: OK 
62 6665.
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leider van de beroepsgroep van artsen, apothekers en chirurgijns, die tevens de nood-
zakelijke licenties uitgeeft voor het mogen uitoefenen van de genoemde beroepen 
binnen dat Rijk.219 Om Hekim-Bachi te kunnen worden is een achtergrond als uhle-
ma, islamitisch rechtsgeleerde, noodzakelijk, maar, saillant detail, de Hekim-Bachi

behoeft geen geneeskundige te zijn. Men beschouwt zijnen post bijna enkel als eene eere 
waardigheid, die hem bevoegt maakt de artzenijen voor den Sultan na te zien, en te zor-
gen, dat ‘er niets inkome, verboden door den Koran. Ook hadden de twee laatstoverleedene 
Sultans mustapha en abdul-hamed inzichts genoeg, om hunne gezondheid en die hunner 
familie hunnen Hekim-Bachi niet aantebetrouwen.220

Met andere woorden: de Hekim-Bachi is als arts geen knip voor de neus waard. Als nu 
Van Woensel, die zelf arts is, in het pseudoniem dat hij gebruikt voor zijn Lantaarn de 
functie van Hekim-Bachi aanneemt, zet hij zichzelf indirect neer als een onbekwaam 
persoon. Dit pseudoniem wordt altijd vertaald als ‘De heer Amurath, hoofdgenees-
heer’,221 wat op zichzelf correct is, maar daarbij verdwijnt buiten beeld dat de persona 
die hier wordt opgevoerd niet simpelweg een hooggeplaatste arts is, maar een figuur 
die in de ogen van de auteur zelf iemand is aan wie een verstandig mens zijn gezond-
heid niet toevertrouwd. De vertaling ‘De heer Amurath, kwakzalver-geneesheer’ zou 
wat dat aangaat treffender zijn.222

Deze onbekwame figuur relativeert ook graag de kwaliteiten van zijn eigen werk. 
Zo meldt hij in het voorwoord bij De Lantaarn voor 1798:

De harsens nog half gestold door de koude der hyperborische223 klimaaten, verre van myne 
boeken, land’ ik voor drie maanden in myn Vaderland aan, alwaar duizenderlei verstrooij-
ingen my bestendig van myne kamer troonen. Voegt hier by de geest-gesteldheid van ie-
mand, die zwanger gaat met een kort aanstaande spring-togtje224 na de hoofdstad der Fran-
sche Republiek. 
Wat kan ’er worden van zulk werken?225

De verontschuldigingen stapelen zich op in deze passage: de intellectuele vermogens 
van de auteur worden nog gehinderd door zijn recente verblijf in het koude St. Peters-
burg, waar hij ook zijn boeken moest missen, in Nederland is hij de afgelopen tijd af-
geleid geweest door duizend-en-een verstrooiingen226 en het vooruitzicht van een aan-
staand reisje naar Parijs is de focus op het schrijven van deze Lantaarn ook niet echt 
ten goede gekomen. Kortom: lezer, verwacht vooral niet teveel van dit werk.

Aan het einde van een artikel waarin Amurath de stand van zaken in de Europese 
politiek de dato 15 juli 1800 behandelt, lezen we: 

219 Van Woensel, Aanteekeningen (dl. 1): 237-239.
220 Idem, 238.
221 Van Woensel z.j. [1972]: 18-19; Van Woensel 2002: 124.
222 Op Amurath als persona in De Lantaarn kom ik nog terug in hoofdstuk 3.
223 Dit verwijst naar Van Woensels recente verblijf in het Russische St. Petersburg als spion, waarover meer 
in hoofdstuk 3. ‘Hyperborisch’ staat voor uiterst noordelijk in geografische zin. (Vgl. Van Dale, lemma: Hyper-
boreeërs)
224 Kort reisje, speelreisje. (wnt, lemma: springen, afleiding: springreis, bet. 2)
225 De Lantaarn voor 1798: vii [ongenummerd].
226 Vgl. wnt, lemma, verstrooiing, bet. II-9.
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Ziedaar hoe Amurath de dingen beziet; Hij beweert niet, dat zij zo zijn, maar zij komen hem zo 
voor. Hij veroorlooft zich geene meesterächtige uitspraaken. Hij waagt zijne opiniën. Misschien 
komen zij anderen geheel anders voor. Misschien geeft dit broddel-werk iemand, wiens verstan-
delijke gezicht-einder zich wijder uitstrekt, wiens oog dieper in de dingen indringt, wiens brein 
rijker voorzien is van kunde, de geleegenheid in plaatze van dit broddel-werk te leeveren eenig 
kabinet-werk.’227 

Wederom wordt de lezer geconfronteerd met een auteur die zich nogal negatief op-
stelt ten aanzien van zijn eigen werk: hij spreekt tot twee keer toe van broddelwerk en 
zet zichzelf neer als een oppervlakkige observator met een gebrekkige kennis. In feite 
zegt hij hier tegen zijn publiek: ach, ik zeg ook maar wat.

Dit soort zelfrelativeringen zouden we kunnen zien als uitingen van het conventi-
onele bescheidenheidstopos, in de klassieke retorica bedoeld om de lezer welwillend 
te stemmen.228 Amurath zet dit topos echter zo vaak en zodanig overdreven in dat het 
riekt naar ironie. Derhalve kan dit soort relativeringen ook juist gelezen worden als een 
teken van arrogantie – de auteur die zich ogenschijnlijk bescheiden opstelt, maar zich 
eigenlijk ver boven zijn medemensen verheven voelt. Enkele zelfrelativeringen uit het 
hierboven reeds besproken artikel ‘Nationaale Opvoeding’, bevestigen deze intuïtie.

Dit artikel is, volgens Amurath, grotendeels gebaseerd op teksten die hij schreef 
vóór de Bataafse Omwenteling van januari 1795.229 Bij de publicatie ervan in De Lan-
taarn voor 1796, ruim na de Omwenteling dus, doet hij er alles aan om de gedateerd-
heid van het artikel als gevolg van de recente politieke ontwikkelingen te onderstre-
pen. Wanneer op een zeker moment de figuur van de regent door Amurath wordt 
aangeduid als ‘’t edelste deel van den Staat’, lezen we daarbij in een voetnoot: 

Men voelt handtastelijk, dat dit opstel ouwbakken is, item des schrijvers onnozelheid, 
nuchterheid, schandelijke onervarenheid in de heerlijke leer der gelijkheid, die, hangt ’t aan 
straatveegers en schoen schoon maakers de steun-pilaaren van den Staat, meer en meer 
velds gaat winnen230

In deze passage ligt het vertoon van de eigen gebrekkigheid er zo dik bovenop dat aan 
de ironische bedoeling van de auteur niet getwijfeld hoeft te worden: het artikel is 
‘ouwbakken’, de schrijver onnozel231 en in de ‘heerlijke leer der gelijkheid’ is hij ‘schan-
delijk’ onervaren. De voetnoot als geheel laat zich lezen als een sarcastische sneer in 
de richting van de Bataafse revolutionairen, voor wie die ‘leer der gelijkheid’ een hei-
lig huisje is.232 Dat heilige huisje verkoopt Amurath hier een flinke rotschop. 

Als hij even later gaat beschrijven hoe een toekomstige stadhouder het beste opge-
voed zou kunnen worden tot een goed, vaderlandslievend staatsman, volgt wederom 
een noot, die stelt dat deze beschrijving

227 De Lantaarn voor 1800: 182. ‘Kabinet-werk’ wil zeggen zorgvuldig en verzorgd werk. (wnt, lemma: kabi-
netwerk)
228 Het welwillend stemmen van de lezer of toehoorder is binnen de klassieke retorica een van de functies 
van het exordium, de introductie van een rede. (Vgl. Gunderson 2009: 292)
229 Zie ook hiervóór noot 183.
230 De Lantaarn voor 1796: 20.
231 Blijkens wnt, lemma: onnoozelheid, bet. 3 en lemma: onnoozel, bet. I-3 kan het woord onnozelheid hier 
in de moderne betekenis van gebrekkig inzicht gelezen worden.
232 Vgl. Rutjes 2012, passim en de titel van zijn boek: Door gelijkheid gegrepen.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   98 25-11-13   10:22



De ambivalente Amurath    99

gelijk dit geheele stuk [het artikel ‘Nationaale Opvoeding’, I.N.] (uitgenomen eenige lap-
jes, welke hier en daar er tusschen ingelascht zijn) lang geschreeven [is] voor den tegen-
woordigen staat van zaaken; zeker zoude ’t mij op dit ogenblik niet in de herzens kunnen 
komen, mijn kostelijken tijd aan een zo nutteloos onderwerp te verspillen. Nu ’t geschree-
ven is, mag ’t van mijn vaderlijk-auteurs hart niet, zulks te schrappen, alhoewel ik bewust 
ben, hoe deeze zijstap in dit boekje figureeren zal, als een doodshoofd in een galanterie-
winkel.233 Voor ’t overige kunnen de liefhebbers van historische navorschingen in die les-
sen en in ’t verwaarloozen van die lessen, de zaaden der laatste revolutie duidelijk bloot ge-
legd vinden. En dit is ’t eenig nut, ’t geen deeze digressie bij mogelijkheid hebben kan.234

Wederom is het vertoon van de eigen gebrekkigheid zo ostentatief dat het sarcasme er 
welhaast van afdruipt: het zou Amurath na de Omwenteling ‘niet in de herzens kun-
nen komen’ om zijn ‘kostelijken’ tijd aan zo’n ‘nutteloos’ thema als de opvoeding van 
de stadhouder te besteden, zijn vertoog hierover is ‘als een doodshoofd in een galan-
teriewinkel’, het blootleggen van de oorzaken van de Omwenteling is het ‘eenig nut’ 
dat de bedoelde uitweiding kan hebben. Binnen deze sarcastische lezing, spreekt uit 
de houding van de auteur een gevoel van superioriteit. Hij toont dedain voor het Ba-
taafse revolutionaire project en dan met name voor de radicale breuk met het verleden 
die de aanhangers van dit project voorstaan. Amurath presenteert het alsof volgens de 
revolutionairen alles wat nieuw is automatisch goed is en alles wat oud is automatisch 
slecht.235 Die visie vindt hij dus nogal simplistisch.

In het bovenstaande geval is de zelfrelativering uiteindelijk een uitdrukking van su-
perioriteitsgevoel. Bij de eerder weergegeven passages over het broddelwerk en de on-
gunstige omstandigheden waaronder De Lantaarn voor 1798 tot stand is gekomen, is 
een dergelijke ironische omkering minder evident. De houding van de auteur is dan 
ook niet per definitie arrogant te noemen. Eerder lijkt hij twijfel te willen zaaien over 
zijn pretenties om zo, wederom, de lezer, in lijn met de ‘rhetoric of inquiry’ van Grif-
fin, aan het denken te zetten. Een laatste citaat uit ‘Nationaale Opvoeding’ laat zien 
dat dit vermoedelijk inderdaad de insteek is die Amurath met zijn dubbelzinnige op-
stelling heeft. 

De beschrijving van hoe een toekomstige stadhouder het beste opgevoed zou kun-
nen worden, gaat vooraf door een soort preambule. Daarin stelt Amurath:

Misschien zal eenig lezer, die niet voortleest, als de os voor de ploeg loopt, vraagen: Mr. Amu-
rath meent gij u bevoegt tot eene zo uitgebreide als moeijelijke taak? [nl. de beschrijving 
van de ideale opvoeding voor een toekomstige stadhouder, I.N.] – Geenzints – En waarom, 
vriend! bemoeit gij er u dan meê? – ’t Is met schrijven, als met de muziek, en wilt gij een 
Virtuoso aan den gang krijgen, zo laat hem een breeken-been wat in de ooren krassen.236

De lezer die als een os voor de ploeg loopt, waar Amurath hier van spreekt, is de wei-
nig opmerkzame, plichtmatige lezer, die een tekst doorploegt op routine, zoals een os 

233 Een galanteriewinkel is een winkel die allerlei sierlijke en weelderige snuisterijen verkoopt. (wnt, lemma: 
galanterie, bet. II-4)
234 De Lantaarn voor 1796: 21.
235 Amuraths fascinatie met oud en nieuw bleek eerder al uit de omslagprenten van De Lantaarn voor 1796, 
met ‘’t Nieuwe – Licht’ en ‘’t Oude – Licht’, die hierboven uitvoerig besproken zijn.
236 De Lantaarn voor 1796: 20.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   99 25-11-13   10:22



100    Hoofdstuk 2 Twijfel zaaien

dat doet met het land. Dit is dus het soort lezer waar Amurath met zijn Lantaarn niet 
op mikt. Welke lezer hij wel op het oog heeft, zegt hij niet expliciet, maar uit het ver-
volg van de passage blijkt dat het om een kritische, zelfdenkende persoon moet gaan, 
die het verhaal van de schrijver niet zomaar voor zoete koek slikt. Deze oplettende le-
zer bevraagt de autoriteit van Amurath en, zo zouden we kunnen aanvullen, idealiter 
ook van de opvattingen die hij hoort en leest in het algemeen. Amurath biedt hem niet 
de antwoorden op zijn levensvragen of de oplossingen van de maatschappelijke pro-
blemen van zijn tijd, maar poogt hem wel over die vragen en problemen aan het den-
ken te zetten. Amurath is de brekebeen die met zijn gebrekkige gekras anderen, die 
meer bekwaam zijn op de terreinen waar hij over spreekt,237 aanzet tot actie.

De ambivalente retoriek in De Lantaarn laat zich zo lezen als een bewuste strate-
gie. Zowel de dubbelzinnige maatschappijopvattingen – aangaande bijvoorbeeld va-
derlandsliefde en democratie – als de tegelijk ernstige en vrolijke bedoelingen van de 
auteur, als zijn zowel bescheiden als arrogante opstelling, zijn te zien als technieken 
die De Lantaarn inzet om twijfel te zaaien en zodoende op een (kritisch) onderzoek 
van de politieke en maatschappelijke actualiteit aan te sturen. Deze reeks geschriften 
lijkt zo een aanjager van het publieke debat te willen vormen, meer nog dan een deel-
nemer eraan. Dit aanjagen van het debat is naar het zich laat aanzien de voornaam-
ste functie van de satire zoals die in De Lantaarn bedreven wordt, in ieder geval wat 
de auteur betreft.238

Conclusie

De vijf delen van De Lantaarn die Pieter van Woensel tussen 1792 en 1801 alias Amu-
rath-Effendi op de mark brengt, fascineren zowel de tijdgenoot als de hedendaagse 
beschouwer. De boekjes presenteren zich in de basis als almanakken, maar plaatsen 
zich uiteindelijk vooral in de tradities van het laat-achttiende-eeuwse opinietijdschrift 
en de internationale literaire stroming van de learned wit. De titel van de reeks legt een 
relatie met de Verlichting en de Franse Revolutie, maar sterker nog met de klassieke 
anekdote van Diogenes die op de markt van Athene op klaarlichte dag met een lan-
taarn op zoek is naar een (oprecht) mens, en van daaruit met de filosofische beweging 
van de cynici en hun pretentie valse schijn te willen ontmaskeren. De stijl van de tek-
sten in De Lantaarn is associatief. De auteur springt vaak van de hak op de tak en be-
wandelt graag zijpaden. Ook maakt hij veel gebruik van ironie en metaforen. De circa 
veertig spotprenten die in De Lantaarn zijn opgenomen hanteren een Hogarthiaan-
se stijl, maar bevatten tegelijk relatief veel allegorische elementen, waardoor ze ook 
doen denken aan de meer klassieke visuele satire van figuren als Romeyn de Hooghe. 

237 De Virtuoso waar in het citaat sprake van is, staat voor een beroepsmusicus. (wnt, lemma: virtuoos, bet. 
2) Van de moderne betekenis van virtuoos als een briljant musicus is op dit moment in de Nederlandse taal 
namelijk nog geen sprake. De betreffende zin laat zich zodoende als volgt parafraseren: wie een professionele 
muzikant aan de gang wil krijgen, moet hem een onbekwame knoeier (wnt, lemma: brekebeen, bet. I) wat in 
de oren laten krassen.
238 Het aspect van de publieksreacties op De Lantaarn, en daarmee samenhangend het functioneren van deze 
satire binnen de Nederlandse samenleving, zowel in de eigen tijd als daarna, wordt behandeld in hoofdstuk 5.
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In de teksten en prenten die De Lantaarn bevat, vormt ambivalentie het kernbegrip. 
De redenaties die de auteur opzet, zijn doorgaans complex en soms ronduit onnavolg-
baar. Hij toont zich in dit opzicht een waardige navolger van Laurence Sternes Tris-
tram Shandy. Waar er sprake is van ironie, is die vaak instabiel: we weten dat Amurath 
iets anders bedoelt dan hij zegt, maar wat hij werkelijk bedoelt valt niet te achterha-
len. De complexe redeneringen en instabiele ironie leiden tot de voornoemde ambi-
valentie. 

Deze ambivalentie is in De Lantaarn werkzaam op ten minste drie niveaus. Het 
eerste niveau is dat van de ideeën en opvattingen die uit dit geschrift spreken. Deze 
zijn vaak tweeledig: zowel de positieve als de negatieve kanten van een thema wor-
den belicht, zonder dat de auteur duidelijk maakt naar welke kant de balans wat hem 
betreft doorslaat. Zijn teksten en prenten bieden eerder voer voor discussie dan dat 
ze uitgesproken opinies debiteren. Het tweede niveau behelst de intentie die uit De 
Lantaarn spreekt. De zogenaamde almanakken van Amurath willen het publiek zowel 
aan het denken zetten als amuseren. Of we een bepaalde passage of prent nu serieus 
of schertsend moeten interpreteren, is niet altijd duidelijk. Ernstig ogende opmerkin-
gen worden afgewisseld met zinnen en beelden die vooral de lachlust lijken te willen 
opwekken, uitgesproken politieke statements met ironische terzijdes. Het derde ni-
veau heeft betrekking op de pretenties die De Lantaarn en zijn maker hebben. Deze 
zijn tegelijk hoog en laag. Omdat de auteur zichzelf in zijn pseudoniem de dubieuze 
functie van Hekim-Bachi, ‘kwakzalver-geneesheer’, aanmeet en veel nadruk legt op 
zijn eigen gebrekkigheid, oogt hij tamelijk pretentieloos. Zijn zelfrelativerende op-
merkingen zijn echter soms zo ironisch dat we gaan twijfelen aan de oprechtheid van 
zijn bescheiden opstelling. Waant hij zich niet stiekem superieur aan zijn tijdgeno-
ten? Dit blijft een open vraag.

Vanwege zijn ambivalente retoriek valt De Lantaarn goed in te bedden binnen een 
breder vertoog over het functioneren van satire zoals dat wordt gevolgd in de studies 
van Dustin Griffin (1994) en Fredric Bogel (2001). In dat vertoog ligt de nadruk op het 
open, onderzoekende en bevragende karakter van satire. In de opvatting van Griffin 
en Bogel wil satire niet zozeer een waarheid of moraal poneren als wel testen. De sa-
tiricus stelt vragen zonder antwoorden te geven, hij werpt problemen op zonder een 
oplossing te bieden. Het is een punt van discussie of dit een vorm van satire is die ty-
pisch is voor de achttiende eeuw en de Verlichting. Zeker is het zo dat de achttiende 
eeuw relatief veel voorbeelden biedt van dit soort bevragende satire, maar de vorm 
lijkt ook in de klassieke oudheid al gevonden te worden, met name binnen de Menip-
peïsche satire, die direct in verband staat met het cynisme, aangezien Menippus, de 
grondvester van dit type satire, een volgeling van Diogenes is.239 Ook vandaag de dag 
zien we een dergelijke bevragende modus in satire aan het werk, onder meer in de 
Amerikaans cartoonserie South Park.

Als representant van het verschijnsel bevragende satire lijkt De Lantaarn er vooral 
op uit om twijfel te zaaien onder zijn lezers. Dit is het voornaamste verschil tussen 
deze Lantaarn en de toverlantaarns van Henrik Sterck en Klaas Hoefnagel uit de ja-

239 Shea 2010: 3, 6.
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ren 1780. Bij die laatsten is van twijfel zaaien geen sprake. Volgens de Lanterne magi-
que is Hoefnagel een hoerenloper, punt uit. De opvattingen van Amurath-Effendi zijn 
heel wat diffuser. Waar de satire in de toverlantaarns drijft op het principe van het 
blameren, gaat het bij De Lantaarn van Amurath-Effendi eerder om analyseren. Actu-
ele maatschappelijke discussies, zoals die over volksinspraak en nationale opvoeding, 
worden door de bevragende, ambivalente retoriek van Amurath ontleed. Via de om-
weg van een ironische opmerking, een dubbelzinnige redenering of een meerduidige 
spotprent biedt deze satire zijn publiek doorlopend food for thought.
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3 Amurath ontmaskerd
   Pieter van Woensel als ‘outsider on the  inside’

Introductie

Het ambivalente, ironische geluid van De Lantaarn lijkt niet in de laatste plaats zijn 
oorsprong te vinden in het excentrieke karakter van de maker ervan, Pieter van Woen-
sel. Zowel onder tijdgenoten als onder latere beschouwers van zijn leven en werk 
heeft hij de naam een zonderlinge figuur te zijn. De Vaderlandsche Letteroefeningen 
spreken in hun recensie van De Lantaarn voor 1792 van een schrijver met ‘een singu-
lier hoofd en character’.1 In zijn biografische artikel over Van Woensel uit 1833 stelt 
de Haarlemse kunstverzamelaar Adriaan van der Willigen: ‘Hij was een zonderling 
man, eene soort van stoïsche filosoof, leefde ongehuwd en scheen weinig behoeften 
te hebben.’2 J.J. Wesselo typeert hem in zijn bloemlezing van teksten van Pieter van 
Woensel uit 1972 als een ‘litteraire randfiguur’ en ‘iemand die zich van niets of nie-
mand iets aantrok’.3 André Hanou, ten slotte, spreekt in 2002 van ‘een schrijversper-
soonlijkheid die vanuit een onafhankelijke positie zijn eigen mening vormt.’4

Het enige portret van Van Woensel dat ons bekend is, bevestigt dit beeld van hem 
als een zonderling [afb. 22].5 Hierop staat hij afgebeeld met een bontmuts en dito 
kraag. Op zijn gezicht is een smalle snor zichtbaar. Met die dracht profileert de au-
teur van De Lantaarn zichzelf als een buitenstaander: hij neemt de gedaante aan van 
een Rus.6 Volgens zijn vroegste biograaf, de Friese taalkundige J.H. Halbertsma,7 ver-
schijnt Pieter van Woensel op het laatst van zijn leven graag aan het hof van Lodewijk 
Napoleon in Den Haag8 in zijn ‘geliefd’ Russische kostuum, waar hij dan ‘zo wat voor 

1 Vaderlandsche Letteroefeningen 1792: 532.
2 Van der Willigen 1833: 91. Meer over deze beschouwing van Van der Willigen over Van Woensel in hoofd-
stuk 5.
3 Van Woensel z.j. [1972]: 9-10, 25.
4 Van Woensel 2002: 121.
5 Dit portret staat afgedrukt voorin deel I van Van Woensels Aanteekeningen, gehouden op een reize door Tur-
keyen, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaren 1784-89 uit 1791. Het is gemaakt door de Amsterdamse tekenaar-
graveur Pieter Wagenaar jr. (1747-1808). Over hem verder: Te Rijdt 1992.
6 Verderop in dit hoofdstuk ga ik nog uitvoeriger in op dit portret. Daarbij zullen ook de opvallende parallel-
len die deze gravure vertoont met een geschilderd portret van de beroemde Franse filosoof Jean-Jacques Rous-
seau besproken worden.
7 Meer over Halbertsma in hoofdstuk 5, in het kader van de receptie van De Lantaarn in de negentiende en 
twintigste eeuw.
8 Lodewijk Napoleon verhuist zijn hof in 1807 van Den Haag naar Utrecht, omdat het zeeklimaat in Den Haag 
hem slecht bevalt. In 1808 verhuist hij van Utrecht naar Amsterdam. Aangezien Pieter van Woensel op het laatst 
van zijn leven in Den Haag woont en daar ook sterft, kan zijn verschijning aan het hof van Lodewijk Napoleon, 
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hoveling’ speelt.9 Het betreft hier weliswaar een apocriefe anekdote,10 maar het beeld 
dat eruit oprijst, wordt wel ondersteund door de nadruk die Van Woensel in de hoe-
danigheid van Amurath-Effendi in De Lantaarn legt op zijn zonderlinge karakter. De 
uitspraak ‘’t Mijne is ’t singuliere’, die Amurath in De Lantaarn voor 1792 doet, vormt 
het voorbeeld bij uitstek van dit benadrukken van de eigen excentriciteit.11 Het excen-
trieke imago van deze achttiende-eeuwer lijkt aldus niet louter een kwestie van per-
ceptie, maar ook van bewuste zelfrepresentatie.

De persoon Pieter van Woensel staat in dit hoofdstuk centraal. Ik licht een aan-
tal opmerkelijke gebeurtenissen uit zijn levensloop en ga daarnaast in op de manier 
waarop hij zichzelf profileert in zijn teksten en prenten, waarbij de vijf delen van De 
Lantaarn de voornaamste bron vormen waarop ik me baseer. Van Woensels excentri-

als het verhaal van Halbertsma klopt, niet later dan in 1807 hebben plaatsgevonden.
9 Halbertsma, ‘P. van Woensel’, 2. (Transcript in bijlage V)
10 Vooralsnog ga ik er vanuit dat Halbertsma zijn informatie over Van Woensel uit de tweede hand heeft. Dat 
er sprake is geweest van direct contact tussen Van Woensel en Halbertsma is niet vast te stellen, maar ook niet 
uit te sluiten. In de laatste levensjaren van Van Woensel bevindt de jonge Halbertsma zich in Amsterdam, waar 
hij wordt opgeleid als predikant aan het doopsgezind seminarium en tevens actief deelneemt aan het culturele 
leven. (De Jong 2010) Van Woensel woont op dat moment in Den Haag, maar heeft van oudsher wel een Am-
sterdamse connectie. (Zie verderop in dit hoofdstuk)
11 De Lantaarn voor 1792: 144. Deze uitspraak wordt door J.J. Wesselo aangeduid als Van Woensels lijfspreuk. 
(Van Woensel z.j. [1972]: 25) Ik kom er verderop nog op terug.

Afb. 22   Franciscus Sansom 
naar Pieter Wagenaar jr., 
Portret van Pieter van Woen-
sel. 1791. Stippelets en ets, 
195 x 123 mm. Pieter van 
Woensel, Aanteekeningen, 
gehouden op een reize door 
Turkeyen, Natoliën, de Krim 
en Rusland in de jaren 1784-
89 (dl. 1), tegenover titelpa-
gina. Privé-exemplaar.
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citeit vormt mijn vertrekpunt. Ik vraag me af in hoeverre die excentriciteit in een tra-
ditie te plaatsen valt en hoe deze zich verhoudt tot de praktijk van het satire bedrijven 
waar Van Woensel zich mee bezighoudt. Daarachter ligt de vooronderstelling dat om 
beter grip te krijgen op het functioneren van satire een nadere analyse van de figuur 
van de satiricus nuttig en misschien zelfs noodzakelijk is.12

Natuurlijk bestaan er genoeg voorbeelden van satire die anoniem wordt uitgegeven 
of waarvoor een collectief verantwoordelijk is en waarbij de individuele satiricus dus 
onzichtbaar blijft. Daar tegenover staan echter vele satirische uitingen waarin de ma-
ker zichzelf juist op de voorgrond plaatst. In deze ‘ego-satire’ richt de satiricus zich in 
de eerste persoon tot zijn lezers, al dan niet met tussenkomst van een persona.13 Dit ge-
beurt bijvoorbeeld in de klassieke satiren van Horatius en Juvenalis, in Erasmus’ Lof 
der Zotheid (1512), Jonathan Swifts A modest proposal (1729) en in de moderne traditie 
van cabaret en stand-up comedy, die ook vaak satirisch van aard is.14 Het functioneren 
van dit soort satire valt moeilijk los te zien van de publieke persoonlijkheid van hun 
maker. De Lof der Zotheid is, naast een spottende kritiek op de katholieke geestelijk-
heid, ook een manifestatie van Erasmus de humanist, die zijn kennis van de klassieke 
retorica en zijn scherpzinnigheid van geest ermee demonstreert.15 In het geval van De 
Lantaarn valt op hoezeer in de reacties op deze uitgave, zowel in de eigen tijd als daar-
na, de auteur en zijn werk met elkaar vereenzelvigd worden.16 Die vereenzelviging 
werkt Van Woensel zelf in de hand door zich in zijn geschriften en prenten expliciet 
op de voorgrond te plaatsen. De vele zelfreflectieve terzijdes in De Lantaarn die in het 
vorige hoofdstuk aan bod kwamen, vormen daar een voorbeeld van.

Mijn analyse van de satirische praktijk vanuit het perspectief van de satiricus gaat 

12 Het standaardwerk over de figuur van de satiricus vormt de studie The satirist: his temperament, motivation 
and influence van de Amerikaanse literatuurwetenschapper Leonard Feinberg, uit 1963, die in 2006 werd her-
uitgegeven met een nieuw voorwoord van Brian A. Connery. Feinberg poogt hierin een soort algemene karak-
teristiek te schetsen van de satiricus door de eeuwen heen, onderverdeeld naar deelthema’s als zijn karakter en 
zijn motivatie voor het schrijven van satire. In het vervolg van dit hoofdstuk blijft deze studie verder buiten be-
schouwing, niet omdat er geen waardevolle inzichten in staan, maar omdat het in het specifieke geval van Van 
Woensel meer voor de hand lag zijn zelfrepresentatie te interpreteren binnen intellectuele en artistieke kaders 
die verder rijken dan alleen het domein van de satire, zoals de cynische traditie. (Zie hierna vooral paragraaf 
‘Excentriekelingen’)
13 Het gebruik van een persona in satire is een praktijk die reeds stamt uit de klassieke oudheid. In de formele 
verssatire van Horatius en Juvenalis komen personae voor, evenals in de Menippeïsche satire die wordt bedreven 
door mensen als Varro en Lucianus. Als die klassieke traditie in de zestiende eeuw in West-Europa geherintro-
duceerd wordt door humanistische geleerden, komt ook dit gebruik weer terug. In de secundaire literatuur over 
satire is het thema van de satirische persona uitvoerig bedsicussieerd. De lange adem van die discussie blijkt uit 
een drietal sleutelartikelen over dit onderwerp, ten eerste dat van Maynard Mack uit 1951, ‘The muse of satire’, 
ten tweede het artikel ‘Personae’ van Irvin Ehrenpreis uit 1963 en ten slotte het artikel ‘Masked men and satire 
and Pope. Toward a historical basis for the eighteenth-century persona’ van Howard D. Weinbrot uit 1983. (Zie 
verder over deze discussie Connery in Feinberg 2007: xvi-xix)
14 Cabaret en stand-up comedy zijn tot nog toe weinig onderzocht. Zeker voor wat betreft de Nederlandse situ-
atie ligt hier nog een groot onderzoeksterrein braak. Voor een eerste aanzet betreffende de (Amerikaanse) tra-
ditie van stand-up comedy, zie Double 2005. Zie ook het tijdschrift Comedy Studies (sinds 2010), dat regelmatig 
artikelen over dit thema plaatst.
15 Vgl. Griffin 1994: 77-78, waarin hij Erasmus’ Lof der Zotheid o.m. omschrijft als ‘a dazzling display of rhe-
torical skill’.
16 De bronnen waaruit ik in de eerste alinea van dit hoofdstuk citeer, kunnen als een goed voorbeeld dienen 
in dit verband.
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niet uit van een naïef soort biografisme, waarbij de ambivalente retoriek die Amu-
rath tentoonspreidt in De Lantaarn wordt opgevat als een directe manifestatie van de 
ambivalente geestesgesteldheid van de historische persoon Pieter van Woensel.17 De 
achterliggende gedachte is veeleer dat zowel een satire als haar maker onder invloed 
staan van de culturele Umwelt waarbinnen zij zich bewegen en vanuit het perspec-
tief van die Umwelt nauw met elkaar samenhangen. Zoals De Lantaarn als bron in 
verschillende artistieke en intellectuele tradities te plaatsen valt, zo kan ook de zelf-
profilering van Van Woensel, in De Lantaarn en daarbuiten, geplaatst worden bin-
nen diverse bestaande filosofische en literaire praktijken.18 Die tradities en praktijken 
houden verband met elkaar. Beide spelen met de grens tussen feit en fictie. Satire is 
een bij uitstek referentieel verschijnsel, maar het is ook een vorm van kunst, die ge-
bruik maakt van fictie en artistieke stijlmiddelen.19 Hetzelfde kan mutatis mutandis 
gezegd worden over de figuur van de satiricus: hij is een reëel bestaande persoon, die 
zich op een concrete manier in de historische werkelijkheid gemanifesteerd heeft, 
bijvoorbeeld als politicus,20 maar ook tot op grote hoogte een culturele en sociale con-
structie, een publieke persona21 die wij, in elk geval wanneer het iemand uit het verle-
den betreft, alleen maar kennen via zijn eigen teksten en prenten en de teksten van 
anderen uit zijn eigen tijd en daarna. In het spel met feit en fictie trekken de satiricus 
en zijn werk samen op. Als een satiricus zich zo expliciet in zijn werk manifesteert 
als Van Woensel doet, dan kan zijn publieke persona gezien worden als een zetstuk 
in dat spel.

Arts zonder grenzen

Pieter van Woensel groeit op in Haarlem, waar hij in 1747 wordt geboren als de zoon 
van de arts Joan van Woensel en Susanna Margaretha Zandwijk.22 Hij heeft een zes 

17 Dergelijk biografisme is in het verleden wel op satire toegepast. Satirische werken werden binnen deze le-
zing doorgaans gezien als ‘a manifestation of personality disorders’ en de mikpunten van spot als ‘the unfortu-
nate victims of the anger of maladjusted scribblers.’ (Connery & Combe 1995: 4) Door de opkomst van het New 
Criticism is die biografische benadering binnen het satireonderzoek uit beeld verdwenen. (Ibidem) Een van de 
eersten die deze benadering ter discussie stelde, was Maynard Mack, in zijn in noot 13 reeds genoemde artikel 
‘The muse of satire’ uit 1951.
18 Deze praktijken zullen in het ondergaande uitvoerig besproken worden.
19 Specifiek over de ambigue relatie tussen satire en de realiteit, handelt hoofdstuk 5 van Griffins studie: ‘Sa-
tiric Fictions and Historical Particulars’. (Griffin 1994: 115-132)
20 Denk hier aan Van Woensels tijdgenoot en collega-satiricus Gerrit Paape. (Zie verder Altena 2012)
21 Met de aanduiding ‘publieke persona’ verwijs ik naar het beeld van de persoonlijkheid van de satiricus zoals 
dat in de publieke ruimte tot stand komt, zowel door toedoen van de satiricus, die zichzelf op een bepaalde ma-
nier presenteert en profileert in zijn teksten en daarbuiten, als door toedoen van tijdgenoten en latere beschou-
wers, die hem een zekere reputatie toedichten. De term self-fashioning vermijd ik bewust en ook over ‘zelf(re)pre-
sentatie’ spreek ik zo min mogelijk, om niet de indruk te wekken mij met de analyse van Van Woensels publieke 
persona te willen plaatsen binnen de (rijke) onderzoekstradities waar deze termen naar verwijzen. (Meer over die 
tradities in Geerdink 2012: 15-19) Niet de zelf(re)presentatie van (satirische) auteurs vormt het richtpunt in dit 
hoofdstuk, maar de rol van de publieke persona van de satiricus voor het functioneren van satire.
22 De biografische schets die ik in deze paragraaf geef van Van Woensel is selectief van karakter en richt zich 
voornamelijk op een aantal opmerkelijke feiten en gebeurtenissen uit zijn levensloop. Voor een meer complete 
biografie van Pieter van Woensel, inclusief details over zijn familieachtergrond, zie Bakker 2008: 25-63.
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jaar oudere broer, net als zijn vader Joan geheten, die officier is bij de marine, een zus, 
genaamd Elisabeth, en nog een jongere broer, Justus. De familie Van Woensel is re-
monstrants, maar naar het zich laat aanzien niet praktiserend.23 Het reizen vormt een 
doorlopend motief in Pieters leven. Hij maakt tijdens zijn leven diverse korte en lan-
gere reizen en lijkt nooit langer dan een paar jaar op dezelfde plek te verblijven. In Ne-
derland vinden we hem in eerste instantie vooral in Amsterdam en op het laatst van 
zijn leven in Den Haag, de plaats waar hij ook sterft, op 17 april 1808, aan de gevol-
gen van een beenbreuk.24 Hij is dan 61 jaar en zijn leven lang vrijgezel gebleven. Met 
werkzaamheden als marinearts, diplomaat en schrijver heeft hij zijn bestaan gevuld. 
Vooral in die laatste hoedanigheid zal hij na zijn dood herinnerd blijven.25

Oorspronkelijk is het niet de bedoeling dat Van Woensel arts wordt. Als zeventien-
jarige jongen meldt hij zich in het voorjaar van 1764 bij het Remonstrants Semina-
rium te Amsterdam om aldaar de opleiding tot predikant te volgen.26 Een jaar later 
wordt hij samen met een medestudent van de opleiding gestuurd wegens gebrek aan 
ijver en ‘zeer onzedig gedrag’.27 Op voorspraak van de hun gunstig gezinde hoogleraar 
Abraham Arent van der Meersch mogen ze weer terugkomen en in juni 1766 passeert 
Van Woensel vervolgens succesvol zijn examen filosofie.28 In oktober van datzelfde 
jaar laat hij de curatoren van het seminarium echter per brief weten dat hij stopt met 
de opleiding ‘zo zijn gevoelens niet overeenkomen met die der remonstranten, als 
omdat hy zig door eenen korte ademhaling en gebrek aan behoorlyke externa29 tot 
den Predikantdienst niet geschikt oordeelt’. In de notulen van de vergadering waarin 
deze brief wordt besproken, is het eerste deel van deze zin doorgehaald en staat er-
boven ‘andere redenen’.30 Wat die redenen dan zouden zijn, is niet bekend. De oor-

23 Specifiek twee archiefbronnen duiden hierop. In het lidmatenboek van de remonstrantste kerk te Haar-
lem, gedateerd op 1760, maar veel later gemaakt, aangezien er sterfdata in staan opgenomen die lopen tot aan 
1789, vermeldt de scribent achter de naam Joan van Woensel: ‘By myn tyd nooit ter kerke geweest’. Een derge-
lijke toevoeging is verder bij geen enkel ander lidmaat te vinden. In het doopregister van diezelfde kerk staat de 
doop van Pieters broer Justus op 24 juli 1760 genoteerd, waarbij staat: ‘Zoontje van Doctor Joan van Woensel en 
Margareta Zusanna Zandwyk. Geen van beiden leeden onzer Chr. Gemeente.’ (Noord-Hollands Archief, 2142, 
Doop-, trouw- en begraafboeken van Haarlem, inv.nr. 115)
24 Zie zijn rouwadvertentie in de Oprechte Haarlemse courant van 23 en 26 april 1808, ondertekend door broer 
Joan en zus Elisabeth. Zij zijn tevens zijn enige erfgenamen. (Vgl. ga Den Haag, notarieel archief, inv.nr. 5808, 
akten 295, 298 en 348)
25 In de medische geschiedenis heeft Van Woensel geen blijvende sporen nagelaten. (Vgl. Bakker 2008: 14) 
Zijn diplomatieke werkzaamheden waren, zoals verderop nog zal blijken, geen onverdeeld succes. Als schrijver 
heeft hij inmiddels een vaste, zij het bescheiden, plek in de Nederlandse literaire canon. (Zie hiervóór de inlei-
ding, en hierna hoofdstuk 5, paragraaf ‘Roem in de marge’)
26 Utrechts Archief, Archief Remonstrantse Broederschap (82), inv.nr. 1471, ‘Handelingen van de curatoren 
van het seminarium’. Notulen vergadering 15 mei 1764, 282.
27 Notulen vergadering 7 mei 1765, 286.
28 Het besluit de studenten weer toe te laten wordt genomen in de vergadering van 15 oktober 1765. Bij deze 
gelegenheid wordt door Van der Meersch een getuigenis overlegd van ‘Juffrou Van Woensel behelzende, dat 
haar E. zoon, gemelde P. van Woensel het laatst gepasseerde halfjaar onder hare O. opzigt geweest is, en zig ze-
dig en ordentelyk gedragen heeft.’ (Notulen, 293) Voor het bericht dat Van Woensel zijn filosofie-examen met 
succes passeerde: Notulen vergadering 10 juni 1766, 295.
29 Wat bedoeld wordt met deze term is niet duidelijk. In de geneeskunde staat de aanduiding ‘externa’ voor 
uitwendige ziekteverschijnselen. Wellicht wil Van Woensel ermee aangeven dat zijn gestel zwak is.
30 Notulen vergadering 28 oktober 1766 [ongepagineerd].
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spronkelijke brief van Van Woensel is helaas niet bewaard gebleven.31 Voelt hij zich 
misschien niet overtuigd genoeg van zijn geloof? Denkt hij dat het ambt van predi-
kant niet bij hem past? Of is Van Woensel achter de schermen toch weer in conflict 
gekomen met het seminarium? Het resterende bronnenmateriaal biedt in deze kwes-
tie geen uitsluitsel. Wel nog omschrijft Van Woensel zichzelf enige decennia later in 
het eerste deel van zijn Aanteekeningen als iemand ‘die in ’t geheel geen vaart loopt 
op zijne theologische kennissen, en die, schoon zijne opvoeding tot den geestelijken 
stand was aangelegd, min bekend is (’t is schade ’t te zeggen!) met h. bladen, dan met 
de vermaakelijke van miguel cervantes de savedra’.32 Die uitspraak duidt erop dat 
hij zich in elk geval op dat moment expliciet distantieert van het religieuze domein, 
waarin hij suggereert weinig thuis te zijn.

Na de episode op het Remonstrants Seminarium verschijnt Van Woensel weer op 
de radar op 19 september 1768, wanneer hij zich inschrijft voor de studie medicijnen 
aan de Universiteit Leiden.33 Vermoedelijk is hij al eerder aan deze opleiding begon-
nen, aangezien het in de achttiende eeuw geen ongebruikelijke praktijk is je pas in te 
schrijven voor een studie zodra dat formeel nodig is, bijvoorbeeld als er examens af-
gelegd dienen te worden.34 Het feit dat Van Woensel reeds in 1770 promoveert in zijn 
vakgebied wijst eveneens in die richting. Zijn proefschrift, getiteld Specimen acade-
micum inaugurale, sistens quaedam miscellanea medica, behelst een verzameling losse 
medische observaties. In een ‘Monitum ad lectorem’ (waarschuwing aan de lezer) die 
voorafgaat aan het eigenlijke proefschrift, meldt Van Woensel dat hij in zijn disser-
tatie bewust wil afwijken van de geldende normen voor een academische proeve van 
bekwaamheid. Hij wil niet herhalen wat anderen al zeiden, maar iets nieuws vertel-
len en niet één onderwerp van begin tot eind uitspitten, maar een aantal thema’s kort 
bespreken.35 Met deze woorden stelt Van Woensel zich op als een solitair, iemand die 
niet de gebaande paden wil volgen. Die houding zat er dus al vroeg in.

Na zijn proefschrift vormt de verhandeling De konst van waarnemen de tweede ge-
drukte publicatie van de hand van Pieter van Woensel.36 Deze verschijnt in 1772 bij 
de Amsterdamse uitgever Pieter Meijer. Het betreft een 176 pagina’s tellend vertoog 
over het thema waarneming, gebaseerd op een verhandeling die Van Woensel eer-
der heeft ingestuurd ter beantwoording van een prijsvraag van de Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen uit 1768. Deze vraag luidt: ‘Wat wordt ’er vereischt tot 
de konst van Waarneemen, en hoe veel kan dezelve toebrengen tot volmaakinge van 
het verstand?’ In de jury zit onder meer Van Woensels vader. Van Woensel stuurt 
zijn antwoord in onder het motto ‘Omnibus’ [afb. 23].37 Zijn inzending valt niet in de 

31 Voor een meer gedetailleerd verslag van deze episode, zie Vuyk 2000: 27-30.
32 Van Woensel, Aanteekeningen (dl. 1): 216. De verwijzing naar Cervantes hier is niet toevallig. Van Woensel 
werkt jarenlang aan een Nederlandse vertaling van diens meesterwerk Don Quichot, die uiteindelijk in de jaren 
1802-1803 bij uitgever J.C. Leeuwestijn in Den Haag van de persen zal rollen. Zie over Van Woensels Don Qui-
chot-vertaling verder Broecheler 1995.
33 Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875: 1095.
34 Vgl. Swarte 1984: 10.
35 Van Woensel, Miscellanea medica: 1-4.
36 Voor een overzicht van alle publicaties die op naam van Pieter van Woensel zijn te schrijven, zie bijlage III.
37 Zie verder De Bruijn 1977: 41 en Noord-Hollands Archief, 444, Archief Koninklijk Hollandsche Maatschap-
pij der Wetenschappen, inv.nr. 380. In deze inventaris is ook het oorspronkelijke manuscript dat Van Woensel 
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prijzen,38 maar leidt dus wel tot een gedrukte publicatie. 
In de voorrede van De konst van waarnemen reflecteert de auteur op zijn eigen capa-

citeiten als schrijver, of beter gezegd: het gebrek daaraan. Hij stelt: 

instuurde nog terug te vinden.
38 De enige bewaard gebleven juryreactie op zijn werk is die van de Leidse hoogleraar natuurwetenschappen 
J.N.S. Allamand. Hij noemt Van Woensel ijverig en zegt zijn goede bedoelingen te respecteren, maar vindt zijn 
verhandeling al met al van lage kwaliteit: onvolledig, met te weinig concrete voorbeelden en teveel bestaand uit 
gemeenplaatsen. (Zie zijn brief van 14 februari 1770 aan de toenmalige secretaris van de Maatschappij, C.C.H. 
van der Aa, terug te vinden in de voornoemde inventaris) Over de prijsvragen van Hollandsche Maatschappij 
verder: De Bruijn 1977. Over prijsverhandelingen in de achttiende eeuw in het algemeen: De Quay 2000.

Afb. 23   Het oorspronkelijke envelopje dat Van Woensel bijvoegde bij zijn inzending voor de 
prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in 1770. Op de buitenkant 
staat zijn motto ‘Omnibus’, binnenin zit zijn echte identiteit verstopt op twee kleine kaartjes. 
Noord-Hollands Archief, Archief Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
(444), inv.nr. 380.
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Het werk, welk ik thans aan ’t licht geve, is vol fouten en zeer gebrekkig; ’t is gene gemaak-
te zedigheid [bescheidenheid], (of liever hoogmoed) die my deze belydenis uit den hals 
haalt. Niemand, gelove ik, zal zo wel overtuigd zyn van de gebrekkigheid dezer Verhande-
linge, als ik zelve.39

Hier herkennen we de zelfrelativerende pose die Amurath later in De Lantaarn ook 
regelmatig zal aannemen, inclusief de ironische ondertoon waarmee die pose in De 
Lantaarn vaak gepaard gaat.40 Dat zelfrelativerende is Van Woensel kennelijk al op 
jonge leeftijd – hij is 24 als hij deze voorrede schrijft41 – eigen.

De uitgave Monitor, of vertoogen, betrekkelijk tot de staatkundige en zedelijke huishou-
ding der Nederlandsche Republiek, en tot andere gewichtige onderwerpen kenmerkt zich 
eveneens door een dergelijke ironische toon. Het betreft een weekblad, dat tussen 7 
april en 18 augustus 1780 iedere vrijdag verschijnt bij de Amsterdamse boekverkoper 
Matthijs Schalekamp.42 In totaal verschijnen van dit blad twintig afleveringen, verto-
gen genoemd, van elk acht pagina’s.43 Van Woensel schrijft hierin – anoniem – over 
maritieme zaken, de koophandel, Rusland en de internationale politiek. De artike-
len hebben doorgaans een associatieve opzet en bevatten zelfrelativerende voetnoten. 
Monitor kan daarmee gezien worden als een soort voorstudie voor de latere Lantaarn, 
waarin we de eerste aanzetten zien tot de excentrieke persona van Amurath-Effendi. 
Er valt ook een verband te leggen tussen de titels van beide uitgaven. Het woord mo-
nitor kan binnen de achttiende-eeuwse context vermoedelijk onder meer gelezen wor-
den in de betekenissen van waarschuwer en waarnemer44 en roept daarmee het beeld 
op van de kritische observator Van Woensel, die zijn (eigenwijze) licht op de politieke 
actualiteit wil laten schijnen.45 Het thema waarnemen blijkt daarmee tevens een door-
lopend motief in Van Woensels leven te zijn.

In het najaar van 1771, nog voor De konst van waarnemen van de persen is gerold, ver-
trekt Van Woensel voor een periode van circa zeven jaar naar het hof van de Russi-
sche tsarina Catharina de Grote in St. Petersburg, om daar als arts te werken.46 Met 

39 Van Woensel, Konst van waarnemen: iv [ongenummerd]. Dat het hier geen standaardvorm van het beschei-
denheidstopos betreft, blijkt uit het vervolg, waarin Van Woensel zegt: ‘Met dit alles make ik gene zwarigheid 
dezelve [nl. dit werk, I.N.] in ’t licht te geven. Zelfs verzoeke ik gene verschoning voor de menigvuldige fouten, 
die ‘er in gevonden zullen worden. Zo een Schryver weet, dat hy verschoning nodig heeft voor een werk, dat hy 
gaat uitgeven, oordele ik het zot en misdadig, dat hy zich in dat geval stelle.’ (Ibidem)
40 Zie hiervóór hoofdstuk 2.
41 De voorrede is ondertekend vanuit Warmond (nabij Leiden) op 30 maart 1771.
42 Het betreft een anonieme uitgave. Er bestaat echter algemene overeenstemming dat deze publicatie door 
Van Woensel gemaakt is. Wie het blad leest, zal hieraan niet gauw twijfelen: de stijl ervan is typisch ‘Woense-
liaans’, met veel ironie en uitweidingen in de zijlijn (Zie ook wat Hanou hierover schrijft op op zijn blog van 2 
en 3 november 2009: http://herkauwer.wordpress.com/?s=monitor). De eerste die, voor zover ik kon nagaan, de 
toeschrijving doet is Van Doorninck 1885: 385.
43 Behalve de laatste aflevering, ‘De laatste woorden van den monitor’; deze telt er slechts vier.
44 Zie Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (http://www.etymologie.nl/), dat ‘monitor’ (o.a.) herleidt 
tot de betekenis van waarnemer. In het wnt komt deze betekenis niet voor, wel die van waarschuwer (ontleend 
aan het Latijn), die natuurlijk evenzeer bij Van Woensel past.
45 Over Amurath als observerende buitenstaander in De Lantaarn, zie verderop de paragraaf ‘De paradoxale 
buitenstaander’.
46 De reden voor Van Woensels vertrek naar Rusland is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk kan hij in de Re-
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dit buitenlandse verblijf is de toon gezet voor een ‘uithuizigheid’ die Van Woensels 
verdere leven zal bepalen. Tussen 1784 en 1789 reist hij door het Ottomaanse Rijk, 
Anatolië en de Krim, een reis waarover hij verhaalt in zijn Aanteekeningen gehouden op 
eene reize door Turkeyen, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaren 1784-89 (2 dln., 1791, 
1795).47 In 1792 maakt hij als scheepsarts in dienst van de Amsterdamse marine een 
reis naar Suriname en enkele andere koloniën in de West.48 In de jaren 1796-97 is hij 
opnieuw in St. Petersburg te vinden, nu als geheim agent in dienst van de Bataafse 
Republiek.49 Van augustus tot en met oktober 1798 verblijft hij in Parijs, vermoedelijk 
eveneens om diplomatieke taken voor de Bataafse overheid te verrichten.50 Deze uit-
huizigheid creëert het beeld van Van Woensel als een ongebonden persoonlijkheid, 
iemand die niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk van de gebaande paden afwijkt.

De zonderlinge en ongebonden Van Woensel vertoont af en toe ook de trekken van 
een enfant terrible. In 1796 poogt hij de vertaalrechten voor het werk The Wealth of 
Nations (1776) van Adam Smith te claimen. Hiertoe plaatst Van Woensel in augus-
tus van dat jaar een advertentie in de Haarlemse Courant, waarin hij aankondigt een 
nauwgezette vertaling van Smiths werk te zullen gaan afleveren.51 Nu zijn kranten-
advertenties in deze tijd een gebruikelijk middel om vertaalrechten te claimen, bij ge-
brek aan officiële regelgeving hierover. Evenwel geldt dat alleen voor uitgevers, niet 
voor schrijvers.52 Van Woensel krijgt dan ook het deksel op zijn neus. De jurist Dirk 
Hoola van Nooten, oud-burgemeester van Schoonhoven, is namelijk al met die verta-
ling bezig en zijn uitgever Wouter Brave heeft de rechten ook geclaimd.53 Van Nooten 
veegt Van Woensel in een ‘Noodig bericht aan den leezer’ bij de betreffende vertaling 
de mantel uit over diens advertentie, waarin Van Woensel het ten onrechte doet voor-
komen als zou Van Nootens vertaling op een Franse vertaling van Smith gebaseerd 
zijn en niet zoals die van Van Woensel zelf op het Engelse origineel.54 Hij vindt het bo-

publiek geen werk vinden. Die suggestie wekt althans een brief van zijn broer Joan aan hem, gedateerd op 16 
juni 1774. (Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam, Verzameling geschreven stukken van de Schout-bij-
nacht Joan van Woensel, 1774-1781, inv.nr. S.1324, band B-I 441 IV) Dat hij specifiek in Rusland belandt, hangt 
samen met het feit dat daar rond die tijd een pestepidemie woedt, die de volksgezondheid bedreigt. Om die re-
den laat Catharina de Grote uit heel Europa artsen naar St. Petersburg halen. Van Woensel behoort vermoedelijk 
ook tot deze groep. (Vgl. Bakker 2008: 33)
47 Over deze reis en de Aanteekeningen handelt het proefschrift van René Bakker. (2008; over de reis zelf m.n. 
65-99) Van Woensel verblijft onder andere veertien maanden in Constantinopel en twee jaar op de Krim, waar 
hij hoofdgeneesheer van de Zwarte-Zeevloot van de Russische marine is.
48 Van Woensel vertelt hierover in De Lantaarn voor 1796: 132-157. Over de reis zelf zijn verder geen details 
te vinden.
49 Voor details over deze missie, zie Swarte 1984: 35-53. Ik kom er verderop nog op terug.
50 Wat Van Woensel precies doet in Parijs in 1798 is onduidelijk. Ook op deze episode kom ik verderop nog 
terug.
51 Haarlemse Courant, 25 augustus 1796.
52 Vgl. Baggerman 2000: 161-162.
53 Van Nooten publiceert o.m. ook een vertaling van Montesquieus De l’esprit des lois, onder de titel De geest der 
wetten (1783-1787) bij Willem Holtrop te Amsterdam. Behalve dat hij als vroedschap, schepen en burgemeester 
in Schoonhoven actief is en lid is van het Utrechtsch Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 
is over hem niets bekend.
54 Dat Van Woensel zegt zichzelf op het Engelse origineel te gaan baseren, is hoogstwaarschijnlijk geen loze 
belofte. Hij heeft namelijk eerder uit het Engels vertaald. In datzelfde jaar 1796 verschijnt van hem een Neder-
landse vertaling van Thomas Paines verhandeling The decline and fall of the English system of f inance, onder de 
titel De daaling en val van het systhema der Engelsche f inantiën. Dat Van Woensel de vertaler hiervan is, weten we 
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vendien nogal laf dat Van Woensel zijn claim doet op het moment dat hij net voor een 
jaar het land zal verlaten – Van Woensel ondertekent de (anonieme) advertentie vanaf 
Vlieland, waar hij op het punt staat scheep te gaan richting St. Petersburg voor zijn di-
plomatieke missie – zodat er niet meer gedebatteerd kan worden met hem over deze 
kwestie. Ten slotte suggereert Van Nooten dat Van Woensel zich onredelijk gedragen 
heeft op het moment dat er door de uitgevers over de vertaalrechten onderhandeld 
werd.55 De precieze achtergronden van deze affaire blijven schimmig – we moeten het 
stellen met de eenzijdige berichtgeving van Van Nooten op dit punt.56 Het beeld dat 
eruit oprijst is in elk geval dat van Van Woensel als een pestkop en een provocateur, 
die bewust de grenzen van het sociaal betamelijke opzoekt.

Dat beeld wordt bevestigd door de manier waarop Van Woensel omgaat met de kri-
tiek die hij krijgt op zijn werk. In december 1791 wordt deel I van zijn Aanteekeningen 
negatief besproken in de afdeling buitenlandse boeken van het Britse recensietijd-
schrift Monthly Review.57 Dit blad verwijt Van Woensel onder meer dat hij inconsistent 
is in zijn denkbeelden en dat zijn werk een slechte imitatie biedt van Laurence Ster-
nes A Sentimental Journey (1768). In een scherp artikel in De Lantaarn voor 1792 rea-
geert Van Woensel op die aantijgingen.58 Hij typeert de critici van de Monthly Review 
daarin onder meer als

eene partij hijpocrieten, die, voor duizend guldens, vijftigmaal ’s jaars tegen hun gewee-
ten spreeken, die zich een onverdienden naam van heiligheid zoeken te verwerven, door 
onschuldigen te molesteeren met hunnen huichelachtigen ijver, of eene partij neuswijze 
fijnbaarden [strenggelovigen] naar den mond te praaten59

Op deze gronden diskwalificeert Van Woensel de recensenten als serieus te nemen 
critici. Niettemin neemt hij in het vervolg van zijn artikel veel ruimte om hun kritiek-
punten inhoudelijk te weerleggen, waarbij hij eenzelfde soort scherpe taal gebruikt 
als in het bovenstaande citaat. Om slechts één voorbeeld te geven: als reactie op de 

omdat hij dit werk aanbiedt aan de Nationale Vergadering, die hier melding van maakt in hun notulen. (Dag-
verhaal (dl. 1), 30 mei 1796: 597)
55 De zaak rond deze vertaling zoals we die kunnen reconstrueren op grond van het ‘Noodig bericht’ van Van 
Nooten verloopt als volgt: hijzelf zou voor uitgever Wouter Brave (Amsterdam) deze vertaling maken, maar er 
blijkt ook al voor geadverteerd door uitgever Johannes Allart. Van Nooten poogt vervolgens met Allart in contact 
te komen om hierover te overleggen, maar dit lukt niet. Bovendien heeft hij het idee dat zijn vertalingsplan sterk 
afwijkt van dat van Allart. Vervolgens gaat Van Nooten aan de slag met vertalen. Hij staat reeds op het punt van 
drukken als blijkt dat Isaac van Cleef in Den Haag ook deze vertaling wil uitgeven. Die laatste blijkt het vertaal-
recht van Allart overgekocht te hebben. Van Cleef meldt vervolgens dat voor hem Van Woensel aan de slag zal 
gaan. Brave gaat daarop overleggen met Van Woensel, maar deze stelt zich kennelijk onredelijk op. Ten slot-
te koopt Brave het vertaalrecht dan weer over van Van Cleef, waardoor Van Nooten sowieso in zijn recht staat. 
(Smith 1796: i-vii, pagina’s ingevoegd tussen p. xvi en xvii van de voorrede) Een saillant detail is dat in dezelfde 
aflevering van de Haarlemse Courant waarin Van Woensel zijn advertentie plaatst (25 augustus 1796), tevens een 
advertentie voor Van Nootens vertaling te vinden is.
56 Van Woensel is zelf nooit op deze affaire teruggekomen in zijn teksten en zijn vertaling van The Wealth of 
Nations is voor zover bekend ook nooit verschenen. Het is zelfs de vraag of Van Woensel de vertaling ooit echt 
gemaakt heeft, aangezien de advertentie alleen het plan daartoe aankondigt.
57 Monthly Review 6 (1791): 518-527.
58 ‘Die kaatst, moet de bal verwachten, of dank-schrijven aan Mr. Monthly Review’. (De Lantaarn voor 1792: 
154-161)
59 Idem, 155.
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twijfel van de Monthly Review over bepaalde uitspraken die Van Woensel in zijn Aan-
teekeningen doet over de gang van zaken aan het hof van de sultan in Constantinopel 
stelt Van Woensel: 

NB. Dit wordt den Aantekenaar, die een paar jaaren onder de Turken leefde, toegebeeten 
door iemand, die diep in de twee geheele yards of ellen, uit ’s moeders keuken was. Toen 
ik dit voor de eerstemaal las, voelde ik eene gemengde aandoening, gelijk aan die van ie-
mand, welke in twijfel staat, of hij lagchen, vomeeren [braken], de schouders ophaalen of 
opvliegen zal.60

Een jaar later is het weer raak. Het Nederlandse recensietijdschrift Vaderlandsche Let-
teroefeningen61 heeft een negatieve bespreking van De Lantaarn voor 1792 geplaatst.62 
De critici verwijten Van Woensel daarin vooral een gebrek aan eerbied voor het pu-
bliek en ‘het spotten met zulke dingen, die of waarlyk heilig zyn, of, door de grootere 
meerderheid des menschdoms, als zodanig aangezien worden’. Ook over zijn bijten-
de toon zijn ze niet te spreken.63 Van Woensel reageert op deze recensie in een arti-
kel dat alleen te vinden is in de ‘vergeten’ Lantaarn voor 1793, dat behalve dit artikel 
slechts een herdruk van het deel voor 1792 is.64 Onder de titel ‘Boter. Amurath-Effen-
di Hekim-Bachi den Vaderlandsche Letteroeffenaars Saluit’65 serveert hij hierin de re-
censenten van de Letteroefeningen genadeloos af als een stelletje droogstoppelige pro-
vincialen die bovendien, als het op oordelen aankomt, met alle winden meewaaien. 
De recensenten van Vaderlandsche Letteroefeningen worden onder meer aangeduid als 
‘luiden, wier zeetochten zich niet verder uitstrekken, dan van Haarlem op Amster-
dam’.66 Ook stelt Van Woensel: ‘En wat uw oordeel aangaat, zo uwe kurkdrooge, his-
torieque enumeratien (recensien kan men ze niet noemen) overgooten met een saus 
van oudbakken phrases, bewyzen geeven van oordeel, van smaak, van genie, geev’ ik 
’t om beter.’67

Vermoedelijk maakt Van Woensel zich met dit soort sneren niet populair in letter-
kundige kringen. Maar aangezien hij zich toch nauwelijks in die kringen ophoudt, 
ondervindt hij daarvan verder weinig hinder.68 Voor zijn loopbaan als marinearts lijkt 

60 Idem, 157-158.
61 De Vaderlandsche Letteroefeningen (1761-1876) spelen decennialang een toonaangevende rol binnen de Ne-
derlandse literatuurkritiek. Het tijdschrift heeft de reputatie behoorlijk braafjes te zijn. Over dit blad verder: Van 
den Berg & Couttenier 2009: 53-61 en Hartog 1877.
62 Vaderlandsche Letteroefeningen 1792: 531-532.
63 Idem, 532. De Letteroefeningen bespreken tevens diverse andere publicaties van Van Woensel, waaronder 
De tegenwoordige staat van Rusland (1781), zijn vertaling van Don Quichot (1802-3) en het verloren gegane werk 
Raadgeevingen voor de Gezondheid der Zeevaarenden (1804). Die eerste twee worden behoorlijk positief beoor-
deeld, de laatste juist erg negatief.
64 Zie hiervóór hoofdstuk 2, noot 15.
65 De verklaring voor de titel ‘Boter’ valt af te leiden uit de bijgaande prent, waarop een man een lege galg 
met klodders boter bestrijkt. Daarmee verwijst de prent naar het spreekwoord ‘Het is boter aan de galg’, wat 
betekent: het is vergeefse moeite. (Stoett 1923-1925: 126-127) Toegepast op de bijbehorende tekst: je critici van 
repliek dienen is vergeefse moeite (maar de auteur doet het toch). Voor een transcript van ‘Boter’, inclusief an-
notaties, zie bijlage IV.
66 De Lantaarn voor 1793: 169. 
67 Idem, 169-170. 
68 Het verschijningsverbod op De Lantaarn voor 1800 zou als een vorm van hinder gezien kunnen worden, 
maar dit verbod heeft meer te maken met Van Woensels politieke overtuigingen dan met zijn positie binnen het 
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zijn scherpe pen hem niet in de weg te hebben gestaan. Van 1778 tot aan zijn dood is 
hij, met uitzondering van de jaren dat hij in het Ottomaanse Rijk en op de Krim ver-
blijft, in publieke dienst als scheepsarts, eerst bij het admiraliteitscollege, later bij het 
departement van de marine te Amsterdam.69 In 1805 bemachtigt hij zelfs de vooraan-
staande positie van ‘doctor-generaal der marine’, een soort algemeen coördinator van 
de volksgezondheid in de Bataafse Republiek.70 

Dat zijn carrière als arts zo soepel is verlopen, komt wellicht mede omdat hij over 
goede contacten met de bestuurlijke elite beschikt. Zijn zeven jaar oudere broer Joan 
is een hooggeplaatste militair, die onder meer als kapitein-ter-zee bij de Slag bij de 
Doggersbank in 1781 betrokken is.71 Joan is op zijn beurt goed bevriend met de be-
kende admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen. Van Kinsbergen is een vertrouweling 
van stadhouder Willem V en geniet veel aanzien vanwege zijn bewezen kwaliteiten 
als zeeofficier.72 Pieter heeft Van Kinsbergen ook persoonlijk gekend. In de jaren 1770 
verblijven beide heren tegelijkertijd aan het hof van Catharina de Grote in St. Peters-
burg. Het ligt voor de hand dat Van Woensel zijn aanstelling in vaste dienst bij de ma-
rine niet in de laatste plaats dankt aan deze connecties. Dit betekent overigens niet dat 
we aan zijn medische kwaliteiten hoeven te twijfelen. De experimenten met kwik als 
medicijn tegen de kinderpokken die hij doet tijdens zijn verblijf aan het hof van Ca-
tharina de Grote in de jaren 1770 worden positief ontvangen door de op dat moment 
zeer prestigieuze Société Royale de Médecine in Parijs.73 Zijn methode om de pokken 
te bestrijden met behulp van kwik is ook vrij succesvol, maar raakt al tijdens zijn leven 
achterhaald door de uitvinding van de zogeheten variolatie (inenting met koepokstof ) 
door de Britse arts Edward Jenner.74

Onduidelijk is hoe de arts Van Woensel in 1796 kortstondig in de wereld van de di-
plomatie belandt, wanneer hij in de zomer van dat jaar door de Commissie voor de 
Buitenlandse Zaken van de Nationale Vergadering wordt uitgezonden naar St. Peters-
burg als ‘Correspondent & Agent Secret’ om inlichtingen te verzamelen over de poli-
tieke en militaire koers van Rusland.75 Deze inlichtingen zijn van belang omdat Rus-

literaire veld. Zie over dit verschijningsverbod verder hoofdstuk 5.
69 Dat Van Woensel deze functie tot aan zijn dood heeft vervuld, blijkt uit de inventaris die wordt opgemaakt 
na Van Woensels overlijden. Hierin wordt vermeld dat hij bij zijn dood nog geld tegoed heeft vanwege zijn func-
tie als ‘medicina doctor bij het Departement der Marine te Amsterdam’. (ga Den Haag, notarieel archief, inv.nr. 
5808, akte 298) Over de organisatie van de marine omstreeks 1800, zie verder: http://www.defensie.nl/marine/
cultureel/geschiedenis_van_de_marine/ 
70 De functie van ‘doctor-generaal der marine’ wordt nieuw gecreëerd door Rutger Jan Schimmelpenninck, 
op dat moment raadspensionaris van de Bataafse Republiek, in samenspraak met Van Woensel zelf en minis-
ter van marine C.H. Ver Huell. Zie verder: Swarte 1984: 55-61. Over Schimmelpenninck verder: Hagen 2012.
71 Over Joan van Woensel verder: nnbw 3: 1482-1483.
72 Over Van Kinsbergen verder het proefschrift van R.B. Prud’homme van Reine (1990).
73 Deze experimenten vinden hun weerslag in de verhandeling Nouvelles expériences faites avec le mercure dans 
la petite vérole, lesquelles démontrent la vertu spécif ique dans cette maladie, die verschijnt in 1780. Deze tekst wordt 
vertaald naar het Engels, Duits en Russisch, waaruit evenzeer blijkt dat de contemporaine medische wereld be-
lang hecht aan Van Woensels activiteiten als geneeskundig onderzoeker.
74 Zie verder over Van Woensel als medisch onderzoeker Bakker 2008: 40-45.
75 De correspondentie van de Commissie met Van Woensel is terug te vinden in na Den Haag, Archief Bui-
tenlandse Zaken 1795-1813 (2.01.08), inv.nr. 396, die van Van Woensel met de Commissie in idem, inv.nr. 317. 
De aanduiding ‘Correspondent & Agent Secret’ is afkomstig van de Commissie. In een ongepubliceerde doc-
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land op dat moment een coalitie vormt met Engeland, dat in oorlog is met Frankrijk, 
dat weer een bondgenoot is van de Bataafse Republiek.76 Waaraan Van Woensel zijn 
benoeming tot geheim agent in dienst van de Bataafse overheid dankt, staat niet geno-
teerd, maar het ligt voor de hand dat zijn bekendheid met Rusland en St. Petersburg 
hierbij een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat hij de binding van vrouw en kinderen 
mist, kan als een bijkomend voordeel beschouwd worden. 

Helaas is de missie niet zo’n groot succes. Al kort na Van Woensels aankomst over-
lijdt Catharina de Grote, waardoor er een tijdelijk machtsvacuüm ontstaat. Als ver-
volgens Paul I in het voorjaar van 1797 de nieuwe tsaar wordt, verplaatst het hof zich 
tijdelijk naar Moskou voor de kroningsfestiviteiten. Deze gebeurtenissen belemme-
ren Van Woensel in zijn zoektocht naar informatie.77 In het voorjaar van 1797 wordt 
hij ook nog ziek. Hij verzoekt daarop zijn opdrachtgever of hij van zijn post ontheven 
mag worden, maar die is hem voor: nog voor Van Woensels verzoek haar heeft be-
reikt, besluit de Commissie voor de Buitenlandse Zaken in een besloten vergadering 
deze missie voor beëindigd te verklaren, aangezien het nut ervan niet langer opweegt 
tegen de kosten die ermee gemoeid zijn.78

Ondanks dit magere resultaat komen we de naam van Van Woensel een jaar la-
ter opnieuw tegen binnen een diplomatieke context. Volgens de biografische schets 
van Halbertsma is Van Woensel in Parijs als spion in dienst geweest van Rutger Jan 
Schimmelpenninck.79 Als dat klopt, dan zouden deze spionageactiviteiten plaats 
hebben moeten vinden tussen de zomer van 1798 en het najaar van 1800, wanneer 
Schimmelpenninck als ambassadeur van de Bataafse Republiek gestationeerd is in 
Parijs.80 In het archief van het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek bevindt 
zich daarnaast de aantekening van een paspoort, uitgegeven in augustus 1798, voor 
‘Pierre van Woensel, med. Doctor geb. te Haarlem. Naar de Fransche republiek – 3 
maanden’.81 Deze aantekening bakent de periode nog iets specifieker af tot het najaar 
van 1798. Dat Van Woensel in Parijs spionageactiviteiten heeft verricht, lijkt echter 
gezien de politieke omstandigheden van dat moment zeer onwaarschijnlijk. Frank-
rijk is een bondgenoot van de Bataafse Republiek, de twee staten beschouwen elkaar 
als ‘zusterrepublieken’.82 In een dergelijke situatie valt er weinig te spioneren. In haar 
recente biografie van Rutger Jan Schimmelpenninck suggereert Edwina Hagen dat 
Pieter van Woensel behoort tot het ‘team van medewerkers’ dat Schimmelpenninck 

toraalscriptie over Pieter van Woensel uit 1984 (UvA, vakgroep Neerlandistiek) behandelt J.L. Swarte deze epi-
sode uit diens leven uitvoerig en minutieus. (Zie Swarte 1984: 35-53) Helaas is Swarte na zijn afstuderen nooit 
verdergegaan met dit onderzoek.
76 Swarte 1984: 38.
77 Vgl. Van Woensels brief aan de commissie van 7 maart 1797 (na Den Haag, Archief Buitenlandse Zaken 
1795-1813 (2.01.08), inv.nr. 317).
78 Zie de (geheime) notulen van de Commissie voor de Buitenlandse Zaken, no. 172. (na Den Haag, Archief 
Buitenlandse Zaken 1795-1813 (2.01.08), inv.nr. 48)
79 Halbertsma, ‘P. van Woensel’, 2.
80 Vgl. Hagen 2012: 115-140.
81 na Den Haag, Archief Uitvoerend Bewind (2.01.01.04), Brieven Inwendige Politie – augustus 1798, inv.
nr. 324.
82 Over het verschijnsel van de zusterrepublieken in de late achttiende eeuw, zie verder Santing 2002, een 
bundel uitgekomen naar aanleiding een congres over dit onderwerp dat in 1998 plaatsvond aan het Nederlands 
Instituut in Rome.
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als ambassadeur in Parijs om zich heen verzamelt en dat Van Woensel voor hem als 
‘intellectuele sparringpartner’ fungeert.83 Dit is goed mogelijk, maar wat Van Woen-
sel precies in Parijs heeft gedaan in 1798 blijft al met al schimmig, evenals de vraag of 
zijn bezoek aan de Franse hoofdstad slechts tot deze ene periode beperkt bleef, of dat 
hij in de periode tot aan 1800 regelmatig tussen de Bataafse Republiek en Frankrijk 
heen en weer heeft gereisd.84 In elk geval wijst alles erop dat het contact tussen Van 
Woensel en Schimmelpenninck in de jaren na 1800 goed is. Het is Schimmelpen-
ninck die Van Woensel in 1805 zijn baan als ‘doctor-generaal der marine’ bezorgt.85 
Ook bevinden zich in de nalatenschap van Van Woensel enige portretten van de fami-
lie Schimmelpenninck.86

Schimmelpenninck kan gelden als een hooggeplaatste bestuurder. In de jaren 1805-
06 is hij zelfs het staatshoofd van Nederland. Van Woensels goede verstandhouding 
met hem in het laatste decennium van zijn leven sluit daarmee mooi aan op zijn al 
veel oudere vriendschap met admiraal Van Kinsbergen.87 Beide gevallen tonen aan 
dat Van Woensel zich tijdens leven op z’n minst bij vlagen dicht bij het centrum van 
de bestuurlijke macht heeft bevonden. Die sociale positie staat op gespannen voet met 
zijn imago van excentriekeling. Van Woensels portret en zijn zelfreflectieve uitspra-
ken in De Lantaarn en andere teksten zetten hem neer als een buitenstaander, maar 
in de praktijk blijkt hij behoorlijk aan te schuren tegen het ‘establishment’. Deze para-
dox in Van Woensels publieke leven wil ik in het vervolg van dit hoofdstuk nader ana-
lyseren en in verband brengen met zijn satirische praktijk.

Excentriekelingen

Aan vreemde snuiters zoals Van Woensel heeft de Nederlandse achttiende eeuw geen 
gebrek. Hendrik Doedijns, Jacob Campo Weyerman, Willem van Swaanenburg, Fran-
ciscus Lievens Kersteman, het zijn stuk voor stuk voorbeelden van auteurs die zich-
zelf buiten de gevestigde orde plaatsen en onder hun tijdgenoten de reputatie van 
excentriekeling hebben.88 Ook bedienen ze zich regelmatig van satire, waarbij het tijd-

83 Hagen 2012: 131-132. Zij verwijst hierbij naar de moderne editie van De Lantaarn bezorgd door André Ha-
nou (Van Woensel 2002) en naar mijn masterscriptie. (Nieuwenhuis 2008) 
84 Redenen om aan te nemen dat Van Woensel in de jaren rondom 1800 regelmatig in Parijs is geweest, zijn 
het gebrek aan informatie over zijn verblijfplaats en professionele bezigheden in deze periode en het feit dat in 
het voorwoord van De Lantaarn voor 1798, gedateerd op 26 augustus 1797, wordt gerept van ’een kort aanstaande 
spring-togtje na de hoofdstad der Fransche Republiek’ (vi), wat suggereert dat Van Woensel in ieder geval twee 
reizen naar Parijs heeft gemaakt: een in het najaar van 1797 en een in het najaar van 1798.
85 Zie hiervóór noot 70.
86 De portretten worden vermeld in de boedelinventaris van Van Woensel (zie hiervóór noot 69), waarin spra-
ke is van ‘vier portretjes van de familie Schimmelpenninck’.
87 In 1804 draagt Van Woensel zijn boek Rusland beschouwd op aan Van Kinsbergen, waarbij hij gewag maakt 
van een dan inmiddels veertig jaar oude vriendschap. (Van Woensel, Rusland beschouwd, i [ongenummerd])
88 Over Doedijns, zie verder Hanou 2005. Over Weyerman verschenen talloze artikelen, met name in het 
tijdschrift van de stichting die in 1977 is opgericht ter ere van deze kleurrijke achttiende-eeuwer, de Medede-
lingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (1978-…). Het proefschrift van Elly Groenenboom-Draai (1994) 
biedt daarnaast ook veel informatie over Weyerman. Over Van Swaanenburg, zie verder Van Lamoen 1985, over 
Kersteman: Altena 2002.
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schrift hun favoriete uitingsvorm is. Doedijns is verantwoordelijk voor de Haegsche 
Mercurius (1697-1699), dat als het eerste ‘echte’ tijdschrift van Nederland kan worden 
beschouwd.89 Weyerman schrijft onder meer het tijdschrift De Rotterdamsche Hermes 
(1720),90 Van Swaanenburg De vervrolykende Momus, of koddige berisper (1726-1727).91 
Kersteman publiceert een schandaalbiografie over zijn voorganger Weyerman, Zeld-
zaame levens-gevallen van J.C. Wyerman (1756).92 De genoemde auteurs leiden vaak 
een turbulent leven van twaalf steden en dertien ambachten. Twee van hen bren-
gen zelfs een deel van hun leven door in de gevangenis, vanwege chantagepraktijken 
(Weyerman) en oplichting (Kersteman).93

Die laatste observatie maakt duidelijk dat deze auteurs weliswaar diverse gelijke-
nissen vertonen met Van Woensel, maar toch ook op tenminste één punt van hem 
verschillen. Uit de vorige paragraaf bleek dat het buitenstaanderschap van Van Woen-
sel paradoxaal is: hij stelt zich enerzijds op als een zonderling en gedraagt zich soms 
recalcitrant, maar anderzijds schurkt hij in de dagelijkse praktijk behoorlijk tegen 
de sociale elite van zijn tijd aan. Bij figuren als Weyerman en Kersteman ligt dit an-
ders. Zij leven daadwerkelijk in de marge van de samenleving. Kersteman heeft wel 
gestudeerd, rechten, maar maakt deze studie in eerste instantie niet af en bekleedt 
ook nooit een officiële functie in de juridische sector.94 Weyerman is een notoire sja-
cheraar, die naast zijn schrijverschap onder meer handelt in kunst.95 Excentriciteit is 
voor beide heren niet alleen een pose, maar ook een harde realiteit. Deze auteurs zijn 
maatschappelijke randfiguren.

Die marginale maatschappelijke status danken Weyerman en de zijnen mede aan 
het feit dat ze – voornamelijk – leven van de pen; het zijn broodschrijvers. Die aan-
duiding, ‘broodschrijvers’, heeft een negatieve bijklank. Hij geeft aan dat schrijven 
voor geld in de vroegmoderne tijd als een afkeuringswaardige praktijk wordt gezien. 
Tot ver in de negentiende eeuw overheerst binnen de literaire wereld in Nederland 
het idee dat schrijven iets is dat je voor de eer doet, een bezigheid die je uitvoert naast 
je ‘echte’ beroep als hooggeplaatste ambtenaar (Constantijn Huygens) of winkelier 
(Joost van den Vondel).96 Wie wel schrijft om van te leven wordt gezien als een princi-

89 Vgl. Hanou 2005: 70.
90 Online raadpleegbaar via de dbnl in de moderne editie Weyerman 1980, bezorgd door Adèle Nieuweboer. 
Van het werk van Weyerman zijn nog diverse andere moderne tekstedities verschenen. Voor een overzicht, zie: 
http://www.weyerman.nl/overig/tekstedities-weyerman/ 
91 Online raadpleegbaar via de dbnl. Er verscheen ook een bloemlezing van zijn werk in 1986, bezorgd door 
André Hanou. Zie Van Swaanenburg 1986.
92 Deze tekst is heruitgegeven in een moderne editie, bezorgd door Rietje van Vliet. Deze editie (Kersteman 
1994) is online raadpleegbaar via de dbnl.
93 Over schrijvers in gevangenschap in de achttiende eeuw, zie ook de bundel Achter slot en grendel (De Haas 
2002).
94 http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/auteurs/lg18051.html [Marleen de Vries]
95 http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/auteurs/lg18063.html [Marleen de Vries]
96 De professionalisering van het schrijverschap vindt in Nederland relatief laat plaats. Met name in Groot-
Brittannië is hier al veel eerder, namelijk in de vroege achttiende eeuw, sprake van. Zie verder Ham en Nieu-
wenhuis 2013: 3-4. De situatie waarin schrijven voor de eer de toon aangeeft ontstaat tijdens de Renaissance en 
wordt gestut door het zogeheten patronagesysteem, waarbij dichters in hun levensonderhoud worden voorzien 
door vorsten, andersoortige adellieden of rijke patriciërs, in ruil waarvoor ze gedenkwaardige gebeurtenissen 
van deze weldoeners luister bijzetten met hun poëzie. Zie over het patronagesysteem Geerdink 2012: 13-15. De 
studie van Geerdink biedt tevens een goed praktijkvoorbeeld van het functioneren van dit schrijven voor de eer 
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peloze opportunist die zich in zijn keuze van wat hij schrijft laat leiden door de wen-
sen van het grote publiek en/of zijn opdrachtgever. Broodschrijvers worden geassoci-
eerd met de diverse pamflettenoorlogen waarover ik in hoofdstuk 1 sprak en fungeren 
daarbinnen als huurlingen, die hun scherpe propagandistische pen ten dienste stel-
len van degene die hen betaalt.97 Het zijn in die zin eigenlijk per definitie maatschap-
pelijke buitenstaanders.98

Pieter van Woensel is geen broodschrijver. Hij verdient zijn geld als arts en doet 
het schrijven ‘erbij’. Zijn oeuvre is dan ook een stuk kleiner dan dat van bijvoorbeeld 
Weyerman. Maar ook als hij wel een broodschrijver was geweest, was de situatie voor 
hem anders geweest dan voor iemand als Weyerman. Dit blijkt uit de gevallen van 
Van Woensels tijdgenoten Gerrit Paape en het schrijversduo Betje Wolff en Aagje De-
ken.99 De laatste drie zijn te zien als broodschrijvers, maar aan hen kleeft in veel min-
dere mate het stigma van principeloze opportunisten dan aan hun voorgangers uit de 
eerste helft van de achttiende eeuw. Omstreeks 1800 lijkt er in Nederland een nieuwe, 
meer eervolle vorm van broodschrijven te ontstaan, die mogelijk wordt gemaakt door 
een toename van het lezerspubliek.100 Die toename leidt ertoe dat schrijven als beroep 
rendabel kan zijn, zonder dat je als auteur je pen aan om het eender wie hoeft te le-
nen. Auteurs als Wolff en Deken combineren een commerciële insteek met het bena-
drukken van hun belangeloosheid als schrijvers: met hun boeken willen zij het alge-
meen nut dienen, niet het grote publiek of hun opdrachtgever naar de mond praten.101 
Ze staan voor een zekere onafhankelijkheid.102

In dit licht krijgt ook de profilering van een auteur als excentriekeling vanaf de late 
achttiende eeuw een andere betekenis. Waar bij Weyerman en de zijnen nog geldt dat 

in Nederland in de zeventiende eeuw aan de hand van de casus Jan Vos.
97 Over de rol die broodschrijvers spelen binnen pamflettenoorlogen, zie verder Harms 2011.
98 Naar het verschijnsel van de broodschrijver bestaat eigenlijk nog geen gedegen algemene studie, in Ne-
derland noch daarbuiten. In Nederland doet hij omstreeks 1650 zijn intrede. Een van de vroegste voorbeelden 
vormt de Utrechtse boekhandelaar Simon de Vries, wiens leven en werk nader worden behandeld in Baggerman 
1993. Casestudies naar afzonderlijke broodschrijvers zijn wel regelmatig verricht. Het voornoemde tijdschrift 
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman biedt diverse voorbeelden van dergelijke casestudies.
99 Omdat Paape elders in dit proefschrift al regelmatig aan bod komt, laat ik hem in dit verband verder buiten 
beschouwing. Het broodschrijverschap ‘nieuwe stijl’ waar verderop in deze alinea gewag van wordt gemaakt, is 
ook op hem goed toepasbaar, zoals mag blijken uit het verloop van zijn schrijverscarrière zoals dat beschreven 
staat in Altena 2012.
100 Vgl. Kloek & Mijnhardt 2001: 81-82. Voor een gedetailleerde behandeling van de ontwikkelingen in de 
lees cultuur in Nederland in de achttiende eeuw, zie De Kruif 1999.
101 Veelzeggend voor die belangeloosheid is het voorwoord bij hun Economische liedjes uit 1781, gericht aan de 
‘Welmeenende medeburgers’. Hierin stellen zij: ‘Elk moet wat doen ter bevordering van het algemeene welwe-
zen. Laaten wy, in vredes naam, die affaire opnemen, en, ter liefde van ons Vaderland, het Rymwerk beginnen.’ 
(Economische liedjes, xiii) Dat intussen ook commerciële afwegingen een rol spelen, blijkt wanneer de verkoop 
van Cornelia Wildschut (1793-96) tegenvalt en uitgever Van Cleef (dezelfde die ook met De Lantaarn in verband 
te brengen valt; zie hoofdstuk 2) daarop besluit om het honorarium van zijn voormalige sterauteurs substantieel 
te verlagen. Deze actie leidt tot een bekoeling in de relatie tussen Van Cleef en de twee schrijfsters, die tot dan 
toe erg vriendschappelijk was. Zie verder Buijnsters 1984: 303-304.
102 Deze onafhankelijke opstelling brengt hen tevens in verband met de figuur van de moderne intellectu-
eel, die zich vanuit een zeker verantwoordelijkheidsgevoel als kritische geest manifesteert in het publieke debat 
middels journalistieke en literaire publicaties. In een recent artikel betoogt Marleen de Vries dat deze figuur in 
Nederland juist in de Bataafse tijd zijn intrede doet, waarbij ze onder andere ook Van Woensel noemt als een 
voorbeeld van zo’n moderne intellectueel, naast bijvoorbeeld R.M. van Goens, Willem Bilderdijk, Rhijnvis Feith, 
Gerrit Paape, Paulus van Hemert en Bernardus Bosch. (De Vries 2013)
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hun excentriciteit vooral het product is van hun marginale sociale status, wordt hij bij 
laat-achttiende-eeuwse broodschrijvers meer poëticaal: de auteur geeft ermee aan dat 
hij zich autonoom ten opzichte van het publiek wil opstellen. Tegelijkertijd staat die 
onafhankelijkheid onder druk van het feit dat de schrijver geld wil verdienen met zijn 
werk en het publiek in dat opzicht zijn broodheer is. Dit spanningsveld tussen auto-
nomie en afhankelijkheid zal het professionele schrijverschap in de daaropvolgende 
twee eeuwen blijven bepalen.103

Het toenemende leespubliek is uiteindelijk eerder een randvoorwaarde dan de oor-
zaak van het ontstaan van voornoemde autonomistische tendensen die zich in de 
late achttiende eeuw onder Nederlandse schrijvers voordoen. Inhoudelijk vinden deze 
tendensen hun oorsprong in enkele filosofische ontwikkelingen die zich in de tweede 
helft van de achttiende eeuw in West-Europa voltrekken.

Een sleutelfiguur in dit verband is Jean-Jacques Rousseau.104 Deze beroemde Frans-
Zwitserse denker neemt een bijzondere positie in binnen de achttiende-eeuwse fi-
losofie. Aan de ene kant maakt hij deel uit van de beweging van verlichte philosop-
hes. Hij bevindt zich in de jaren 1740 in Parijs in de kringen van deze philosophes en 
schrijft onder meer enkele bijdragen aan het Verlichtingsproject par excellence: de 
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772) van 
Denis Diderot en Jean le Rond d’Alembert. Aan de andere kant lijkt hij, vooral later 
in zijn leven, eerder een pre-Romanticus te zijn, wanneer authenticiteit een centraal 
begrip wordt in zijn denken en hij zijn persoonlijkheid op het exhibitionistische af 
blootgeeft in de Confessions, geschreven tussen 1765 en 1770, maar pas na zijn dood in 
de jaren 1780 uitgebracht.105 Net als bij Van Woensel is bij hem een spanningsveld tus-
sen excentrieke zelfprofilering op papier en feitelijke sociale inbedding te zien. Rous-
seau koketteert met zijn excentrieke gedrag en zijn status als buitenstaander, maar 
is tegelijk een gerespecteerd denker, wiens ideeën hoge ogen gooien. Zowel zijn Du 
contrat social (1762) als Émile, ou de l’éducation (1762) zijn erg invloedrijk geweest.106

Rousseau vormt in veel opzichten een uniek geval, maar de cultus van het excen-
trieke die bij hem te herkennen is, past desalniettemin binnen een bredere trend. 
In Groot-Brittannië vindt tijdens de achttiende eeuw een substantiële verschuiving 

103 Vgl. Ham & Nieuwenhuis 2013. Dit artikel schetst het ontstaan van een vroege vorm van ‘autonomieden-
ken’ onder Nederlandse schrijvers, door ons aangeduid als discursieve autonomie, aan de hand van de casussen 
van Pieter van Woensel en de vroeg-negentiende-eeuwse broodschrijver J.B.D. Wibmer.
104 Voor een recente wetenschappelijke biografie van Rousseau, zie Damrosch 2005. Al wat ouder, maar ook 
nog steeds relevant is de studie van Jean Staronbinski: Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle, suivi de 
sept essais sur Rousseau (1971; Engelse vert. 1988). Specifiek over Rousseau als (literair) auteur en zijn vernieu-
wende denken over schrijverschap, waarbinnen noties als oprechheid, waarheid en verantwoordelijkheid een 
centrale rol spelen, zie Kelly 2003. Voorts verschenen in de afgelopen decennia tientallen studies over een of 
meerdere van de vele aspecten van Rousseaus werk en leven. Voor een (selectief ) overzicht daarvan, zie: http://
rousseauassociation.ish-lyon.cnrs.fr/aboutRousseau/scholarship.htm (website van de Rousseau Association).
105 Over de paradoxale verhouding van Rousseau met de philosophes, zie verder Hulliung 1994. Over Rous-
seau en authenticiteit, zie Doorman 2012. De meest recente Nederlandse vertaling van de Confessions verscheen 
in 1996, van de hand van Leo van Maris, bij de 3e dr. (2008) aangevuld met een nawoord van Fouad Laroui.
106 Du contrat social vormt een belangrijke inspiratiebron voor de Franse (en Bataafse) revolutionairen in de 
late achttiende eeuw. (Vgl. Rutjes 2012: 43-44) Émile, ou de l éducation heeft het denken over onderwijs en opvoe-
ding in West-Europa omstreeks 1800 sterk beïnvloed. (Vgl. Los 2005: 151-180)
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van culturele waarden plaats, waarbij individualiteit een steeds positievere connota-
tie krijgt.107 Excentriek zijn wordt zodoende iets nastrevenswaardigs, het volgen van 
de maatschappelijke conventies wordt meer en meer gewantrouwd.108 Laurence Ster-
nes Tristram Shandy vormt een hoogtepunt binnen deze ontwikkeling. In deze roman 
speelt excentriciteit een grote rol. De personages die erin voorkomen, zijn stuk voor 
stuk excentriekelingen. Authenticiteit, zichzelf zijn, geldt voor hen als een belangrij-
ke waarde. Het vele spreken over hobby-horses, stokpaardjes,109 door de verteller, Tris-
tram Shandy, past binnen deze nadruk op excentriciteit: personages worden in deze 
roman gekarakteriseerd op grond van hun eigenheid en uniciteit.110 Tristram Shandy 
is geschreven in dezelfde tijd als de Confessions. Dat lijkt geen toeval. Rond 1770 viert 
de excentriciteit in Europa hoogtij.

Van Woensel is hoogstwaarschijnlijk bekend met het werk van zowel Rousseau als 
Sterne.111 Van beide auteurs zijn werken terug te vinden in de veilingcatalogus die na 
Van Woensels dood wordt opgemaakt.112 Op de parallellen tussen De Lantaarn en Tris-
tram Shandy heb ik in het vorige hoofdstuk al gewezen. Er zijn ook overeenkomsten te 
zien tussen Van Woensels reisaantekeningen en Sternes A Sentimental journey. De re-
censenten van de Monthy Review wijzen hier al op, wanneer zij stellen: ‘In his abrupt 
and digressive style, he seems to have taken Sterne for his model: but ex quovis ligno 
non f it Mercurius; it is only in his faults that he resembles this lively original.’113 Ook 
latere beschouwers hebben gewezen op de algemene parallellen tussen Van Woensel 
en Sterne.114 De connectie tussen Van Woensel en Rousseau is ogenschijnlijk minder 
expliciet. In zijn Aanteekeningen verwijst Van Woensel verschillende keren naar de 
Frans-Zwitserse denker.115 Ook komt diens naam voor op de prent ‘’t Nieuwe – Licht’ 
op de vooromslag van De Lantaarn voor 1796, waar hij prijkt op een van de ruggen 

107 Vgl. Parker 2003: 211. Met name de filosofische ideeën van John Locke, George Berkeley en David Hume 
zijn voor deze verschuiving van belang geweest.
108 Idem, 211-212.
109 Hier bedoeld in de betekenis van liefhebberijen. (wnt, lemma: stokpaard, bet. 2)
110 Parker 2003: 210-211.
111 Rousseau en Sterne zijn beiden in de late achttiende eeuw in Nederland bekend. Over de receptie van 
Rousseau in Nederland, zie Gobbers 1963. Over de receptie van Sterne, zie De Voogd en Neubauer 2004.
112 Van Rousseau vinden we terug zijn Oeuvres complètes in twaalf delen (boeken in octavo, no. 1457) en Con-
fessions (idem, no. 1458), van Sterne driemaal een Franse vertaling van Tristram Shandy (boeken in octavo, no. 
1267 en 1274, appendix in octavo, no. 239).
113 Monthly Review 1791: 518. De Latijnse spreuk ‘Ex quovis ligno non fit Mercurius’ is te vertalen als: niet 
uit elk stuk hout ontstaat een Mercurius, waarmee bedoeld wordt dat niet iedereen talentvol genoeg is om het 
(intellectuele) voorbeeld dat hij navolgt te evenaren. (De Beer & Laurillard 1993: 821) De oorspronkelijke bron 
van de spreuk is vermoedelijk Apuleius’ Apologia, sectie 2, paragraaf 43. Apuleius schrijft de uitspraak daar toe 
aan Pythagoras.
114 Busken Huet maakt de vergelijking in zijn artikel over Van Woensel in De gids van 1863. (Busken Huet 
1863b: 504) Meer over dit artikel in hoofdstuk 5. Daarnaast neemt de Leidse onderzoekster F.L.W.L. Buisman-de 
Savornin Lohman in haar proefschrift uit 1939 over de invloed van Laurence Sterne op Nederlandse schrijvers 
tussen 1780 en 1840 enkele paragrafen over Van Woensel op. (Buisman-De Savornin Lohman 1939: 74-77, 82-84)
115 Aanteekeningen, dl. 1: 205-206, 235; Aanteekeningen, dl. 2: 79. Vooral frappant is de aanhaling op p. 205-206 
van deel 1, waar Van Woensel stelt over Rousseau: ‘’t Is vreemd, dat een man, die waant de binnenste schuil-
plaatzen van zijn hart te doorsnuffelen en open te leggen, ’t zelve zo weinig gekent heeft, dat hij de waare, de 
geheime beweegreedenen, die hem tot die Confessions aanspoorden, voorbij gezien heeft, de zucht namelijk om 
zonderling te zijn, de drijfveêr van de meeste zijner daaden.’ Hier brengt Van Woensel Rousseau expliciet in 
verband met de traditie van het zonderlinge.
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van de boeken die het stralende licht van de Verlichting stutten.116 Uit die referenties 
spreekt echter geen evident gevoel van verwantschap.117

Anders ligt dat met Van Woensels portret met bontmuts uit deel I van de Aanteek-
eningen, dat interessante parallellen vertoont met een geschilderd portret van Rous-
seau uit 1766. Op dit portret, van de hand van de Schotse schilder Allan Ramsay, staat 
Rousseau afgebeeld in een Armeens kostuum, bestaande uit een kaftan met bont-
kraag en een bontmuts [afb. 24].118 In de late achttiende eeuw raakt dit portret via tal-
rijke reproducties door heel Europa verspreid, waardoor ‘de bontmuts van Rousseau’ 
een algemeen bekend fenomeen wordt.119 Dit Armeense kostuum draagt Rousseau 
ook in het dagelijks leven, naar eigen zeggen vooral om praktische redenen. Vanwege 
een defect aan zijn urinewegen is hij genoodzaakt een katheter te gebruiken. De lange 

116 Zie hiervóór hoofdstuk 2 voor een nadere duiding van die prent.
117 Feitelijk impliceren beide referenties een negatief oordeel over Rousseau. In de aanhaling in de Aanteeke-
ningen die hiervoor in noot 115 werd besproken, verwijt Van Woensel Rousseau zijn zucht tot het zonderlinge. 
De prent ‘’t Nieuwe – Licht’ evoceert, in combinatie met zijn pendant ‘’t Oude – Licht’ een sceptische, ironische 
kijk op de Verlichting en daarmee ook op de verlichte filosofen en wetenschappers wiens namen op deze prent 
zijn opgenomen.
118 Dit portret bevindt zich momenteel in de National Gallery of Scotland. Zie: http://www.nationalgalleries.
org/object/NG 820. Zie over Ramsay verder Smart 1992. 
119 Kloek 2001: 166. Zie over het portret zelf, dat een duo vormt met een portret dat Ramsay tezelfdertijd van 
de Schotse filosoof David Hume maakt, verder Warburton 2002 en Fordham 2006.

Afb. 24   Allan Ramsay, Por-
tret van Jean-Jacques Rous-
seau. 1766. Olieverf op doek, 
74,9 x 64,8 cm. Edinburgh: 
Scottish National Portrait 
Gallery.
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en ruim vallende kaftan maakt het gebruik van die katheter ook buitenshuis mogelijk 
en zorgt er zodoende voor dat de filosoof minder aan zijn slaapkamer gebonden is.120 
Door zijn omgeving wordt deze dracht echter in de eerste plaats opgevat als een mid-
del waarmee Rousseau zijn excentriciteit wil tonen.121 De afbeelding van Van Woen-
sel met een bontmuts en -mantel op het portret van Wagenaar uit 1791 kan geïnter-
preteerd worden als een allusie op Ramsays schilderij en daarmee als poging van Van 
Woensel om zichzelf als een Nederlandse Rousseau te presenteren. Daarnaast ligt het 
voor de hand dat ook zijn bijzondere band met Rusland, vanwege zijn verblijf aan het 
hof van Catharina de Grote in St. Petersburg tussen 1771 en 1778, een rol heeft ge-
speeld in zijn keuze zich op deze manier te laten afbeelden.

Van Woensel is niet de enige die in de late achttiende eeuw in Nederland met een 
bontmuts opduikt. In zijn Vrolijke Reis van een Engelschman, door Holland (1796) voert 
Gerrit Paape een personage op dat luistert naar de naam Dr. Schasz en dat een bont-
muts en dito mantel draagt.122 Dr. Schasz is tevens het pseudoniem waaronder Paape 
verschillende van zijn teksten publiceert, waaronder de Reize door het aapenland.123 Al-
tena leest het verschijnen van dit personage in de Vrolijke Reis dan ook vooral als een 
zelfreferentie van Paape, in tegenstelling tot Joost Kloek, die meent dat het hier een 
directe verwijzing naar Rousseau betreft.124 Een derde mogelijkheid, die zich in het 
licht van mijn vertoog hier opdringt, is dat Paape met dit personage naar zichzelf ver-
wijst in de rol van excentriekeling, waarbij de connotatie bontmuts-excentriekeling ge-
grond is in de Rousseauaanse traditie van excentriciteit waarvan Ramsays portret het 
icoon vormt.

De traditie van het excentrieke in de achttiende eeuw valt terug te voeren tot de klas-
sieke cynici. Deze kwamen in het vorige hoofdstuk al aan bod in het kader van de re-
latie die er te leggen valt tussen het cynisme en De Lantaarn.125 Ik meldde toen dat 
het cynisme onder Verlichtingsdenkers als Wieland en Diderot geliefd is, vanwege de 
ontmaskerende pretentie die het heeft, die goed aansluit bij de idealen van deze den-
kers. Louis Shea, die in haar studie The Cynic Enlightenment (2010) de relatie tussen de 
verlichte philosophes en het klassieke cynisme onderzoekt, plaatst bij deze onderlinge 
verwantschap wel een belangrijke kanttekening. Zij constateert dat de philosophes het 
cynisme weliswaar waarderen, maar dat ze tegelijk pogen de beweging te zuiveren 
van zijn ruwe kanten, om er zo een zekere eerbaarheid aan te geven – de honden wor-
den getemd.126 Daarmee verdwijnt een cruciaal deel van de cynische erfenis uit beeld. 

120 Rousseau geeft deze uitleg in zijn Bekentenissen, boek 12. (Rousseau 2008: 663-664) Dat hij specifiek kiest 
voor een Armeense kaftan lijkt eveneens vooral een praktische reden te hebben. In Montmorency, waar in Rous-
seau op dat moment, in 1762, woont, is op dat moment toevallig een Armeense kleermaker aanwezig.
121 Vgl. Warburton 2002: 42. Ook zelf geeft Rousseau aan dat deze dracht de aandacht trekt van zijn omgeving 
en in eerste instantie zelfs een ‘storm’ ontketent. (Rousseau 2008: 664)
122 Vrolijke Reis: 109 e.v.
123 Over het pseudoniem J.A. Schasz M.D., dat in de jaren 1778-1780 door Pieter ’t Hoen wordt gebruikt en 
vervolgens vanaf 1788 door Paape wordt ‘overgenomen’, die Schasz in de winter van 1796 laat ‘overlijden’, zie 
verder het nawoord van Altena in Schasz 2007: 94-107.
124 Altena 2012: 539-540; Kloek 2001: 166.
125 Zie specifiek de subparagraaf ‘Nieuw licht’.
126 Shea 2010: 194.
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De klassieke cynicus is zowel een moralist als een schavuit, iemand die de moraal van 
de samenleving wil verbeteren door valse schijn te ontmaskeren, maar in de manier 
waarop hij dit doet de weg van de controverse kiest en zich aan de conventies van de 
goede smaak weinig gelegen laat liggen.127 De philosophes belichten slechts één zijde 
van de cynische medaille.

Jean-Jacques Rousseau vormt wat dat aangaat een ‘zuiverder’ achttiende-eeuwse 
erfgenaam van de cynici. In zijn Confessions meldt hij onder meer dat hij zich schul-
dig heeft gemaakt aan potloodventerij ten overstaan van onschuldige meisjes bij een 
waterput.128 Ook zijn verheerlijking van het primitieve en de natuur past goed binnen 
de klassieke cynische traditie en de nadruk op dierlijkheid daarbinnen.129 Collega-
filosofen als Voltaire en Diderot zien Rousseau eerder als een verworden Diogenes, 
eentje zonder lantaarn.130 In reactie daarop distantieert Rousseau zelf zich van het cy-
nisme.131 Beide houdingen zijn strategisch te duiden: de philosophes willen Rousseau 
buiten het cynisme houden om zo de beschaafdheid ervan te bewaken, Rousseau wil 
zich verdedigen tegenover de kritiek die hij vanwege zijn excentrieke gedrag te verdu-
ren heeft gekregen. Laten we die strategische overwegingen buiten beschouwing, dan 
is de connectie tussen Rousseaus excentriciteit en de cynische traditie evident.

Evenzeer evident is dat ook in het klassieke cynisme een spanningsveld tussen bin-
nen en buiten valt te ontwaren. Dat spanningsveld komt scherp naar voren in de twee 
verschillende etymologieën van de term cynicus in het Grieks. Dit woord is zowel te 
herleiden tot Kynosarges, wat de naam is van het Atheense gymnasium waar Antisthe-
nes zijn lessen geeft, als tot kyon, wat Grieks is voor hond.132 Die twee herleidingen 
corresponderen met de twee gezichten van het cynisme: enerzijds een officiële filo-
sofische school, net als Aristoteles’ lyceum, anderzijds een door de Atheners verachte 
filosofie, waarvan de aanhangers volgens hen schaamteloos zijn en een scherpe tong 
hebben.133 In het eerste geval is de cynicus in hoge mate onderdeel van het ‘establish-
ment’, in het tweede geval juist een sociale outcast. Tezamen bezorgen beide etymolo-
gieën de cynicus het dubbelzinnige karakter van een ‘outsider on the inside’, iemand 
die het imago van de buitenstaander combineert met een sociale positie die per saldo 
centraler is dan je op grond van zijn excentrieke reputatie zou verwachten. Dat dub-
belzinnige karakter is ook bij Rousseau te herkennen en bij Pieter van Woensel.

Van Woensels paradoxale excentriciteit staat aldus niet op zichzelf, maar is te ver-
binden met het klassieke cynisme en de achttiende-eeuwse cultus van het excentrie-
ke. Het fenomeen van de ‘outsider on the inside’ vormt, zo blijkt, een breed Europees 

127 Idem, 10-11. Tot het arsenaal van middelen waarmee de Cynicus zijn tijdgenoten provoceert behoort ook 
de satire. Satire en cynisme zijn dan ook al vanaf het begin met elkaar verbonden geweest. De bekendste vol-
geling van Diogenes van Sinope is Menippus van Gadara, die op zijn beurt de naamgever is van de Menippeï-
sche satire. De traditie van de Menippeïsche satire is te zien als de literaire variant van het cynisme. (Idem, 3, 6)
128 Rousseau 2008: 106-107 (boek 3).
129 Niehues-Pröbsting 1996: 340.
130 Idem, 345.
131 Idem, 343.
132 Die tweede herleiding kwam hiervoor al langs in hoofdstuk 2, waar ik wees op het idee van het cynisme 
als hondse filosofie en hoe De Lantaarn voor 1792 daarop aansluit door op het vooromslag een prent met hon-
den erop af te drukken.
133 Shea 2010: 8.
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verschijnsel met klassieke wortels. Dit fenomeen verdwijnt bovendien niet na 1800, 
maar lijkt zich in de loop van de negentiende eeuw door te ontwikkelen in de traditie 
van het autonome auteurschap, waarvan figuren als Multatuli en Lodewijk van Deys-
sel als representanten kunnen gelden.134 Binnen die traditie doen auteurs erg hun best 
zich als onafhankelijk van hun publiek te presenteren, onder meer door de rol van 
maatschappelijke en/of literaire buitenstaander aan te nemen. Tegelijk zorgt het feit 
dat zij professionele auteurs zijn, die moeten leven van de pen, ervoor dat zij noodza-
kelijkerwijs een afhankelijkheidsrelatie hebben met het publiek, dat hun broodheer 
is.135 Dit spanningsveld tussen onafhankelijkheid en afhankelijkheid is goed vergelijk-
baar met de paradox van de ‘outsider on the inside’.

De paradoxale buitenstaander

Pieter van Woensel gebruikt zijn geschriften om zichzelf als auteur te profileren. Al 
in zijn eerste publicatie, De konst van waarnemen, wordt dit duidelijk. In de voorrede 
van dit werk, die zes pagina’s telt, komen de woorden ‘ik’ en ‘my’ bij elkaar opgeteld 
49 keer voor, oftewel gemiddeld ruim acht keer per pagina. Voor een wetenschappe-
lijk getint werk in die tijd is dat relatief vaak.136 In De Lantaarn beleeft deze zelfprofi-
lering een hoogtepunt. Een artikel als ‘Nationaale Opvoeding’137 staat vol met zinsne-
den als ‘Ik herinner mij wel, hoe bijster ik, noch zeer jong zijnde, in de schik was […]’, 
‘’t Is geene vooringenomenheid, ’t is spijt, die mij de belijdenis afperst […]’, ‘Schoon 
al mijn nationaale hoogmoed mij niet veroorlooft (‘t spijt mij) mijne natie vooraan in 
den eersten rang van de bewooners der aarde te plaatzen […]’ en ‘Indien de goedaarti-
ge natuur mij vergunt de gelegenheid, om na deeze Lantaarn er noch eenige anderen 
te fabriceeren […]’.138 Het ik-perspectief overheerst, in algemene zin, in de artikelen in 
De Lantaarn. Daarnaast duikt ook een aantal keer een schrijversfiguur op in de pren-
ten in deze reeks. Dit gebeurt bijvoorbeeld op een afbeelding voorin De Lantaarn voor 
1792, waarop een grote mannenfiguur in pyjama, gezeten in een kinderstoel een twee-
de kleinere figuur met lange jas en schrijfveer in de hand in zijn vinger bijt [afb. 25].139 
Op een andere prent, voorin De Lantaarn voor 1796, zien we een man die een schrijf-
veer in zijn mond geklemd houdt zitten in een smeulend haardvuur [afb. 26].140 Hij 
heeft een gekwelde gezichtsuitdrukking en heft zijn handen omhoog. Hij zit tussen 
twee stoelen met opengeslagen boeken op het zitvlak, waarin respectievelijk de woor-
den ‘waarheid’ en ‘opinie’ te lezen zijn. Boven hem, op de rand van de schouw, prijkt 

134 Over de ontwikkeling van deze traditie binnen de Nederlandse literaire context bereid Laurens Ham (Uni-
versiteit Utrecht) momenteel een proefschrift voor.
135 Zie hierover verder Ham & Nieuwenhuis 2013. Zie ook hiervóór noot 103.
136 Ter vergelijking: de Beschryving van Guiana of de wilde kust in Zuid-America, van Jan Jacob Hartsinck, die 
twee jaar eerder uitkomt, haalt een gemiddelde van ca. 4,5 keer ‘ik’ en ‘my’ per pagina in de voorrede. Meer ge-
waagd aan Van Woensel zijn Wolff en Deken met hun Economische liedjes (1781), die in het voorwoord daarvan 
gemiddeld ook ruim acht keer per pagina ‘wy’ en ‘ons’ gebruiken.
137 Dit artikel wordt uitvoerig behandeld in hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’.
138 De Lantaarn voor 1796: resp. 3, 9, 22 en 33. (Onderstrepingen I.N.)
139 De Lantaarn voor 1792: tegenover titelpagina.
140 De Lantaarn voor 1796: tegenover titelpagina. Ik kom hierna nog terug op beide prenten.
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de spreuk ‘Ne Jupiter quidem omnibus’ – zelfs Jupiter kan het niet iedereen naar de 
zin maken. Aangezien de zelfprofilering in De Lantaarn zo manifest is, vormt hij een 
geschikt uitgangspunt voor een nadere analyse van het verschijnsel van de satiricus 
als paradoxale buitenstaander of ‘outsider on the inside’.

Het is in het kader van die analyse een relevant gegeven dat in deze reeks geschrif-
ten het woord steeds gevoerd wordt door een persona. Door zijn Lantaarn onder pseu-
doniem uit te brengen, creëert Van Woensel deze persona.141 Naast zijn eigennaam, 
die verwijst naar een persoon in de werkelijkheid, plaatst hij een tweede, die een nieu-
we, fictieve persoonlijkheid in het leven roept. Deze twee figuren staan echter niet los 
van elkaar. Omdat de persona behorend bij het pseudoniem zich presenteert als de 

141 Over pseudoniemen en hun functie binnen de literatuur schrijft Gérard Genette in zijn beroemd gewor-
den studie Paratexts. Tresholds of interpretation (1997; vertaling van het Franse origineel Seuils uit 1987), in een 
hoofdstuk dat is gewijd aan de auteursnaam. (Genette 1997: 37-54) Mijn idee over de creatie van een persona 
door middel van het gebruik van een pseudoniem ontleen ik aan dit hoofdstuk. (ald. 51)

Afb. 25   Pieter van Woensel, 
Gek bijt schrijver. 1792. Ets, 
122 x 85 mm. De Lantaarn 
voor 1792, tegenover titelpa-
gina. Exemplaar Bijzondere 
Collecties, Universiteit van 
Amsterdam, OTM: OK 62 
6664.
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auteur van het werk wordt hij onvermijdelijk sterk geassocieerd met de daadwerkelij-
ke auteur, wiens identiteit, zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, waarschijnlijk al van-
af het begin bekend is bij het publiek.142 De persona wordt zo een alter ego, dat welis-
waar niet geheel samenvalt met de reële persoon van de schrijver, maar er wel diverse 
trekken van vertoont. Het pseudoniem fungeert als een middel voor de schrijver om 
zichzelf in een bepaalde rol te positioneren.

In het geval van het pseudoniem Amurath-Effendi Hekim-Bachi gaat het daarbij in 
de eerste plaats om de rol van de buitenstaander. Het betreft een Turkse naam. Dit 
impliceert dat de persona waar we mee te maken hebben ‘van buiten’ komt. Het is 
een niet-Nederlander, concreter nog: een oosterling die de westerse samenleving on-
der de loep neemt. Binnen de achttiende-eeuwse context is dit een herkenbare set-
ting. In 1721 publiceert Charles de Montesquieu (1689-1755) zijn Lettres persanes, een 

142 Zie hoofdstuk 2, paragraaf ‘Nieuw licht’.

Afb. 26   Pieter van Woensel, 
Radeloze schrijver. 1796. Ets, 
120 x 85 mm. De Lantaarn 
voor 1796, tegenover titelpa-
gina. Exemplaar Bijzondere 
Collecties, Universiteit van 
Amsterdam, OTM: OK 62 
6665.
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roman in brieven, uitgewisseld tussen twee Perzische edelmannen die zich in Parijs 
bevinden en hun vrienden in Perzië, waarin zij de Europese cultuur van dat moment 
genadeloos fileren.143 In navolging van deze roman volgen in de loop van de achttien-
de eeuw nog vele soortgelijke publicaties, waarin westerse auteurs oosterse personae 
gebruikten om vanuit een zogenaamd buitenstaandersperspectief commentaar te le-
veren op de eigen samenleving.144 Op deze traditie hint Van Woensel met zijn Turkse 
persona Amurath.

We komen Amurath ook tweemaal tegen op een prent in zijn hoedanigheid van 
Turk. De eerste keer, voor in De Lantaarn voor 1800, zien we hem links in beeld het 
hoofd buigen en een boek met daarop de tekst ‘waarheid’ aanbieden aan een reus-
achtige slapende figuur, die van de andere kant door een gemeen kijkende regent de 
woorden ‘onwaar’ en ‘na de hel’ naar zich krijgt geslingerd [afb. 27]. Hier fungeert 
Amurath als de waarheidsbrenger ‘van buiten’ in de trant van Montesquieus Perzen, 
die de lezer (de slapende figuur), in tegenstelling tot zijn eigen bestuurders (de re-
gent), vertelt wat er werkelijk in zijn land aan de hand is. In een soortgelijke rol ko-
men we Amurath tegen op de prent die is afgedrukt in De Bij-lichter, zijnde eene uitge-
werkte verhandeling over de influenza, dat is: publieke verkoudheid. Dit is een bijlage bij 
De Lantaarn voor 1800, uitgekomen nadat deze in september 1800 uit de handel is ge-

143 Zie Montesquieu 2012 voor de meest recente Nederlandse vertaling van dit werk, incl. nawoord, van de 
hand van Jeanne Holierhoek.
144 Vgl. Goulbourne 2007: 152-153.

Afb. 27   Pieter van Woensel, De waarheidsdienaar (1). 1800. Ets, 85 x 120 mm. De Lantaarn 
voor 1800, tegenover titelpagina. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amster-
dam, OTM: OK 06-1599.
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haald door de autoriteiten vanwege het ontbreken van een auteurs- of drukkersnaam 
op de titelpagina.145 In de bijlage maakt Van Woensel zich officieel bekend als de au-
teur van De Lantaarn. Op de prent in De Bij-lichter staat de Turkse Amurath rechts in 
beeld met in zijn hand een kan met ‘oleum veritatis’ – waarheidsolie [afb. 28]. Met die 
kan vult hij een olielampje bij dat is geplaatst in een lantaarn, waarvan het deurtje aan 
de linkerkant wordt opengehouden door een Bataafse burger (met rood-wit-blauwe 
sjerp) die samen met twee anderen, zo te zien een militair (met steek en sabel) en een 
dominee (met bef ), uit alle macht poogt het licht van de olielamp uit te blazen. De lan-
taarn is geplaatst op een tafel die is bedekt met een kleed waarop de woorden ‘Regten 
van den mensch’ te lezen zijn. Net als op de prent van de slapende lezer, fungeert de 
Turkse buitenstaander hier als waarheidsbrenger, terwijl de drie vertegenwoordigers 
van de Nederlandse samenleving juist het licht van de waarheid proberen te doven.

Dit idee van de Turkse persona als middel om een buitenstaanderspositie in te ne-
men, verdient nog wel een nuancering. In de tweede helft van de achttiende eeuw is 
het Nabije Oosten onder de Europese elite hip. Na een bezoek van enkele Ottomaan-
se delegaties aan het Franse hof raakt het in de mode bij edellieden om zichzelf in 
Turkse kledij te laten portretteren.146 Een bekende schilder van dergelijke portretten 
is de Zwitser Jean-Etienne Liotard, die zelf ook verschillende keren in het Ottomaan-

145 Over dit verschijningsverbod meer in hoofdstuk 5.
146 Breukink-Peeze 1989: 136.

Afb. 28   Pieter van Woensel, De waarheidsdienaar (2). 1800. Ets, 85 x 120 mm. De bij-lichter, 
tegenover p. 193b. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 
62 6667.
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se Rijk is geweest en zijn best doet de portretten zo authentiek mogelijk te maken.147 
Men spreekt in deze jaren van een ware ‘turkomanie’. De Turk blijft daarbij nog altijd 
staan voor het exotische, maar vormt dus tegelijk een vertrouwde verschijning bin-
nen de laat-achttiende-eeuwse cultuur.148 Dit gegeven relativeert de excentriciteit van 
de persona Amurath enigszins. Zeker, de auteur profileert zich met deze persona als 
exotisch, als een buitenstaander, maar gezien de populariteit van portretteringen à 
la turque in zijn tijd is dit een vertrouwd exotisme. Van Woensel toont zich hiermee 
een outsider, maar laat tegelijk zijn kennis van toenmalige culturele conventies zien, 
waaruit dan juist weer zijn ‘insiderschap’ blijkt.

Een soortgelijke dubbelzinnigheid doet zich voor als we kijken hoe de persona Amu-
rath zich binnen De Lantaarn opstelt. Uit het vorige hoofdstuk bleek dat ambivalentie 
binnen deze reeks geschriften een kernwoord vormt.149 Die ambivalentie valt goed te 
koppelen aan de paradox tussen binnen en buiten die hier centraal staat.

Dat De Lantaarn niet gezien moet worden als de spreekbuis van een bepaalde socia-
le groep of een welomschreven politieke stellingname, maakt Amurath verschillende 
keren duidelijk. Zo stelt hij aan het begin van De Lantaarn voor 1798: ‘Men vangt de 
vliegen met honing en de gekken met vleijery. Was myne bedoeling geweest iemand 
of iets te vangen, ik zou geheel anders geschreeven hebben.’150 Met die woorden bena-
drukt de auteur zijn onafhankelijkheid: hij wil geen zieltjes winnen of het publiek van 
zijn standpunt overtuigen. Het motto dat op de titelpagina van iedere Lantaarn staat 
afgedrukt, heeft dezelfde portee. Het betreft een Bijbelcitaat, afkomstig uit 1 Thessa-
lonicenzen 2: vs. 5-6. In De Lantaarn staat dit citaat als volgt weergegeven: ‘- wy en 
hebben nooit met pluimstrykende woorden (onder u) omgegaan, gelyk gy weet, noch 
met (eenig) bedekzel van gierigheid: - - - Noch zoekende eere uit menschen, noch van 
u, noch van anderen.’151 In de context van het betreffende Bijbelboek slaan deze regels 
vooral op het feit dat de apostelen in de eerste plaats Gods woord willen uiten en er 
niet op uit zijn om mensen naar de mond te praten. In het geval van De Lantaarn gaat 
het alleen om dat laatste: de auteur wil zich niet afhankelijk maken van de gunst van 
het publiek, hij wil vrijuit spreken.152

Dergelijke uitspraken brengen De Lantaarn in verband met de notie van parrhesia, 
een filosofisch concept uit de klassieke oudheid dat staat voor de vrijmoedigheid van 
spreken, de durf om vrijuit de waarheid te spreken in moeilijke omstandigheden, bij-

147 Zie over hem Grijzenhout 1985.
148 Breukink-Peeze merkt wel op dat na 1750 vooral vrouwen à la turque worden afgebeeld. (Breukink-Peeze 
1989: 136-137)
149 Zie m.n. de paragraaf ‘De ambivalente Amurath’.
150 De Lantaarn voor 1798: vii [ongenummerd].
151 Bij de tweede druk van De Lantaarn voor 1792 is dit citaat niet opgenomen. In alle andere edities staat het 
wel. Het is afkomstig uit de Statenvertaling.
152 Veelzeggend is in dit verband dat Van Woensel een aantal woorden heeft weggelaten uit het oorspronke-
lijke citaat, dat in de Statenvertaling als volgt staat weergegeven: ‘Want wij hebben nooit met pluimstrijkende 
woorden omgegaan, gelijk gij weet, noch met enig bedeksel van gierigheid; God is Getuige! Noch zoekende eer 
uit mensen, noch van u, noch van anderen; hoewel wij u tot last konden zijn als Christus’ apostelen’. Het gaat 
hier om de laatste bijzin en de tussenvoeging ‘God is Getuige’. Door deze twee stukken weg te laten, plaatst Van 
Woensel de oorspronkelijk religieuze (christelijke) betekenis enigszins op de achtergrond, ten gunste van een 
meer seculiere strekking.
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voorbeeld als dienaar tegenover de koning.153 In de levensfilosofie van de cynici speelt 
parrhesia een cruciale rol. Hun provocaties en aanstootgevende gedrag uiten zij in 
naam van de parrhesia.154 Het concept speelt tevens een belangrijke rol binnen het 
vroege christendom. Het gaat er daarbij om vrijmoedig het Woord van God te uiten en 
je daarvan niet laten weerhouden door conflicterende wereldlijke visies.155 Het boven-
staande Bijbelcitaat past binnen deze christelijke invulling van de parrhesia. Het in-
nemen van een buitenstaanderspositie wordt hier gekoppeld aan een moeizame ver-
standhouding met het publiek – wie vrijuit een waarheid verkondigt die ingaat tegen 
de heersende normen en opvattingen, maakt zich niet geliefd bij zijn omgeving, zo 
luidt de boodschap, zowel van de cynici als van Paulus in zijn brief aan de christenen 
in Thessaloníki.156 De onvoorwaardelijke acceptatie door de vrijmoedige spreker van 
dit gebrek aan populariteit vormt daarbij de verzwegen consequentie. Ook Amurath 
ziet dit in. Wanneer hij op het einde van De Lantaarn voor 1798 zijn visie op de poli-
tieke actualiteit nog eens beknopt heeft samengevat, eindigt hij met te zeggen: ‘stondt 
’t geschreeven in ’t boek des noodlots, dat ik uwe goedkeuringe [voor dit werk, I.N.] 
derven moet, gelooft mij, dat ’er ook bij geschreeven staat, dat dit derven mij van geen 
hartzeer zal doen sterven.’157 Amurath zal zich er dus niets van aantrekken als men-
sen zijn mening afkeuren.

De consequenties van een onafhankelijke opstelling en het vrijmoedige spreken 
worden tevens gethematiseerd in verschillende prenten in De Lantaarn. Aan het be-
gin van deze paragraaf benoemde ik twee afbeeldingen waarop een schrijversfiguur 
staat afgebeeld: een waarin een schrijver door een grote mannenfiguur, zittend in een 
kinderstoel, in zijn vinger wordt gebeten, een andere waarop een schrijver zit in een 
smeulend haardvuur, tussen twee opengeslagen boeken met de woorden ‘waarheid’ 
en ‘opinie’ [afb. 25 en 26]. Beide prenten verbeelden een auteur die lijdt onder zijn 
publiek. De gebeten schrijver ondervindt letterlijk pijn van zijn lezer. De figuur in de 
kinderstoel is te zien als de verbeelding van het publiek, dat hier wordt neergezet als 
een kind. Op de grond zien we enkele verscheurde papieren en een kapotte spreek-
toeter liggen. De man in de kinderstoel lijkt voor deze vernielingen verantwoordelijk. 
Het publiek wil de boodschap van de (vrijmoedige) auteur niet horen. De schrijver in 
het haardvuur toont expliciet de beklagenwaardige toestand waarin een aanhanger 
van het ideaal van de parrhesia zich bevindt. Hij moet vrijmoedig de waarheid spre-
ken (het boek met ‘waarheid’, links), zonder zich aan heersende opinies te storen (het 
boek met ‘opinie’, rechts), maar het gevolg daarvan is dat hij zich de toorn van het pu-
bliek op de hals haalt. Hij brandt zich en moet vervolgens op de blaren zitten.

Met dit soort verbeeldingen meet Amurath zich het imago aan van een martelaar 

153 Voor een gedetailleerde filosofische behandeling van het concept parrhesia en het functioneren ervan bin-
nen de klassieke oudheid, zie Foucault 2004. Over het functioneren ervan in latere tijden, met name het vroeg-
zeventiende-eeuwse Engeland, zie Colclough 2005.
154 Over de betekenis van parrhesia binnen het klassieke cynisme, zie specifiek Foucault 2004: 94-110.
155 Over het functioneren van parrhesia binnen de context van Bijbel en christendom, zie verder Colclough 
2005: 77-119. Overigens zijn er ook parallellen te herkennen tussen de cynici en de vroege christenen. (Vgl. Fou-
cault 2004: 96)
156 In het geval van de cynici blijkt die boodschap vooral indirect, uit de anekdotes uit het leven van Diogenes 
van Sinope zoals ze door Diogenes Laërtius zijn opgetekend. (Vgl. Shea 2010: 12)
157 De Lantaarn voor 1798: 172.
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van het vrije woord, een luis in de pels die ondanks felle kritiek en weerstand tegen 
de stroom in blijft roeien, ten dienste van de waarheid. In flagrante tegenspraak met 
dit imago is echter zijn uitspraak aan het begin van De Lantaarn voor 1796 dat hij dit 
boekje heeft uitgegeven ‘met oogmerk om, tegen den aanstaanden winter, die volgens 
de prophezy van vader Antonio Magino158 wat bar mogt uitvallen, my een vet varken 
te koopen’.159 Hier zet Amurath zichzelf juist neer als een broodschrijver, die vooral 
schrijft uit commerciële motieven.160 Hoe zit het nou?

Voor het antwoord op die vraag biedt een passage uit het artikel ‘Van de kinder-
teelt’ uit De Lantaarn voor 1792 goede aanknopingspunten.161 Dit artikel handelt over 
de vraag in hoeverre het nemen van (veel) kinderen iets goeds is. Voordat Amurath 
die vraag beantwoordt, benadrukt hij de onafhankelijke positie die hij als auteur graag 
wil innemen. Hij stelt:

In alles behaagt mij de afwisseling. Ik haat niets meer dan ouwbakke kost. Laat anderen, 
zo ’t hun vermaakt, bewijzen, dat ’s middags om 12 uuren dag is. ’k Zal hen niet stooten 
van hun stok-paardje.162 ’t Mijne is ’t singuliere. En waarlijk raakt men ’er misschien niet 
verder meê van de waarheid (heeft dit ook een klein snuifje van verwaandheid?) dan met 
te loopen over ’t gebaande pad. In gevaar van ketterachtige waar aan de markt te brengen, 
wil ik liever van den gepriviliegeerden weg afwijken, dan rechtzinnig anderen en mij ver-
veelen. Eene behaaglijke nieuwe dwaaling is mij welkomer dan eene verlepte waarheid.163

Deze passage laat zich lezen als een mission statement, waarin Amurath aangeeft wat 
de kern vormt van zijn levensvisie en de dieperliggende gedachte achter zijn excen-
trieke opstelling openbaart. Die visie wordt, zo blijkt, bepaald door de gecombineerde 
idealen van authenticiteit en waarheidsliefde. Dat Amurath zichzelf wil zijn, authen-
tiek dus, drukt hij uit door een uitspraak als ‘’t Mijne is ’t singuliere’, waarbij ‘singu-
liere’ veelzeggend cursief gedrukt staat. Dat woord is hier vermoedelijk bedoeld in de 
betekenis van eigenaardig, vreemd, zonderling.164 Ook het bekennen van een voorlief-
de voor afwisseling en de intentie niet over de gebaande paden te lopen zijn aan dit 
streven naar authenticiteit te verbinden. Het gaat steeds om het welbewust afwijken 
van de norm. Andere mensen mogen bewijzen dat het om twaalf uur ’s middags dag 
is, Amurath verkondigt liever nieuwe, eigen ideeën. Het risico dat die ideeën indrui-
sen tegen heersende, gezaghebbende opinies neemt hij daarbij voor lief.165 Tegelijk is 

158 Verwijst naar de Italiaanse wiskundige en astronoom Giovanni Antonio Magini (1555-1617), hoogleraar 
aan de universiteit van Bologna, wiens weervoorspellingen op de lange termijn in de vroegmoderne tijd veel ge-
bruikt worden in almanakken.
159 De Lantaarn voor 1796: vi.
160 Uit de rest van het voorwoord waar dit citaat deel van uitmaakt, blijkt dat Amurath zich hier vooral wil 
distantiëren van het schrijven voor algemeen nut, dat in zijn tijd erg populair is. (Zie hiervóór hoofdstuk 2, pa-
ragraaf ‘De ambivalente Amurath’) Ik kom op dit voorwoord nog uitgebreider terug in hoofdstuk 4, wanneer ik 
De Lantaarn als een parodie op achttiende-eeuwse nutsliteratuur behandel.
161 De Lantaarn voor 1792: 143-147.
162 Het gebruik van het begrip ‘stok-paardje’ hier moet gelezen worden als een verwijzing naar Laurence Ster-
nes Tristram Shandy (9 dln., 1759-67), waarin de ‘hobby-horse’ een prominente rol speelt. (Zie vorige paragraaf )
163 De Lantaarn voor 1792: 144-145. Cursivering origineel.
164 wnt, lemma: singulier, bet. 4.
165 Vgl. bet. III van ‘ketter (i)’ in het wnt: ‘Iemand die in ’t een of ander vak van wetenschap of kunst gevoe-
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hij wel op zoek naar waarheid, blijkens de zin ‘En waarlijk raakt men ’er misschien 
niet verder meê van de waarheid (heeft dit ook een klein snuifje van verwaandheid?) 
dan met te loopen over ’t gebaande pad.’ Hier wekt Amurath de suggestie dat hij juist 
door authentiek te zijn de waarheid kan benaderen, al blijft hij ook voorzichtig: hij ge-
bruikt het woord ‘misschien’ en voegt tussen haken de vraag toe of het niet arrogant 
is te denken dat je ook door jezelf te zijn dichtbij de waarheid kunt komen.

De combinatie van het streven naar authenticiteit en waarheid zorgt ervoor dat 
Amuraths vrijmoedigheid paradoxaal is. Het is enerzijds een ernstige zaak: als een 
ware Diogenes hoopt de auteur de waarheid te bereiken door zijn eigen weg te gaan. 
Het is anderzijds ook een vorm van vertier: Amurath wil zichzelf en zijn publiek ver-
maken door van de gebaande paden af te wijken, omdat het immers maar saai is om 
te doen wat iedereen al doet en te vinden wat iedereen al vindt. In die laatste houding 
schemert ook de gekunsteldheid van Amuraths excentriciteit door. Hij speelt de rol 
van buitenstaander. Zijn zelfverbeelding als martelaar van het vrije woord in de hier-
boven besproken prenten mogen we bij nader inzien dan ook met een vette knipoog 
nemen. Amurath lijkt dergelijk martelaarschap eerder te ironiseren dan dat hij er een 
oprechte uitdrager van is.

De buitenstaander komt in De Lantaarn ook nog op een andere manier voor. In een 
prent uit De Lantaarn voor 1801 staat een man met een kaftan aan, een bontmuts op 
zijn hoofd en een kleine snor op zijn gezicht te kijken naar een kat, die vanuit een 
boom een sprong maakt richting een levensgrote dobbelsteen [afb. 29].166 Deze prent 
staat afgedrukt bij een artikel over de nabije toekomst van Europa, met name als het 
aankomt op oorlogsvoering.167 De man lijkt sprekend op het portret van Van Woensel 
door Wagenaar uit 1791. Deze prent toont de auteur als observator vanaf de zijlijn, die 
de toestand in de wereld, verbeeld door de springende kat en de dobbelsteen, gade-
slaat. De kat staat daarbij, wellicht, voor de vrijheidsdrang van de verschillende Euro-
pese volken.168 De dobbelsteen verbeeldt de onvoorspelbaarheid van het lot, de kansen 
die steeds weer keren.169 Amurath kijkt de kat, letterlijk, uit de boom. Hij aanschouwt 
wat er gebeurt zonder er zelf aan mee te doen. Hier ligt de nadruk niet zozeer op de 
impopulariteit van de buitenstaander of op zijn functie als waarheidsbrenger, maar 
op het feit dat hij een toeschouwer is van de gebeurtenissen om hem heen, in plaats 
van een deelnemer daaraan.

Diezelfde pose van toeschouwer is te herkennen bij de figuur die zich op de prent 
van de volkse vrouw met haar roeptoeter uit De Lantaarn voor 1798 helemaal achter-
in rechts in beeld bevindt [afb. 13].170 Hij heeft zijn armen over elkaar en houdt zijn 

lens, meeningen, inzichten heeft, verkondigt, verdedigt, strijdig met die welke daarin algemeen voor vast en ge-
zaghebbend gelden.’
166 De Lantaarn voor 1801 (dl. 2): tegenover p. 80.
167 Het betreft het artikel ‘Vreede of oorlog’ (De Lantaarn voor 1801 (dl. 2): 80-84.
168 In Ripa’s Iconologia komt de kat voor als teken van vrijheidsdrang binnen de verbeelding van ‘Rebellione. 
Oproer’. (Ripa 1644: 392-394) Aangezien deze prent uit De Lantaarn een illustratie vormt bij een artikel dat ‘Vree-
de of oorlog’ heet, ligt een associatie van de kat met vrijheidsdrang hier voor de hand.
169 Vgl. Ripa 1644: 576-577, waar bij de verbeelding van ‘Amicitia. Vriendschap’ de dobbelsteen genoemd 
wordt als teken van ‘het keeren en wederkeeren van de Weldaeden’.
170 Hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’ behandelt deze prent uitvoerig.
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blaasbalg met ‘Toelichting’ naast zijn gezicht. Zijn hoofddeksel vertoont enige gelij-
kenissen met een bontmuts. Ik lees hierin een verwijzing van Amurath naar zichzelf. 
In tegenstelling tot de andere mannen op de prent, verkoopt hij het volk – de vrouw – 
geen mooie praatjes; hij gebruikt zijn blaasbalg immers niet.171 Hij zingt niet mee in 
het koor van volksverlichters en -voorlichters, maar kijkt vanaf de achtergrond toe en 
biedt het publiek een toelichting op de situatie. Wederom doet Amurath het voorko-
men alsof hij geen deel heeft aan de gebeurtenissen die hij verbeeldt. Hij presenteert 
zich als de observerende buitenstaander.

Een derde voorbeeld van Amurath als toeschouwer biedt de prent ‘Intreê van’t Tro-
jaansche Paerd in Bestiania’, die hoort bij het mock-epic ‘Historie van een Trojaansch 
Paerd’, een satire op de Bataafse Omwenteling en de dubbelzinnige rol van Frankrijk 
als bevrijder en onderdrukker daarbij [afb. 30].172 Op die prent is een menigte inwo-

171 Over de vroegmoderne connotaties van de blaasbalg, zie hiervóór hoofdstuk 2, noot 185.
172 De Lantaarn voor 1800: 34-106. Deze tekst komt nader aan bod in hoofdstuk 4 en 5.

Afb. 29   Pieter van Woensel, 
Vreede of oorlog. 1798. Ets, 
120 x 85 mm. De Lantaarn 
voor 1798, na p. 174. 
Exemplaar Bijzondere Col-
lecties, Universiteit van 
Amsterdam, OTM: OK 62 
6666.N.B. Deze prent staat 
ook afgedrukt in De Lan-
taarn voor 1801 (dl. 2), tegen-
over p. 80.
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ners van Bestiania (=de Bataafse Republiek) te zien, die met veel enthousiasme een 
levensgroot Trojaans paard (=Frankrijk) binnenhaalt. Midden tussen de menigte ont-
waren we een man die niet meejuicht, maar met zijn armen over elkaar geslagen het 
spektakel om hem heen aan het observeren is [afb. 30-a, detail]. Hij draagt een tul-
band en lange jas en staat ogenschijnlijk als een eenling tussen de massa. Door deze 
Turkse dracht kunnen we hem in verband brengen met Amurath, die zich hiermee 
andermaal als de observerende buitenstaander opstelt, die zich niet laat meeslepen 
door revolutionair enthousiasme, maar zijn kalmte bewaart.

Afb. 30   Pieter van Woensel, Intreê van ’t Trojaansche Paerd in Bestiania. 1800. Ets, 120 x 240 
mm. De Lantaarn voor 1800, tegenover p. 89. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit 
van Amsterdam, OTM: OK 06-1599.

Afb. 30-a   Detail van afbeelding 30.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   134 25-11-13   10:22



De paradoxale buitenstaander    135

Evenals de rol van lijdende waarheidsdienaar is ook die van observerende toeschou-
wer in het geval van Amuraths Lantaarn paradoxaal. Dat blijkt vooral als we de stap 
maken van de geconstrueerde wereld van het vertoog van de Turkse ‘kwakzalver-ge-
neesheer’173 naar de buitentekstuele werkelijkheid, waarbinnen dit geschrift het pro-
duct is van de historische figuur Pieter van Woensel. Van Woensel is, zo bleek eerder 
in dit hoofdstuk, iemand die zich graag als excentriekeling profileert, maar die tege-
lijk aanschurkt tegen het centrum van de bestuurlijke macht, via zijn goede contacten 
met Joan Hendrik van Kinsbergen en Rutger Jan Schimmelpenninck. Als marinearts 
is hij het grootste deel van zijn leven in overheidsdienst. Als geheim agent in St. Pe-
tersburg in de jaren 1796-1997 behartigt hij actief de belangen van de Bataafse over-
heid. Hij is dus een deelnemer aan het politieke gebeuren van zijn tijd, of hij dat nu 
wil of niet. Als auteur kan Van Woensel nog wel op een zekere onafhankelijkheid bo-
gen, aangezien hij geen broodschrijver is, maar kijken we meer in het algemeen naar 
zijn positie in de publieke ruimte dan is de situatie gecompliceerder. De maker van 
De Lantaarn heeft de Nederlandse staat als broodheer, zij het in de relatief vrije func-
ties van scheepsarts en spion. Hij is weliswaar geen hardcore-ambtenaar, zoals Paape 
vanaf 1798 wordt, maar strikt genomen gaat achter het masker van Amurath toch een 
overheidsdienaar schuil.

Daar komt bij dat Van Woensels politieke ideologie bij nadere beschouwing uitge-
sprokener is dan de ambivalente retoriek van De Lantaarn doet vermoeden. In zijn 
ideeën over gewetensvrijheid en de scheiding van kerk en staat toont hij zich opval-
lend progressief. Dit blijkt onder meer uit de artikelen ‘Van de kinderteelt’, waarin 
hij geboortebeperking voorstelt,174 en ‘Van de echtscheidingen’, waarin hij de eeuwig-
heidswaarde van het huwelijk relativeert en een pragmatische omgang met echtschei-
dingen bepleit.175 Hier oogt Van Woensel als een waar kind van de Verlichting. In zijn 
denken over de politieke omwentelingen van de late achttiende eeuw is hij een stuk 
behoudender. Hij moet niets hebben van (een te grote) volksinspraak en over de re-
volutionaire idealen van vrijheid en gelijkheid is hij sceptisch.176 Tot aan de Bataaf-
se Omwenteling van 1795 is hij niet uitgesproken anti-stadhouderlijk te noemen.177 
Daarna is hij weliswaar kritisch op Willem V,178 maar tegelijk van het begin af aan 
sceptisch over het nut en de positieve waarde van de Omwenteling. Het duidelijkste 
blijkt dit in het een-na-laatste artikel van De Lantaarn voor 1798, getiteld ‘Mijne Poli-
tieke Confessie’, waar Amurath zijn politieke mening verduidelijkt, naar aanleiding 

173 Zie hiervóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’.
174 De Lantaarn voor 1792: 143-147.
175 De Lantaarn voor 1800: 148-152.
176 Zie bijv. ‘Van de vrijheid’ (De Lantaarn voor 1796: 78-81), ‘De tegenwoordige Gelijkheid Eene groote On-
gelijkheid’ (De Lantaarn voor 1798: 85-86) en ‘Is mijne natie geschikt voor eene Volks-regeering?’ (Idem, 87-94)
177 René Bakker gaat nog verder. Uit Van Woensels teksten in Monitor en de eerste delen van De Lantaarn 
leidt hij af dat de auteur schrijft ‘in dienst van de stadhouderlijke propaganda’. (Bakker 2008: 135) Die karakte-
risering is om meerdere redenen dubieus. Ten eerste is Monitor bepaald niet zo pro-stadhouderlijk als Bakker 
het doet voorkomen. (Zie hiervóór) Ten tweede zijn de teksten van Van Woensel veel te dubbelzinnig en iro-
nisch om als echte propaganda te kunnen gelden. Dat hij subsidie zou krijgen vanuit kringen rondom het hof 
voor zijn Lantaarn lijkt me eerder een bakerpraatje, in de wereld gestuurd door mensen die zijn scherpe pen 
niet kunnen waarderen, dan dat het op feiten gebaseerd is. Zie verder hoofdstuk 5 over de kritische receptie van 
De Lantaarn in de eigen tijd.
178 Vgl. De Lantaarn voor 1798: 72-73.
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van de vragen van bekenden, die wilden weten ‘“is de man vleesch of visch?”’179 Om 
die vraag te beantwoorden gebruikt hij onder meer de metafoor van de staat als ge-
bouw en stelt: ‘Schoon nu overtuigd van onze politieke armzaligheid [vóór 1795, I.N.], 
oordeelde ik voor mij ’t raadzamer in dit Staatsgebouw vol van servituuten180 voorte-
slenteren, dan ‘er veel aan te peuteren, uit vreeze van verpletterd te worden onder de 
afbraak.’181 Met andere woorden: op het oude, bestaande staatssysteem valt heel wat 
aan te merken, maar een revolutie bergt het risico in zich dat het hele systeem implo-
deert en dan zijn we nog verder van huis.

Met dit standpunt plaatst Van Woensel zich binnen de stroming van de moderate 
Verlichting, ook wel bekend als het verlicht conservatisme, waarbinnen een nadruk 
op rationaliteit, tolerantie en liberale waarden gecombineerd wordt met een afkeer 
van politiek radicalisme en de inzet van de Verlichting binnen een revolutionaire con-
text, zoals dat in de late achttiende eeuw in West-Europa gebeurt.182 De bekendste ver-
tegenwoordiger van deze stroming in Nederland is de Leidse jurist en boekverkoper 
Elie Luzac. Hij geeft werk uit van Montesquieu en Voltaire, maar is tevens een over-
tuigd orangist.183 Van Woensels goede vriend Van Kinsbergen geldt eveneens als een 
aanhanger van deze stroming.184

In het vorige hoofdstuk liet ik zien hoe de ironische, associatieve schrijfstijl van De 
Lantaarn valt in te bedden binnen de traditie van learned wit, waartoe ook het werk 
van auteurs als Swift en Sterne behoort.185 Dientengevolge is Van Woensel in literair 
opzicht evenmin een echte outsider te noemen, al maakt hij geen deel uit van ge-
nootschappen en bedient hij zich nooit van conventionele literaire genres, zoals po-
ezie of toneel. In dat opzicht verschilt hij wel van collega-satirici als Gerrit Paape en 
Arend Fokke Simonsz, wiens inbedding in de contemporaine literaire wereld, zowel 
inhoudelijk als institutioneel, sterker is. In hun gebruik van de opiniepers voor sati-
rische doeleinden en in hun beheersing van het stijlmiddel van de ironie hebben de 
genoemde auteurs en Van Woensel echter juist veel gemeen.

Pieter van Woensel wil ‘singulier’ zijn. Zijn alter ego Amurath presenteert zich in 
De Lantaarn als een excentriekeling en een buitenstaander, zij het soms met een dui-
delijke knipoog. Een echte buitenstaander is Van Woensel echter niet, noch in sociale, 
noch in politieke, noch in literaire zin. Hij is een ‘outsider on the inside’. Zijn excen-
triciteit vormt een pose, bedoeld om zijn autonomie als denker en maatschappelijk 
observator te onderstrepen.

179 Idem, 171.
180 Erfdienstbaarheden. (wnt, lemma: servituut, bet. 1) Ook bet. 2, ‘lastige formaliteiten’, is mogelijk binnen 
de context van dit citaat, maar niet duidelijk is of deze betekenis anno 1798 al bestond.
181 De Lantaarn voor 1798: 172. 
182 Over de moderate Verlichting en haar verhouding tot de radicale (Franse) Verlichting, zie verder Velema 
1993: 6-80.
183 Over Luzac als representant van het verlicht conservatisme, zie eveneens Velema 1993. Over zijn concrete 
sociale inbedding als intellectueel en boekverkoper, zie Van Vliet 2005.
184 Vgl. Prud’homme van Reine 1990: 486-487.
185 Zie hoofdstuk 2, subparagraaf ‘Wildzang’.
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Conclusie

De geschiedenis van satire laat zich in belangrijke mate vatten als een geschiedenis 
van satirici. De namen van Horatius, Juvenalis, Erasmus, Swift en Pope schieten ons 
waarschijnlijk eerder te binnen dan die van hun satirische werken. Ondanks het feit 
dat er ook veel anonieme satire bestaat, vormt de persoon van de satiricus aldus een 
factor van belang in het functioneren van satire. De casus Van Woensel bewijst dit 
evenzeer. 

Zoals ook verderop in hoofdstuk 5 nog zal blijken, hangt de receptie van Van Woen-
sels werk nauw samen met de excentrieke reputatie die hij als persoon heeft en waar 
hij zelf actief aan bijdraagt. Deze achttiende-eeuwse arts, diplomaat en schrijver pro-
fileert zich als een onafhankelijke geest, een zonderlinge vrijgezel die zich niets aan-
trekt van heersende opinies en omgangsvormen. Het feit dat hij regelmatig buiten 
Nederland verkeert, draagt bij aan dit beeld van hem als ‘vrije jongen’. In de omgang 
met zijn critici stelt hij zich op als een vileine pestkop. Zijn werkzaamheden als ge-
heim agent in St. Petersburg plaatsen hem in de schimmige wereld van de spionage. 
Middels de persona Amurath presenteert Van Woensel zich daarnaast in De Lantaarn 
in de rol van observerende buitenstaander. Hij speelt de Turkse arts die door zijn blik 
van buiten de onzinnigheden en schijnwaarheden die op dat moment in Nederland-
se samenleving te vinden zijn genadeloos ontmaskert en zo aan het Nederlandse pu-
bliek de waarheid presenteert die het van de eigen bestuurders niet te horen krijgt. 
Van Woensels Turkse persona schroomt daarbij niet het publiek tegen de haren in 
te strijken. Hij zegt wat hij te zeggen heeft en als dat de toorn van zijn omgeving op-
roept, dan zij dat zo.

Maar dit is slechts één kant van het verhaal. Als marinearts werkt Van Woensel voor 
de Nederlandse overheid. Hij heeft goede contacten met de hooggeplaatste admiraal 
J.H. van Kinsbergen en de vooraanstaande politicus en bestuurder Rutger Jan Schim-
melpenninck. Hij is zodoende een stuk nauwer betrokken bij de bestaande maat-
schappelijke orde dan je op grond van zijn excentrieke zelfprofilering zou denken. 
Dat excentrieke profiel vormt daarmee geen lege huls, maar wel eerder een (literair) 
spel dan een indicatie van zijn reële sociale positie. Van Woensel is geen zonderlinge 
broodschrijver à la Weyerman. Zijn excentrieke pose maakt deel uit van een bredere 
trend in de laat-achttiende-eeuwse cultuurgeschiedenis van schrijvers en denkers die 
zich graag als buitenstaander profileren om poëticale of filosofische redenen. Het 
gaat hier om de traditie van de ‘outsider on the inside’. Excentrieke zelfpresentatie 
dient binnen die traditie als een verklaring van onafhankelijkheid voor personen die 
in de praktijk wel degelijk deel uitmaken van het intellectuele en/of literaire milieu 
van hun tijd. De Frans-Zwitserse filosoof Jean-Jacques Rousseau kan gezien worden 
als de meest vooraanstaande – en meest radicale – vertegenwoordiger van deze tradi-
tie, die oorspronkelijk terug te voeren is tot de klassieke cynici met hun recalcitrante, 
anti-maatschappelijke levenshouding.

De traditie van de ‘outsider on the inside’ sluit goed aan bij die van de bevragende 
satire uit het vorige hoofdstuk. Een satiricus die wil bevragen en onderzoeken, heeft 
belang bij een onafhankelijke positie. Dat komt de betrouwbaarheid van zijn onder-
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zoek immers ten goede. De ambivalente, ironische toon van deze satire is bovendien 
te koppelen aan de ironische, dubbelzinnige manier waarop veel ‘outsiders on the in-
side’ hun buitenstaanderschap invullen. Ze huldigen hun excentriciteit, maar steken 
er ook de draak mee, bijvoorbeeld door zichzelf op een overdreven manier als marte-
laren van het vrije woord te presenteren. Van Woensel ziet zijn zonderlinge karakter 
niet in de laatste plaats als een bron van amusement, voor zichzelf en zijn publiek.

De pose van excentriekeling brengt satire ook in verband met de klassieke notie van 
parrhesia, de vrijmoedigheid van spreken. Het beeld van de satiricus die vrijmoedig de 
waarheid durft te spreken tegen de machthebbers van zijn tijd vormt een prototypisch 
geval van parrhesia.186 Om dit te kunnen doen moet de satiricus tegelijkertijd een out-
sider en een insider zijn. Als hij zelf actief deel uitmaakt van de macht, bijvoorbeeld 
omdat hij een politieke functie bekleedt, kan hij niet vrijuit kritiek leveren.187 Als hij 
echter een (te) grote afstand heeft tot het centrum van de macht, mist hij de inside in-
formation die noodzakelijk is om scherpe, inhoudelijke kritiek te leveren én de sociale 
contacten om zijn kritiek ook daadwerkelijk ten overstaan van de macht te uiten. De 
ideale satiricus bevindt zich dus dicht bij het centrum van de macht zonder zelf van 
dat centrum deel uit te maken.188 Pieter van Woensel voldoet aan dit profiel. 

Als Agent van Financiën Alexander Gogel in het najaar van 1801 een brief stuurt 
aan zijn naaste medewerker Elias Canneman, haalt hij om te beginnen een Frans 
spreekwoord aan, dat vertaald kan worden als ‘Iedereen is zichzelf het naast’, ter ver-
ontschuldiging van het feit dat hij de brief begint met over zichzelf te spreken, om 
dan te vervolgen met: ‘Dit zij hoe het wil, ik zal, daar Amurath doch zegt dat wij aapen 
gebleven zijn, mij er dan ook niet aan stooren, en met mij zelv beginnen.’189 Deze ter-
loopse verwijzing van Gogel naar een prent uit De Lantaarn laat zien dat men in Den 
Haag anno 1801 tot op het hoogste bestuurlijke niveau bekend is met deze uitgave. 
Dat bevestigt nog maar eens Van Woensels positie als ‘outsider on the inside’: een 
vreemde snijboon, maar wel een wiens geschriften door de bestuurlijke elite van zijn 
tijd gelezen worden. Van Woensel beheerst het spel van de excentriciteit uitstekend, 
zo blijkt. Hij weet de conflicterende rollen van onafhankelijk denker en vriend van het 
establishment op een vernuftige manier met elkaar te combineren.

186 Het idee van satire als het spreken van de waarheid tegenover machthebbers, wordt onder meer aange-
haald in Gray, Jones & Thompson 2009: 6.
187 Vanuit deze gedachte valt ook goed te begrijpen waarom Gerrit Paape zijn meest satirische werken schrijft 
in de jaren dat hij niet politiek of bestuurlijk actief is. (Vgl. Altena 2012: 588)
188 De positie van marginale insider als de ideale plek voor satirici werd ook al vastgesteld door Griffin, (1994: 
145) die een aparte paragraaf van zijn studie wijdt aan de sociaal-economische status van de gemiddelde satiri-
cus. (Idem, 141-149)
189 Van Leeuwen-Canneman 2009: 22. Met dank aan Edwina Hagen die me op het spoor van deze verwij-
zing zette.
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4 Parasieten
   Mediaal spel en parodie in toverlantaarns 

en Lantaarn

Introductie

Op 25 september 2008 verschijnt op de website De Speld (http://www.speld.nl/) een 
bericht met als titel ‘Willem van Oranje was bekeerde moslim’.1 De auteur is een ze-
kere Steven van der Jagt. Het bericht gaat over een binnenkort te verschijnen proef-
schrift van de Leidse historicus Tjalling Wenselaar, waaruit zou blijken dat Willem 
van Oranje de laatste twee jaar van zijn leven praktiserend moslim was. De promo-
vendus zelf komt uitgebreid aan het woord en legt onder meer uit waarom Willem 
van Oranje zich tot de islam bekeerde: ‘Wenselaar spreekt van “een strategische beke-
ring”. Van Oranje was, kort voor zijn overgang naar de Islam, al gaan samenwerken 
met kalief Abdul Abu Uzrim. Hij haalde de banden aan tussen Nederland en de stad 
Al Hoceima in het huidige Marokko.’ Van der Jagt vertelt ook hoe het onderzoek is uit-
gevoerd: ‘Wenselaar onderzocht voor zijn proefschrift diverse bronnen, variërend van 
stukken uit de gesloten afdeling van het Nationaal Archief tot Noord-Afrikaanse per-
kamentvellen.’ Na het benoemen van enkele opmerkelijke details met betrekking tot 
Willems bekering die uit het historische bronnenmateriaal naar voren zijn gekomen, 
sluit de journalist af met de melding: ‘Op 2 oktober zal Wenselaar zijn proefschrift 
verdedigen aan de universiteit van Leiden. Er wordt een grote toeloop verwacht. Ara-
bist Hans Jansen en rechtsgeleerde Afshin Ellian hebben al aangekondigd met enkele 
kritische vragen te komen.’

Dit bericht is verzonnen. De Speld is een satirische nieuwswebsite, waarop door 
middel van fictief nieuws commentaar wordt geleverd op actuele ontwikkelingen in 
politiek en samenleving. ‘De artikelen die geplaatst worden op deze website zijn per-
siflerend, satirisch of parodiërend van aard’, zo meldt de disclaimer van de site.2 Het 
bovenstaande voorbeeld illustreert hoe dat parodiëren in zijn werk gaat. Het artikel 
‘Willem van Oranje was bekeerde moslim’ imiteert de stijl van een journalistiek ar-
tikel zoals dat gevonden kan worden op een reguliere nieuwswebsite of in papieren 
nieuwsmedia zoals De Volkskrant of nrc Handelsblad. Zinnen als ‘Wenselaar spreekt 
van “een strategische bekering”’ en ‘Wenselaar onderzocht voor zijn proefschrift di-
verse bronnen’ zijn kenmerkend voor die stijl: in de hedendaagse Nederlandse jour-
nalistiek is het gebruikelijk om na de eerste introductie aan geïnterviewde personen 
te refereren met alleen hun achternaam en om een nieuwsbericht te larderen met let-

1 http://www.speld.nl/2008/09/25/willem-van-oranje-was-bekeerde-moslim/ 
2 http://www.speld.nl/disclaimer/
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terlijke citaten van de geïnterviewde. De imitatie van deze stijl is mede wat het artikel 
grappig maakt. Mensen die regelmatig een krant lezen of reguliere nieuwswebsites 
bekijken, herkennen de stijl en kunnen hem lezen als een parodie op hoe journalis-
ten hun nieuws brengen.3

De artikelen op De Speld, die doorgaans op dezelfde manier zijn geschreven en 
opgebouwd als het hier gegeven voorbeeld, bezitten daarmee een eigenschap die ze 
met veel andere satire delen, namelijk de afhankelijkheid van andere, bestaande cul-
tuuruitingen voor hun (humoristische) werking. Erasmus’ Lof der Zotheid beroept 
zich op de vormen en conventies van de klassieke retorica en speelt hiermee.4 Satiri-
sche pamfletten uit de vroegmoderne tijd maken gebruik van de tekstvorm van het 
testament of de boedelinventaris, die zij parodiëren om de spot te drijven met een po-
litieke tegenstander.5 Dit soort satire maakt gebruik van een geleende vorm. De sati-
ricus hanteert een genre of medium dat oorspronkelijk geen humoristische of spot-
tende bijbedoeling heeft. Dit gebruik van geleende vormen is deels een kwestie van 
noodzaak: satire beschikt niet over welomschreven eigen vormen. Het verschijnsel 
kenmerkt zich juist door zijn veelvormigheid.6 Het is ook om die reden dat het ge-
bruik van de term ‘genre’ om satire aan te duiden problematisch is. Behalve de forme-
le verssatire uit de klassieke oudheid bestaat er nauwelijks satire die aan vaste regels 
voldoet.7 Daarnaast is imitatio, het navolgen van bestaande voorbeelden, de gehele 
vroegmoderne tijd een leidend principe binnen zowel de beeldende kunsten als de 
literatuur.8 Satire vormt daarbij, uiteraard, geen uitzondering. Maar de inzet van ge-
leende vormen gaat bij satire meestal verder dan neutraal hergebruik of imitatie. De 
satiricus overdrijft of ironiseert de conventies, maakt vreemde combinaties van gen-
res of past een genre toe op een ‘ongepast’ onderwerp. Hij toont zich in die zin een 
onbetrouwbare lener, die zonder scrupules de vormen die hij tot zijn beschikking 
heeft ge- of misbruikt voor eigen doelen. Aangezien op genres en media als geheel 
doorgaans geen copyrights rusten, kan hij dit ongestraft doen.

Uit de voorgaande hoofdstukken is terloops al gebleken dat ook in het geval van de 
toverlantaarns en rarekieks uit de jaren 1780 en De Lantaarn van Amurath-Effendi 
sprake is van pronken met andermans veren. De toverlantaarns gebruiken een po-
pulaire vorm van vroegmodern visueel kermisvermaak om satire te bedrijven op po-
litieke tegenstanders. De Lantaarn presenteert zich, op het eerste oog, aan zijn lezers 
als een almanak en alludeert daarnaast nog op diverse andere genres en mediale tra-

3 Dit element van nieuwsparodie komt op De Speld ook op andere manieren terug. Zo plaatst de site regel-
matig polls, waarbij mensen kunnen stemmen over vragen als ‘Bestaat Ron Brandsteder?’, waarmee verwezen 
wordt naar de vele nieuwspolls die op internet te vinden zijn. Ook verschijnen er korte filmpjes, die de stijl van 
de audiovisuele nieuwsmedia parodiëren. Over het fenomeen nieuwsparodie in het algemeen, zie verder Baym 
& Jones 2012.
4 Specifiek over de Lof der Zotheid als spel met bestaande literaire en retorische tradities, zie Haarberg 1998.
5 Voor een concreet voorbeeld van het gebruik van dergelijke parodieën in vroegmoderne pamfletten, zie Me-
ijer Drees & Vrieler 2004, waarin het gebruik van de vorm van het testament in pamfletten wordt behandeld.
6 Vgl. Test 1991: 7. Zie ook hiervóór de inleiding.
7 Voor een beknopte samenvatting van de regels van de formele verssatire, zie Abrams 2009: 320-321.
8 Over het functioneren van het principe van de imitatio in de Europese letterkunde tussen 1500 en 1700, zie 
verder Jansen 2008. Hoe ditzelfde principe zich in verschillende beeldende kunsten heeft geuit in de vroegmo-
derne tijd, blijkt uit de diverse bijdragen aan de bundel Boschloo 2011.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   140 25-11-13   10:22



Introductie    141

dities, wat van dit geschrift een soort knooppunt van media maakt. In dit hoofdstuk 
vormt dit mediale aspect van mijn onderzoeksmateriaal het uitgangspunt. Aan de 
hand van een analyse van voornoemd ‘leengedrag’ van de toverlantaarns en De Lan-
taarn probeer ik in kaart te brengen hoe satire in de late achttiende eeuw in Nederland 
in mediaal opzicht functioneert.

Ik sluit hiermee aan bij een trend die al geruime tijd gaande is binnen de cultuur-
wetenschap om in het onderzoek naar kunst en literatuur bijzondere aandacht te be-
steden aan medialiteit en materialiteit.9 Met name de concepten intermedialiteit en 
remediatie, die te zien zijn als producten van deze trend, zijn binnen het kader van 
satire relevant. Intermedialiteit kan gezien worden als een parapluterm voor alle soor-
ten relaties tussen media, waarnaast nog diverse andere benamingen in omloop zijn 
om de deelaspecten die deze term impliceert aan te duiden.10 Zo gebruikt men het 
begrip transmedialiteit voor het overzetten van een culturele uiting van het ene in het 
andere medium, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de verfilming of verstripping van 
een roman.11 Kunstwerken die meerdere media combineren worden doorgaans mul-
timediaal genoemd.12 De term remediatie is afkomstig uit de gelijknamige studie van 
Jay David Bolter en Richard Grusin uit 1999. Zij duiden hiermee het proces van me-
diale recycling aan dat in hun ogen bepalend is voor hoe media functioneren door de 
tijd heen. Volgens Bolter en Grusin zijn nieuwe media nooit volledig ‘nieuw’ in hun 
uitingsvorm, maar herwerken ze altijd elementen uit bestaande media, die op hun 
beurt ook weer beïnvloed worden qua uitingsvormen door de nieuwe media. Het ene 
medium vormt zo de inhoud voor het andere.13 Het idee van remediatie maakt ons be-
wust van de betrekkelijkheid van de grenzen tussen media. Waar dat relevant is, zal ik 
in mijn analyse van de toverlantaarns en De Lantaarn vanuit mediaal perspectief ge-
bruik maken van deze concepten.

Mijn analyse van het leengedrag van satire valt tevens te plaatsen binnen het onder-
zoek naar het fenomeen parodie. Over dit fenomeen is de afgelopen decennia uitvoe-
rig getheoretiseerd, met name in het kader van de centrale functie die de techniek van 
het parodiëren wordt verondersteld te spelen binnen de moderne en postmoderne 
kunst in brede zin.14 Deze techniek wordt echter al sinds de klassieke oudheid aange-
troffen, met name binnen het domein van de literatuur, en is door de eeuwen heen 
regelmatig het onderwerp geweest van disputaties en verhandelingen. Deze theoreti-
sche bespiegelingen worden overzichtelijk op een rij gezet door de Australische litera-
tuurhistorica Margaret E. Rose in haar studie Parody: ancient, modern, and postmodern 

9 Niet alleen in het betrekkelijk jonge vakgebied van de mediastudies, maar ook in traditionele disciplines als 
de literatuurwetenschap vormt dit materiële aspect inmiddels een vast onderdeel van de onderzoekspraktijk. Dit 
heeft onder meer geleid tot de bestudering van het functioneren van specifieke tekstdragers zoals het pamflet 
en de almanak, en van de rol van de fysieke circulatie van boeken voor de circulatie van ideeën. Zie bijv. Salman 
1999, Harms 2011 en Dietz 2012.
10 Over het concept intermedialiteit is voornamelijk getheoretiseerd in de Duitse media- en communicatie-
wetenschappen. Zie bijv. Müller 1996 en Rajewsky 2002. Binnen de Angelsaksische mediastudies is de term 
minder courant. Hij komt bijvoorbeeld niet voor in standaardwerken als Bolter & Grusin 1999 en Jenkins 2006.
11 Vgl. Brillenburg Wurth & Rigney 2008: 115.
12 Ibidem.
13 Zie verder Bolter & Grusin 1999, m.n. 20-87.
14 Goede voorbeelden van dergelijke studies zijn Rose 1979 en Hutcheon 1985.
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(1993).15 In deze studie geeft zij daarnaast scherp aan waarin de parodie verschilt van 
imitatie in zijn algemeenheid en van verschijnselen die er vaak aan gerelateerd wor-
den, zoals het burleske, de pastiche en satire.16 Als voornaamste kenmerk van de pa-
rodie noemt Rose ‘comic ingruity’, oftewel de komische twist die een parodie aan de 
oorspronkelijke culturele uiting(en) die hij imiteert geeft en die ertoe leidt dat de pa-
rodie een lachwekkend effect bij het publiek kan oproepen.17 Deze komische twist sug-
gereert bovendien ‘the presence of a more critical attitude on the part of the parodist 
to the naive imitation or reception of other texts.’18 Zowel de evocatie van een lachwek-
kend effect als de geïmpliceerde kritische houding maken de parodie een uitermate 
geschikte techniek voor het bedrijven van satire. Hoe deze techniek wordt ingezet 
door de toverlantaarns en De Lantaarn vormt dan ook een belangrijke achterliggen-
de vraag bij de (inter)mediale analyse die ik in dit hoofdstuk van deze casussen lever.

Visueel kermisvermaak

De blamerende geschriften van Henrik Sterck en Klaas Hoefnagel die in hoofdstuk 
1 centraal stonden, maken gebruik van de toverlantaarnformule.19 De vermoedelijk 
vroegste representant van deze formule is De tweede Amsterdamse Posttyding moy fraay 
curieux van de Keuninke van Vrankryke, de State Jerusalemme die kroote Turke e com-
sla, een tijdschrift uit 1689 waarvan nog slechts één aflevering bewaard is gebleven.20 
Hierin beschrijft een verfranst Nederlands pratende toverlantaarnvertoner een aantal 
scènes waarin bekende figuren uit de actualiteit, zoals Romeyn de Hooghe, een rol 
spelen.21 Gedurende de gehele achttiende en een flink deel van de negentiende eeuw 
blijft deze formule gebruikt worden in pamfletten en, in veel mindere mate, tijd-
schriften.22 In totaal verschijnen in Nederland in deze periode ongeveer tachtig titels 

15 Zie voor dit overzicht Rose 1993: 6-20.
16 Idem, 54-99. Rose onderscheidt satire – terecht – van parodie, onder meer op grond van het feit dat een pa-
rodie noodzakelijkerwijs een element van imitatie bevat en satire niet. (Idem, 82-83) Tegelijkertijd onderkent ze 
wel dat parodie als techniek in satire gebruikt wordt, wanneer ze stelt dat ‘parody may be used by the satirist to 
attack an author or reader through the evocation and mockery of a particular work with which they may be as-
sociated, and that the parody may sometimes have the satiric aim of using a target text or other performed work 
to attack its author or audience.’ (Idem, 86)
17 Idem, 31.
18 Idem, 79.
19 Hier en elders verwijs ik met de aanduiding ‘toverlantaarnformule’ zowel naar toverlantaarn- als naar rare-
kiekgeschriften. Er zijn wel enige verschillen aan te wijzen tussen de opzet en structuur van ‘toverlantaarns’ en 
‘rarekieks’, zoals uit het vervolg zal blijken, maar tegelijk zijn de twee varianten zo nauw aan elkaar verwant wat 
betreft hun mediale en culturele context dat het me niet noodzakelijk leek om steeds een scherp onderscheid te 
maken tussen de toverlantaarn- en de rarekiekformule. 
20 Aanwezig in de bijzondere collecties van de Universiteit Leiden (Thysius-pamfletten, no. 11735).
21 André Hanou wijdde enige opmerkingen aan dit tijdschrift op zijn blog op 7 juli 2009: http://herkauwer.
wordpress.com/2009/07/07/propaganda-willem-iii/ 
22 Er bestaan ook verschillende handschriften waarin de toverlantaarnformule gebruikt wordt. Een daarvan is 
De Toverlantaarn. Of de verschillende gebeurtenissen in mijn leven, vookomende als de glazen of vertoningen in ene to-
verlantaarn, een soort dagboek in toverlantaarvorm van de hand van de Amsterdammer Jacob Klinkhamer. Dit 
egodocument staat centraal in een artikel van Arianne Baggerman uit 2009 over de manier waarop dagboek-
schrijvers in de eerste helft van de negentiende eeuw omgaan met het recente verleden. Toverlantaarn-hand-
schriften laat ik hier verder buiten beschouwing.
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waarin de formule herkenbaar is.23 De geschriften reageren vrijwel altijd op de poli-
tieke actualiteit en hebben ook steevast een humoristische inslag. De opzet is steeds 
vergelijkbaar: een toverlantaarn- of rarekiekvertoner verschijnt ten tonele, vertelt wat 
er in/met zijn apparaat te zien is en geeft commentaar op de beelden die hij (zoge-
naamd) vertoont. Soms is er sprake van een dialoog of samenspraak met het publiek, 
maar het kan ook gaan om een monoloog van de vertoner. Over het algemeen bestaan 
de ‘toverlantaarns’ voornamelijk uit monologen en de ‘rarekieks’ eerder uit dialogen 
of samenspraken tussen de vertoner en een of meerdere personen uit zijn publiek.24 
Illustraties van de vertoning of de vertoonde beelden zijn af en toe aanwezig, maar 
meestal niet. Een algemene studie naar het functioneren van deze formule ontbreekt 
tot op heden, in elk geval voor wat betreft het Nederlandse taalgebied.25 Uit een globale 
bestudering van enige buitenlandse bibliotheekcatalogi blijkt echter dat hij door heel 
Europa gebruikt is: er zijn voorbeelden te vinden van onder meer Engelse, Franse en 
Duitse toverlantaarn- en rarekiekgeschriften.26

Deze formule laat zich in de eerste plaats lezen als een van de vele vermommingen 
waarin vroegmoderne schrijvers hun opiniërende geschriften hullen, naast het schui-
te- en andersoortige praatjes en de gefingeerde boedelcatalogus.27 Dit zijn gedrukte 
tekstvormen die een aspect uit de realiteit nabootsen: een gesprek zoals dat plaats zou 
kunnen vinden in een trekschuit of kroeg, een boedelcatalogus zoals ze daadwerkelijk 
uitgegeven worden in de zeventiende en achttiende eeuw. In het geval van de toverlan-
taarnformule gaat het om de vertoning van een toverlantaarn of rarekiek op een ker-
mis of jaarmarkt. Zulke vertoningen beleven in de achttiende eeuw hun hoogtepunt, 
zoals ook mag blijken uit de vele prenten en schilderijen uit die tijd waarop dit soort 
visueel kermisvermaak wordt verbeeld [afb. 31 en 32].

De toverlantaarn ontstaat rond het midden van de zeventiende eeuw.28 De Neder-
lander Christiaan Huygens speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van dit ap-
paraat. In een manuscript van zijn hand uit 1659 staat een volledige beschrijving met 
afbeelding van een toverlantaarn.29 Met een toverlantaarn kan via het licht van een 
olielamp en een lensconstructie een op glas geschilderde afbeelding in het groot ge-

23 Een exact aantal is moeilijk te geven, omdat sommige publicaties aan hun titel niet als ‘toverlantaarn’ of ‘ra-
rekiek’ herkenbaar zijn en er vermoedelijk ook diverse titels verloren zijn gegaan. Geschriften die in de titel wel 
het woord toverlantaarn of rarekiek gebruiken, maar in hun opzet geen gebruik maken van de toverlantaarnfor-
mule (de vertoner die scènes beschrijft), zijn niet meegerekend. Zie voor een zo compleet mogelijk overzicht 
van alle geschriften in Nederland die de formule hanteren bijlage I.
24 Meestal gaat het om een dialoog tussen de vertoner en een boer die luistert naar de naam Kees of Jaap.
25 Zie hiervóór de inleiding, paragraaf ‘Satire herijkt’.
26 In Engeland is sprake van ‘raree shows’, in Frankrijk van ‘lanterne magiques’, in Duitsland van ‘Guckkas-
ten’. De Engelse varianten verschijnen vooral eind zeventiende eeuw, de Franse vooral in de periode van de Re-
volutie (1789-1799), de Duitse vooral in de negentiende eeuw.
27 Het gebruik van deze vermommingen vormt een centraal onderdeel van de vroegmoderne pamfletcultuur. 
Zie daarover hiervóór hoofdstuk 1, paragraaf ‘De vroegmoderne pamfletcultuur’. Specifiek over de formule van 
het praatje handelt Dingemanse 2008.
28 Over de toverlantaarn zijn inmiddels diverse studies verschenen, mede dankzij de Britse Magic Lantern So-
ciety, die in 1976 werd opgericht en de uitgave heeft gefaciliteerd van een aantal publicaties over dit onderwerp. 
Zie ook: http://www.magiclantern.org.uk/. Enkele kernpublicaties zijn Robinson 1993, Robinson, Herbert & 
Crangle 2001 en Crangle, Heard & Van Dooren 2005. Zie daarnaast over de toverlantaarn in Nederland: Tietjens-
Schuurman 1979, Brederoo 2000 en Hemels 2002.
29 Tietjens-Schuurman 1979: 16.
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projecteerd worden op de muur of een stuk laken. Voor zeventiende-eeuwers moet dit 
een spectaculair gezicht zijn geweest. Huygens ziet deze verre voorloper van de dia-
projector en de beamer zelf echter vooral als een hulpmiddel bij wetenschappelijk on-
derricht en is niet blij wanneer het apparaat al snel vooral gebruikt wordt om mensen 
de stuipen op het lijf te jagen met zogenaamde geestesverschijningen.30 In de vroege 
achttiende eeuw doet de toverlantaarn zijn intrede in het publieke domein, als ker-
misattractie, ongeveer tegelijkertijd met de rarekiek.31

Een rarekiek is een grote houten doos met daarin enkele kijkgaten.32 Met behulp 
van een lens en spiegels kunnen in die doos perspectivische beelden getoond wor-
den.33 Waar en wanneer de rarekiek precies is ontstaan, is onduidelijk. Italië wordt 

30 Idem, 17.
31 Vgl. Füsslin e.a. 1995: 6.
32 Over het verschijnsel van de rarekiek en de historische ontwikkeling ervan: Füsslin e.a. 1995 en Balzer 
1998.
33 Vanwege dit perspectivische aspect is de rarekiek korte tijd intensief gebruikt door Nederlandse schilders 
zoals Carel Fabritius, die rond het midden van de zeventiende eeuw een grote interesse hebben in de werking 
van het perspectief en optische illusies. (Balzer 1998: 18-20) Zie verder over de invloed van optische hulpmid-

Afb. 31   John Young, The 
Show. 1787. Mezzotint naar 
het schilderij The Peep Show 
van John Hoppner, 630 x 437 
mm. Londen: British Mu-
seum.
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genoemd als land van herkomst, omdat de vertoners nogal eens als Italianen worden 
aangeduid in contemporaine bronnen en omdat in Italië nog relatief veel oude rare-
kieks bewaard zijn gebleven.34 Voor de rarekieks worden speciale afbeeldingen gepro-
duceerd, de zogenaamde opticaprenten. Uit een piek in de productie van die prenten 
in de tweede helft van de achttiende eeuw valt af te leiden dat de rarekiek in die perio-
de zijn hoogtijdagen beleeft als kermisattractie.35 Zeker tot halverwege de negentiende 
eeuw blijft hij een vaste verschijning op kermissen en jaarmarkten, daarna moet de 
rarekiek het in rap tempo afleggen tegen nieuwe technologieën zoals de fotografie.36 
Door enkele technische innovaties weet de toverlantaarn zijn populariteit nog iets lan-
ger te rekken, maar met de introductie van de film in de vroege twintigste eeuw is ook 
voor dit apparaat de publieke rol uitgespeeld. Als middel ter lering en vermaak voor in 
de huiselijke kring heeft hij het echter nog tot vrij recent volgehouden.37

delen (zoals de rarekiek en de camera obscura) op de Nederlandse schilderkunst omstreeks 1650 de dissertatie 
van Wheelock (1977).
34 Füsslin e.a. 1995: 6, 36; Balzer 1998: 12.
35 Füsslin e.a. 1995: 24-35.
36 Idem, 21.
37 Tietjens-Schuurman 1979: 19-20.

Afb. 32   Carel Frederik Ben-
dorp, Voorstelling met tover-
lantaarn voor publiek op ker-
mis. 1782. Ets, 134 x 96 mm. 
Amsterdam: Rijksprenten-
kabinet.
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De ontwikkelingsgang van de toverlantaarn en rarekiek als kermisattractie hangt 
nauw samen met die van de toverlantaarnformule in opiniërende geschriften. De eer-
ste representant van de formule verschijnt in 1689, als de toverlantaarn net is uitge-
vonden, de laatste in 1855, rond de tijd dat beide attracties van de kermis verdwij-
nen.38 Dit gegeven toont het belang van het aspect van de herkenbaarheid bij dit soort 
formules. Net zoals de tegenwoordige formule van de satirische nieuwswebsite al-
leen werkt bij de gratie van de herkenbaarheid van de gehanteerde journalistieke stijl, 
komt het idee van een gefingeerde toverlantaarn- of rarekiekvertoning alleen tot zijn 
recht wanneer het publiek de geschetste situatie herkent.

Die herkenbaarheid zit ‘m bij de toverlantaarnformule ten eerste in de opgeroe-
pen context van de kermis. Dat oproepen gebeurt soms al in de titel, zoals bij De vro-
lyke Walon met de rarekiek-kas, Op de Amsterdamsche Kermis, laatende dezelve zien aan 
Klaas de Overtysche Vaderlandsche Boer en Niesje zyn Vryster. Op de titelpagina van dit 
pamflet valt tevens te lezen: ‘NB. Het Origineele Stuk zal op aanstaande Maandag in 
de Tent van Monsr. Jan Heering op de Botermarkt, daar ’t Konstig Paartje en de Ster-
ke Juffer te zien is. Vertoond worden’, waarmee zelfs de suggestie wordt gewekt dat 
het hier de navertelling van een daadwerkelijk bestaande vertoning betreft. In andere 
gevallen blijkt deze context meer indirect uit de manier waarop de vertoner het pu-
bliek aanspreekt. Zo zegt de vertoner in de Lanterne magique of toverlantaern op het 
einde van de eerste aflevering van dit tijdschrift: ‘Voila, Messieurs & Dames! se ebbe 
nou kesien myn curieuse Lanterne, se heb noch meer objects, se kome weerom dans 
quinse jours’.39 Oftewel: de voorstelling is klaar, over twee weken kom ik weer terug, 
waarbij de twee weken slaan op de tijd die er meestal tussen twee afleveringen van 
dit tijdschrift zit.

Een treffende schets van de vroegmoderne kermis biedt Lukas Rotgans’ komische 
dichtwerk Boerekermis uit 1708. Uit dit dichtwerk komt de kermis naar voren als een 
plaats van vrolijkheid, waar gezelschapsspelen, overvloedig eten en drinken en verma-
kelijke optredens de toon aangeven en dronkenschap en erotiek volop de ruimte krij-
gen.40 Rotgans beschrijft ook twee jongens die ‘lopen met beeldekassen’:

Daar staan twee jonge maats. elk heeft wat raars te kyken. 
D’een draait een poppekas, waar in de beelden pryken
Van weitsche juffers, naar den niewen zwier gehult, 
En groote hanssen, mooi geschildert en vergult.
De tweede toont een Haan, van hoogmoedt opgeblaazen,
Die met een Arendt twist, en op zyn spys komt aazen.
(vs. 213-218)

38 De laatste titel die ik gevonden heb is De nieuwe rarekiek, vertoonende de belegering van Sebastopol, en ande-
re fraaije zaken uit den ouden en nieuwen tijd uit 1855. Dit pamflet, aanwezig bij de bijzondere collecties van de 
UvA, heeft de vorm van een samenspraak tussen de vertoner en enkele bezoekers van zijn attractie en is tevens 
voorzien van illustraties.
39 Lanterne magique of toverlantaern 1 (1782): 16.
40 Zie voor een modern editie van deze tekst met inleiding en verklarende noten: Rotgans 1968 (bezorgd door 
L. Strengholt). Deze editie is online beschikbaar via dbnl. Over het verschijnsel kermis door de eeuwen heen, 
zie verder Jacobs 2002.
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Het vervolg van deze passage biedt een allegorie op de Spaanse Successieoorlog die op 
dat moment gaande is, waarbij de haan voor de Franse koning Lodewijk XIV staat en 
de arend voor de Duitse keizer.41 De scène eindigt met de toelichting:

Dit kon men op de straat voor weinig geldt aanschouwen.
En ik bezag dit spel, daar jongens, mans en vrouwen
Toeschooten: want de knaap riep luitkeels by de schaar:
Kykt, vrienden, kykt, ’t is mooi, fraai, kurieus en raar.
(vs. 225-228)

Of de attractie die Rotgans hier beschrijft een eigenlijke rarekiek betreft of eerder een 
soort poppenkast is niet duidelijk. Wel blijkt uit deze passage de vaste plek die visu-
eel vermaak heeft op de vroegmoderne kermis én de politieke connotatie van dergelij-
ke voorstellingen. Daarmee lijkt de kermis een directe inspiratiebron te zijn geweest 
voor de makers van toverlantaarn- en rarekiekgeschriften. Dat laatste blijkt tevens uit 
de uitspraak over de twee jongens aan het begin ‘elk heeft wat raars te kijken’ en de 
slotzin ‘Kykt, vrienden, kykt, ’t is mooi, fraai, kurieus en raar’, die in direct verband te 
brengen is met het ‘O soo mooi! Fraai curieus!’ van Henrik Stercks Lanterne magique 
of toverlantaern.

Een tweede punt van herkenning voor het contemporaine publiek vormt de figuur 
van de vertoner zoals deze in geschriften die de toverlantaarnformule hanteren wordt 
opgevoerd. In de vroege achttiende eeuw wordt hij doorgaans aangeduid als Harle-
kijn of Arlequino.42 Daarmee wordt verwezen naar de Italiaanse commedia dell’arte, 
een blijspelvorm op basis van improvisatie, die stamt uit de zestiende eeuw. De ac-
teurs dragen daarbij maskers. Een aantal vaste personages keert steeds terug, waar-
onder Arlecchino, die de rol speelt van spottende clown.43 De commedia dell’arte is erg 
invloedrijk geweest binnen de vroegmoderne Europese blijspeltraditie. Een Neder-
landse variant ervan vormt de harlekinade of het harlekijnspel, dat omstreeks 1700 
hier zijn intrede doet en naar de Republiek is overgewaaid vanuit Frankrijk.44 Deze 
toneelstukken, waarin het personage Arlecchino terugkeert in de rol van spitsvon-
dige knecht, worden vaak gebruikt om satire te bedrijven op de politieke actualiteit.45 
Tegen de achtergrond van deze traditie valt goed te begrijpen waarom de vertoner in 
de publicaties die de toverlantaarnformule navolgen Harlekijn wordt genoemd. Deze 
aanduiding maakt aan het publiek duidelijk dat het in dit geschrift geconfronteerd 
zal worden met een spottende, clowneske figuur, een paljas die niet schroomt om de 

41 Vgl. Rotgans 1968: 29.
42 Dit gebeurt specifiek in een reeks ‘harlekijns met de rarekiek’, publicaties waarin de vertoner in dialoog 
gaat met een van zijn bezoekers, altijd een boer, uitgekomen tussen 1706 en 1714. (Zie bijlage I-b, ‘Lijst van ra-
rekiekgeschriften’, nr. 2 t/m 19) Deze rarekieks becommentariëren gebeurtenissen uit de Spaanse Successie-
oorlog. De broodschrijvers Jan van Gysen en Jan Pook zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van deze 
rarekieks.
43 Voor een goede introductie op de Italiaanse commedia dell’arte, zie Katritzky 2002.
44 Zie over het harlekijnspel in Nederland verder Worp 1896, een artikel dat een inventarisatie biedt van de 
harlekijnspelen die hier zijn verschenen, en Erenstein 1981, die de doorwerking van de commedia dell’arte-tra-
ditie in Nederland tot 1800 poogt te traceren. Erensteins conclusie luidt dat die doorwerking over het algemeen 
oppervlakkig is geweest. (105)
45 Erenstein 1981: 100.
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grenzen van het goed fatsoen te overschrijden. De associatie met het genre van de har-
lekinade wekt bovendien de verwachting dat deze Harlekijn-vertoner commentaar zal 
gaan leveren op de politieke actualiteit.

Na 1750 verdwijnt de aanduiding Harlekijn in toverlantaarn- en rarekiekgeschriften 
om plaats te maken voor die van Savojaard of Luikerwaal.46 Daarmee wordt verwezen 
naar de geografische gebieden waar de vertoners van toverlantaarns en rarekieks in de 
achttiende eeuw meestal vandaan komen: de Frans-Italiaanse grensregio Savoye en 
de streek rondom Luik.47 De figuur van de Savojaard vertegenwoordigt de klasse van 
marskramers en andersoortige rondreizende handelaars en potsenmakers, van wie 
het sociale aanzien laag is. Deze figuren zijn maatschappelijke outsiders.48 De regio’s 
Savoye en Luik gelden bovendien in de achttiende eeuw als economisch achtergestel-
de gebieden. De Savojaards en Luikerwalen met hun toverlantaarns hebben zodoende 
het imago van armoedzaaiers en sociale randfiguren.49 Ze zijn daarmee zowel ideale 
mikpunten van spot als ideale uiters van spot, dit laatste vooral omdat ze als rondrei-
zende figuren geen deel hebben aan de gemeenschap die ze becommentariëren en 
geen sociale status hebben die ze door kritisch te zijn kunnen verliezen.

Door de figuur van de Harlekijn te vervangen door die van de Savojaard verschuift 
de aandacht van de literaire traditie van de harlekinade en de commedia dell’arte naar 
de imitatie van de reële praktijk van toverlantaarn- en rarekiekvertoningen op de ker-
mis, een imitatie die te lezen is als een parodie. De Savojaard of Luikerwaal vormt, 
met zijn zware accent en kolderieke voorkomen, een typetje, herkenbaar aan het 
zwaar verfranste Nederlands dat hij spreekt.50 Bij iedere achttiende-eeuwer die wel 
eens een kermis heeft bezocht, zal dit koeterwaalse taalgebruik de nodige lachlust op-
wekken, vergelijkbaar met het humoristische effect dat buitenlandse of regionale ac-
centen en verhaspelde taal ook tegenwoordig nog vaak hebben. Dat is niet alleen een 
kwestie van herkenning, maar ook van overdrijving.51 De kermispraktijk van het verto-
nen van lichtbeelden wordt in de toverlantaarngeschriften op een lachwekkende ma-
nier geïmiteerd. 

Een laatste aspect dat vermoedelijk herkenning oproept bij de lezer van een ge-
schrift als de Lanterne magique of toverlantaern is de vaste routine die komt kijken bij 
de presentatie van een voorstelling met lichtbeelden. Een toverlantaarnvertoning laat 
zich begrijpen als een diavoorstelling, waarbij de vertoner steeds een nieuw beschil-
derd glas in zijn lantaarn schuift, die het beeld dat op dat glas staat vervolgens projec-
teert op een muur of een wit laken. Zodra de glazen op zijn, is de voorstelling afgelo-
pen.52 Zo gaat het ook in een toverlantaarngeschrift: op de eerste pagina arriveert de 
vertoner met zijn apparaat, hij begint beelden te vertonen en wanneer ze op zijn, zegt 

46 Deze verdwijning van de harlekijnfiguur uit de toverlantaarn- en rarekiekgeschrifen doet vermoeden dat hij 
in de tweede helft van de achttiende eeuw een minder vanzelfsprekende plek inneemt in het collectieve geheu-
gen van het publiek dan in de eerste helft. Harlekinades blijven echter de gehele achttiende eeuw verschijnen, 
dus van echte vergetelheid kan nog geen sprake zijn. (Vgl. Erenstein 1981: 104)
47 Ter Gouw 1871: 303, 453; Tietjens-Schuurman 1979: 17.
48 Vgl. Salman 2006.
49 Vgl. Balzer 1998: 42 en Weston 2005: 62.
50 Talrijke voorbeelden van dit taalgebruik kwamen hiervoor langs in hoofdstuk 1.
51 Diezelfde combinatie kwam hiervoor ook langs in hoofdstuk 1, paragraaf ‘Amusement als wapen’.
52 Details over de vertoningspraktijk van toverlantaarns door de tijd heen in Heard 2005. 
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hij zijn publiek gedag. Soms wordt er ook tussendoor expliciet gerefereerd aan de re-
ele vertoningscontext, bijvoorbeeld wanneer de vertoner van de Lanterne magique of to-
verlantaern opmerkt: ‘Se soeke na un autre piece, […] mais se benne mis; de kanse boel 
van myn Vertoon is en disordre.’53 De vertoning van een rarekiek gaat iets anders in 
zijn werk.54 Dit heeft ook zijn weerslag in de manier waarop een dergelijke vertoning 
in de tekstuele versie wordt weergegeven. Vanwege het individuele karakter van het 
kijken in een rarekiek, die doorgaans hooguit twee kijkgaten heeft,55 is er bij dit appa-
raat sprake van een directere en sterkere interactie tussen de vertoner en zijn publiek 
dan in het geval van de toverlantaarn. Dit zien we terug in het pamflet De vrolyke Wa-
lon met de rarekiek-kas, dat bestaat uit een samenspraak tussen de vertoner en een boe-
ren stelletje dat op de kermis langs zijn rarekiek loopt. De vertoner probeert de twee 
geliefden eerst te verleiden een kijkje in de rarekiek te nemen en als ze dat vervolgens 
gaan doen, begint hij te beschrijven wat daarin te zien is.56 Het stelletje reageert ook 
op wat ze zien, er is sprake van een dialoog tussen hen en de vertoner, zoals uit de cita-
ten uit dit pamflet die in hoofdstuk 1 werden gegeven al bleek. Het is aannemelijk dat 
het in het echt ook zo gegaan is bij rarekiekvertoningen op de vroegmoderne kermis.

De toverlantaarn en de rarekiek zijn goed in verband te brengen met het concept 
intermedialiteit. De combinatie van getoonde lichtbeelden en gesproken toelichting 
die de voorstellingen van Savojaards en Luikerwalen op de kermis bieden, zijn te be-
schouwen als multimediale performances. Het gebruik van de toverlantaarnformule 
in pamfletten en tijdschriften vormt een geval van transmedialiteit: beeld en gespro-
ken woord worden overgezet naar gedrukte tekst. De formule biedt tevens een voor-
beeld van remediatie. De inhoud van het medium pamflet of tijdschrift wordt in het 
geval van de toverlantaarn- en rarekiekgeschriften gevormd door enkele basale con-
venties van de reële vertoningen: de aankomst en het vertrek van de vertoner en de 
vertoning van een serie losse beelden. Het functioneren van deze formule binnen de 
context van de gedrukte media is niet goed te begrijpen zonder oog voor de daadwer-
kelijke vertoningspraktijk waar deze formule zijn oorsprong in vindt, zoals het boven-
staande heeft aangetoond.

Uit het voorbeeld van de ‘beeldekas’ in Rotgans’ Boerekermis blijkt dat toverlantaarn- 
en rarekiekvertoningen op kermissen in verband gebracht kunnen worden met het 
bedrijven van satire. Een soortgelijk verband wordt geconstateerd door Helen Weston 
in een artikel over het functioneren van de reële toverlantaarnvertoning ten tijde van 
de Franse Revolutie. Weston laat zien dat in het laatste decennium van de achttiende 
eeuw in Frankrijk regelmatig hoogstaande politieke figuren gekarikaturiseerd wor-
den in de toverlantaarn.57 Deze maatschappijkritische lading van de toverlantaarnver-
toning kan verklaard worden als een bijproduct van de algemene functie van nieuws-

53 Lanterne magique of toverlantaern 2 (1782): 22.
54 Over de vertoningspraktijk van rarekieks, zie verder Füsslin e.a. 1995.
55 Dit blijkt uit de afbeelding van rarekieks op schilderijen en prenten in de achttiende eeuw. Zie ook afb. 31.
56 Vgl. De vrolyke Walon met de rarekiek-kas: 3-4.
57 Weston 2011: 79. Uit hetzelfde artikel blijkt dat toverlantaarnvertoners ten tijde van de Franse Revolutie een 
sterk positieve connotatie als brenger van nieuwe waarheden en verlichte wijsheid hebben. Een dergelijke rol 
voor de vertoner ben ik in Nederland niet tegengekomen.
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brenger die toverlantaarns en rarekieks in de achttiende eeuw hebben. De door heel 
Europa rondreizende vertoners bieden met hun platen van grote nieuwsgebeurtenis-
sen, zoals de aardbeving in Lissabon van 1755,58 een soort Polygoon-journaal avant 
la lettre. De vertoner is daarbij de voice-over die de beelden van toelichtend commen-
taar voorziet. Maar zo’n combinatie van nieuwswaardig beeld plus toelichting leent 
zich natuurlijk ook goed voor satirische doeleinden. De manier waarop een bepaalde 
gebeurtenis in beeld gerepresenteerd wordt en de duiding die aan de verschillende 
beeldelementen door de vertoner wordt gegeven, bieden ruimte voor suggestiviteit 
en politieke inkleuring. Of een dergelijke politieke inzet van de toverlantaarn onder 
achttiende-eeuwse vertoners een gebruikelijke praktijk is, weten we niet. De voorbeel-
den van Rotgans en de Franse Revolutie suggereren van wel, maar uit de opticapren-
ten en glazen die nog bewaard zijn gebleven rijst een ander beeld: deze erfenis bestaat 
voor de meerderheid uit landschappen en stadsgezichten, op de tweede plaats gevolgd 
door sensatiebeelden van bijvoorbeeld natuurrampen en veldslagen.59 Dat impliceert 
dat in de vertoningen het element van ‘mooie plaatjes kijken’ uiteindelijk minstens zo 
belangrijk is als het bedrijven van satire.

In de gedrukte media die de toverlantaarn- of rarekiekformule hanteren is het sa-
tirische aspect in ieder geval dominant.60 In 1871 constateert de onderwijzer en his-
toricus Jan ter Gouw in zijn boek De volksvermaken, wanneer hij het verschijnsel van 
de rarekiek behandelt, dat deze ‘door poëten en schrijvers ook meermalen gekozen 
[is] als vorm om de gebeurtenissen van den dag op kluchtige of satirieke wijze voor te 
stellen’.61 Die formulering geeft treffend weer hoe het proces van remediatie in dit ge-
val in zijn werk gaat. De keuze voor de rarekiek als uitdrukkingsvorm door schrijvers 
hangt samen met het potentieel voor satire dat dit medium hun biedt. De combinatie 
van concrete beelden en de commentaarstem van de vertoner vormt een ideaal vehi-
kel voor het leveren van (verhulde) kritiek op actuele gebeurtenissen. Het typetje van 
de Savojaard of Luikerwaal zorgt voor de humoristische toevoeging en het perspectief 
‘van buiten’. De algemene bekendheid van de toverlantaarn en rarekiek in de achttien-
de- en negentiende-eeuwse samenleving maakt dat de formule aansluit op wat het pu-
bliek al kent en weet en zodoende als parodie kan functioneren.

Dat de toverlantaarn en de rarekiek visuele media zijn, is in het licht van hun in-
zet in gedrukte, tekstuele satire eveneens relevant. Vanaf de zestiende eeuw vormt 
het beeld een vaste waarde binnen het satirische veld in West-Europa. De Reforma-
tie geeft aanleiding tot een eerste golf van spotprenten, voornamelijk in Duitsland.62 
Een tweede piek biedt de Nederlandse Opstand.63 Gedurende de zeventiende eeuw 
blijft de Republiek toonaangevend als het gaat om de productie van grafische satire, 

58 Zie specifiek over de representatie van deze gebeurtenis in rarekieks Füsslin e.a. 1995: 56-61.
59 Idem, 25-26. Vgl. tevens de collectie oorspronkelijke achttiende- en negentiende-eeuwse toverlantaarnpren-
ten die momenteel tentoongesteld wordt in het Rijksmuseum, Amsterdam, afdeling ‘Special Collections’. Ook 
in deze collectie ontbreekt de politieke satire.
60 Dit geldt in ieder geval voor de achttiende eeuw. In de negentiende eeuw vinden we ook enkele rarekieks 
waarin de satire hoegenaamd ontbreekt of heel mild is. (Zie bijlage I-b, no. 60 en 63) 
61 Ter Gouw 1871: 651.
62 Vgl. Cuno 1988: 18 en Hale 2006: 33. Lucas Cranach de Oude is een bekende representant van deze eerste 
golf van spotprenten.
63 Over prenten tijdens de Opstand, zie verder Horst 2003.
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wat mede is toe te schrijven aan de relatieve vrijheid van drukpers die er hier heerst.64 
In de achttiende eeuw neemt Groot-Brittannië het stokje over, wanneer William Ho-
garth daar furore maakt met zijn realistische spotprenten,65 later in de eeuw gevolgd 
door James Gillray en Thomas Rowlandson die het genre van de politieke karikatuur 
tot grote hoogte brengen.66 De gemiddelde West-Europeaan in de vroegmoderne tijd 
is zodoende goed vertrouwd met het verschijnsel visuele satire. De toverlantaarnfor-
mule haakt aan bij die vertrouwdheid door de vertoning van beelden als uitgangspunt 
van een (voornamelijk) tekstuele publicatie te nemen. In hoofdstuk 1 liet ik al zien 
hoe de gepresenteerde scènes in geschriften als de Lanterne magique of toverlantaern, 
waarbinnen het belachelijk neerzetten van concrete personen een centrale rol speelt, 
te lezen zijn als karikaturen. Voortbordurend op die gedachte zouden we kunnen stel-
len dat er in dit soort geschriften sprake is van ekphrasis, het in woorden vatten van 
iets visueels.67 Interessant is in dit verband de volgende advertentie, die op de achter-
kant van aflevering 16 van de Lanterne magique staat afgedrukt:

advertissement.
Voor de Bezitters van Compleete Exemplaren van de Lanterne Magique, is by deeze Stukjes 
gratis te bekomen, eene Uitvoerige en zeer Kunstige titelplaat. – Ook is men voorneemens 
om zoo spoedig de exacte uitvoering zulks toelaat, een Stel van zes uitmuntende kunst-
platen uittegeeven, behelzende de Voornaamste en Interessantste Vertoningen van dit 
Werkje, waar van ’er op iedere Plaat twee differente zullen te vinden zyn. – De Liefhebbers 
welke daarvan wenschen gediend te zyn, gelieven zulks by hunne Boekverkoopers op te 
geeven, konnende de eerstkomende van de eerste en beste Plaatdrukken verzeekert zyn. 
– De prys zal zoo modicq [bescheiden] worden gesteld als eenigsints mogelyk is, waarop 
men zeeker staat kan maken.68

De betreffende titelplaat bestaat inderdaad en is terug te vinden in de gebundelde uit-
gave van de Lanterne magique [afb. 33].69 Deze prent toont een donkere, afgesloten bin-
nenruimte, waarin een klein gezelschap staat verzameld rondom een toverlantaarn. 
Een man in het midden, de vertoner waarschijnlijk, duwt een glas voor de lens. Op 
de muur links wordt dit glas als lichtbeeld geprojecteerd. Dit lichtbeeld bevat de scè-
ne waarmee de eerste aflevering van de Lanterne magique of toverlantaern opent: stad-
houder Willem V staat in het midden, met naast hem zijn vrouw en drie kinderen. 
De hoofden van de prins en zijn gemalin zijn omgeven door een lichtkrans. Boven 
hen trompettert de Faam de lof, terwijl hij een lauwerkrans in zijn hand houdt. Van-
uit een donkere wolk dalen bliksemflitsen neer op enkele haastig vluchtende figuren 
links op de achtergrond, die patriotten moeten voorstellen. Op de voorgrond zijn nog 

64 Vgl. Hale 2006: 38 en 128-129.
65 Over Hogarth zie hiervóór hoofdstuk 2, subparagraaf ‘“Hogarsche plaatjes”’.
66 Over deze ‘Golden Age of Caricature’, zie verder Donald 1996 en Gatrell 2006.
67 Het verschijnsel ekphrasis is afkomstig uit de klassieke oudheid, maar komt ook in de vroegmoderne tijd 
veel voor. Meer erover in Wagner 1996 en Webb 2009.
68 Lanterne magique 16 (1783): 256.
69 De prent is tevens opgenomen in de Atlas Van Stolk (no. 4427) en de catalogus van Frederik Muller 
(Rijksprentenkabinet, no. 4484). In de luxe-uitgave van de Lanterne magique, in een roodleren band en verguld 
op snee, die in de collectie van de kb is terug te vinden (sign. 185 O 21), is deze prent ingekleurd.
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enkele vaderlandse symbolen weergegeven: de Nederlandse leeuw, de vrijheidshoed 
op een stok en de zeven pijlen die de zeven gewesten van de Republiek verbeelden.

De zes ‘uitmuntende kunstplaten’ waar in de advertentie eveneens van gesproken 
wordt, heb ik niet kunnen traceren. Het is de vraag of ze überhaupt gemaakt zijn.70 
Dat er melding van gemaakt wordt, geeft evenwel aan dat het beeld in dit geschrift, 
ondanks dat het nauwelijks fysiek aanwezig is, een betekenisvolle rol speelt. De lezer 
van de Lanterne magique wordt voortdurend in de rol van toeschouwer gepositioneerd. 

70 In de collecties van de Atlas Van Stolk en het Rijksprentenkabinet zijn deze prenten in elk geval niet terug 
te vinden. Er bestaat nog wel een prent met het opschrift ‘Lanterne magique O Soo Mooi! Fraai Curieus!’ (Atlas 
Van Stolk, no. 4428; Muller, no. 4485), maar dit betreft een spotprent op de orangist Van Goens, waardoor het 
onwaarschijnlijk is dat hij hoort bij de orangistische Lanterne magique of toverlantaern. De prent staat wel afge-
drukt in een bundel waarin zowel de Lanterne magique als enkele van zijn patriotse tegenhangers zijn opgeno-
men, die aanwezig is in de kb (sign. 3079 F 10).

Afb. 33   Anoniem, Titel-
prent bij Lanterne magique 
of toverlantaern. 1783. Ets 
en gravure, 196 x 118 mm. 
Exemplaar Koninklijke Bi-
bliotheek, Den Haag, KW 
1793 F 16.
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De Savojaard doet alsof hij echte beelden vertoont, de lezer wordt uitgenodigd deze te 
‘aanschouwen’ – ‘Kyke maar rekt ute’. (mijn cursivering, I.N.) Zowel hier als in andere 
geschriften die de toverlantaarnformule hanteren, is de retoriek van het kijken leidend. 

Knooppunt Amurath

‘Daar arriveert waarächtig van Woensel uit Parys met kers vers nieuwe politieke Tover-
lantaarns’, noteert het weekblad De politieke blixem op 9 april 1798.71 Het spreken van 
toverlantaarns doet hier wat vreemd aan, omdat De Lantaarn van Amurath-Effendi 
qua vorm op geen enkele manier met de toverlantaarnformule in verband gebracht 
kan worden. De associatie komt wellicht voort uit het feit dat vrijwel alle andere publi-
caties die in deze jaren het woord ‘lantaarn’ in hun titel dragen wel als navolgers van 
deze formule te beschouwen zijn.72 Een andere mogelijkheid is dat De politieke blixem 
hier poogt om Van Woensel in een kwaad daglicht te plaatsen door hem in verband te 
brengen met de schimmige wereld van Savojaards en Luikerwalen. In de volgende zin 
wordt de auteur van De Lantaarn aangeduid als ‘Oranje vrind’, wat binnen de context 
van die tijd ook niet bepaald vleiend is.73 

Tot welk genre, medium of welke formule De Lantaarn wél gerekend kan worden, 
is een ingewikkelde kwestie. Doorgaans kiest men ervoor te spreken van almanakken 
of jaarboekjes.74 Die keuze is te verklaren uit het feit dat iedere Lantaarn specifiek aan 
één jaar gewijd is en aan het begin de kalender van het betreffende jaar afdrukt, in het 
geval van het eerste deel nog aangevuld met enige informatie over zons- en maans-
verduisteringen en bijzondere feestdagen.75 De aanwezigheid van een aantal teksten 
van instructieve aard past eveneens binnen de almanaktraditie. Van oudsher zijn de 
drie basisfuncties van een almanak informeren, instrueren en diverteren.76 Daarnaast 
speelt de geneeskunde in almanakken een voorname rol.77 Ook in De Lantaarn zijn 
diverse teksten over dit onderwerp te vinden.78

In de Naamlijst van de Amsterdamse boekhandelaar A.B. Saakes79 staat De Lan-

71 De politieke blixem 44 (9 april 1798): 350.
72 Wanneer Hanou een artikel schrijft over een toverlantaarngeschrift uit 1793, De emigrant, amusant of Lan-
terne moderne, refereert hij daarbij in een voetnoot ook aan de reeks van Amurath-Effendi, waarvan hij zegt dat 
deze ‘op het genre [van de toverlantaarns, I.N.] geïnspireerd is’. (Hanou 1998: 20)
73 Over de impopulariteit van Van Woensel en De Lantaarn in de eigen tijd, zie hierna hoofdstuk 5.
74 Busken Huet spreekt van jaarboekjes. (Busken Huet 1863b: 501, passim) Wesselo spreekt in zijn bloemle-
zing van ‘de almanak De Lantaarn’. (Van Woensel zj. [1972]: 18) Op de achterflap van de editie van De Lantaarn 
uit 2002 (bezorgd door André Hanou) wordt De Lantaarn ‘een merkwaardig soort almanak’ genoemd. Hanous 
nawoord staat wel uitgebreid stil bij de genrekwestie die in het geval van dit geschrift speelt. (Van Woensel 2002: 
126-129)
75 Astrologie en astronomie vormen een kernonderdeel van het almanakgenre, zo blijkt uit Jeroen Salmans 
studie naar dit type drukwerk. Zie Salman 1999, m.n. 41-102.
76 Vgl. Salman 1999: 373-376.
77 Idem, 105-126.
78 Zie bijv. ‘Wat moet iemand, die zich ongestelt voelt, doen, om niet ziek te worden?’ (De Lantaarn voor 1796: 
71-77), ‘Ieder wel ingericht huishouden zijn eige Apteek’ (De Lantaarn voor 1798: 1-38) en ‘Ieder huishouden zijn 
eige Apteek’ (De Lantaarn voor 1800: 1-6).
79 Saakes’ Naamlijst vormt het voornaamste naslagwerk als het gaat om boektitels die op de Nederlandse 
markt zijn uitgekomen in de periode 1790-1848. Deze lijst verschijnt in de genoemde periode iedere maand en 
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taarn, met uitzondering van het deel voor 1798, echter niet opgenomen onder de cate-
gorie almanakken, maar onder die van ‘Mengelwerken en romans’.80 Dit komt omdat 
almanakken voor het volgende jaar doorgaans uitkomen aan het einde van het jaar 
ervoor, in de maanden november en december. In het geval van De Lantaarn voldoet 
alleen het deel voor 1798 aan dit patroon. Dat komt uit in november 1797. Alle ove-
rige delen verschijnen pas als het jaar dat op de titelpagina staat al lang en breed be-
gonnen is. Hier komt nog bij dat het woord almanak nergens in de titel of in de uit-
gaven zelf terug te vinden is, wat voor dit medium ook vrij ongebruikelijk is.81 Deze 
gegevenheden maken dat de aanduiding van De Lantaarn als een almanak enigszins 
misleidend is.

Tegelijkertijd is het evident dat de boekjes van Amurath-Effendi wel verwijzen naar 
de mediale traditie van de almanak. Naast de hierboven benoemde oppervlakkige ken-
merken blijkt dit tevens uit de bijzondere nadruk die er in deze reeks op (nationale) 
opvoeding wordt gelegd.82 In een artikel over de Nederlandse almanak in de achttien-
de eeuw constateert Marco de Niet dat vanaf 1740 het leven van alledag een steeds 
voornamere rol gaat spelen binnen dit medium en bovendien het sociaal gedrag van 
mensen een populair thema wordt.83 In de laatste decennia van de achttiende eeuw 
neemt daarnaast het belerende aspect sterk in belangrijkheid toe,84 waarmee de al-
manak aansluit bij de brede stroom van opvoedkundige literatuur waar op dat mo-
ment in de Republiek sprake van is.85 Een treffend voorbeeld van die ontwikkeling 
vormt J.H. Swildens’ Almanach en politiek zakboekje voor de Vereenigde Nederlanders uit 
1782.86 In deze almanak noemt Swildens bij iedere dag van het jaar in zijn kalender 
een belangrijke vaderlandse gebeurtenis. Een aanzienlijk deel van deze gebeurtenis-
sen is letterlijk overgenomen in de kalender van De Lantaarn voor 1792.87 Derhalve laat 

bevat steeds het overzicht van alle nieuw verschenen boeken, ingedeeld in rubrieken. Hij geldt als een relatief 
betrouwbare bron wat betreft het toenmalige Nederlandse boekenaanbod. (Vgl. Saalmink 1987: 102)
80 Het deel voor 1798 staat overigens ook onder die categorie ‘Mengelwerken en romans’ opgenomen, naast 
dat het staat aangekondigd in de ‘Lijst van almanacken, voor het Jaar 1798’.
81 Almanakspecialist Jeroen Salman wist mij mondeling te melden dat een almanak zichzelf in de regel in 
zijn titel ook een almanak noemt.
82 Zie hiervóór hoofdstuk 2, met name de bespreking van het artikel ‘Nationaale Opvoeding’ uit De Lantaarn 
voor 1796, in de paragraaf ‘De ambivalente Amurath’.
83 De Niet 1995: 73-74.
84 Idem, 80.
85 Zie hiervóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’.
86 Johan Hendrik Swildens vormt een belangrijke figuur binnen het denken over opvoeding in Nederland in 
de late achttiende eeuw. Van 1774 tot 1777 verblijft hij aan het hof van Catharina de Grote in St. Petersburg, op 
hetzelfde moment dat Van Woensel en Van Kinsbergen daar ook zijn. Hier doet hij veel ideeën op over opvoe-
ding. Later wordt hij als patriot actief in Amsterdam. In de Bataafse tijd speelt hij een belangrijke rol als adviseur 
van de regering in onderwijszaken. Zijn ideeën over opvoeding en onderwijs kristalliseren uiteindelijk uit in de 
Schoolwet van 1806. Zie over Swildens verder nnbw, dl. 3: 1226-1228, Boeles 1884 en Van Sas 2004: 106-109.
87 In ruim 80% van de gevallen noemt de kalender in De Lantaarn voor 1792 dezelfde gebeurtenissen en histori-
sche feiten als de Almanach van Swildens. Deze grote overlap is wellicht te verklaren door het feit dat Van Woen-
sel en Swildens elkaar kennen (uit St. Petersburg). Swildens heeft Van Woensel ook persoonlijk een exemplaar 
toegestuurd van deze almanak, zo blijkt uit een brief van Van Woensel aan Swildens van 22 juni 1782. Die brief 
suggereert tevens dat Swildens Van Woensel om input heeft gevraagd voor zijn almanak, maar dat Van Woen-
sel op dit verzoek niet is in gegaan. Van Woensel sluit zijn brief namelijk af met de opmerking: ‘Wat nieuws 
kan UE van een hospitaal vragen?’ Oftewel: vanuit een medische instelling valt weinig interessants te mel-
den. (J.H. Swildens, Nagelaten handschriften, Tresoar Leeuwarden, hs. 1255, band XII (brievencollectie), nr. 18)
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het almanakachtige karakter van De Lantaarn zich goed lezen als een referentie aan 
de traditie van de verlichte volksopvoeding.

Een tweede medium waaraan De Lantaarn refereert is het haneboek. Dit is de be-
naming voor een type boekjes dat in de vroegmoderne tijd wordt gebruikt voor het 
leesonderwijs aan kinderen.88 Deze boekjes ontlenen hun naam van haneboek aan 
de aanwezigheid van een afbeelding van een haan voor in het boekje, die de jeugd 
oproept tot wakkerheid en leerzucht.89 Ook voor in iedere Lantaarn is een dergelijke 
prent opgenomen, voorzien van het onderschrift: ‘Gelijk de Wakkere Haan tot Kra-
ijen is genegen / Zo laat u, Jonge Jeugd, tot Onderwijs bewegen.’ [afb. 34] Van origine 
is het haneboek nogal religieus van aard. Het dient niet alleen om kinderen te leren 
lezen, maar ook om hen te onderrichten in de dogma’s van de gereformeerde kerk.90 

88 Over het haneboek verder Buijnsters 1995 en Stellingwerff 1978.
89 Stellingwerff 1978: 15 e.v.
90 Buijnsters 1995: 55.

Afb. 34   Pieter van Woensel, 
De wakkere haan. 1792. Ets, 
122 x 85 mm. De Lantaarn 
voor 1792, tegenover p.  1. 
Exemplaar Bijzondere Col-
lecties, Universiteit van Am-
sterdam, OTM: OK 62 6664.
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In de tweede helft van de achttiende eeuw wordt het genre echter in toenemende 
mate gebruikt door aanhangers van de Verlichting, die de gereformeerde dogmatiek 
vervangen door een meer verlichte en patriottische boodschap.91 Het hoogtepunt en 
tevens bekendste voorbeeld van die trend binnen de Nederlandse context vormt het 
Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandse jeugd uit 1781, net als de voornoemde ver-
lichte almanak het werk van J.H. Swildens.92 Ook via de referentie aan het haneboek 
plaatst De Lantaarn zich aldus binnen het vertoog van de laat-achttiende-eeuwse Ne-
derlandse opvoedingscultus.

Een derde genre waarmee we De Lantaarn in verband kunnen brengen is de spec-
tator. Amurath-Effendi is te zien als een soort spectatorfiguur, die zijn publiek over 
allerhande maatschappelijke onderwerpen onderhoudt en zich als een algemene cri-
ticus van de samenleving opstelt.93 Het genre van de spectator bestaat in Nederland al 
sinds 1730, maar heeft in de laatste decennia van de achttiende eeuw een bijzondere 
actualiteit, omdat de opiniepers van die jaren de spectatorformule politiseert. Schrij-
vers van opiniërende weekbladen uit de patriottentijd en de Bataafse tijd hanteren 
deze formule om hun mening over de actuele politiek te uiten, iets wat tot dan toe 
binnen dit genre not done is. Van origine worden de spectators als algemene critici 
geacht strikt apolitiek te zijn.94 De relatie tussen De Lantaarn en de spectatorformule 
is er vooral een van allusie. Onder meer vanwege het ontbreken van een wekelijkse 
verschijningsregelmaat en de correspondentie met het publiek heeft Amuruths reeks 
uiteindelijk te weinig raakvlakken met deze formule om De Lantaarn een spectator te 
noemen. Die allusie zit hem vooral in de opiniërende, maatschappijkritische insteek 
van de artikelen in De Lantaarn en de gerichtheid op opvoeding en onderwijs. Ook de 
spectator is namelijk goed binnen het achttiende-eeuwse streven naar de opvoeding 
van burgers te plaatsen.95

De voorlopige conclusie die we uit dit alles kunnen trekken is dat De Lantaarn qua 
vorm misschien nog het beste te karakteriseren valt als een knooppunt van mediale 
tradities. De reeks boekjes van Amurath-Effendi vertoont de trekken van een alma-
nak, verwijst naar het genre van de haneboeken en in de artikelen stelt de auteur zich 
op als een spectatorfiguur. Geen van die genres en media voert Amurath echter con-
sequent door. De categorisering als mengelwerk door Saakes is wat dat aangaat tref-
fend. De Lantaarn neemt ‘van alles wat’ en zet bestaande mediale tradities naar zijn 
hand. Niet voor niets spreekt Amurath al in het voorwoord van het deel voor 1792 over 
een ‘geleerd hakmoes’. (mijn cursivering, I.N.)

Via dit mengelmoeskarakter komt ook het verschijnsel satire in beeld. Het woord 
satire is in het Latijn – onder meer – te herleiden tot de lanx satura, een schaal met 
gemengde vruchten die tijdens feestelijke gelegenheden aan de goden werd aange-

91 Idem, 57.
92 Over het Vaderlandsch A-B Boek van Swildens specifiek Buijnsters 1989: 200-203 en Buijnsters 1995: 60-66. 
Dit werk is online raadpleegbaar via de dbnl.
93 Zie ook hiervóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘Wildzang’.
94 Het idee van de patriotse (en in mindere mate Bataafse) opiniepers als een politisering van de spectatorfor-
mule is afkomstig van Niek van Sas. Zie verder Van Sas 2004: 195-198.
95 Vgl. Sturkenboom 1998: 35-38. 
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boden, zoals ik in de inleiding van dit proefschrift al opmerkte. Specifiek de Menip-
peïsche satire valt goed te karakteriseren aan de hand van deze metafoor, omdat deze 
een variëteit aan tekstvormen samenbrengt binnen één werk.96 Via de traditie van 
de learned wit, die aan bod kwam in hoofdstuk 2, is ook De Lantaarn met die Menip-
peïsche mengelmoes in verband te brengen.97 Vanuit dit perspectief zijn nog enkele 
media en genres waaraan Amuraths geschrift verwant is toe te voegen aan de voor-
noemde drie.

In de eerste plaats gaat het om het genre van het satirische tijdschrift. De Haegse 
Mercurius (1697-1699) van Hendrik Doedijns kan gelden als de stamvader van dit gen-
re in Nederland.98 De oorsprong ervan ligt in de zogeheten mercuren, een vroegmo-
derne benaming voor periodieke nieuwsbladen.99 Deze bladen zijn in eerste instantie 
zuiver informatief, maar voegen omstreeks 1690 een element van commentaar aan 
hun repertoire toe. Dit nieuwscommentaar wordt vaak op een literaire wijze gebracht. 
In de loop der tijd gaat het commentaar meer de hoofdmoot vormen en zo ontstaat 
het satirische tijdschrift.100 De stijl die deze tijdschriften in de vroege jaren, tot aan 
1750, hanteren, wordt ook wel de concetti -stijl genoemd. Het betreft een bewust ge-
zochte en complexe manier van schrijven, met veel metaforiek. Auteurs gebruiken 
deze stijl mede uit zelfbescherming. Door verhuld te schrijven, pogen ze de censuur 
te ontlopen.101 De weekbladen van figuren als Jacob Campo Weyerman, Jan van Gy-
sen en Willem van Swaanenburg zijn te zien als representanten van dit genre.102 Met 
zijn veelvuldige metafoorgebruik en de ingenieuze, bij vlagen onnavolgbare retoriek 
plaatst ook Amurath-Effendi zich in deze lijn. De gewoonte om onderwerpen niet 
breed uit te werken, maar slechts kort aan te stippen, deelt De Lantaarn eveneens met 
de tijdschriften van Doedijns, Weyerman en de hunnen.103 Wel is het politiek com-
mentaar dat Amurath levert doorgaans veel openlijker. Dit hangt samen met de tijd 
van verschijnen: de satirici uit de vroege achttiende eeuw opereren in een cultureel 
klimaat waarin het onomfloerst uiten van politieke meningen nog niet geaccepteerd 
is en de persvrijheid nog beperkt.104

Ten tweede is in De Lantaarn ook het genre van de burleske te herkennen. Niet voor 
niets duidt Amurath op het einde van De Lantaarn voor 1800 zijn werk aan als amfi-

96 Vgl. Abrams 2009: 321.
97 Zie hiervóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘Wildzang’.
98 Vgl. Hanou 2005. Hij stelt dat dit genre in de achttiende eeuw grote overlap vertoont met dat van de spec-
tators, dat hiervoor al aan bod kwam. Beide zijn te beschouwen als commentaarbladen. Het onderscheid tussen 
de twee stamt volgens Hanou uit de negentiende eeuw, toen men de ‘vunzige’ van de meer beschaafde com-
mentaarbladen wilde scheiden. (Ald. 70) Een aantal Nederlandse satirische tijdschriften uit de achttiende eeuw 
wordt behandeld in Van Vliet t.p.
99 Deze benaming vindt zijn herkomst in het feit dat Mercurius binnen de klassieke mythologie geldt als een 
vlugge bode. (Vgl. wnt, lemma: mercurius, bet. 3)
100 Hanou 2005: 69-70.
101 Idem, 69.
102 Over Weyerman en Van Swaanenburg, zie hiervóór hoofdstuk 3, paragraaf ‘Excentriekelingen’. Jan van 
Gysen is een vroeg-achttiende-eeuwse broodschrijver die o.m. ook verantwoordelijk is voor een aantal ‘harle-
kijns met de rarekiek’. Zie over hem verder Beentjes 1994.
103 Hanou concludeert in elk geval dat Doedijns in zijn Haegse Mercurius deze gewoonte heeft. (Hanou 2005: 
73)
104 Over persvrijheid in Nederland in de achttiende eeuw, zie m.n. Jongenelen 1998.
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gouri en ‘wildzang’, daarmee verwijzend naar dit genre.105 Het gaat specifiek om twee 
teksten waarin expliciet de spot wordt gedreven met hoge literaire genres. De eerste 
behelst ‘De Lotgevallen van ’t Nieuwe Zusterschap’ uit De Lantaarn voor 1798. Deze 
tekst vangt als volgt aan:

Helaas! ... – Arm – – – –
Helaas?.! – – – Bataafsch 
– – – – Traanen – Dolk Helaas!!! 
– Bedroogen – Waarom? Uitgeplundert – –
Maar.. – – – – – Verraaden – Hadden we ... – – – – – Verdrukt – – Hadden we .. Ach! – – –’t 
Is nu te laat – 106

Het vervolg van de tekst gaat verder in dezelfde trant, met een overdaad aan streepjes 
en voornamelijk losse woorden en uitroepen als ‘Och!’ en ‘Foei!’ Binnen de context 
van de late achttiende eeuw is deze tekst te lezen als een evidente parodie op het sen-
timentalisme, een literaire stijl die op dat moment hoogtij viert.107 Deze stijl kenmerkt 
zich door een sterke nadruk op het gevoelsleven en de vrije uiting van emoties door 
personages (in romans) of het lyrisch ik (in poëzie), wat onder meer wordt geëvoceerd 
door het veelvuldige gebruik van exclamaties en gedachtestreepjes. Bekende gebrui-
kers van de stijl in Nederland zijn Rhijnvis Feith, met zijn roman Julia (1783), en Eli-
sabeth Maria Post.108 In internationaal opzicht gelden met name Die Leiden des jungen 
Werthers (1774) van Goethe en A sentimental journey (1768) van Laurence Sterne als 
prominente voorbeelden van dit genre.109 De ontvangst van de sentimentele roman 
onder het contemporaine publiek is ambivalent te noemen. Enerzijds past het genre 
binnen de toenemende nadruk op het gevoel binnen de late Verlichting. Anderzijds 
wordt de verheerlijking van het gevoel zoals die in de sentimentele roman plaatsvindt 
als een risico gezien, omdat de emoties van de lezer er te zeer door gestimuleerd 
zouden worden.110 Deze ambivalente ontvangst verklaart ook het bestaan van diverse 
parodieën op het sentimentalisme in de late achttiende eeuw. Buiten de tekst in De 
Lantaarn zien we deze bijvoorbeeld in De moderne Helicon (1792) van Arend Fokke 
Simonsz en in de tekst ‘Julia, door den Heer Feith, verkort in den parodischen stijl’, 
opgenomen in de anoniem verschenen satirische almanak De Sentimenteele tydwyzer 
van het jaar 1794.111 Deze teksten maken het sentimentalisme belachelijk door de stijl 

105 De Lantaarn voor 1800: 184. Over de precieze betekenis van amfigouri en ‘wildzang’ en een culturele inka-
dering van het genre van de burleske, zie hiervóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘Wildzang’.
106 De Lantaarn voor 1798: 99-100.
107 Over het sentimentalisme in Nederland verscheen een proefschrift van Annemieke Meijer in 1998. Zie 
ook het hoofdstuk over sentimentalisme in de moderne editie van Feiths Julia die Joost Kloek en Bert Paasman 
in 1982 bezorgden: Feith 1982: 13-20 en Stouten 1993: 345-351.
108 Zie over Feiths Julia verder de inleiding bij Feith 1982 en over Post de inleiding bij de bloemlezing van 
haar teksten uit 2006, bezorgd door Bert Paasman: Post 2006.
109 Over het sentimentalisme in landen als Duitsland en Engeland verschenen tal van studies. Een goed ver-
trekpunt bieden Van Sant 1993 (over sensibiliteit in de Engelse roman) en Pikulik 1984 (over het sentimenta-
lisme in Duitsland).
110 Zie over de ambivalente ontvangst van het sentimentalisme in Nederland verder Sturkenboom 1998: 344-
352 en Meijer 1998: 103-148.
111 Over de sentimentalismeparodie in die eerste tekst, zie verder de moderne editie Fokke Simonsz. 2010, 
m.n. 24-31 (inleiding door Lotte Jensen en Alan Moss). Over de tweede tekst, zie Feith 1982: 56 en 228-241 (in-
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in het extreme te trekken of in een seksuele context te plaatsen. Door een parodie op 
het sentimentalisme op te nemen in zijn Lantaarn, zoekt Amurath-Effendi aanslui-
ting bij deze literaire spottraditie.

Een tweede literaire vorm die voorkomt in De Lantaarn is het mock-epic, te beschou-
wen als een subcategorie van de burleske. Het mock-epic steekt de draak met het ver-
heven karakter van het serieuze epos à la Homerus.112 Een bekend voorbeeld vormt 
Alexander Popes The rape of the lock (1714), waarin de diefstal van een haarlok van een 
welgestelde dame het centrale thema vormt.113 Amuraths mock-epic heet ‘Historie van 
een Trojaansch Paerd’ en is opgenomen in De Lantaarn voor 1800.114 Dit is wellicht de 
bekendste tekst uit de Lantaarn-reeks. Hij is onder meer ook opgenomen in een ver-
zameling ‘vrijmoedige bedenkingen’ uit de periode 1766-1875, uitgebracht in 1968.115 
De hoofdrol in deze ‘historie’ is weggelegd voor een Trojaans paard, ‘het booste van 
alle Trojaansche Paerden’,116 dat met veel gejuich wordt binnengehaald in de republiek 
Bestiania, waarvan de inwoners ‘zeer beroemd zijn door hunne behendigheid in het 
pijpen stoppen’.117 Maar het paard begint al gauw de nodige kuren te vertonen en al-
lerhande eisen te stellen aan de Bestianen, waardoor zij allengs sipper beginnen te 
kijken. De tekst is voorzien van twee prenten: een grote, uitklapbare die de ‘Intreê van 
het Trojaansche Paerd in Bestiania’ verbeeldt [afb. 30] en een van Cornelis Zip, een 
sippe inwoner van Bestiania [afb. 35].118 Het verhaal als geheel kan gelezen worden als 
een satire op de de Bataafse Omwenteling van 1795 en de rol van de Fransen daarbij, 
waarbij het Trojaanse paard Frankrijk verbeeldt en Bestiania de Bataafse Republiek.119

Dat ‘Historie van een Trojaansch Paerd’ een parodie is op het klassieke epos blijkt 
al uit de opening, die wordt gevormd door een ‘Inleiding en Inroeping’. Dat gaat als 
volgt:

Dit papier is toegeweid aan de Historie van een Trojaansch Paerd, het booste van alle Tro-
jaansche Paerden.
Wie zal mij bijstaan in eene zo halsbreekende onderneeming? Zanggodinnen!... Neen! 
met u, Lolgodinnen! wil ik niets te doen hebben. Gij, erfvijandinnen van het waare! gij 
zoudt, in een verhaal, uit zich zelven reeds vol van onwaarschijnelijkheeden, mij voorze-
ker van den wal in de sloot helpen: en behalven dat, kan professor X* u alle negen, en nog 
wel negentien drukkers beezig houden.120

geleide en geannoteerde versie van deze tekst).
112 Abrams 2009: 36-37.
113 Voor een beknopte inleiding op deze tekst, zie Baines 2000: 65-76.
114 De Lantaarn voor 1800: 34-106. De tekst is zonder wijzigingen herdrukt in het deel voor 1801. (De Lan-
taarn voor 1801: 15-89)
115 Van der Heyden 1968: 43-77. De tekst is tevens in hertaalde vorm opgenomen in de editie van De Lantaarn 
uit 2002, bezorgd door André Hanou: Van Woensel 2002: 75-107, 148-156.
116 De Lantaarn voor 1800: 34.
117 Idem, 60.
118 De eerstgenoemde prent wordt hieronder nog nader besproken.
119 Deze satirische duiding wordt, zo blijkt uit de woorden van Pieter van Woensel in zijn Bij-lichter, ook door 
tijdgenoten aan de tekst gegeven. Het is dan ook hoogstwaarschijnlijk mede vanwege deze tekst dat De Lantaarn 
voor 1800 verboden wordt. Dat verbod en de rol die ‘Historie van een Trojaansch Paerd’ daarbij speelt, komen 
uitgebreid aan bod in hoofdstuk 5.
120 De Lantaarn voor 1800: 34.
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De aanroep aan de muzen om bijstand vormt de standaardopening van het epos, meer 
in het bijzonder van Homerus’ Ilias. Waar in het normale epos echter de zanggodin-
nen als eerbiedwaardige hulptroepen van de dichter worden beschouwd, worden ze 
hier door Amurath gediskwalificeerd als ‘lolgodinnen’, waarbij het prefix ‘lol’ onder 
meer gelezen kan worden in de betekenis van ‘plezier, pret’ en in die van ‘luidruchtig 
(slecht) of eentonig gezang.’121 Bovendien geeft de schrijver aan dat hij deze figuren 
liever kwijt dan rijk is: omdat ze ‘erfvijandinnen van het waare’ zijn, zullen ze hem in 
een verhaal dat reeds vol zit met onwaarschijnlijkheden slechts van de wal in de sloot 
helpen.122 Daarmee wordt de eerbiedwaardigheid van het epos als genre bespot.

Dat we hier te maken hebben met een mock-epic blijkt voorts met name uit de figuur 

121 Vgl. wnt, lemma: lol (I), bet. 1 en 4 en lemma: lollen (I), bet. 4. ‘Lollen’ kan ook nog betekenen: ‘preve-
len, binnensmonds praten , ook: zacht zingen, neuriën’ (lemma: lollen (I), bet. 1) en ‘zeuren, zaniken, drenzen’ 
(idem, bet. 2).
122 Over de dubbelzinnige houding ten aanzien van de waarheid en het ware in De Lantaarn, zie hiervóór 
hoofdstuk 3, paragraaf ‘De paradoxale buitenstaander’.

Afb. 35   Pieter van Woen-
sel, Afbeelding van een Bes-
tianiaan. 1800. Ets, 120 x 85 
mm. De Lantaarn voor 1800, 
p. 103. Exemplaar Bijzon-
dere Collecties, Universiteit 
van Amsterdam, OTM: OK 
06-1599.
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van het Trojaanse paard. Hij vertolkt de rol van de held, die standaard het hoofdperso-
nage van het epos vormt, dat niet voor niets ook wel een heldendicht genoemd wordt. 
Normaliter zijn epische helden echter hoogstaande personen – koningen, krijgshe-
ren – terwijl het hier een paard betreft, waardoor ook met deze conventie de draak ge-
stoken wordt. De uitklapbare prent met het onderschrift ‘Intreê van het Trojaansche 
Paerd in Bestiania, het XVIIIde Jaar na de geboorte van den Heere C. Kattewaad’123 on-
derstreept de belachelijkheid van deze held.124 Het paard staat er niet bepaald floris-
sant bij: het is broodmager, heeft zijn lippen opgetrokken, zijn neusgaten wijd open-
staan en de deken op zijn rug hangt er versleten bij. Deze verschijning sluit aan bij de 
manier waarop het paard in de tekst beschreven wordt.125 Deze held op sokken wordt 
op de afbeelding omringd door feestende mensen,126 maar ook door de nodige sym-
bolen van dwaasheid. Op de voorgrond staat een venter met een handkar vol kool. Bij 
zijn mond staan de woorden ‘kool! kool! kool!’ neergeschreven. Die kool herkent het 
publiek als een teken van onzinnigheid (apekool). Als zodanig komt kool namelijk 
veelvuldig voor op de spotprenten die verschijnen naar aanleiding van de windhan-
del in 1720, een vroegmoderne economische zeepbel waar vele Europese landen en 
burgers bij betrokken zijn. Deze spotprenten zijn ook in de late achttiende eeuw nog 
breed bekend, omdat ze zijn opgenomen in Het groote tafereel der dwaasheid, dat een 
grote hoeveelheid los drukwerk aangaande de windhandel bundelt.127 Verder hangt er 
een grote vlag met ‘Lr. A.A.P.’ uit een venster en is rechts op de achtergrond ook nog 
een klein aapje zichtbaar, met in zijn hand een vrijheidshoed op een stok.128 De ‘Intreê 
van het Trojaansche Paerd’ vormt daarmee een tafereel vol dwaasheid, waarop zowel 
de held als zijn publiek op een lachwekkende manier worden weergegeven.

Het paard verwijst daarnaast in zijn aanduiding als Trojaans en in zijn voorkomen 
naar een van de beroemdste verhalen uit de klassieke oudheid, waarin de Grieken een 
groot, houten paard aan Troje schenken. Het paard is hol van binnen en gevuld met 
soldaten. De Trojanen halen het paard binnen hun stadsmuren en ’s nachts, wanneer 
de bevolking slaapt, kruipen de Griekse soldaten naar buiten en openen de poort van 
de stad voor hun collega-soldaten die inmiddels klaarstaan. Zij richten vervolgens een 
slachting aan onder de Trojanen.129 Dit verhaal is zo beroemd dat nog tot op de dag 
van vandaag de aanduiding ‘paard van Troje’ als metafoor gebruikt wordt en dan de 

123 De aanduiding ‘het XVIIIde Jaar na de geboorte van den Heere C. Kattewaad’ suggereert dat de ondeugend-
heid (= het revolutionaire gekrakeel) in Bestiania (= Nederland) achttien jaar geleden begon. Gerekend vanaf de 
inval van Frankrijk komen we dan uit in 1777, wat geen bijzonder symbolisch jaar is wat betreft revoluties, in 
Nederland noch daarbuiten. De verwijzing blijft daarmee wat cryptisch.
124 Een gedetailleerde beschrijving van deze prent en de vele symbolen en betekenissen die erin te lezen zijn, 
is te vinden in Van Woensel 2002: 161-163.
125 Vgl. De Lantaarn voor 1800: 44-45, 91.
126 Als zodanig kan de prent ook gelezen worden als een parodie op de vele feesten die er naar aanleiding 
van de Bataafse Omwenteling in 1795 gevierd worden. Meer over deze feesten in Grijzenhout 1989: 127-199.
127 Over Het groote tafereel der dwaasheid verder Forrer 1997. Het boek zelf is online raadpleegbaar via: http://
www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/SAD01:489-70015. Het is ook in de boekencollectie van Van Woen-
sel terug te vinden (Veilingcatalogus C.H. Velse en P. van Woensel, boeken in folio, no. 130).
128 Over de aap als teken van onnozelheid sprak ik hiervoor al aan het begin van hoofdstuk 2. Waar de aan-
duiding ‘Lr. A.A.P.’ op de vlag precies op slaat, leg ik uit in hoofdstuk 5.
129 De voornaamste klassieke bron voor dit verhaal vormt Vergilius’ Aeneis (ald. boek 2).
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betekenis heeft van het argeloos bewerkstelligen van je eigen ongeluk.130 Ook in Amu-
raths mock-epic heeft het Trojaanse paard deze figuurlijke betekenis: het Trojaanse 
paard is Frankrijk, de suggestie is dat de Bataven hun eigen ondergang hebben be-
werkstelligd door de Fransen als bevrijders binnen te halen, want nu ze er eenmaal 
zijn, hebben ze zich ontpopt tot onderdrukkers.

Qua vorm en stijl vormt de ‘Historie van een Trojaansch Paerd’ een uitzonderlijk 
geval binnen De Lantaarn, die voor de rest vrijwel geen fictie gebruikt om satire te be-
drijven.131 De tekst beslaat echter wel ongeveer een derde deel (p. 34-106) van De Lan-
taarn voor 1800, waarmee het voorkomen van burleske in deze reeks geschriften al 
met al toch noemenswaardig is.

De tracering van de tradities van het satirische tijdschrift en de burleske in De Lan-
taarn tonen dit geschrift andermaal als een knooppunt van genres en media. We zou-
den hier kunnen spreken van een intermedium, een term die door mediawetenschap-
pers wordt gebruikt om te verwijzen naar culturele uitingsvormen die niet specifiek 
naar één of meerdere media terug herleid kunnen worden, maar in plaats daarvan 
een soort onbestemde tussenruimte behelzen.132 Met zijn amalgaam aan mediale con-
venties – almanakkenmerken naast een hanenprent, parodieën naast ‘serieuze’ artike-
len – vertoont De Lantaarn duidelijke trekken van zo’n intermedium. 

Bovenstaande analyse geeft tevens aan hoezeer de auteur op de hoogte moet zijn 
geweest van het contemporaine assortiment aan vormen, stijlen en media. Hij speelt 
met deze vormen en drijft er op subtiele en minder subtiele wijze de spot mee. Van 
de satirische gewoonte om bestaande media te ‘lenen’, maakt hij zodoende in optima 
forma gebruik. Hij toont zich bovendien een vaardig parodiïst.

Parasitisme

Het ‘leengedrag’ van de toverlantaarns en De Lantaarn zoals ik dat in het voorgaande 
geschetst heb, is in de regel niet onschuldig. De gebruikte vormen en genres worden 
geparodieerd, oftewel door middel van overdrijving of ironie lachwekkend voorge-
steld, of een van origine niet noodzakelijkerwijs satirisch medium wordt ingezet voor 
het uiten van keiharde blameringen. Het is om die reden dat ik dit leengedrag – en dat 
van satire in zijn algemeenheid – in het vervolg zou willen aanduiden als parasitair.

Dat satire zich vaak gedraagt als een parasiet is al door verschillende satireonder-
zoekers opgemerkt.133 De parasiet functioneert hier uiteraard als een metafoor.134 Zo-

130 Vgl. Stoett 1923-1925: 132 en Dikke Van Dale (2005), lemma: paard, bet. 3.
131 De enige andere fictief te noemen tekst is ‘Lucca’ (De Lantaarn voor 1800: 152-160). Over die tekst, zie hier-
vóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’.
132 Over intermedia, zie verder Higgins 2001 [1984].
133 Vgl. Griffin 1994: ‘When satire takes over another literary structure, it tends not just to borrow it, as when 
a cuckoo finds another bird’s nest for its eggs, but to subvert it’ en ‘Other literary forms – from song to epic – 
find themselves invaded and parodically subverted by satire: the parasite overwhelms the host.’ (3-4) Connery & 
Combe 1995 spreken over ‘satire’s parasitic appropriation of other forms’. (5) 
134 Deze metafoor heeft al een lange geschiedenis. Reeds in 1896 brengt de Amerikaan Arthur Shadwell Mar-
tin de techniek van de parodie in zijn studie On parody met parasatisme in verband. (Martin 1896: 6)
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als de echte parasiet zich nestelt in of op een gastorganisme en vervolgens profiteert 
van de energie van dat organisme en daarmee het organisme zelf verzwakt, zo nestelt 
een satirische cultuuruiting zich vaak in een gastmedium of -genre, om vervolgens 
van de conventies en manieren van uitdrukken die dat medium biedt te profiteren.135 
Dat ‘profiteren’ kan op meerdere manieren gelezen worden. Een satire profiteert van 
de vorm die hij is binnengedrongen, omdat die bepaalde eigenschappen heeft die een 
satiricus goed van pas komen. Zo biedt het medium van de krant de mogelijkheid om 
het presenteren van feiten te combineren met een duiding en analyse van die feiten. 
Voor een satiricus die erop uit is zijn eigen duiding en analyse van de actualiteit te ge-
ven, komt deze presentatievorm goed van pas. Een satire kan ook profiteren van het 
feit dat een bepaald medium het publiek aanspreekt. De animatie is een hele toegan-
kelijke vorm van televisie. Door een satire in de vorm van een animatieserie te gie-
ten, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij South Park, bereikt hij een breder publiek dan 
wanneer hij bijvoorbeeld als roman was verschenen. Ten derde kan het profiteren van 
een gastmedium ook in meer subversieve zin gelezen worden als: de draak steken 
met de betrouwbaarheid, het idealisme of de oprechtheid waar een bepaald medium 
voor staat. Satirische (online-)kranten, zoals in Nederland De Speld of in de Verenig-
de Staten The Onion, zijn hiervan een goed voorbeeld. Met name in dit laatste geval 
komt ook het aspect van het verzwakken van het gastmedium in beeld, waar bij het 
parasitisme van satire dus eveneens sprake van is. De bestaande gebruikers van een 
medium lopen door het ge- of misbruik dat satirici maken van dat medium het risico 
om met die satire geassocieerd te worden. Als we een gewoon krantenartikel lezen en 
daarin de typisch journalistieke stijl herkennen die op De Speld wordt geparodieerd, 
worden we ons bewust van de lachwekkende kanten van die stijl en gaan we ook de 
krant zelf wellicht minder serieus nemen.

Niet alle satire is parasitair, maar het parasitisme loopt wel als een rode draad door 
de satirische geschiedenis heen. Al in de klassieke oudheid is het Lucianus die de 
vorm van de dialoog, oorspronkelijk bekend van de hoogstaande filosofische over-
peinzingen van Plato en Socrates, inzet voor satirische doeleinden en zo parasiteert 
op deze filosofische traditie.136 Vroegmoderne pamfletten parasiteren op bestaande 
tekstvormen, zoals het toneelstuk, de echolyriek en het testament.137 De traditie van 
het satirische tijdschrift is te zien als parasiterend op de journalistieke nieuwsme-
dia.138 Tegenwoordig vormt vooral de nieuwsparodie van televisieprogramma’s als The 
Daily Show with Jon Stewart en The Colbert Report in de Verenigde Staten en Koefnoen 
in Nederland een treffend voorbeeld van het parasitaire gedrag van satire.139

135 Zie voor de biologische betekenis van parasitisme: Encyclopeaedia Britannica, lemma: parasitism (http://
www.britannica.com/EBchecked/topic/443191/parasitism).
136 Voor een goede introductie op het werk van Lucianus, zie de inleiding bij Lucian 2005 (door Desmond 
Costa; reeks Oxford World’s Classics).
137 Over echolyriek in pamfletten, zie verder Vrieler 2007: 163-198, over testamentpamfletten, zie Meijer 
Drees & Vrieler 2004.
138 Voorbeelden van achttiende-eeuwse satirische tijdschriften kwamen hiervoor al langs. In de negentiende 
eeuw beleeft dit genre eveneens een grote bloei, met in Nederland titels als Asmodée en Uilenspiegel. Over negen-
tiende-eeuwse satirische tijdschriften in Nederland, zie verder Gabriëls 1990 en Vegt 1996.
139 Over nieuwsparodie als prototypische uitingsvorm van satire in op de hedendaagse televisie, zie verder 
het themanummer ‘News Parody in Global Perspective’ van Popular Communication: The International Journal 
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Vooral de casus van The Colbert Report laat goed zien hoe dit parasitaire gedrag kan 
worden ingezet om satire te bedrijven. The Colbert Report bestaat sinds 2005 en is 
voortgekomen uit The Daily Show, waarvoor presentator Stephen Colbert eerst cor-
respondent was.140 De show parodieert het format van de rechts-conservatieve nieuw-
shows, zoals ze in de Verenigde Staten vooral gevonden worden op de zender Fox 
News. Stephen Colbert speelt het type van de rechtse presentator à la Glenn Beck 
en Bill O’Reilly, twee presentatoren die zich vooral sinds ‘9/11’ fel anti-links en anti-
liberaal hebben opgesteld in het Amerikaanse publieke debat en daarmee de polari-
satie van dat debat actief bevorderd hebben.141 Die parodie is op zichzelf te lezen als 
een commentaar op de contemporaine Amerikaanse nieuwscultuur. Door de manier 
waarop (rechtse) journalisten het nieuws brengen belachelijk te maken, bekritiseert 
The Colbert Report die journalisten.142 Het programma is daarin zodanig effectief dat 
kijkers tegenwoordig de woorden van de satirici Stephen Colbert en Jon Stewart, de 
presentator van The Daily Show, meer vertrouwen dan die van serieuze commentato-
ren als Beck en O’Reilly.143 De parasiet heeft zijn gastheer overgenomen.

Parasitisme in de hier bedoelde vorm is tevens te interpreteren als een vorm van 
toe-eigening, een concept dat zowel binnen de literatuurwetenschap als binnen de 
cultuurgeschiedschrijving gebruikt wordt.144 Toe-eigening, in het Engels: appropria-
tion, behelst een hergebruik van bestaande bronnen, waarbij de oorspronkelijke bron 
in een volledig nieuwe context komt te staan en vooral ten dienste staat van de doelen 
en belangen van de nieuwe gebruiker.145 De receptie van de katholieke embleembun-
del Pia desideria (1624) in de Noordelijke Nederlanden, zoals recentelijk onderzocht 
door Feike Dietz, biedt een goede demonstratie van dit proces van toe-eigening. Dietz 
laat zien hoe deze bundel in verschillende protestantse milieus in de zeventiende en 
de achttiende eeuw gefunctioneerd heeft, maar daarbij wel steeds wordt aangepast 
aan de specifieke theologische eisen van het betreffende milieu.146 Satire eigent zich 
op soortgelijke wijze bestaande bronnen en media toe: The Colbert Report gebruikt het 
format van de nieuwstalkshow, maar voegt er een komische laag aan toe en maakt er 
zo een parodie van.

Een ander begrip dat in het kader van het parasitaire gedrag van satire opdoemt, 

of Media and Culture 10 (2012) 1-2, ingeleid en geredigeerd door Geoffrey Baym en Jeffrey P. Jones. De opgeno-
men artikelen behandelen de vorm en functie van nieuwsparodieën in tal van landen, waaronder Italië, Honga-
rije, Roemenië, Iran en Israël.
140 Over The Colbert Report, zie verder McClennen 2011, Amarasingam 2011 en Baym 2009.
141 Glenn Beck is de presentator van het opiniërende radioprogramma The Glenn Beck Radio Program, dat 
sinds 2002 bestaat en door het station Premiere Radio Networks wordt uitgezonden. Bill O’Reilly presenteert het 
populaire televisieprogramma The O’Reilly Factor op de zender Fox News Channel. Beide heren staan bekend 
als (aarts)conservatieve politiek commentatoren. Zie over het verschijnsel van rechtse talkshowhosts in de Ver-
enigde Staten verder Van Grunsven 2010.
142 Over de verhouding van The Colbert Report ten aanzien van het contemporaine publieke debat in de Ver-
enigde Staten, zie verder McClennen 2011: 41-68.
143 Vgl. het artikel ‘Is Jon Stewart the Most Trusted Man in America?’ in The New York Times van 17 augustus 
2008 (http://www.nytimes.com/2008/08/17/arts/television/17kaku.html?pagewanted=all).
144 Voor de betekenis van de term binnen de literatuurwetenschap, zie m.n. Sanders 2006: 26-41, voor de ver-
schillende invullingen die het begrip in de loop der tijd binnen de cultuurgeschiedschrijving heeft gehad, zie 
Burke 2009: 36-42.
145 Vgl. Sanders 2006: 7-10. 
146 Zie verder Dietz 2012, m.n. 134-261.
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is mimicry.147 George Test gebruikt deze term binnen zijn behandeling van satire als 
spel, waarover ik hiervoor in hoofdstuk 1 al sprak.148 Met mimicry doelt Test op de na-
bootsing van zowel personen (de karikatuur, het typetje) als culturele uitingsvormen 
(testamenten, preken, almanakken) zoals die in satire plaatsvindt. Deze nabootsing 
ziet Test als een spel met werkelijkheid en fictie, dat ontstaat doordat reële personen 
en genres in satire als het ware worden gefictionaliseerd, waardoor echt en nep door 
elkaar heen gaan lopen.149 Dit spel met werkelijkheid en fictie, noemt Test ‘one of the 
main games played by verbal aggressors, at all stages of life and in many societies.’150 
De diverse voorbeelden van mimicry die in dit hoofdstuk inmiddels de revue zijn ge-
passeerd, onderschrijven deze uitspraak. 

Het idee van mimicry is, net als dat van toe-eigening, te zien als een alternatief per-
spectief op hetzelfde proces van imitatio. Steeds komt het erop neer dat satire iets dat 
al bestaat voor eigen doelen gebruikt en in die zin een afgeleid product is. In formeel 
opzicht zou de meeste satire niet kunnen bestaan zonder de culturele vormen, gen-
res en media die erin geïmiteerd worden. De metafoor van satire als parasiet drukt 
dit afgeleide karakter mijns inziens treffend uit en heeft daarnaast het voordeel dat 
ze, meer dan termen als parodie,151 mimicry en toe-eigening, zowel de afhankelijkheid 
van het bestaande cultuurgoed als de potentie van satire om dat cultuurgoed te sub-
verteren benadrukt.

Imitatie als cultuurkritiek

Hoe zien we het parasitisme in deze zin aan het werk bij de toverlantaarns en De Lan-
taarn van Amurath-Effendi?

In de toverlantaarn- en rarekiekgeschriften is de vorm die geïmiteerd wordt die van 
de reële vertoningen van toverlantaarns en rarekieks op de kermis. Pamfletten en 
tijdschriften die de toverlantaarnformule hanteren, gebruiken de combinatie van (be-
schreven) beelden plus commentaar om satire te bedrijven. Door in te spelen op de 
herkenbare setting van een toverlantaarnvertoning op de kermis haken ze aan bij wat 
het publiek al kent en weet. Is er echter ook sprake van dat het gastmedium van de fy-
sieke vertoning door het gebruik ervan in satirisch drukwerk ondermijnd wordt? Op 
het eerste oog is dit niet het geval. Het lijkt erop dat ook in de reële vertoningen soms 
satire wordt bedreven, waarmee deze uitingsvorm van zichzelf al een zekere mate van 

147 De term mimicry is oorspronkelijk afkomstig uit de evolutionaire biologie, maar binnen de cultuurweten-
schappen tegenwoordig vooral bekend binnen de context van de postkoloniale theorie. De Indiaas-Amerikaan-
se literatuurwetenschapper Homi K. Bhabha, hoogleraar aan Harvard University en een prominente vertegen-
woordiger van die theorie, introduceerde het concept mimicry in het postkoloniale vertoog. (Zie m.n. Bhabha 
1994) In het vervolg gaat het mij echter specifiek om het gebruik van de term in de speltheorie van Roger Cail-
lois uit 1958, waarop George Test zijn idee van satire als spel baseert. De context van de postkoloniale theorie 
blijft verder buiten beschouwing.
148 Zie hiervóór hoofdstuk 1, paragraaf ‘Amusement als wapen’.
149 Test 1991: 130-132.
150 Idem, 132.
151 Het concept parodie werd hiervoor in de introductie van dit hoofdstuk reeds uitgewerkt.
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spot en humor met zich meebrengt.152 In die zin doet de formule in drukvorm geen 
afbreuk aan het fysieke origineel. De geschriften stellen de situatie hooguit lachwek-
kender voor dan hij in werkelijkheid is; ze overdrijven. 

Kijken we specifiek naar de casus van de toverlantaarngeschriften van Henrik Sterck 
en Klaas Hoefnagel uit de jaren 1780, dan verandert de zaak. Dat de echte Savojaards 
en Luikerwalen commentaar leveren op de politieke actualiteit is goed denkbaar. Dat 
zij partij zouden hebben gekozen in het conflict tussen patriotten en orangisten, op 
de manier zoals Sterck en Hoefnagel dat doen, is een stuk onwaarschijnlijker. De ver-
toners leven van hun voorstellingen. Als sociale buitenstaanders hebben ze wel enige 
ruimte om maatschappijkritiek te leveren, maar het zou commercieel gezien onhan-
dig zijn als ze zich zouden bedienen van het soort keiharde blameringen waar de Lan-
terne magique of toverlantaern en De vrolyke Walon met de rarekiek-kas vol mee staat. We 
zouden hier daarom kunnen spreken van een vorm van toe-eigening: Sterck en Hoef-
nagel stellen de toverlantaarnformule ten dienste van het blameren van hun politieke 
tegenstander. Het typetje van de Savojaard fungeert als hun stroman. In zijn hoeda-
nigheid van toverlantaarnvertoner uit hij de beledigingen die Sterck en Hoefnagel op 
persoonlijke titel niet zomaar en plein public zouden kunnen uiten. Met enig gevoel 
voor dramatiek kunnen we zeggen dat Sterck en Hoefnagel de Savojaard en de tover-
lantaarn misbruiken voor hun eigen (politieke) doelen.

Is aan dit parasitaire gedrag van de Lanterne magique of toverlantaern en de andere 
geschriften van de lantaarnstrijd ook een meer ideologische duiding te geven? Een ar-
tikel van André Hanou over een ander orangistisch getint toverlantaarngeschrift, De 
emigrant, amusant of Lanterne moderne, uit 1793 biedt een interessant aanknopings-
punt voor het beantwoorden van die vraag. Sprekend over de toverlantaarnformule en 
hoe die wordt gebruikt in de patriottentijd van de jaren 1780, merkt Hanou op: 

Ik heb de indruk dat dit subgenre van de politieke propagandatijdschriften, hoewel er ze-
ker wel een patriots voorbeeld van te noemen is, de orangisten meer ‘lag’. Dat hangt mo-
gelijk hiermee samen, dat dit soort uitleg-bij-plaatjes toch meer past bij de lagere burgerij, 
het gewone volk (vergelijk ook de oorspronkelijke smartlappen). De in de politiek geïnte-
resseerde burger, met zijn leescultuur, heeft er minder behoefte aan op deze volkse wijze 
op de hoogte gesteld te worden.153

Hanou lijkt deze uitspraken vooral te doen op basis van – door veel kennis en eruditie 
gevoede – intuïtie. Dat prikkelt des te meer tot een nadere beschouwing ervan. 

In hoeverre worden deze beweringen onderschreven door het geval van de lantaarn-
strijd? Het beantwoorden van deze vraag wordt enigszins bemoeilijkt door het feit dat 
Hanou de reële toverlantaarnvertoning en het gebruik van de toverlantaarnformule 
in geschriften niet helder van elkaar onderscheidt. Aanvankelijk spreekt hij over ‘dit 
subgenre van de politieke propagandatijdschriften’, maar vervolgens heeft hij het over 
‘uitleg-bij-plaatjes’ die hij verbindt met ‘de oorspronkelijke smartlappen’. Dat de reële 
toverlantaarnvertoning iets was voor de lagere burgerij en het volk, lijkt aannemelijk. 
Dat de geschriften die deze vertoningen parodiëren eveneens voor de lagere klassen 

152 Zie hiervóór paragraaf ‘Visueel kermisvermaak’.
153 Hanou 1998: 20.
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bedoeld zijn, is minder evident. Een minimumvoorwaarde om dit soort geschriften te 
kunnen consumeren is het vermogen te lezen. Dat sluit alvast de allerlaagste klassen 
uit.154 Verder is het zo dat alle lagen van de bevolking in de vroegmoderne tijd met de 
kermis bekend zijn en de parodie van een kermispraktijk wat dat aangaat net zo goed 
kan werken voor een hogeropgeleid publiek. 

Dat betekent niet dat Hanous beweringen per se ongeldig zijn. Het gebruik van de 
toverlantaarnformule door de orangisten kan alsnog als een ideologisch statement ge-
lezen worden. De patriottenbeweging heeft zijn wortels in sociaal opzicht met name 
in de (gegoede) middenklasse van winkeliers, ambachtslieden met personeel, et cete-
ra.155 Orangistische sympathieën leven vooral onder de lagere burgerij.156 In dit licht is 
het gebruik van het medium van de toverlantaarn te lezen als een vorm van cultuur-
kritiek. Hoewel, als gezegd, alle lagen van de samenleving zich bewegen op de vroeg-
moderne kermis, heeft hij van oudsher een plat, volks imago.157 De achttiende-eeuwse 
toverlantaarn is, als product van de kermis, onderdeel van dit volkse imago. Door zich 
uit te drukken via dit eenvoudige, volkse medium en niet via de meer elitaire vorm 
van bijvoorbeeld de spectator zet Sterck zich, zo zou je kunnen zeggen, af tegen de 
patriotten. Volksheid is voor hem een geuzennaam en fungeert als tegenwicht tegen 
het vermeende elitarisme van de patriotten. Ook in ideologische zin eigent hij zich 
het medium van de toverlantaarn dus toe en parasiteert hij erop.

Problematisch is dan wel het bestaan van Hoefnagels patriotse toverlantaarns. Fei-
telijk zijn deze patriotse toverlantaarns echter in de eerste plaats een reactie op het 
orangistische werk van Sterck, die de initiator is van deze lantaarnstrijd. Met zijn fel-
le blameringen aan het adres van (onder meer) Hoefnagel, lokt hij deze uit de tent.158 
Stercks Lanterne magique of toverlantaern is bovendien qua volume en levensduur zijn 
patriotse concurrent overduidelijk de baas. Al met al lijkt Hanous claim van de tover-
lantaarngeschriften als een typisch orangistische categorie drukwerk daarmee wel de-
gelijk hout te snijden.

De Lantaarn van Amurath-Effendi toont zich met name parasitair in zijn gebruik van 
de media van de almanak en het haneboek. Van beide media kan worden gezegd dat 
ze in De Lantaarn worden geparodieerd. 

Zoals ik hierboven vermeldde, zijn zowel de almanak als het haneboek in de late 
achttiende eeuw nauw verbonden met de verlichte opvoedingscultus. Door de conven-
ties van deze media na te volgen, plaatst Amurath zijn werk binnen de context van die 

154 Kloek en Mijnhardt melden dat in 1800 80% van de bruidegommen onder hun trouwakte een geschreven 
handtekening zet en 60% van de bruiden. (Kloek & Mijnhardt 2001: 81) Als we dit gegeven beschouwen als een 
goede indicatie van de alfabetiseringsgraad, dan is dus op dat moment in Nederland nog ongeveer een vijfde van 
mannen en ruim een derde van de vrouwen analfabeet. 
155 Vgl. Van Sas 2004: 198. Hij spreekt in dit verband van mensen die ‘zoals dat zo mooi heette, “wat te ver-
liezen hadden”.’
156 Vgl. Jongenelen 2008b: 35.
157 Dit imago blijkt met name uit de manier waarop de kermis in de vroegmoderne tijd wordt afgebeeld op 
schilderijen. Zie daarover verder Dominicus-Van Soet 2002. Ook de hiervoor besproken Boerekermis van Lukas 
Rotgans toont de kermis als een volks, plat gebeuren.
158 Vgl. ook de reconstructie van de gang van zaken rond de Lanterne magique of toverlantaern en Hoefnagels 
tegenschriften in reactie daarop van Ton Jongenelen: Jongenelen 2008a, m.n. 125-128.
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cultus. Hij wekt de suggestie dat ook zijn Lantaarn bedoeld is om zowel de opgroei-
ende als de volwassen burger van de Bataafse Republiek te onderwijzen en zo de ver-
volmaking van de Verlichting van de natie naderbij te brengen. De referentie aan de 
Verlichting door middel van de titel Lantaarn159 en de plaatsing van een artikel als ‘Na-
tionaale Opvoeding’ bevestigen deze insteek van de auteur.

Hiervoor in hoofdstuk 2 bleek echter al dat ambivalentie en ironie in dit artikel de 
boventoon voeren. Dat geldt zeker ook als het gaat om de opvoedkundige insteek van 
Amurath. Wanneer hij begint te spreken over thema van de deugd, ‘dat ander deel der 
Nationaale Opvoeding, dat, welk zich bezig houdt met de verbeteringe van ’t Hart’, 
merkt hij op:

Zommige menschen, wat zeg ik, zommige, de meeste menschen hegten, ook voor kinde-
ren, eene heroïeke, eene specifieke kragt aan vertoogen, zeden-lessen en predikatien. Mij 
dunkt, ik zie een Heelmeester den kreupelen, of gebogchelden eene verhandeling voorle-
zen over de ziektens der beenderen! – Zo ‘er een onfeilbaar middel is, om de menschen 
deugdzaam te maaken, moet ’t bestaan voor eerst in ’t voorbeeld der ouderen, der maagen 
[familieleden], der meesters, en van alle, welke den mensch van de kindsheid omringen, 
ten tijde dat hij komt tot zekere gezetheid.160 ’t Is even verveelende voor de omstanders, als 
nutteloos voor de kinderen, hun de deugd bestendig te hooren voorpreeken; woorden maa-
ken op hun gemoed even diepen indruk, als ’t water op een gloeijenden steen.161

Deze passage drukt een onbetwiste aversie uit tegen het contemporaine verschijnsel 
van de opvoedingsliteratuur, met name die voor kinderen. Amurath maakt het woor-
delijk prediken van morele lessen als middel om kinderen op te voeden belachelijk 
door dit te vergelijken met het voorlezen van een verhandeling over botziektes aan 
kreupelen door een arts. Zijn boodschap is dat het enige echt effectieve middel om 
deugdzaamheid te bevorderen eruit bestaat dat de opvoeders in de naaste omgeving 
van het kind het goede voorbeeld geven. De deugd belijden in woord is nutteloos, 
want woorden maken op het gemoed van kinderen een even diepe indruk als water op 
een gloeiende steen. Het gaat om daden dus. Deze uitspraken doen de lezer twijfelen 
aan de oprechtheid van Amurath als het aankomt op zijn opvoedkundige intenties. 
Is de deugd belijden in woord immers niet precies wat De Lantaarn doet door over de 
nationale opvoeding te schrijven? Hoe betrouwbaar is een opvoeder die zijn eigen ac-
tiviteiten op dat vlak zo openlijk in diskrediet brengt?

Die twijfel over Amuraths oprechtheid wordt versterkt door wat hij aan het begin 
van De Lantaarn voor 1796, in een voorwoord ‘Aan ’t Publiek’, zegt over het verschijn-
sel van de opvoedkundige literatuur dat in zijn tijd zo bloeiend is. Hij stelt daar, in De 
Lantaarn waarvan ‘Nationaale Opvoeding’ het openingsartikel vormt:

Myne Collega’s auteuren zyn recht allerliefste luiden. Ik bewonder’ hunne belangeloos-
heid. Zy hebben mond en pen (ook hart en hoofd?) eeuwig vol van ’t Algemeene Nut, van 

159 Voor een nadere duiding van die titel en hoe deze zich verhoudt tot het achttiende-eeuwse Verlichtings-
discours, zie hiervóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘Nieuw licht’.
160 Gezetheid kan hier betekenen ‘kalmte, bedaardheid’, maar ook ‘onverzettelijkheid, halsstarrigheid’. (Vgl. 
wnt, lemma: gezet, bet. 1 en 3a)
161 De Lantaarn voor 1796: 11.
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Verlichting, van de opvoeding der Nederlandsche Jeugd, van bevordering van Deugd, van Pu-
bliek Welvaaren enz. Deeze mantel lykt de rouw-mantels; een ieder steekt ’er zich in: dan 
gelyk de dingen door ’t beezigen slyten, is die mantel zo gaterig geworden, dat ’er de el-
lende overal door heen kykt; en ik die zo groot vriend ben van rondborstigheid [oprecht-
heid], als afkeerig zelfs van de reuk van fimelary [huichelarij], verklaar te schryven voor 
myn eigen nut.162

Hier distantieert Amurath zich expliciet van de traditie van de opvoedingsliteratuur. 
Zijn collega’s die wel schrijven in deze traditie noemt hij minzaam ‘recht allerliefste 
luiden’. Tussen haakjes vraagt hij zich af hoe gemeend hun verlichte opvoedkundige 
idealen zijn – belijden zij deze alleen met hun mond en pen of ook met hun hart en 
hoofd? – waarmee hij hun oprechtheid in twijfel trekt. De traditie zelf zet Amurath 
neer als uitgekauwd, door middel van de weinig flatteuze metafoor van de rouwman-
tel. De opvoedkundige literatuur is volgens hem als een rouwmantel: iedereen draagt 
haar en daardoor slijt ze nogal gauw, zodat ze nu wat gaterig is geworden en de el-
lende er overal doorheen kijkt. Al deze denigrerende opmerkingen vormen de op-
maat tot Amuraths plechtige verklaring slechts te schrijven voor zijn eigen nut, waar 
hij in het vervolg van deze passage nog aan toevoegt dat dat nut er voor hem vooral 
in bestaat dat de publicatie van dit werk hem geld oplevert. Hij hoopt van dat geld 
‘een vet varken te koopen’ en ‘zo my de kluifjes wel smaaken, zal ik ’er ’t Publiek voor 
dank zeggen.’163 Amurath keert zich daarmee onomwonden tegen het opvoedkundige 
schrijven à la Wolff en Deken en Hiëronymus van Alphen en plaatst zich in de tradi-
tie van de broodschrijverij oude stijl, waar het een gebruikelijke praktijk is om open te 
zijn over de commerciële motivatie voor het schrijven.164

Deze uitgesproken opstelling van Amurath ten aanzien van de opvoedingslitera-
tuur heeft ook consequenties voor zijn gebruik van de media van de almanak en het 
haneboek. Dat gebruik mag bij nader inzien met recht parasitair genoemd worden. 
Amurath heeft zich deze media toegeëigend om de traditie van verlichte volksop-
voeding waar ze voor staan belachelijk te maken. De Lantaarn toont zich een wolf 
in schaapskleren. Het uiterlijk van de almanak en de hanenprent voor in ieder deel, 
gecombineerd met verschillende uitspraken die Amurath in de tekst doet, doen het 
voorkomen alsof ook hij een bijdrage wil leveren aan de nationale opvoeding, dat hij 
een bondgenoot is van Wolff en Deken en de hunnen. Zowel tussen de regels door als 
meer expliciet ondermijnt De Lantaarn dit verlichte opvoedingsproject echter, door de 
nutteloosheid en de sleetsheid ervan te verklaren. De prent van de volkse vrouw met 
de roeptoeter ‘Vox populi! Vox dei’, die in hoofdstuk 2 aan bod kwam, is in retroper-
spectief ook goed binnen deze ondermijnende lijn te plaatsen [afb. 13]. Op deze prent 
speelt de blaasbalg een prominente rol. Deze vormt in de vroegmoderne tijd een sym-
bool van ijdelheid en mooipraterij en wordt vaak neergezet als een instrument van de 

162 Idem, v-vi.
163 Idem, vi.
164 Klaas Hoefnagel is over zijn commerciële motieven bijvoorbeeld ook heel eerlijk. In het eerste nummer 
van zijn weekblad Neerlandsch echo (1770-1771), stelt hij: ‘Dat dit werkje van my ondernoomen werd, is eindelyk 
en ten laatsten niet anders als om myn lezers te vermaaken, en om die mooie bekoorlyke schyven, Alias ’t Geld 
die groote magtigen Godin’.
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duivel, zo meldde ik toen al.165 De blaasbalgen hier zijn steeds voorzien van een op-
schrift dat een variatie op het woord licht bevat: inlichting, bijlichting, oplichting, toe-
lichting. Vanuit het perspectief van Amuraths kritische houding ten aanzien van ver-
lichte, opvoedkundige literatuur, zijn deze blaasbalgen te zien als een verbeelding van 
die literatuur, die door Amurath dus als een verzameling van mooie maar nietszeg-
gende, lege praatjes wordt neergezet. De auteur van De Lantaarn, gesteld dat hij dege-
ne is die de man met de blaasbalg met ‘Toelichting’ rechtsachter in beeld verbeeldt,166 
voegt zijn eigen lege praatjes toe aan deze verzameling, met dit verschil dat hij open-
lijk toegeeft dat het hier lege praatjes betreft. Mijn werk is ijdel, lijkt hij te willen zeg-
gen, maar dat van mijn collega-auteurs is dat net zo goed! Het verlichte opvoedings-
project wordt zo met zijn eigen middelen bestreden. Als een succesvolle parasiet heeft 
Amurath de macht over zijn gastmedia volledig overgenomen.

Conclusie

‘De media’ zijn in het huidige tijdsgewricht zo alomtegenwoordig dat men ook wel 
spreekt van een mediacratie.167 Ook in de late achttiende eeuw wordt het Nederland-
se publiek echter al bestookt door tal van media: pamfletten, spotprenten, tijdschrif-
ten, vertoningen van lichtbeelden en meer.168 Satirici ge- en misbruiken deze media 
in hun werken, omstreeks 1800 net zo goed als anno nu. Ze parodiëren de vormen en 
stijlen die beschikbaar zijn en zetten mediale tradities creatief naar hun hand. Satire 
toont zich daarmee een intermediaal verschijnsel. Satire gedraagt zich binnen dit in-
termediale kader als een parasiet: hij voedt zich met het bestaande aanbod aan genres 
en culturele uitingsvormen om zo zelf als satire te kunnen schitteren. De ‘gewone’ ge-
bruikers van het betreffende medium hebben het nakijken. Genres en media als ge-
heel zijn immers niemands eigendom.

De toverlantaarns van Henrik Sterck en Klaas Hoefnagel parasiteren op de reële 
vertoningspraktijk van toverlantaarns en rarekieks zoals die op de vroegmoderne ker-
mis gevonden wordt. Het beeldende karakter van die reële vertoningen, waarvan de 
projectie van lichtbeelden op een muur (toverlantaarn) of in een afgesloten kast (rare-
kiek) de kern vormt, wordt door de papieren toverlantaarns uit de jaren 1780 ingezet 
om politieke tegenstanders op een aanschouwelijke manier in een kwaad daglicht te 
plaatsen. De commentaarstem van de Savojaard eigent de pamflettist zich toe om bla-
merende satire te bedrijven. In het geval van Stercks Lanterne magique of toverlantaern 
lijkt het er bovendien op dat het volkse imago van de toverlantaarn als kermisattractie 
wordt geëxploiteerd om kritiek te leveren op de idealen van beschaving en Verlichting 
waar de patriotten zich op laten voorstaan.

165 Zie m.n. hoofdstuk 2, noot 185.
166 Hiervoor in hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’, wees ik al op de parallellen tussen deze fi-
guur en Amurath-Effendi.
167 Zie over het verschijnsel van de mediacratie bijv. het themanummer van De Groene Amsterdammer hier-
over (21 november 2012): http://www.groene.nl/2012/47 
168 Van Wissing 2008 biedt een aantal concrete voorbeelden van de laat-achttiende-eeuwse mediacratie in 
Nederland.
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In De Lantaarn worden de media van de almanak en het haneboek op een zodanige 
wijze geparodieerd dat de verlichte ideologie waarvoor deze media anno 1800 staan 
tot een mikpunt van spot verwordt. Amurath-Effendi doet alsof hij de opvoedkundi-
ge pretenties van deze media onderschrijft, maar steekt ondertussen vooral de draak 
met die pretenties. De Lantaarn presenteert de contemporaine productie van opvoed-
kundige literatuur als een verzameling loze praatjes. De lezer die dacht een serieus 
bedoelde belerende almanak in handen te hebben, komt aldus bedrogen uit. Sowieso 
maakt dit geschrift het de lezer erg moeilijk te bepalen wat voor type drukwerk hij nu 
precies voor zich heeft. De mengelmoes aan vormen en stijlen maakt van De Lantaarn 
een intermedium, een knooppunt van mediale en generische tradities, dat niet tot één 
specifieke basisvorm te herleiden valt.

 Het parasitaire gedrag van de toverlantaarns en De Lantaarn laat zien hoe belang-
rijk het aspect van de vorm is bij satire. De vorm van satire is weliswaar moeilijk te 
vatten in vaste regels of principes, maar het zijn wel steeds formele eigenschappen 
waarmee satirische cultuuruitingen zich onderscheiden van niet-satirische. Het com-
bineren van meerdere media of het creatief herwerken van een bestaande vorm is an 
sich niet iets typisch satirisch. In de vroegmoderne tijd vormt de imitatio, het (creatief ) 
navolgen van bestaande voorbeelden zelfs een kernprincipe in zowel de beeldende 
kunst als de literatuur en is het bimediale genre van de emblematiek bijzonder bloei-
end.169 De satiricus voegt aan deze praktijken echter een laag van spel en ironie toe. 
Zijn imitatie is doorgaans een parodie: ze is spottend bedoeld en draagt zodoende ele-
menten van humor en kritiek in zich. In satire fungeert het geleende of geïmiteerde 
medium als dekmantel voor het uiten van felle kritiek, een middel om het publiek te 
laten lachen, of als een commentaar op de ideologie waar het betreffende medium 
voor staat.

Het spel met vormen en stijlen van satire is vaak subtiel. Met uitzondering van een 
tekst als ‘Historie van een Trojaansch Paerd’, waarvan de spottende vorm evident is, 
valt de parodie in De Lantaarn vooral tussen de regels door te lezen. Zoals eerder in 
dit proefschrift al duidelijk werd, schrijft Amurath voor de oplettende lezer en dat 
geldt zeker ook als het gaat om zijn vormelijke referenties. Enige ‘mediale geletterd-
heid’ is gewenst om Amuraths vormenspel te herkennen en te waarderen, net zoals 
voor het hedendaagse publiek de journalistieke parodieën van De Speld of The Colbert 
Report pas gaan werken wanneer men het origineel kent en ziet hoe de satirische va-
riant hiermee spot. 

Mediale voorkennis is voor de lezers van de Lanterne magique of toverlantaern en 
andere navolgers van de toverlantaarnformule evenzeer noodzakelijk. Wie niet ver-
trouwd is met de verschijning op de lokale kermis of jaarmarkt van koeterwaals-spre-
kende vagebonden met vreemde kijkmachines snapt in wezen de grap niet van deze 
geschriften. Dat satirische uitingen vaak zo snel gedateerd raken, komt dus niet alleen 
door de inhoudelijke referenties aan de actualiteit die na verloop van tijd niet meer 
herkend worden, maar ook door het verdwijnen van de mediale context waar satire 
een belangrijk deel van zijn werking aan ontleent.

169 Over imitatio, zie hiervóór de inleiding. Voor een goede inleiding op het verschijnsel van de emblematiek, 
zie Porteman 1977.
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5 Wat satire vermag
  De receptie van toverlantaarns en Lantaarn

Introductie

Zelden wordt satire bestudeerd vanuit het perspectief van de ontvanger. Traditioneel 
formalistisch-retorisch onderzoek1 naar satire besteedt weliswaar aandacht aan de 
manier waarop de lezer wordt aangesproken in een satirische tekst, maar laat de con-
crete lezer zelf verder buiten beschouwing.2 De Amerikaanse communicatieweten-
schapper Charles R. Gruner is een van de weinigen die wel naar die concrete lezer 
gekeken heeft.3 Van de jaren ’60 tot en met ’80 heeft hij een reeks experimenten uit-
gevoerd naar de uitwerking van (contemporaine) satire op individuele respondenten. 
Aan zijn onderzoek zitten echter wel problematische kanten. Zo gaat hij uit van de 
veronderstelling dat satire een vorm van overtuigingskunst is.4 Op basis van die ver-
onderstelling richt zijn onderzoek zich volledig op de vraag in hoeverre satire in staat 
is de lezer succesvol van een standpunt te overtuigen. De geslaagdheid van een sati-
re wordt afgemeten aan zijn overtuigingskracht. Daardoor is er minder ruimte voor 
de dubbelzinnigheid en het open karakter dat satire vaak ook heeft.5 Dat het met die 
overtuigingskracht in de meeste van Gruners experimenten tegenvalt, wekt vervol-
gens geen verbazing.6 Hiernaast beperkt zijn onderzoek zich tot het effect van satire 
op individuen, waardoor de sociale werking van het verschijnsel, zoals de reacties van 
publieke instanties als de overheid of de kerk, buiten beeld blijven, terwijl juist die 
politieke en maatschappelijke reacties vaak erg veelzeggend zijn. Verschillende satiri-

1 Over de formalistisch-retorische lijn binnen het satireonderzoek, zie hiervóór de inleiding.
2 Voorbeelden van studies waarin de lezer/ontvanger als retorisch construct binnen het satirische werk aan 
bod komt zijn Highet 1962, Kernan 1965 en Paulson 1967. Dat deze studies zich in hun analyse beperken tot de 
satire zelf valt te verklaren vanuit de achtergrond van de auteurs in het Amerikaanse New Criticism, dat uitgaat 
van een werkimmanente benadering van literatuur. (Zie verder hiervóór de inleiding) Connery en Combe spre-
ken in hun overzicht van het satireonderzoek in de twintigste eeuw wel van ‘current reader-response analyses of 
satire’ en ‘reception theory’ als ‘a promising means of exploring issues originally raised through rhetorical ana-
lyses of satire’, maar zij noemen daarbij geen concrete voorbeelden, behalve de studie van Stanley Fish naar John 
Miltons Paradise Lost uit 1967, maar die betreft geen satire. (Connery & Combe 1995: 10)
3 Zie voor een samenvatting van Gruners onderzoeksresultaten door de jaren heen het paper dat hij presen-
teerde op de Annual Meeting van de Speech Communication Association in 1992: Gruner 1992.
4 De titel van zijn paper luidt dan ook ‘Satire as Persuasion’.
5 Vgl. Griffin 1994: 4-5 en hiervóór hoofdstuk 2.
6 Gruner constateert op basis van zijn experimenten dat satire overtuigend kan zijn voor lezers, maar alleen 
als de respondenten de serieuze achterliggende these (de geïntendeerde kritische boodschap) begrijpen. Vaak 
wordt satire echter niet begrepen, in elk geval niet door de studenten die aan onderzoeken hierover meededen. 
(Gruner 1992: 6-7) Gruner gaat er hier vanuit dat er bij satire steeds sprake is van een serieuze achterliggende 
these, wat maar zeer de vraag is. Het vertrekpunt van zijn experimenten is daarmee wat ongelukkig.
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sche uitingen ontlenen juist hun grote bekendheid aan de (heftige) manier waarop ze 
ontvangen werden of worden. 

Het pamflet A modest proposal for preventing the children of poor people from being a bur-
den to their parents or country, and for making them beneficial to the public van Jonathan 
Swift uit 1729 vormt in dit verband een bekend voorbeeld.7 In dit pamflet betoogt de 
auteur dat de Ierse bevolking, die op dat moment kampt met grote armoede, zijn kin-
deren zou moeten verkopen als voedsel aan rijke heren en dames. Swift voegt daarbij 
onder meer een lijst met suggesties over hoe men de kinderen het lekkerste zou kun-
nen bereiden. Sommige contemporaine lezers hebben niet door dat Swifts voorstel 
ironisch bedoeld is en reageren geschokt.8 Het geval van Swifts A modest proposal laat 
zien dat een satire gemakkelijk tot spraakverwarring kan leiden, omdat de grens tus-
sen serieus en niet-serieus, gemeend en niet-gemeend onduidelijk is.9 Van een derge-
lijke spraakverwarring lijkt eveneens sprake te zijn geweest bij de ontvangst van de Mo-
hammedcartoons uit 2005, die als spotprenten verschijnen in een Deense krant, maar 
in de Arabische wereld als serieuze aanvallen op de islam worden geïnterpreteerd.10

Voor de beperkte aandacht die de receptie van satire in het onderzoek doorgaans 
krijgt, is wel een verklaring te geven: de informatie hierover is, zeker in het geval his-
torische casussen, beperkt of zelfs volledig afwezig. Een onderzoeker van de Deense 
cartooncrisis kan gebruik maken van internetfora en online geplaatste video’s om de 
receptie van deze satire te reconstrueren. Van een zo nauwkeurige reconstructie van 
de ontvangst van een satirisch werk kan in het geval van A modest proposal of enige 
andere satire van voor de laatste eeuwwisseling geen sprake zijn. Wel beschikken we 
meestal nog over receptiedocumenten: contemporaine reacties op een satire uit an-
dere gedrukte bronnen of overgeleverde brieven, archivalisch materiaal over oplages 
en verspreiding en reacties in de vorm van artistieke navolgingen. In het geval van de 
meer controversiële gevallen is tevens de nodige juridische informatie overgeleverd, 
in de vorm van gerechtelijke uitspraken die motiveren waarom de betreffende satire 
volgens de heersende normen de wet overtreedt. Op basis van dit soort gegevens is 
een weliswaar incompleet maar toch zinnig beeld te schetsen van de publieke receptie 
van concrete satirische casussen. 

Ook in dit proefschrift heeft de nadruk tot nog toe vooral op de vorm en inhoud van 
de satire zelf gelegen. De interpretaties van de toverlantaarns en De Lantaarn die ik in 
het voorgaande heb uitgewerkt, zijn in de eerste plaats gebaseerd op een gedetailleer-
de analyse van deze bronnen en de plaatsing van de bronnen in verschillende culture-
le en mediale tradities. In dit laatste hoofdstuk verlaat ik dit brongerichte perspectief 
en concentreer ik me op de reacties die het werk van Henrik Sterck, Klaas Hoefnagel 

7 Voor een moderne uitgave van deze tekst, inclusief annotaties, zie Swift 1984: 492-499. Zie over deze tekst 
ook Booth 1974: 105-120, die specifiek op het ironische aspect van deze tekst ingaat.
8 Vgl. Griffin 1994: 154-155. Zie over het werk van Swift verder Fox 2003.
9 Dat die grens in het specifieke geval van A modest proposal inderdaad onduidelijk is, betoogt Dustin Griffin 
in zijn hoofdstuk over satire als ‘inquiry and provocation’. Hij gaat daar in tegen de visie van Wayne Booth op 
deze tekst, die hem ziet als een schoolvoorbeeld van stabiele ironie. (Booth 1974: 105-120) Volgens Grifin is de 
ironie in A modest proposal juist instabiel. (Griffin 1994: 66-67)
10 Zie hiervóór de inleiding. De Mohammedcartoons vormen een van de weinige voorbeelden van satire die 
vooral door sociale wetenschappers is onderzocht en (vrijwel) niet door geesteswetenschappers. 
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en Pieter van Woensel heeft opgeroepen en op de sporen die hun satire heeft nagela-
ten in het publieke domein, in de eigen tijd en daarna.

In mijn bespreking van de receptie van de toverlantaarns uit de jaren 1780 ener-
zijds en De Lantaarn van Amurath-Effendi anderzijds leg ik verschillende accenten. 
Die verschillen hangen samen met de afwijkende contexten van verschijnen die voor 
deze twee casussen gelden. De toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel maken deel 
uit van een grote golf aan schotschriften die begin jaren 1780 de Nederlandse markt 
overspoelt. De receptie van deze toverlantaarns is moeilijk te scheiden van die van het 
andere blamerende drukwerk dat in deze jaren van de persen rolt. Daarom zal in mijn 
behandeling van hun ontvangst de nadruk liggen op de meer algemene vraag welke 
rol schotschriften spelen binnen het publieke domein in de late achttiende eeuw, in 
Nederland en daarbuiten. In het geval van De Lantaarn is wel een sterkere op zich-
zelf staande receptie waarneembaar. Het vierde deel van Amurath-Effendi’s reeks, De 
Lantaarn voor 1800, wordt getroffen door een verschijningsverbod. Dat verbod, dat ge-
zien de relatieve mildheid van deze satire opmerkelijk genoemd kan worden, vormt 
het uitgangspunt van mijn bespreking van de ontvangst van dit werk in zijn eigen 
tijd. Hoe valt dit verbod te verklaren? Zijn er specifieke aanjagers van dit verbod aan 
te wijzen? In de negentiende eeuw verwerven De Lantaarn en zijn auteur een beschei-
den roem. Over Van Woensel verschijnen verschillende biografische artikelen, onder 
meer van de befaamde criticus Cd. Busken Huet. Over het algemeen is de toon van 
die stukken lovend. Verder zijn er enkele journalistieke navolgingen van De Lantaarn 
bekend. Vanwege deze gegevenheden krijgt de receptie van De Lantaarn in de ne-
gentiende eeuw aparte aandacht. Waarom weten dit werk en zijn auteur de aandacht 
van cultuurbeschouwers zolang vast te houden? Wat ‘heeft’ Van Woensel dat Henrik 
Sterck en Klaas Hoefnagel niet hebben?

De achterliggende gedachte van deze detailschets van de receptiegeschiedenis van 
mijn casussen is dat deze ons in staat stelt concreter zicht te krijgen op de rol en het 
belang van satire in het publieke domein. Satire heeft van oudsher de naam een iet-
wat marginaal verschijnsel te zijn, dat vanwege zijn vele referenties aan de actualiteit 
al snel gedateerd raakt en vanwege zijn inbedding in het domein van het komische 
nooit helemaal serieus genomen kan worden.11 Het feit dat er diverse satirische wer-
ken bestaan die al eeuwenoud zijn en nog steeds beroemd, zoals de Lof der Zotheid, 
Gulliver’s travels en Candide, en dat verschillende satiren in staat zijn gebleken om 
voor publieke beroering te zorgen, zoals de Deense Mohammedcartoons, geeft aan 
dat die lezing van satire als slechts een aardigheid, van voorbijgaande aard en vooral 
bedoeld om te lachen, het fenomeen tekort doet. Wat satire nu wel precies vermag, 
blijft intussen onduidelijk. De analyse van de receptie van de toverlantaarns en De 
Lantaarn probeert deze onduidelijkheid – in elk geval voor wat betreft deze specifieke 
gevallen – weg te nemen.

11 Over het aspect van de referentialiteit van satire en hoe onderzoekers hier in de loop der tijd mee om zijn 
gegaan, zie verder Griffin 1994: 115-132. Vgl. voorts de uitspraak van Gilbert Highet aan het begin van zijn stu-
die The anatomy of satire: ‘Satire is not the greatest type of literature. It cannot […] rival tragic drama and epic 
poetry.’ (Highet 1962: 3) Hieruit blijkt dat satire, in elk geval voor een New Critic als Highet, altijd enigszins 
minderwaardig blijft aan serieuze genres als het epos en de tragedie, hoewel de auteur ook meteen daarop stelt: 
‘Still, it is one of the most original, challenging, and memorable forms.’
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De politiek van het delegitimeren

De receptie van de toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel is vanuit verschillende per-
spectieven te benaderen. In de eerste plaats is er het commerciële perspectief. Zoals 
ik in hoofdstuk 1 al aangaf worden geschriften zoals die van Sterck en Hoefnagel niet 
in de laatste plaats uitgegeven om geld te verdienen. De auteurs zijn broodschrijvers 
en moeten leven van de pen, de drukkers en boekhandelaars moeten hun zaak draai-
ende houden. Vanuit dit perspectief kan met name de Lanterne magique of toverlan-
taern van Henrik Sterck met zijn twintig afleveringen als een succesverhaal gelden.12 
Zowel schrijver als uitgever nemen natuurlijk wel een risico wanneer ze een dergelijk 
blamerend geschrift publiceren. In juridische zin maken ze zich kwetsbaar voor ver-
volging.13 In economische zin kan een schotschrift op termijn ook een inkomstender-
ving opleveren, wanneer het publiek zich tegen de makers keert en ze daardoor min-
der afzet hebben.14 Dergelijke risico’s hebben figuren als Sterck, Van Goens en Kraefft 
(de uitgever van de Lanterne magique) er echter niet van weerhouden dit soort lectuur 
op de markt te brengen.

Een tweede perspectief om de receptie van de toverlantaarns te benaderen is dat van 
de concrete reacties. Inhoudelijke opmerkingen over deze geschriften heb ik in de ei-
gen tijd nergens aangetroffen, recensies evenmin.15 Wel kunnen we spreken van ar-
tistieke receptie. Wanneer Klaas Hoefnagel Le nouveaux lanterne magique in de markt 
zet als een expliciete tegenreactie op het tijdschrift van Henrik Sterck, is er sprake van 
dergelijke receptie: Hoefnagel laat zien dat hij het werk van Sterck heeft gelezen door 
een antwoordgeschrift te produceren.16 De reeds behandelde toverlantaarns en rare-
kieks van Hoefnagel vormen overigens niet zijn enige artistieke antwoorden op de 
Lanterne magique. Ook het pamflet De door het infaame pasquil, geintituleerd Lanterne 

12 Daarbij dient wel aangetekend te worden dat bekend is dat R.M. van Goens voor de drukkosten van de 
Lanterne magique garant staat. (Archief Van Goens, rekening van J. Rogatsnik aan Bennet en Hake wegens de 
Ouderwetse Nederlandsche Patriot en de Lanterne magique (handschift kb, sign F 3: B 112)) Dat maakt de ‘com-
merciethese’ op dit tijdschrift slechts ten dele van toepassing. Het is mogelijk dat er afleveringen blijven ver-
schijnen, terwijl de vraag ernaar al gestopt is. Het lijkt echter wat onwaarschijnlijk dat Van Goens geld zou blij-
ven steken in een tijdschriftonderneming die geen succes is, dus er moet toch ook wel een zekere mate van 
populariteit zijn geweest.
13 Zie over dit juridische aspect ook de studie van Jongenelen Van smaad tot erger (1998), over Amsterdamse 
boekverboden tussen 1747 en 1794. Zie tevens het hoofdstuk over censuur dat Joop Koopmans schreef voor de 
bundel Achter slot en grendel (2002).
14 Er is in zo’n geval sprake van een boemerangeffect: het publiek dat de lasterlijke uiting recipieert, kiest de 
kant van de belasterde, waarmee de laster als een boemerang terugslaat op degene die hem uit. (Vgl. Kaplan 
1997: 27)
15 Er wordt nog wel naar de Lanterne magique verwezen in Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Pad-
denburg (1783), een pleitrede die de Utrechtse advocaat Adriaan Hoevenaar schreef ter verdediging van Pieter 
’t Hoens Post van den Neder-Rhijn en die in gedrukte vorm is uitgegeven bij Van Paddenburg. De ‘schandelyke 
libelleuse Lanterne Magique’ wordt hierin slechts terloops genoemd om aan te geven dat de orangisten, in het 
bijzonder R.M. van Goens, qua vuilspuiterij en gestook de echte boosdoeners zijn en ’t Hoens Post in dit opzicht 
geen blaam treft. (Pleydoye, 124)
16 Om hierover geen misverstand te laten bestaan, vermeldt Hoefnagel in de titel van zijn tegenschrift expli-
ciet op wie hij reageert: deze nieuwe toverlantaarn vertoont ‘zeer duidelyk, veele interessante zaaken welke van 
sneog den savojaar, niet heeft durven vertoonen’. ‘van sneog’ is dus Van Goens, degene die Hoefnagel op dat 
moment verantwoordelijk houdt voor het schrijven van de Lanterne magique. (Zie verder hoofdstuk 1, subpara-
graaf ‘Kyke maar rekt ute’)
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magique of toverlantaern, zeer zwaar gehoonde steeden Schiedam en Leiden (1782), waarin 
Hoefnagel het opneemt voor de bevolking van de genoemde steden, die in aflevering 
2 van de Lanterne magique bespot wordt, kan als zodanig gelden.17 Vanuit dit perspec-
tief komt wederom vooral de Lanterne magique als het grootste succesverhaal uit de 
bus. Het tijdschrift van Sterck weet Hoefnagel te verleiden tot verschillende tegenpe-
riodieken, die evenwel nooit een lang leven beschoren zijn. De casus van de toverlan-
taarns is in dit opzicht atypisch. Waar in algemene zin de patriotten op het gebied van 
de (periodieke) pers in de jaren 1780 op de eerste hand zitten en de orangisten vooral 
een volgende rol hebben,18 geldt hier juist het omgekeerde.

Ten derde kan de receptie van de toverlantaarns ook beschreven worden vanuit het 
perspectief van de politieke gevolgen die deze geschriften hebben gehad. Het aftre-
den van R.M. van Goens in 1783 als bestuurder in Utrecht naar aanleiding van de las-
tercampagne die onder meer via de toverlantaarns van Hoefnagel tegen hem gevoerd 
wordt, is te zien als een voorbeeld van een dergelijk politiek gevolg en daarmee als een 
aanwijzing dat aan schotschriften zoals de toverlantaarns een zekere maatschappelijke 
impact valt toe te schrijven.19 Het is specifiek dit perspectief van de (mogelijke) maat-
schappelijke impact van de toverlantaarns dat ik in het vervolg centraal wil stellen.

De geschriften van Sterck en Hoefnagel vormen onderdeel van de persstrijd tussen 
patriotten en orangisten, die in het najaar van 1782, wanneer de eerste Lanterne ma-
gique van de persen rolt, inmiddels al behoorlijk hoog opgelopen is.20 Binnen het ka-
der van die strijd functioneren zowel de orangistische als de patriotse toverlantaarns 
als anti-propaganda: ze verdedigen de eigen partij door vertegenwoordigers van de 
tegenpartij op persoonlijke gronden in diskrediet te brengen. Die functie van anti-
propaganda delen ze met vele andere vlugschriften uit de vroegmoderne tijd, zoals ik 
in hoofdstuk 1 al liet zien. Op politieke conflictmomenten in de Republiek, zoals de 
Bestandstwisten van 1618-1619, het Rampjaar 1672 en het Doelistenoproer van 1747-
1748, wordt blamerende satire in pamfletvorm door de strijdende partijen ingezet als 
retorisch wapen.21 Alleen al het feit dat dit gebeurt, geeft aan dat men aan die satire 
een zekere macht toekent. Een geval als dat van de voornoemde Van Goens, of eerder 
in 1672 van de gebroeders De Witt, laat zien om wat voor soort macht het hier gaat.22 
Als negatieve verhalen over personen maar vaak genoeg herhaald worden, raken ze 
ingesleten in de publieke beeldvorming en krijgen ze op den duur een zeker waar-

17 Dit pamflet van Hoefnagel is opgenomen in de Knuttelcatalogus, onder nr. 20127. In de betreffende afle-
vering van de Lanterne magique wordt het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur John Adams aan Schiedam, 
Leiden en Amsterdam beschreven. De Lanterne magique heeft geen goed woord over voor het enthousiasme 
waarmee deze man door de bewoners van die steden was binnengehaald. De orangisten zijn namelijk tegen de 
onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, omdat die nadelig is voor hun bondgenoot Engeland. De patriotten 
zijn juist voor deze onafhankelijkheid.
18 Vgl. Van Wissing 2008: 12-14.
19 Over de lastercampagne tegen Van Goens en hoe de toverlantaarns van Hoefnagel daaraan hebben bijge-
dragen, zie verder hoofdstuk 1, paragraaf ‘Reputatieschade’.
20 De productie van pamfletten neemt navenant toe vanaf 1778 en beleeft in 1781 zijn hoogtepunt. Daarna 
nemen periodieken in toenemende mate het stokje over. (Van Sas 2004: 209) Klein meldt dat begin 1782 een 
‘ongekende publicatiedrift’ ontstaat in de Republiek. (Klein 1995: 91)
21 Zie voor concrete voorbeelden hiervan hoofdstuk 1, subparagraaf ‘De vroegmoderne pamflettraditie’.
22 Specifiek over de rol van pamfletten bij de moord op de gebroeders De Witt, zie Reinders 2013.
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heidsgehalte, hoe leugenachtig ze in werkelijkheid wellicht ook zijn. Waar rook is, is 
immers vuur. Wie het middel van de blamerende satire succesvol weet toe te passen, 
kan zodoende de politieke tegenstander een behoorlijke hak zetten en soms zelfs vol-
ledig uitschakelen.

De studie The devil in the holy water (2010) van de Amerikaanse cultuurhistoricus 
Robert Darnton past dit idee van laster als een effectief middel om de publieke beeld-
vorming te beïnvloeden en daarmee politieke gevolgen te bewerkstelligen toe op de 
situatie in Frankrijk in het laatste kwart van de achttiende eeuw.23 Frankrijk kent reeds 
in de decennia voorafgaand aan de Revolutie van 1789 een bloeiende clandestiene 
schandaalpers, waarvoor naast de Parijse ‘Grub Street scene’ met name een kolonie 
gevluchte Franse broodschrijvers in Londen een belangrijke rol speelt, die hun las-
terlijke geschriften aldaar schrijven en laten drukken en vervolgens naar Frankrijk 
smokkelen.24 Deze Franse schotschriften tonen veel gelijkenissen met de hiervoor be-
sproken voorbeelden uit de Republiek. Bekende figuren uit de wereld van politiek en 
bestuur, zoals koning Lodewijk XVI, zijn vrouw Marie-Antoinette en diverse minis-
ters, worden hierin geblameerd door middel van het openbaren van, al dan niet gefin-
geerde, scabreuze anekdotes uit hun privéleven. De publicaties, variërend van losse 
pamfletten tot vuistdikke schandaalkronieken, gebruiken in hun titel vaak zinsneden 
als ‘La vie secrète de …’ of ‘La vie privée de …’, waarmee ze hun ontmaskerende inten-
tie benadrukken: deze geschriften willen de ‘ware aard’ van de besproken personen la-
ten zien, hun goede reputatie vernietigen.25 Een zelfde soort nadruk op ontmaskering 
is herkenbaar in de toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel, waarin steeds de lage mo-
tieven en slechte eigenschappen van de besproken figuren centraal staan.

Darnton ziet een verband tussen de bloeiende Franse schandaalpers van de jaren 
1770 en 1780 en het uitbreken van de Franse Revolutie. De vele lasterlijke geschrif-
ten over hooggeplaatste personen uit deze periode hebben volgens hem een cumu-
latief effect: door steeds dezelfde belastende anekdotes over de koning en zijn entou-
rage te herhalen, ontstaat er een metanarratief in de publieke beeldvorming, waarin 
de gecorrumpeerde bestuurlijke elite tegenover het moreel zuivere volk staat. Darn-
ton spreekt hier van een ‘negative mythology’, een verhaal waarin de heersende macht 
voor steeds grotere delen van de bevolking de verpersoonlijking vormt van het kwaad 
in plaats van het symbool van wijsheid en goedheid. Die ‘negative mythology’ ver-
zwakt de machtspositie van het zittende staatsbestuur.26 Het op basis van de schot-
schriften ontstane metanarratief van de bestuurlijke elite als een gecorrumpeerde en-
titeit delegitimeert haar gezag, aldus Darnton. Die delegitimering draagt er op zijn 
beurt toe bij dat in 1789 de revolutie kan plaatsvinden.27 ‘Of course’, zo stelt Darn-
ton, ‘other factors like the price of bread and the threat of uncontrollable taxation also 

23 Darnton publiceerde eerder al verschillende studies over clandestiene Franse literatuur in de tweede helft 
van de achttiende eeuw, waarvan The forbidden best-sellers of prerevolutionary France (1996) waarschijnlijk de be-
kendste is. Hier beperk ik mij echter tot de bevindingen die hij doet in The devil in the holy water, dat zich speci-
fiek op het genre van het libel richt.
24 Darnton 2010: 1-3.
25 Idem, 52-53.
26 Idem, 299, 441.
27 Idem, 6-7. 
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whipped up discontent, but the impact of the libels was not limited to the damage in-
flicted on one or two individuals.’28

Dit idee van lasterschriften als mede-veroorzakers van de Franse Revolutie is prik-
kelend, maar niet onomstreden. Historicus Thomas E. Kaiser stelt in een recensie 
van The devil in the holy water dat de blamerende publicaties over de koning en zijn 
getrouwen waar Darnton zich op richt geplaatst moeten worden binnen een veel bre-
dere context van maatschappelijke onvrede over het Ancien Régime. Uitgaande van 
die context valt moeilijk vast te stellen of het nu juist de schotschriften zijn die het 
gezag delegitimeren, of dat ze slechts de uitdrukking vormen van een gevoelen dat 
reeds leefde in de laat-achttiende-eeuwse Franse samenleving.29 Een andere criticus 
van Darnton is de Franse boekhistoricus Roger Chartier. Chartier meent dat Darnton 
in het algemeen in zijn onderzoek naar de late achttiende eeuw in Frankrijk een te 
sterk verband veronderstelt tussen leesgedrag en politiek handelen. Dat iemand een 
lasterschrift leest, wil nog niet zeggen dat hij ook meegaat in de gezagsondermijnen-
de boodschap ervan. Het delegitimerende effect ervan zou dus wel eens beperkter 
kunnen zijn dan Darnton denkt. Ook het feit dat het bereik van het soort geschriften 
dat Darnton analyseert vaak slechts beperkt lijkt te zijn geweest, vindt Chartier pro-
blematisch.30 Het onderzoek dat José de Kruif deed naar de Haagse leescultuur in de 
late achttiende eeuw ondersteunt deze kritiek. Uit De Kruifs onderzoek blijkt dat men 
in het gemiddelde huishouden in die tijd voornamelijk religieuze werken leest. Ver-
lichte filosofische werken ontbreken hoegenaamd in de privécollecties, evenals poli-
tiek controversiële en pornografische titels.31 Dat gegeven relativeert het belang van 
politieke geschriften, in pamfletvorm of anderszins, voor de publieke meningsvor-
ming, al moet daarbij wel de kanttekening geplaatst worden dat de boedelinventaris-
sen waarop De Kruif deze conclusie voor een belangrijk deel baseert, niet de beste 
bron zijn om het bereik van pamfletten na te gaan, aangezien dit soort drukwerk in 
de regel niet tot het ‘vaste’ boekenbezit gerekend wordt en veeleer binnen de context 
van de orale (straat)cultuur functioneert.32

Die orale cultuur komt wel aan bod in de studie Geletterde levens van Jeroen Blaak 
uit 2004, die gaat over het lees- en schrijfgedrag van gewone Nederlandse burgers in 

28 Idem, 441. In de jaren na de Revolutie verdwijnt de laster overigens niet, maar krijgt hij wel een andere 
functie volgens Darnton. Nu zijn het de verschillende facties en splinters in de politieke arena die schotschrif-
ten gebruiken om elkaar te bevechten, wederom door een negatief metanarratief over elkaar te creëren. (Idem, 
224-253, 422-438)
29 Kaiser 2011: 655. Dit is overigens een punt dat Darnton zelf ook onderkent. Volgens hem is laster in het 
laat-achttiende-eeuwse Frankrijk echter zo alomtegenwoordig dat het onwaarschijnlijk is dat deze geen effect 
zou hebben op de publieke beeldvorming. (Darnton 2010: 437)
30 Zie voor de kritiek van Chartier op het werk Darnton en zijn kijk op de rol van drukwerk voor het uitbreken 
van de Franse Revolutie m.n. Chartier 1996. Ook relevant in dit verband is Chartiers studie Les origines culturelles 
de la révolution française (1990; Engelse vertaling: 1991), waarin hij op zoek gaat naar de sociale en culturele con-
dities die de Franse Revolutie mogelijk hebben gemaakt en dan met name het hoofdstuk met de veelzeggende 
titel: ‘Do Books Make Revolutions?’ (Chartier 1991: 67-91)
31 De Kruif 1999: 263-264. De Kruif concludeert dat slechts een kleine groep een groot en gevarieerd boeken-
bezit heeft. Maar zelfs in deze grote collecties schitteren controversiële (radicaal) verlichte titels door afwezig-
heid.
32 Op de problematische aspecten van de boedelinventaris als bron voor het reconstrueren van historisch lees-
gedrag, gaat De Kruif uitvoerig in hoofdstuk 2 van haar studie, specifiek in paragraaf 7 van dat hoofdstuk. (De 
Kruif 1999: 71-81)
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de vroegmoderne tijd. Om dat gedrag te analyseren, bekijkt Blaak onder meer het 
dagboek van de Amsterdamse klerk Jan de Boer (1694-1764), die daarin opvallend 
veel schrijft over zijn ‘receptie van nieuws door gesprek, handschrift en drukwerk’.33 
Uit De Boers dagboekaantekeningen blijkt dat de receptie van pamfletten in de acht-
tiende eeuw voor een belangrijk deel via de orale weg verloopt: pamfletten worden 
opgeplakt in de openbare ruimte of liggen in de etalage van de boekhandel, waar ze 
vrijelijk (voor)gelezen kunnen worden.34 De boekhandel blijkt niet alleen een plek om 
boeken te kopen, maar ook een plaats waar in het openbaar over politiek wordt gedis-
cussieerd, net zoals dat in het koffiehuis of de trekschuit gebeurt.35 Daarnaast komt 
het regelmatig voor dat aangeschafte pamfletten doorgegeven worden aan vrienden 
of kennissen.36 Het bereik van een pamflet kan zodoende vele malen groter zijn dan 
de oplage- en verkoopcijfers37 doen vermoeden en de beperkte aanwezigheid van dit 
soort drukwerk in overgeleverde inventarissen vormt naar het zich laat aanzien geen 
betrouwbare graadmeter van de relevantie van schotschriften binnen de publieke 
ruimte. De bevindingen van Blaak ondersteunen de these van Darnton niet in directe 
zin, omdat ze betrekking hebben op de Nederlandse situatie. Wel laten ze zien dat de 
concrete sporen die vroegmoderne pamfletten hebben nagelaten in de geschiedenis 
niet alles zeggen over het belang ervan, omdat deze geschriften voor een belangrijk 
deel oraal gerecipieerd worden. 

Los van deze kwestie van het bereik van schotschriften, pleit het voor Darnton dat 
hij zijn verhaal baseert op de analyse van een bijzonder uitgebreid bronnencorpus en 
dat hij in dat corpus tamelijk consequente lijnen weet te ontdekken met betrekking 
tot zijn idee van de ‘negative mythology’. Een zo’n lijn vormt het motief van de sek-
sualiteit. Al in de late zeventiende eeuw vinden we dit motief terug, wanneer de be-
schrijving van seksuele schandalen aan het hof voor pamflettisten fungeert als een 
wapen tegen de cultus van de Zonnekoning Lodewijk XIV.38 Vanaf 1789 is Marie-An-
toinette, de vrouw van Lodewijk XVI, het voornaamste slachtoffer van seksuele laster. 
Aan haar wordt een pathologische lust toegeschreven. Haar seksuele perversie wordt 
bovendien gezien als een bewijs van haar satanische aard.39 Volgens Darnton zien we 
in dit soort geschriften een samengaan van seks en politiek: de schandaalkronieken 
suggereren dat het politieke machtsspel samenhangt met de machtsstrijd rondom ko-
mende en gaande maîtresses aan het hof.40

Meer in het algemeen constateert Darnton dat er in het achttiende-eeuwse Frank-
rijk sprake is van een sterke mengeling van publiek en privaat. Politieke machtscon-

33 Blaak 2004: 168. Het dagboek van Jan de Boer vormt een rijke bron van informatie als het gaat om de vraag 
hoe nieuws in de achttiende eeuw wordt geconsumeerd. Een belangrijk voorbehoud is wel dat De Boer qua 
nieuwsconsumptie zelf een uitzonderingsgeval is, omdat hij zich expliciet als een reporter gedraagt, wiens doel 
het is zoveel mogelijk nieuws te verzamelen.
34 Idem, 209-211.
35 Idem, 188.
36 Idem, 209, 213-214.
37 De gemiddelde oplage van een Nederlands pamflet wordt in de vroegmoderne tijd geschat op 1000-1250 
exemplaren, met uitschieters naar boven van 10.000. (Harline 1987: 21-22)
38 Darnton 2010: 360-374.
39 Idem, 397-421.
40 Idem, 395.
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flicten worden steeds gereduceerd tot een spel rondom persoonlijkheden, publieke 
affaires worden als het product van privézaken gepresenteerd.41 Dit gegeven maakt 
inzichtelijk wat blamerende satire binnen de achttiende-eeuwse context potentieel zo 
politiek relevant maakt. Wie een hooggeplaatste publieke persoon door middel van 
lasterschriften ad hominem aanvalt, delegitimeert daarmee niet alleen de betreffende 
persoon, maar ook de politieke stroming die hij vertegenwoordigt.

Het samengaan van het politieke en het persoonlijke vormt eveneens een centraal 
kenmerk van de Nederlandse toverlantaarns en rarekieks uit de jaren 1780. De patri-
ottenbeweging wordt in de orangistische Lanterne magique of toverlantaern gedelegi-
timeerd door de persoonlijke reputaties van haar vertegenwoordigers onderuit te ha-
len. Andersom proberen de patriotse toverlantaarns het gezag van de Oranjepartij te 
ondermijnen door haar aanhangers neer te zetten als perverselingen en klaplopers. 
Net als in Frankrijk vormt seksualiteit een populair motief.42 Willem van Irhoven van 
Dam, een vooraanstaand Amsterdams patriot, heeft zich volgens de Lanterne magique 
of toverlantaern aan een bordeelbezoek bezondigd en is daarbij door een hoer dronken 
gevoerd.43 De orangistische regent R.M. van Goens wordt een buitenechtelijke affaire 
met de vrouw van de Utrechtse drukker Ten Bosch in de schoenen geschoven, een 
klassiek blaamtopos.44 De toeschrijving van seksueel wangedrag aan iemand lijkt hier 
steeds een morele ontaardheid te impliceren die de politieke ideologie waar de betref-
fende persoon voor staat delegitimeert. De orangistische Lanterne magique of toverlan-
taern creëert zo een negatief beeld van het patriottisme, de patriotse toverlantaarns en 
rarekieks van Hoefnagel creëren een negatief beeld van het orangisme.

Een ander punt waarop de toverlantaarns en rarekieks van Sterck en Hoefnagel en 
de Franse schandaalpers van de late achttiende elkaar raken, betreft de opzet van de 
teksten. In hoofdstuk 1 liet ik zien dat de blameringen in de toverlantaarns en rare-
kieks steeds een vast stramien volgen, zowel qua opzet als qua taalgebruik. Typerend 
is bijvoorbeeld de introductie van een personage met de woorden ‘Daar sie je nou…’, 
van wie vervolgens een beschrijving volgt in een situatie die voor hem ongunstig is: 
dronken, in een bordeel, terwijl hij in elkaar wordt geslagen, et cetera. Qua stijl vallen 
de vele gedachtestreepjes op en de herhaling van een uitroep, zoals ‘foei! foei! foei!’ en 
‘Paf, paf!’45 De beschrijving eindigt doorgaans met een moreel oordeel, bijvoorbeeld 
over Kees Vermijnen: ‘O dien scelm’.46 Of na een beschrijving van Klaas Hoefnagels 
hoerenbezoek: ‘die vuile Hoefnagele!’47 De beschrijvingen van lichtbeelden lijken in 
dit opzicht erg op het genre van de anekdote zoals dat door Darnton wordt herkend 
binnen de achttiende-eeuwse Franse schandaalpers.48 In The devil in the holy water legt 
Darnton uit dat de term anekdote voor achttiende-eeuwers iets anders betekent dan 
voor ons tegenwoordig: 

41 Idem, 5, 428, 437.
42 Zie ook hiervóór hoofdstuk 1, subparagraaf ‘Kyk maar rekt ute’.
43 Lanterne magique 18 (1783): 277-281.
44 Le nouveaux lanterne magique 1 (1782): 4-5.
45 Lanterne magique 1 (1782): 13 en idem 6 (1782): 89.
46 De nieuwmodische patriotsche rarekiek (178?): 9.
47 Lanterne magique 1 (1782): 13.
48 Specifiek over dit genre, zie Darnton 2010: 269-299.
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To us, it suggests a casual story that is likely to be unreliable, as indicated by the expres-
sion “anecdotal evidence.” To Europeans in the eighteenth century, it meant nearly the op-
posite. An anecdote was a solid piece of information but one that had been hidden, that 
needed to be dug up or uncovered or unveiled.49

Een anekdote is dus voor een achttiende-eeuwer een verborgen waarheid die ‘ont-
dekt’ kan worden.50 Op basis van dit gegeven worden anekdotes in de achttiende eeuw 
specifiek geassocieerd met de privélevens van publieke figuren.51 Voordat deze anek-
dotes terechtkomen in schandaalkronieken en andersoortig lasterlijk drukwerk circu-
leren ze vaak al in fysieke zin als losse stukjes papier die door zogenaamde nouvellis-
tes worden verzameld in kroegen en koffiehuizen.52 De schandaalkronieken zelf zijn 
eigenlijk niet meer dan de gedrukte verzameling van al die losse papiertjes. Ze bie-
den een eindeloze opsomming van sappige anekdotes over beroemde figuren, zon-
der dat er sprake is van een verbindende, narratieve lijn.53 Publicaties als de Lanterne 
magique of toverlantaern en De nieuwmodische patriotse rarekiek vertonen in hun opzet 
en stijl opvallende parallellen met zulke schandaalkronieken. Ook hier is geen sprake 
van een doorlopend verhaal, maar van losstaande lichtbeelden die fungeren als (ont-
hullende) anekdotes. Veelzeggend is in dit verband de opmerking die Darnton maakt 
over het karakter van de anekdoteverzamelingen: ‘[T]he text flickered past the reader 
like a magic lantern show’.54

Er zijn echter ook aanmerkelijke verschillen aan te wijzen tussen het functioneren 
van de toverlantaarns en rarekieks in Nederland in de jaren 1780 en de Franse schan-
daalpers tezelfdertijd. In de eerste plaats is de politieke strijd die via het medium van 
het schotschrift wordt uitgevochten in de Franse situatie vooral een verticale strijd 
tussen een absoluut monarchaal gezag en een noodzakelijkerwijs ondergronds ope-
rerend netwerk van pamflettisten. Die laatsten gebruiken het wapen van de blaamsa-
tire om aan de stoelpoten van de zittende machthebbers te zagen. De machthebbers 
beschikken zelf over een aanzienlijke politiemacht en spionnen om deze aanvallen 
te bestrijden.55 In de Republiek is de strijd veeleer horizontaal. De orangisten verte-
genwoordigen als aanhangers van de stadhouder weliswaar de zittende macht en de 
patriotten vormen de oppositie, maar tussen die twee kampen bestaat een veel gro-
ter machtsevenwicht dan in de Franse situatie het geval is. De stadhouder is immers 

49 Idem, 269.
50 Op grond van het wnt valt na te gaan dat de term anekdote in het Nederlands in de vroegmoderne tijd ook 
die betekenis van verborgen waarheid heeft. Vgl. de omschrijving bij het lemma anekdote: ‘werd door de geleer-
den gebezigd als benaming van kleine historische bijzonderheden, vermaarde personen betreffende, die men 
in het licht gaf, en die vroeger onuitgegeven, nog niet bekendgemaakt waren.’
51 Darnton 2010: 270.
52 Idem, 279-282.
53 Idem, 284-285. De bekendste Nederlandse anekdotenverzameling is waarschijnlijk die van de excentrieke 
zeventiende-eeuwse advocaat Aernout van Overbeke, de Anecdota sive historiae jocosae, in vijf delen in hand-
schrift overgeleverd en waarschijnlijk tussen 1672 en 1674 door hem op schrift gesteld. In Van Overbekes anek-
dotes komen soms wel publieke figuren voor, maar bij hem gaat het daarnaast ook vaak om meer anonieme 
moppen. Zie voor een gedrukte versie van zijn anekdotenverzameling de moderne editie Van Overbeke 1991, 
bezorgd door Rudolf Dekker en Herman Roodenburg.
54 Darnton 2010: 286.
55 Over het functioneren van de opiniepers in algemene zin in Frankrijk ten tijde van het Ancien Régime, zie 
verder Farge 1994.
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geen absoluut vorst, maar een dienaar van de Staten-Generaal.56 Bovendien is de Re-
publiek een tamelijk los verbond van gewesten, waar het centrale gezag relatief zwak 
is en daarmee samenhangend de censuur ook minder strikt.57 Wie vanwege het druk-
ken of schrijven van opruiende lectuur wordt verbannen uit een gewest kan zich in 
een ander gewest vestigen en daar doorgaans zonder veel problemen verder publi-
ceren.58 Ten slotte vormen zowel de patriotten als de orangisten geen monolithisch 
machtsblok. Beide partijen zijn samengesteld uit meerdere, soms zeer diverse, maat-
schappelijke groeperingen. Dit maakt een vergelijking tussen de Franse en de Neder-
landse situatie moeilijk.

Een ander verschil vormt het culminatiepunt waar de anti-propaganda in respectie-
velijk Frankrijk en Nederland toe leidt. Darnton beweert dat de hausse aan blameren-
de schotschriften in Frankrijk mede heeft bijgedragen aan het uitbreken van de revo-
lutie in 1789. De strijd tussen patriotten en orangisten culmineert in 1787 (voorlopig) 
in een militaire zege van de Oranjepartij, wanneer de broer van prinses Wilhelmina, 
de vrouw van de stadhouder, met zijn Pruisische troepen orde op zaken komt stellen 
in de Republiek en de patriotse vrijkorpsen het Pruisische geweld niet de baas blij-
ken te kunnen.59 Op het eerste oog lijkt deze orangistische overwinning weinig met 
anti-propaganda en schotschriften van doen te hebben. Het zijn militaire middelen 
die hier de strijd beslissen. Je zou echter ook kunnen stellen dat het grijpen naar der-
gelijke middelen een gevolg is van de zo razend succesvolle patriotse publicistiek, die 
ertoe heeft geleid dat de stadhouder in de strijd om de publieke opinie zodanig in het 
nauw gedreven is dat hem alleen de militaire optie nog rest. 

De hypothese dat blaamsatire er in politiek opzicht toe doet, omdat lasterschriften 
in staat zijn demoniserende metanarratieven te creëren en in stand te houden in de 
publieke beeldvorming, blijft daarmee aannemelijk. De voorbeelden van de hertog 
van Brunswijk en R.M. van Goens laten zien dat lastercampagnes in concrete geval-
len sowieso een relevante rol spelen op het politieke toneel.60 Waar het uiteindelijk 
vooral op aankomt, is dat we aan dit soort geschriften een waarde toekennen die aan-
sluit bij hun pretenties. De Franse lasterschriften uit de jaren 1770 en ’80 zijn poli-
tiek van aard, maar ze hebben doorgaans ook een duidelijk amuserende bijbedoeling. 
Darnton wijst op de puzzels en woordspelletjes die veel Franse libellen hun lezers 
bieden.61 Ook in de toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel speelt het amuseren een 
belangrijke rol, zoals ik in hoofdstuk 1 heb laten zien. Deze luchtige dimensie van de 
achttiende-eeuwse pamfletcultuur moet niet uit het oog verloren worden, maar ont-
kent de politieke betekenis van die cultuur natuurlijk ook niet. Schotschriften tonen 

56 Over de politieke constellatie van de Republiek in de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de dubbele rol van 
de stadhouder als tegelijk dienaar en heer van de staat: Frijhoff & Spies 2000: 97-105.
57 Over censuur in Nederland in de achttiende eeuw: Duke & Tamse 1988, Jongenelen 1998 en Koopmans 
2002. Uit de studie van Jongenelen blijkt overigens dat de censuur in de Republiek in de loop van de achttiende 
eeuw wel toeneemt. Het gewestelijke gezag wordt, in ieder geval in Holland, sterker ten koste van de stedelijke 
macht.
58 Koopmans 2002: 18.
59 Details over de Pruisische interventie staan beschreven in Altena 2012: 247-252.
60 Zie over het voorbeeld van Brunswijk verder Klein 1995: 12-22, en over het voorbeeld van Van Goens hier-
vóór hoofdstuk 1, paragraaf ‘Amusement als wapen’.
61 Darnton 2010: 87-96.
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de tegenstemmen in het publieke debat. Ze leggen protest en verzet bloot en alleen 
dat al kan een reden zijn om ze te vrezen. Wie zo’n geschrift leest, kan hierdoor im-
mers overgehaald worden om mee te gaan in dit verzet. De vrees voor dergelijk ver-
zet zet de Franse autoriteiten ertoe aan de schandaalpers fel te bestrijden en is voor 
de Nederlandse patriotten een reden om een tegencampagne te starten wanneer zij 
vanuit orangistische hoek geblameerd worden.62 De publieke opinie is veranderlijk en 
men neemt liever het zekere voor het onzekere.63

Ironie als provocatie

Het zicht op de contemporaine ontvangst van De Lantaarn van Amurath-Effendi is be-
perkt. Als we afgaan op de woorden van de auteur zelf, wordt zijn werk in ieder geval 
gelezen. Aan het begin van het tweede deel van de reeks schrijft hij:

Niemand, zegt Stobaeus,64 zou praatziek vallen,65 was ’t niet, dat ’er iemand na luisterde. 
Even zo staat ’t geschaapen met ’t boeken-maaken: wie zou ze schryven, zo ze niet gelee-
zen werden? Geene andere verschoning behoeft deeze tweede Lantaarn, zo zy anderzints 
‘er eene behoeft: want ’t Publiek herinnert zich noch, hoe de eerste hem als vernis aan de 
vingers bleef hangen.66

En in het voorwoord van De Lantaarn voor 1800 lezen we: ‘Meenigmaal vroeg men 
mij, ’t scheen met ongeduld: wanneer krijgen we weêr een Lantaarn?’67 Het feit dat 
er van De Lantaarn vijf delen bestaan, verschenen over een periode van negen jaar, 
lijkt deze uitspraken van Amurath over de populariteit van zijn eigen werk te be-
vestigen: kennelijk is er vraag naar dit geschrift, anders zou de uitgave ervan ver-
moedelijk wel eerder gestopt zijn. De suggestie van een van Amuraths criticasters, 
die hierna nog uitvoerig aan bod komt, dat De Lantaarn een propagandablad is, dat 
gesubsidieerd wordt vanuit het stadhouderlijke kamp, weerspreekt dit beeld, maar 
deze aanname is partijdig en wordt te weinig geschraagd door concreet bewijsma-
teriaal om hem te kunnen verifiëren.68 Een aanvullende reden om aan te nemen 
dat De Lantaarn in zijn eigen tijd een zekere mate van populariteit geniet, vormt de 
terloopse opmerking die de Agent van Financiën Alexander Gogel in 1801 in een 

62 De vrees voor de vrijheid van drukpers bij de autoriteiten na de Franse Revolutie wordt uitvoerig behandeld 
in Walton 2009. In deze studie vormt de omslag van een zeer vrije naar een zeer repressieve omgang met die 
vrijheid, die tussen 1789 en 1793-94 plaatsvindt in Frankrijk, het uitgangspunt.
63 Meer over censuur en de omgang met ongewenst drukwerk door de eeuwen heen, in Nederland en in 
Groot-Brittannië, in Duke & Tamse 1987.
64 Joannes Stobaeus (5e eeuw n. Chr.) is een Griekse geleerde die een omvangrijke bloemlezing met citaten 
van meer dan vijfhonderd Griekse schrijvers heeft samengesteld.
65 ‘Praatziek’ definieert het wnt als ‘Overdreven belust op praten’.
66 De Lantaarn voor 1796: v.
67 De Lantaarn voor 1800: v.
68 De suggestie komt van Bernardus Bosch, die hem doet in zijn tijdschrift De burger politieke blixem, waarin 
hij stelt: ‘De Hemel, of Mynheeren de Burgermeesteren weten, (oude styl gesproken) wie de Lantaarn betaald 
heeft.’ (afl. 28 (29 september 1800): 228) De uitspraak ‘oude styl gesproken’ slaat waarschijnlijk op de gewoonte 
onder het Ancien Régime om broodschrijvers in te zetten om politieke oppositie de kop in te drukken.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   183 25-11-13   10:22



184    Hoofdstuk 5 Wat satire vermag

brief aan zijn assistent Elias Canneman maakt over een prent uit De Lantaarn.69

Het gegeven dat van De Lantaarn voor 1792 een tweede druk bekend is, wordt ook 
vaak aangehaald om de populariteit van deze uitgave aan te tonen,70 maar dit argu-
ment is problematisch, aangezien het erop lijkt dat van de eerste druk slechts een be-
perkte oplage heeft bestaan. Dat leid ik althans af uit het feit dat vrijwel alle nu nog 
resterende exemplaren van dit deel de aanduiding ‘tweede druk’ op hun titelpagina 
hebben staan71 en er al enkele maanden na het op de markt komen van deze Lantaarn 
geadverteerd wordt voor die tweede druk.72 Dat kan betekenen dat er in eerste instan-
tie maar weinig exemplaren van De Lantaarn zijn gedrukt en er vervolgens vanwege 
de populariteit van het geschrift een tweede druk volgt. Het is echter ook mogelijk dat 
hier sprake is van een verkooptruc, waarbij de uitgever de resterende exemplaren van 
de eerste druk die hij niet kwijt is geraakt heeft voorzien van een nieuwe titelpagina. 
In dat laatste geval zou de gewildheid van het geschrift dus juist tegenvallen.73

De eigentijdse reacties op De Lantaarn die zijn overgeleverd in gedrukte vorm zijn 
voornamelijk negatief. Het weekblad De vraag-al besteedt in 1792 terloops aandacht 
aan De Lantaarn voor 1792. De ik-figuur in dit tijdschrift, de Vraagal, verhaalt van een 
tocht met de Haarlemmer trekschuit, waarin hij een aantal personen van uiteenlo-
pende aard aantreft, waaronder ‘een soort van Heer, kaal en knapjens Haagsche mode, 
wiens oogen vrij verwilderd stonden, en zeer snel en doordringend, doch te gelijk 
nordsch en bitsch van opslag waren’.74 Deze figuur gaat in discussie over het men-
selijk geluk met een welgestelde burgerman. De man met de verwilderde ogen blijkt 
‘een geestdrijver of zwerver’, de burgerman ‘een dweeper’.75 Vooral de zwerversfiguur 
fascineert de Vraagal. Is het misschien Amurath-Effendi, zo vraagt hij zich af.76 Die 
vraag vormt de aanleiding om enige woorden te wijden aan diens Lantaarn voor 1792, 
die zopas op de markt is gekomen. Uit die woorden spreekt geen expliciete afkeuring 
voor dit geschrift, maar wel een zekere meewarigheid. De Vraagal kan niet zo goed 
grip krijgen op De Lantaarn en wat die beduidt. Hij lijkt ook enige vrees te hebben om 
de discussie met Amurath-Effendi aan te gaan. Hij stelt namelijk de retorische vraag 
‘wie zou nogthans met amurath-effendi willen pluishaairen?’77 Uit die vraag spreekt 

69 Zie voor die opmerking Van Leeuwen-Canneman 2009: 22. Aan het einde van hoofdstuk 3 werd deze ver-
wijzing van Gogel naar Amurath meer in detail besproken.
70 Zie bijv. Busken Huet, die stelt: ‘Impopulair is Van Woensel nooit geweest. Zijne jaarboekjes beleefden 
tweede drukken’ (Busken Huet 1863b: 503) en J.J. Wesselo, die meldt dat De Lantaarn voor 1792 ‘zelfs een her-
druk beleeft’. (Van Woensel z.j. [1972]: 19, mijn cursivering, I.N.)
71 Alleen het exemplaar uit de collectie van de Stadsbibliotheek Haarlem (te vinden in het Noord-Hollands Ar-
chief, sign. 68 B 18) betreft geen tweede druk. Alle overige exemplaren van deze Lantaarn die ik in Nederlandse 
bibliotheken of bij antiquariaten ben tegengekomen zijn tweede drukken.
72 Namelijk op 7 september 1792 in de Ommelander Courant.
73 In de veilingcatalogus die na Van Woensels dood wordt opgemaakt van zijn boekenbezit vinden we onder 
de ‘Boeken in octavo’ bij no. 1611: ‘De Lantaarn voor 1792, 1796 en 1798, 64 stuks’. Die vermelding verraadt dat 
de tweede druk van De Lantaarn voor 1792 niet volledig uitverkocht raakte, al is een overschot van 64 exempla-
ren ook niet opmerkelijk veel, zeker niet als je nagaat dat het hier om meerdere delen van De Lantaarn bij el-
kaar opgeteld gaat.
74 De vraag-al 168 (1792): 91.
75 Idem, 92.
76 Idem, 93.
77 Idem, 94. ‘Pluishaairen’ betekent redetwisten. (Vgl. wnt, lemma: plukharen, bet. 4; plukharen is een syno-
niem van pluisharen)
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de suggestie dat de Vraagal wel het nodige tegen De Lantaarn heeft in te brengen, 
maar geen zin heeft de toorn van Amurath te wekken en zich daarom stilhoudt. De 
receptie van De Lantaarn is hier dus op z’n minst ambivalent.

Het recensietijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen bespreekt in 1792 eveneens 
het eerste deel van Amuraths reeks.78 Dit blad durft wel openlijk kritisch te zijn. De 
recensenten verwijten de auteur dat hij weinig eerbied voor het publiek heeft, dat de 
toon van zijn geschrift scherp en bijtend is en dat hij spot ‘met zulke dingen, die of 
waarlyk heilig zyn, of, door de grootere meerderheid des menschdoms, als zodanig 
aangezien worden’. Dit laatste ‘moet aan iederen bedaarden beoordeelaar ongenoe-
gen wekken.’ Bovendien ‘toont de Schryver dikwyls te veel verachting voor andere 
Schryvers, en eene te groote verbeelding van zich zelven’. De Lantaarn is, kortom, in 
de ogen van de critici van de Letteroefeningen te onbeschaafd om als goede literatuur 
te kunnen gelden, hoewel zij ook stellen dat ‘in hetzelve een aantal gewigtige en al-
gemeen-nuttige waarheden gezegd, en een aantal schadelyke vooroordeelen bestre-
den worden’. Met in het achterhoofd de felle, blamerende satire van de toverlantaarns 
komt dat verwijt van onbeschaafdheid over als enigszins overtrokken, maar de Letter-
oefeningen staan dan ook bekend als notoire moraalridders, die in het algemeen wei-
nig van satire moeten hebben.79

De toon van de Letteroefeningen-recensie is kritisch, maar de scherpte van hun com-
mentaar valt in het niet bij dat van Bernardus Bosch, die in de jaren 1800-1801 een 
aantal keren aandacht besteedt aan Van Woensel en De Lantaarn in zijn politiek-sa-
tirische weekblad De burger politieke blixem.80 Bosch begint zijn carrière als predi-
kant. In die hoedanigheid is hij in de jaren 1780 een fervent uitdrager van het patri-
otse gedachtegoed. Na de Bataafse Omwenteling wordt hij volksvertegenwoordiger 
in de Nationale Vergadering. Die functie raakt hij kwijt bij de staatsgreep van 12 juni 
1798, naar aanleiding waarvan hij tijdelijk in hechtenis wordt gesteld op het Huis ten 
Bosch. Vanaf dat moment is hij politiek uitgerangeerd.81 Via verschillende (satirische) 
opiniebladen probeert Bosch nog wel zijn invloed op het politieke debat te laten gel-
den. Hierbij wordt hij echter gedurig dwars gezeten door het Hof van Holland en de 
Agent van Inwendige Politie A.J. La Pierre,82 die hem uiteindelijk volledig van zijn 
(enige) broodwinning berooft door op 28 juni 1802 het publiceren van politiek getinte 
weekbladen te verbieden, op straffe van verbanning voor iedereen die zich hiermee 
inlaat.83

78 Vaderlandsche Letteroefeningen 1792: 531-532. De hierna volgende citaten uit deze recensie zijn alle op p. 532 
te vinden. Zie verder ook hiervóór hoofdstuk 3, paragraaf ‘Arts zonder grenzen’, waarin de bijtende reactie van 
Amurath op deze recensie in zijn artikel ‘Boter. Amurath-Effendi Hekim-Bachi den Vaderlandsche Letteroeffe-
naars Saluit’ behandeld wordt. (Voor deze tekst, zie bijlage IV)
79 Vgl. Altena 2012: 11.
80 Opvallend genoeg zijn er uit de tussenliggende jaren (1793-1799) geen reacties op De Lantaarn bekend.
81 Voor uitgebreide informatie over de levensloop van Bosch, zie Van der Burg 1986, een ongepubliceerde 
doctoraalscriptie die volledig aan hem is gewijd. Zie ook Oddens 2012: 363-365, 377-380, waarin specifiek inge-
gaan wordt op Bosch’ carrière na de staatsgreep van 12 juni 1798, en Van Sas 2013, waarin Bosch aan bod komt 
als laatste der Republikeinse mohikanen anno 1802.
82 Deze La Pierre komt hierna nog uitgebreider aan bod, in verband met het verschijningsverbod op De Lan-
taarn voor 1800, dat door hem wordt uitgevaardigd.
83 Op 3 oktober 1800 moet Bosch voor het eerst voor het Hof van Holland verschijnen, vanwege enkele stuk-
ken die in De burger politieke blixem 29 (1 oktober 1800) zijn verschenen. Een tweede en derde rechtszaak vol-
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Van Woensel en zijn Lantaarn komen in totaal in negen verschillende afleveringen 
van Bosch’ Burger politieke blixem langs, verspreid over een periode van ongeveer een 
jaar.84 De kritiek die in dit tijdschrift door Bosch op De Lantaarn en vooral ook op Van 
Woensel zelf wordt geleverd, is niet mals. Hij vindt Van Woensel arrogant – ‘[Z]yt gy 
nu boven alles verheven, zederd gy Doctor van de Marine te Amsterdam zyt gewor-
den?’ – en een onruststoker, die het patriotse kamp verdeeld houdt en de Franse bond-
genoot ontstemt.85 Daarnaast suggereert Bosch dat Van Woensel voor zijn Lantaarn 
subsidie krijgt vanuit Oranjegezinde hoek.86 De meest uitgesproken negatieve behan-
deling van Van Woensel vindt plaats in de aflevering van 10 november 1800. Na een 
aankondiging die meldt dat het een goede gewoonte is om levensbeschrijvingen van 
mensen van verdienste op te nemen ‘[t]er aanmoediging van Kunsten en wetenschap-
pen’, volgt hier de levensbeschrijving van Pieter van Woensel, in de ik-vorm opgesteld 
en onder de titel ‘De leevensbeschryving van doctor Woenselius alias lamplicht’. Daar-
in schetst de zogenaamde Van Woensel een buitengewoon onflatteus beeld van zich-
zelf: hij vloekt, is als arts een kwakzalver en op zijn reis door het Ottomaanse Rijk wist 
hij slechts te overleven door zich te laten besnijden en tot moslim te bekeren. Een-
maal terug in de Republiek werkte hij als geheim agent in dienst van Oranje en kreeg 
hij de status van diplomaat. Daardoor raakte hij zo overmoedig dat hij het waagde een 
felle kritiek op de Franse natie te schrijven. Het stuk is ondertekend met ‘Amurath-
Effendi’.87 Het vormt voorwaar een aardig staaltje blaamsatire.

Waarom ageert Bosch zo fel tegen Van Woensel en De Lantaarn? Hiervoor zijn 
meerdere verklaringen te geven. Ten eerste verschillen zijn politieke overtuigingen 
en die van Van Woensel hemelsbreed van elkaar. Bosch is een radicaal. Tot aan zijn 
afzetting als volksrepresentant bij de staatsgreep van juni 1798 is hij een prominent 
vertegenwoordiger van het Republikeinse kamp binnen de Nationale Vergadering. De 
Republikeinen gaan van alle leden van deze Vergadering het verst in hun voorstellen 
voor staatshervorming en politieke vernieuwing: zij zijn vóór de eenheidsstaat en vóór 
een grote invloed van het volk op het landsbestuur.88 Van Woensels stellingname in 
dit soort kwesties is, voor zover deze valt te reconstrueren, eerder conservatief te noe-
men. Met name over de positieve waarde van (een teveel aan) volksinvloed is hij scep-
tisch, zoals reeds gebleken is.89 Bosch en Van Woensel zijn dus in politiek opzicht te 

gen in 1801, vanwege het vermeende opnemen van staatsgeheimen in onder meer Janus Janus-zoon. Steeds gaat 
Bosch vrijuit. Na de staatsgreep van september 1801 wordt het persregime strenger. La Pierre laat naar aanlei-
ding hiervan meerdere malen waarschuwingen uitgaan naar de redacteurs en uitgevers van politieke bladen, 
die echter steeds niet het gewenste effect hebben. Uiteindelijk volgt een volledig verbod op politieke weekbla-
den op 28 juni 1802. Zie voor details over Bosch’ conflicten met de overheid in deze jaren: Van der Burg 1986: 
95-108, 208-217. 
84 Het betreft De burger politieke blixem 5 (12 mei 1800), 22 (18 augustus 1800), 26 (15 september 1800), 28 (29 
september 1800), 31 (13 oktober 1800), 33 (27 oktober 1800), 35 (10 november 1800), 45 (19 januari 1801) en 62 
(18 mei 1801). Meer over de inhoud van het blad in Van der Burg 1986: 152-162.
85 De burger politieke blixem 26 (15 september 1800): 212.
86 Zie hiervóór noot 68.
87 De burger politieke blixem 33 (10 november 1800): 281-283. Een hertaalde versie van deze tekst is tevens op-
genomen in de bloemlezing Revolutie in woorden (1989), samengesteld door A.J. Hanou (Griffioen-reeks).
88 Over het karakter van de Republikeinse partij binnen de Nationale Vergadering: Oddens 2012: 199-208. Zie 
over Bosch als Republikein ook Van Sas 2013, m.n. 67-79.
89 Zie hiervóór hoofdstuk 3, paragraaf ‘De paradoxale buitenstaander’.
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beschouwen als elkaars tegenpolen. De Lantaarn verkondigt opinies waarmee Bosch 
het vanuit zijn Republikeinse overtuigingen hartgrondig oneens is.

In de tweede plaats geldt Van Woensel voor Bosch als een symptoom van een bre-
dere ontwikkeling waaraan hij en andere radicale Bataven zich ergeren. Het betreft 
het feit dat velen die tot aan 1795 het Ancien Régime gesteund hebben na de Omwen-
teling van dat jaar hun functie in dienst van de overheid behouden hebben, terwijl 
diverse patriotten van het eerste uur, die in 1787 vooraan stonden in de strijd tegen 
de stadhouder, met moeite hun kostje bij elkaar moeten sappelen in de Bataafse tijd. 
Bosch behoort zelf sinds de staatsgreep van 12 juni 1798 ook tot die laatste groep, net 
als Gerrit Paape.90 Van Woensel behoort juist tot de eerste groep: met de patriotten-
beweging heeft hij zich nooit ingelaten en op anti-stadhouderlijke sentimenten is hij 
tot aan 1795 ook niet te betrappen. Toch behoudt hij na de Omwenteling zijn baan als 
marine-arts in dienst van de overheid en vervult hij voor diezelfde overheid een diplo-
matieke missie in St. Petersburg.91 Het is goed voorstelbaar dat deze situatie bij Bosch 
tot de nodige gevoelens van verongelijktheid en (persoonlijk) ressentiment heeft ge-
leid. Dit was immers de omgekeerde wereld!

Een derde reden waarom Bosch zo fel is in zijn kritiek op Van Woensel en De Lan-
taarn zou kunnen zijn dat hij juist in deze periode voor het eerst voor de rechter moet 
verschijnen vanwege zijn politieke geschriften.92 De volgende passage uit De burger 
politieke blixem van 19 januari 1801 wekt in ieder geval die suggestie. Bosch stelt:

Wy moeten ons verwonderen, wanneer wy opmerken dat men tegen geschriften, die ge-
heel strekken ter verdediging en bewaaring van het zuiver Republikainisme, nog eer, wan-
neer men iets beledigend er in meent te vinden, een gerechterlyk onderzoek institueert 
dan tegen dezulken, welke tegen het Republikainisme stryden of derzelver beginzelen ge-
heel ondermynen.
 Hoe men ook de Lantaarn van van Woenssel tracht te verdedigen, dit blyft zeker, dat hy 
met de beginselen van eene Republikainsche Staatsregeling in zyne Spotplaatjens openlyk 
den draak steek – en evenwel, deze Lantaarn verkiest men niet te blussen.93

Het staat er niet met zoveel woorden, maar wat Bosch zich hier feitelijk afvraagt is: 
waarom word ik voor mijn geschriften, die handelen in de geest van het republika-
nisme, voor de rechter gedaagd, terwijl de evident anti-republikeinse Lantaarn van 
Van Woensel nergens last van heeft? De frustraties van een gewezen revolutionair ten 
overstaan van iemand die nog wel steeds in overheidsdienst is, klinken duidelijk tus-
sen de regels door.

Op het eerste oog lijkt die laatste kritiek van Bosch op De Lantaarn onterecht. De 
Lantaarn voor 1800 is immers verboden. Op 24 september 1800 wordt een verschij-

90 Zowel Bosch als Paape komen in hun geschriften regelmatig terug op deze kwestie. Hun wrevel is te be-
schouwen als een uiting van ressentiment. Mensen zoals zij hebben wel geleden onder het echec van ’87, van-
wege verbanning of het verlies van hun baan, maar profiteren nu niet van de Omwenteling in de vorm van een 
lucratief ambt. Ondertussen zien zij wel diverse oude Oranjeklanten op hun plek blijven. (Vgl. Altena 2012: 420-
421, 490-491, passim)
91 Over Van Woensels sociale en politieke positie, zie verder hoofdstuk 3.
92 Namelijk op 3 oktober 1800. Zie verder hiervóór noot 83.
93 De burger politieke blixem 45 (19 januari 1801): 370.
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ningsverbod op deze publicatie uitgevaardigd door de Agent van Inwendige Politie, 
mr. A.J. La Pierre. De officiële verklaring luidt ‘dat ten aanzien van dit Werkje niet 
ware in acht genomen het 16 Art. der Burgerlyke en Staatkundige Grondregels, als 
zynde hetzelve van den Naam van den Schryver, Drukker, of Uitgever niet voorzien.’94 
Dit is op zichzelf een valide reden, aangezien De Lantaarn inderdaad onder pseudo-
niem en met een fictieve uitgeversnaam op de titelpagina verschijnt en daarmee niet 
voldoet aan de voorwaarden die de Staatsregeling van 1798 stelt aan de vrijheid van 
drukpers.95 Toch lijkt het wat overdreven om een publicatie zuiver op deze gronden 
uit de handel te halen. Wanneer andere publicisten in deze jaren met vervolging te 
maken krijgen, dan is dat steeds omdat van hun uitgaven beweerd wordt dat ze de be-
staande politieke orde bedreigen.96 Bovendien worden in de genoemde gevallen ook 
de auteurs zelfs actief vervolgd, terwijl in het geval van De Lantaarn voor 1800 alleen 
de reeds verspreide exemplaren uit de handel worden gehaald, waarna Van Woensel 
een klein jaar later zonder problemen het grootste deel van zijn uitgave in herdruk 
kan brengen in De Lantaarn voor 1801.97 De uitspraak van Bosch dat men verkiest deze 
Lantaarn ‘niet te blussen’ is in die zin correct. De uitvoering van het verschijningsver-
bod lijkt al met al halfslachtig te zijn geweest.

De precieze achtergronden van het verbod blijven voor de hedendaagse beschouwer 
sowieso ietwat schimmig. Het overgeleverde archiefmateriaal biedt helaas geen ver-
dere verklaringen voor de uitvaardiging van dit verbod. Voor de uitleg ervan zijn we 
zodoende in de eerste plaats aangewezen op de woorden van de auteur zelf, die wel 
uitvoerig over deze zaak schrijft in een speciaal hieraan gewijd ‘Ophelderend Aan-
hangzel voor de Lantaarn van 1800’, uitgekomen in oktober van dat jaar onder de ti-
tel De bij-lichter, zijnde eene uitgewerkte verhandeling over de influenza.98 Op de titelpa-
gina van deze bijlage bij De Lantaarn voor 1800 prijkt veelzeggend een omgevallen 
lantaarn. 

Het circa dertig pagina’s tellende boekje opent met een ‘Notificatie’, waarin Van 
Woensel zijn zondiging tegen de Staatsregeling van 1798 vergoelijkt door te stellen 
dat er ook diverse andere boeken uitkomen waarop auteursnaam noch drukker ver-
meld staan, die niet verboden worden, en dat bovendien ‘er bijna niemand mijner 

94 na Den Haag, Archief Binnenlandse Zaken 1796-1813, inv.nr. 45, Notulen van de Agent voor Inwendige 
Politie, nr. 433.
95 De precieze tekst van het artikel, zoals opgenomen in de Staatsregeling van 1798 luidt: ‘Ieder Burger mag 
zijn gevoelens uiten en verspreiden, op zoodanige wijze, als hij goedvindt, des niet strijdig met het oogmerk der 
Maatschappij. De vrijheid der Druk-pers is heilig, mids de Geschriften met den naam van Uitgever, Drukker, of 
Schrijver voorzien zijn. Dezen allen zijn, ten allen tijde, aansprakelijk voor alle zoodanige bedrijven, door mid-
del der Drukpers, ten aanzien van afzonderlijke personen, of der gantsche Maatschappij, begaan, die door de 
Wet als misdadig erkend zijn.’ (Bron: http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi48k-
hjxctyr).
96 Van belang in dit verband is vooral een decreet van het Intermediair Wetgevend Lichaam van 19 juli 1798, 
dat stelt dat iedereen die de nieuwe politieke orde bedreigt door ertegen te schrijven of te spreken, kan rekenen 
op zware lijfstraffen en verbanning voor vijf jaar. Door dit decreet wordt binnenlandse politieke oppositie feite-
lijk verboden. Op basis van dit decreet worden personen als Bosch en Hespe vervolgd. Over de ideeën over druk-
persvrijheid ten tijde van de Bataafse Republiek en de ontwikkelingen daarbinnen meer in Huussen 1987 (m.n 
115-122) en Velema 1997. Zie te zijner tijd ook het proefschrift van Erik Jacobs.
97 De enige teksten uit het deel voor 1800 die in De Lantaarn voor 1801 ontbreken, zijn enkele stukken die de 
recente machtsovername door Napoleon in Frankrijk becommentariëren.
98 Integraal online beschikbaar via edbo.
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Lezers was, dien de echte doopnaam des schrijvers onbekend was.’99 Desalniettemin 
wil hij zijn excuses maken, vooral ook vanwege de moeite die hij hiermee zijn ‘ouden 
kennis en academie-kameraad’ A.J. La Pierre heeft aangedaan.100 Vervolgens verklaart 
hij officieel de schrijver te zijn van zowel De Lantaarn voor 1800 als de drie voorgaan-
de delen, alsmede van deze Bij-lichter, ‘zo men geen ander voor mij in den slaap heeft 
neêrgelegd’, waarop hij dan nog een extract uit het kerkboek van de Remonstrantse 
Gemeente te Haarlem laat volgen dat zijn doopattestatie behelst, ‘ten einde aan deeze 
verklaaring de meestmogelijke kragt bij te zetten’.101 De toon die Van Woensel in deze 
notificatie aanslaat, is ironisch. De verontschuldigingen die hij maakt, doen overdre-
ven aan en de subtekst lijkt te zijn dat Van Woensel het opleggen van een verschij-
ningsverbod voor zijn Lantaarn, puur op grond van de ontbrekende auteursnaam en 
uitgever, onzinnig vindt.

Op de notificatie volgt de in hoofdstuk 3 reeds besproken prent van de Turkse Amu-
rath die met ‘oleum veritatis’ een olielampje in een lantaarn brandende houdt, terwijl 
drie andere figuren fanatiek hun best doen om dit lichtje uit te blazen [afb. 28].102 Sa-
men met de omgevallen lantaarn op de titelpagina van De bij-lichter is deze prent te 
lezen als een uiting van ongenoegen van Van Woensel over het feit dat zijn Lantaarn 
voor 1800 verboden is. Men probeert het ‘licht der waarheid’ dat zijn Lantaarn brengt 
te doven en dat ziet hij uiteraard met lede ogen aan.

In het artikel ‘Van de influenza, dat is, publieke verkoudheid’, dat het hoofdbestand-
deel van De bij-lichter vormt, geeft de auteur eveneens blijk van dit ongenoegen. De 
influenza uit de titel van dit artikel moet metaforisch gelezen worden.103 Zij verbeeldt 
de oplevende vaderlandsliefde in de Bataafse Republiek anno 1800. Over het thema 
vaderlandsliefde schreef Amurath eerder al sceptisch in De Lantaarn voor 1796.104 In 
dit artikel spreekt Van Woensel over aanhoudende ‘Noorde Winden’ die de influenza 
of ‘Nationaale Verkoudheid’ hebben veroorzaakt in Nederland. Ook meldt hij ‘dat nu 
twintig jaaren geleeden, juist toen de Noordelijke-Winden ook zo den beest speelden, 
dezelve ziekte het meerder getal der Europeaanen bitter kwelde.’105 De ‘Noorde Win-
den’ slaan hier hoogstwaarschijnlijk op de aanvallen van Groot-Brittannië, dat eind 
1780 de oorlog aan Nederland verklaart en in 1799, een kleine twintig jaar later, we-
derom de Republiek aanvalt, samen met Rusland.106 Beide keren heeft die aanval vol-
gens Van Woensel geleid tot een opleving van patriottische gevoelens, zij het de twee-
de keer ‘min gedruismaakende’. Van ‘deeze misselijke Influenza’ heeft De Lantaarn 

99  De bij-lichter, 193a [dubbele nummering].
100 Als wat Van Woensel hier schrijft waar is, kennen hij en La Pierre elkaar al uit hun Leidse studententijd. 
Dit is goed mogelijk. Op 2 augustus 1766 schrijft de dan zeventienjarige La Pierre zich in bij de Universiteit Lei-
den als student rechten. (Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875: 1089) Hij heeft dus in de-
zelfde periode als Van Woensel in Leiden gestudeerd.
101 De bij-lichter, 194a.
102 Zie hiervóór hoofdstuk 3, paragraaf ‘De paradoxale buitenstaander’.
103 Picarta heeft dit kennelijk niet door. Deze database rubriceert De bij-lichter, op basis van de influenza uit 
de ondertitel onder ‘44.75 infectieziekten’.
104 Namelijk in het artikel ‘Nationaale Opvoeding’. (De Lantaarn voor 1796: 1-35) Zie verder hiervóór hoofd-
stuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’, waarin Amuraths kijk op vaderlandsliefde uitvoerig aan bod komt.
105 De bij-lichter, 193b-194b [dubbel genummerd].
106 Over deze Engels-Russische aanval op de Bataafse Republiek, zie verder Van Sas 2004: 329-337 en Zuur-
bier e.a. 1998.
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last, want als gevolg ervan zou hij uitgeblazen kunnen worden, ‘dat hij [Van Woensel, 
I.N.] ongaerne zag’.107 Met andere woorden: de kritische blik op het vaderland van Van 
Woensel wordt door zijn lezers niet gewaardeerd, vanwege de heersende ‘epidemie’ 
van vaderlandsliefde, die wordt veroorzaakt door de Britse oorlogszucht. Hiermee le-
vert de auteur een eerste mogelijke verklaring voor het verbod op zijn Lantaarn buiten 
het officiële argument van de ontbrekende auteurs- en drukkersnaam.

In de rest van zijn artikel werkt Van Woensel dit aspect van zijn te kritische kijk op 
de Bataafse Republiek nader uit door in te gaan op een drietal teksten uit de gewraak-
te Lantaarn. De auteur meldt dat hij via vrienden heeft vernomen dat er verschillende 
zaken in deze Lantaarn stonden die ‘als naar gewoonte’ aanstoot gaven.108 Die aan-
duiding ‘als naar gewoonte’ suggereert dat het in het verleden wel vaker voorgeko-
men is dat teksten uit De Lantaarn aanleiding gaven tot controverse. Concrete sporen 
daarvan zijn niet bewaard gebleven. De eerste aanstootgevende tekst uit De Lantaarn 
voor 1800 die Van Woensel noemt, is ‘Historie van een Trojaansch Paerd’, door hem 
aangeduid als ‘de hoofd-schotel van ’t boekje’.109 Deze tekst is door het publiek gele-
zen als ‘[e]ene duidelijke satyre op de Fransche Natie, op onze laatste revolutie’ en 
daarmee als een aanval op ‘onze nieuwe Bondgenoten’.110 Van Woensel brengt hier 
tegenin ‘dat de schrijver spreekt enkel van dien staat van zaaken, welke ging voor de 
laatste revolutie in Frankrijk’, waarmee hij verwijst naar de staatsgreep van Napoleon 
Bonaparte, die plaats heeft gevonden op 9 november 1799.111 Dat er binnen die ‘staat 
van zaaken’, vóór de machtsovername van Napoleon dus, sprake was van een ‘hemel-
tergende slechtheid’ van het Franse bewind ten opzichte van de Bataafse Republiek, 
is volgens Van Woensel in de eerste plaats het oordeel van de Fransen zelf, op wie hij 
zegt zich hier te baseren.112 Specifiek verwijst hij naar Vincent Lombard de Langres, 
buitengewoon gezant voor Frankrijk in Den Haag tussen oktober 1798 en juli 1799, 
die in zijn boek Le dixhuit brumaire (1799) getuigt van deze ‘slechtheid’.113 Zo weet Van 
Woensel behendig de beschuldiging te weerleggen dat het Bataafse bondgenootschap 
met Frankrijk door zijn satire geschaad zou worden. Immers: ‘Kunnen de Franschen 
zich ergeren, dat een Nederlander zich de woorden van iemand hunner natie eige 
maakt?’114

De overige twee teksten uit De Lantaarn voor 1798 waar Van Woensel op ingaat, zijn 
‘Welke is de voegzaamste houding voor eene Nieuwe Regeering, in geval eene Even-
tuëele Revolutie?’ en ‘Lucca’.115 Van de eerste tekst snapt Van Woensel niet zo goed wat 

107 De bij-lichter, 195b.
108 Idem, 199.
109 Ibidem. Over de inhoud van deze tekst, zie hiervóór hoofdstuk 4, paragraaf ‘Knooppunt Amurath’.
110 De bij-lichter, 199-200.
111 Idem, 201.
112 Idem, 202-203.
113 Over het optreden van Lombard des Langres in de Bataafse Republiek is verder weinig bekend. Naar het 
schijnt verzoekt hij kort na zijn aankomst het Bataafse bestuur om algemene amnestie voor de revolutionai-
re daden door de Fransen gepleegd. Na de machtsovername door Napoleon vervult hij geen publieke functies 
meer. (Vgl. Michaud, Biographie Universelle ancienne et moderne, dl. 25: 51) De tekst ‘Gallicana’ uit De Lantaarn 
voor 1800 (6-8) betreft een Nederlandse vertaling van een passage uit Lombards Le dixhuit brumaire.
114 De bij-lichter, 204.
115 De Lantaarn voor 1800: resp. 107-125 en 152-160.
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er nu precies bezwaarlijk aan gevonden kan worden. Deze voorspelt een aanstaan-
de revolutie, maar dat kan op het moment van schrijven (zomer 1799) toch moeilijk 
‘eene onvergeeflijke ketterij’ genoemd worden? Of is het misschien de door dit arti-
kel bepleite verzoenende toon richting bestuurders van het gevallen regime die deze 
tekst aanstootgevend maakt?116 Over ‘Lucca’ is Van Woensel kort. Hij heeft over deze 
tekst ‘iets hooren preevelen’, maar ‘niet wel kunnen verstaan, wat men ‘er van zei.’ Ter 
herinnering herhaalt hij een eerdere verklaring niet te willen spreken van personen, 
maar slechts van zaken.117 Dit laatste suggereert dat verschillende van Van Woensels 
tijdgenoten de in ‘Lucca’ beschreven situatie op zichzelf betrekken.118

Voor wie zich intussen afvraagt wie nu precies degenen zijn die aanstoot nemen 
aan teksten als ‘Historie van een Trojaansch Paerd’ en ‘Lucca’ is vooral de volgende 
passage uit ‘Van de influenza’ illustratief, waarin Van Woensel stelt:

Ik schrijve niet voor de zulken, wier palmhoute aangezichten niet weeten van rood worden 
dan door het indrukzel der vuisten – wier tong een trompet is van leugen en laster – wier 
pen niets meer is, dan een riöel van allerlei vuiligheid, wier geheel de meeste vermaagt-
schap heeft met een zwijn, dat spartelende in ’t slijk, alles, zonder onderscheid, bekladt, 
wat kom binnen den kring zijner bereikinge. – Dezulken raakt niemand aan, die niet de 
dwaasheid heeft te kijven tegen de visch-teeven op de markt: van welke men afloopt, zo als 
een wijs man loopt van een losgebrooken hond, die weigert water te drinken.119

Deze woorden zijn te beschouwen als een poging van de auteur om zich in algemene 
zin te distantiëren van het type lasterschrijvers à la Henrik Sterck en Klaas Hoefnagel. 
Met dat soort ‘zwijnen’ wil hij niets te maken hebben. Een meer concrete toepassing 
ligt hier echter voor de hand. Hiervoor sprak ik over Bernardus Bosch, die een aantal 
kritische stukken aan Van Woensel en zijn Lantaarn wijdt in De burger politieke blixem. 
In het licht van die – tamelijk felle – kritiek is deze passage in De bij-lichter te lezen als 
een indirecte reactie van Van Woensel op het negatieve commentaar dat Bosch op zijn 
Lantaarn heeft geleverd, waar hij in expliciete zin nooit op gereageerd heeft. Bosch 
zelf lijkt de passage in ieder geval wel zo te lezen, getuige het feit dat hij deze woorden 
van Van Woensel letterlijk citeert in zijn weekblad, met de toevoeging dat voor zijn 
tijdschrift hetzelfde geldt – ook De burger politieke blixem schrijft ‘niet voor de zulken, 
wier palmhoute aangezichten’ et cetera.120

Een tweede indirecte reactie van Van Woensel op Bosch vormt mogelijk de kleine 
aanpassing die de auteur van De Lantaarn doet in de prent ‘Intrêe van ’t Trojaansche 
Paerd in Bestiania’ wanneer hij deze opnieuw afdrukt in De Lantaarn voor 1801. Op 
deze prent staat vrij prominent een revolutionaire vlag afgebeeld, die in de versie van 
1800 het opschrift ‘Lr. A.A.P.’ heeft [afb. 30]. André Hanou vermoedt dat dit een ver-
wijzing is naar de wijkvergaderingen waarin de (Amsterdamse) Bataven hun ideaal 

116 De bij-lichter, 210-212.
117 Idem, 212.
118 ‘Lucca’ is te lezen als een parodie op de vergaderpraktijk in de Nationale Vergadering, die neergezet wordt 
als voornamelijk bestaand uit loos geredetwist over onbelangrijke zaken. Het is goed voor te stellen dat mensen 
die lid zijn van deze Vergadering ‘Lucca’ als een persoonlijke aanval op hun parlementswerk opvatten. 
119 De bij-lichter, 197-198.
120 De burger politieke blixem 33 (27 oktober 1800): 264.
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van volksinspraak organiseren en die genummerd zijn door middel van letters, soms 
dubbele.121 Door er hier een driedubbele letter van te maken, wordt het woord aap ge-
vormd. De praktijk van het samenkomen in wijkvergaderingen wordt zo te kijk gezet 
als een ‘apengebeuren’. In de versie van de prent die is afgedrukt in De Lantaarn voor 
1801 is het opschrift echter vervangen door ‘B.B.’ [afb. 36] In het licht van het voor-
gaande kan het haast niet anders of Van Woensel verwijst hiermee naar Bernardus 
Bosch, die hij door middel van deze subtiele referentie neerzet als behorend tot die-
genen die in 1795 het Trojaanse paard, oftewel Frankrijk, met veel enthousiasme bin-
nenhaalden en daarmee schuldig zijn aan de nadelige gevolgen die Nederland vervol-
gens van die blijde intocht, lees: de Bataafse Omwenteling, heeft gehad. Van Woensel 
laat zo tevens zien dat Bosch hem niet klein gekregen heeft met zijn kritische stuk-
ken. De Lantaarn voor 1800 is weliswaar verboden, maar de stukken hieruit worden 
nu alsnog aan het publiek gepresenteerd in het nieuwe deel voor 1801, dat zonder 
problemen kan verschijnen.

Intussen blijft onduidelijk waar het verschijningsverbod op De Lantaarn voor 1800 
nu precies vandaan komt. De ruimte voor het uiten van politieke meningen neemt in 
deze jaren weliswaar af, maar dit geldt voornamelijk de radicale, Republikeinsgezin-
de meningen.122 Heeft Bosch er misschien een rol in gespeeld? Op 13 oktober 1800 
schrijft hij in zijn Burger politieke blixem: ‘Wy laten voor de Justitie over, te beslissen, 
in hoe verre er termen zyn voor de al of niet detensie van den Schryver der Lantaarn 
voor den jaare 1800’. Ook stelt hij daar dat ‘de Fabrikateur der Lantaarn’ ‘leugenen 
produceert, zich schuil houd, en openlyk tegen de Staatsregeling zondigt’.123 Uit die 
woorden spreekt een zeker leedvermaak om een satiricus die dacht zich alles te kunen 

121 Van Woensel 2002: 163.
122 Vgl. Van Sas 2013: 89.
123 De burger politieke blixem 31 (13 oktober 1800): 248.

Pieter van Woensel, Intreê van ’t Trojaansche Paerd in Bestiania. 1801. Ets, 120 x 240 mm. De 
Lantaarn voor 1801, tegenover p. 73. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amster-
dam, OTM: OK 62 6668.
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permitteren, maar die nu zijn verdiende straf zal krijgen. Is het mogelijk dat Bosch 
of iemand anders uit de Republikeinse hoek er, onder verwijzing naar Artikel 16 van 
de Staatsregeling, bij de Agent van Inwendige Politie op heeft aangedrongen om deze 
publicatie te verbieden? Zo ja, dan moet de Republikeinse partij wel teleurgesteld zijn 
geweest over het uiteindelijke resultaat. Het optreden van de Agent is immers wei-
nig doortastend. Hij verbiedt weliswaar de uitgave van De Lantaarn voor 1800 en laat 
de reeds verspreide exemplaren terugsturen naar de uitgever,124 maar persoonlijk ver-
volgd wordt Van Woensel niet en als hij vervolgens onder eigen naam het leeuwen-
deel van de teksten van het deel voor 1800 opnieuw uitgeeft in De Lantaarn voor 1801, 
laat La Pierre hem vrijelijk zijn gang gaan.125 Bernadus Bosch juichte te vroeg op 13 
oktober 1800. Anno 1801 is Van Woensels Lantaarn nog altijd niet geblust.

Dit laatste is nadrukkelijk een speculatief scenario. Van enige Republikeinse be-
trokkenheid bij het verbod op De Lantaarn is niets bekend. Wat we wel zeker weten, 
is dat Van Woensels satire Bernardus Bosch, en waarschijnlijk ook andere Republi-
keinen, weet te provoceren. Dit doet Van Woensel voornamelijk door middel van het 
stijlmiddel van de ironie. Met zijn spottende, ambivalente toon relativeert Amurath 
in De Lantaarn de waarde en het belang van het Bataafse revolutionaire project waar 
met name de radicale politici van die tijd heilig in geloven. Tegelijkertijd laat hij zelf 
in het midden waar hij precies staat in politiek opzicht.126 Hij maakt zich zo ongrijp-
baar voor iemand als Bosch. Door zijn dubbele tong weet je nooit wat je nu precies 
aan Amurath hebt en je kunt hem ook nooit ergens op pakken. Hierin toont ironie 
zich een vernuftig wapen voor de satiricus. 

Dat Van Woensel nou niet bepaald bekend staat als een fervent aanhanger van de 
Bataafse Revolutie maakt zijn gebruik van dit wapen in De Lantaarn des te minder 
verdraaglijk voor Bosch. Iemand die wat hem betreft in 1795 uit zijn ambt gezet had 
moeten worden, is in plaats daarvan in dienst gebleven van de overheid én krijgt ruim 
baan om in De Lantaarn de idealen waar Bosch voor staat openlijk te kijk te zetten als 
een vorm van dwaasheid en ‘aperij’. Illustratief is wat dit aangaat de laatste verschij-
ning van Van Woensel in De burger politieke blixem, in de aflevering van 18 mei 1801. 
Een correspondent ‘O.W.’ van Burger Blixem is voor hem bij de koffiehuizen en an-
dere publieke plaatsen langs geweest om te horen welke opinies daar worden geventi-
leerd. In zijn verslag komt ook Van Woensel langs, die bij de arbeiders op de ‘Bataaf-
sche werf ’ niet echt populair blijkt te zijn:

124 Dat dat terugsturen ook daadwerkelijk is gebeurd, blijkt uit een brief van het Comité van Binnenlandsche 
Correspondentie aan het Departementaal Bestuur van den Amstel, waarin gewag wordt gemaakt van de Amster-
damse boekverkoper Albert van der Kroe, die zijn nog resterende exemplaren van De Lantaarn voor 1800 ‘aan 
den Burger Van Cleeff in den Haag’ heeft teruggezonden. (na, Archief Binnenlandse Zaken vóór 1813, inv.nr. 
98, brief van 29 september 1800)
125 Wellicht profiteert Van Woensel ook van zijn goede persoonlijke contacten met La Pierre. Van Woensel 
noemt La Pierre immers in De bij-lichter ‘myn ouden kennis en academie-kameraad.’ (De bij-lichter, 193a; zie ook 
hiervóór noot 100) Ook ligt La Pierres politieke visie, als vertegenwoordiger van het gematigde Uitvoerend Be-
wind, dichter bij die van Van Woensel dan die van de Republikeinen, en zal hij op die gronden niet erg geneigd 
zijn geweest Van Woensel keihard aan te pakken.
126 Dat ook voor zijn tijdgenoten niet duidelijk is waar hij precies staat in politiek opzicht, blijkt uit zijn uit-
spraak in het artikel ‘Mijne Politieke Confessie’: ‘Meenigmaal hoore ik mijne bekenden, wanneer zij spreken 
van Amurath, vraagen “is de man vleesch of visch?”’ (De Lantaarn voor 1798: 171)
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Ook was men hier [op de werf, I.N.] verders van opinie, dat het ampt van ’s Lands Me-
dicinae Doctor, aan den verdienstelyken Lantaarn-schryver tot eene belooning geschon-
ken, gemakkelyk konde worden ingetrokken, alzo niemand op de werf zich aan hem durft 
waagen. De Oranje-byltjes127 inzonderheid schuwen hem als de pest, om dat zy hem voor 
een draaijer houden, die welligt, om zich meêr en meêr by de bovendryvende party te in-
sinueeren, eene lelyke gaping of opruiming onder deeze stillen in den lande zoude kun-
nen veröorzaaken128

Van Woensel is een draaikont, stelt Bosch hier, een windvaan die steeds met de poli-
tieke hoofdstroom meedraait. Bovendien dankt hij zijn ambt van marine-arts in over-
heidsdienst aan het schrijven van De Lantaarn, een verwijt dat Bosch al eerder aan het 
adres van Van Woensel gemaakt heeft.129 De antipathie van de redacteur van De burger 
politieke blixem voor de maker van De Lantaarn zal zijn lezers inmiddels algemeen be-
kend zijn. Voor de meer radicale aanhangers van de Bataafse Revolutie is Van Woen-
sel anno 1801 een gewild object van haat, iemand die je mijdt ‘als de pest’. Gelukkig 
voor hen hangt Van Woensel zijn scherpe pen na dat jaar aan de wilgen.130 

De precieze reden daarvoor is onbekend, maar het ligt voor de hand dat het stop-
pen van De Lantaarn iets te maken heeft met het in rap tempo verdwijnen van het re-
volutionaire gekrakeel, zoals Van Woensel dat zag, na de eeuwwisseling, wanneer de 
Bataafse politiek een steeds gematigder karakter krijgt.131 De Lantaarn bespot immers 
vooral die revolutionaire ‘dwaasheid’, de reuring en het fanatisme. Van Woensels werk 
als ‘doctor der marine’ in Amsterdam zou ook nog een rol kunnen spelen. Bosch sug-
gereert dat Van Woensel die functie onlangs verkregen heeft en dat het een functie 
met aanzien is.132 Het is mogelijk dat hij door deze nieuwe baan minder aan schrijven 
toekomt of dat hij zich minder vrij voelt om spottend over de binnenlandse politiek 
te schrijven. Een vergelijking met Gerrit Paape dringt zich hier op. Wanneer die in 
1798 – eindelijk – een ambt bemachtigt, als commies op het departement van Natio-
nale Opvoeding, eindigt zijn carrière als (veel)schrijver en satiricus resoluut.133 Een be-
langrijk verschil tussen Paape en Van Woensel is natuurlijk wel dat de eerste, net als 
Bosch, tot de radicale vleugel van de Bataven behoort en daarmee iemand is die door 
het zittende bestuur met graagte ‘doodgeknuffeld’ wordt, om de woorden van Altena 
te gebruiken. Die vlieger gaat voor Van Woensel niet op.

Het algemene beeld dat uit deze contemporaine receptiegeschiedenis oprijst is dat 
van De Lantaarn als een spraakmakende publicatie. Hoge ambtenaren refereren er-

127 Verwijst naar de scheepsarbeiders uit het Amsterdamse havengebied, de ‘bijltjes’, die vanaf de patriotten-
tijd bekend staan om hun (felle) Oranjegezindheid.
128 De burger politieke blixem 62 (18 mei 1801): 518.
129 Namelijk in De burger politieke blixem 31 (13 oktober 1800): 247.
130 Na 1801 laat Van Woensel nog slechts tweemaal van zich horen, in twee bijdragen aan de bundel Nog wat 
lectuur op het ontbijt en de theetafel van den heer professor van Hemert van Bruno Daalberg (pseudoniem van Pe-
trus de Wacker van Zon). Beide bijdragen zijn satirisch van aard, maar hebben geen betrekking op de (actuele) 
politiek.
131 Vgl. Van Sas 2004: 373-383 en Van Sas 2013.
132 Vgl. de vraag die Bosch stelt ‘[Z]yt gy nu boven alles verheven, zederd gy Doctor van de Marine te Amster-
dam zyt geworden?’ (De burger politieke blixem 26 (15 september 1800): 212).
133 Vgl. Altena 2012: 644.
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aan, een collega-publicist ageert ertegen en er is sprake van een verschijningsverbod. 
De meer gematigde Bataven en zij die beschikken over een zekere mate van zelfspot 
kunnen vermoedelijk voor dit geschrift wel de nodige sympathie opbrengen. Zij lezen 
in De Lantaarn vooral een luchtig commentaar op de actualiteit. Voor de overtuigde 
revolutionairen vormt Van Woensel een luis in de pels, iemand die met zijn ironische 
houding ten aanzien van het revolutionaire, verlichte idealisme de mooie toekomst-
dromen van een vrije, democratische Bataafse staat verstoort. Met name het geluid 
van die laatsten is, via de fel kritische stukken van Bernardus Bosch, bewaard geble-
ven. Uit dat geluid blijkt de provocatieve potentie van ironie. Hoewel De Lantaarn 
Bosch nergens persoonlijk aanvalt, ageert Bosch in De burger politieke blixem tegen dit 
geschrift alsof het een blamerende satire betreft.

Roem in de marge

In zijn ‘Levensberigt wegens P. van Woensel’ uit 1833 merkt Adriaan van der Willigen 
op dat Van Woensel op dat moment ‘gansch niet algemeen bekend is’.134 Daaruit mag 
echter niet de conclusie getrokken worden dat Van Woensel na zijn dood al gauw ver-
geten is. Diverse negentiende-eeuwse beschouwers schrijven over hem en daarnaast 
zijn er enkele tijdschriften die via hun titel naar Amuraths Lantaarn terugverwijzen.

Op dinsdag 6 januari 1824 verschijnt bij boekverkoper A. Hazelhoff te Groningen 
de eerste aflevering van het weekblad De Lantaarn.135 Het ‘Berigt van inteekening’ 
kondigt aan dat ‘[d]e inhoud van dit Weekblad zal bestaan in nuttige en aangename 
mengelingen, dichtstukjes, anecdoten, wenken, raadgevingen, bijzonderheden, ver-
melding van edele daden enz. enz.’136 Als motto voert het blad een Nederlandse verta-
ling van het beroemde citaat uit Horatius’ Ars poetica waarin de klassieke boodschap 
van het utile dulce is vervat.137 De eerste aflevering gaat in op de keuze voor de titel. In 
een in dialoogvorm weergegeven deliberatie tussen de redacteur en de uitgever passe-
ren verschillende opties de revue, die steeds verworpen worden, waarna als laatste de 
titel ‘Lantaarn’ langskomt. Het argument vóór deze titel luidt dat ‘[m]et behulp eener 
Lantaarn men toch [kan] zien waar geen Zon noch Star haar licht verspreiden – zelfs 
tot in de donkere grafspelonken onzer brave voorvaderen, waar wij ons hunne vader-
landsche heldendaden kunnen herinneren.’ De associatie met Diogenes wordt ver-
worpen: ‘Niet dat ik als diogenes op eenen helderen middag met onze Lantaarn wilde 
rondwandelen, neen! neen! zulke geleerde projecten zullen wij niet maken.’ Dan volgt 
een verwijzing naar Amuraths Lantaarn:

134 Van der Willigen 1833: 78. Meer over Van der Willigen en dit ‘levensberigt’ hierna.
135 In totaal bestaat dit weekblad uit twintig afleveringen, uitgekomen tussen 6 januari en 18 mei 1824.
136 De Lantaarn (1824), ‘Berigt van inteekening’ [ongepagineerd].
137 Het citaat luidt (in de vertaling van De Lantaarn): ‘Hij ontgaat alle berisping, die het aangename met het 
nuttige vereenigt, door den lezer te behagen en te gelijker tijd te onderwijzen.’ De oorspronkelijke Latijnse ver-
sie luidt: ‘Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, lectorem delectando pariterque monendo.’ (Horatius, Ars 
poetica, regel 343)
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Ik herinner mij nog zeer wel, dat er eens een boekje de Lantaarn te Amsterdam in ’t Nieuwe 
Licht is uitgekomen, geschreven door amurath-effendi, Hekim Bachi, dit is mogelijk een 
paar dozijn jaren geleden, doch dit was een jaarboekje; dus zoude onze Lantaarn als geene 
navolging daarvan kunnen beschouwd worden.138

De argumentatie die de redacteur van De Lantaarn hier geeft, oogt zwak. Volgens hem 
kan deze Lantaarn niet als een navolging van Van Woensels Lantaarn beschouwd wor-
den, omdat dit een weekblad is en Van Woensels werk een jaarboekje. Maar waarom 
zou de keuze voor een ander medium een titelassociatie ineens ongedaan maken? 
In combinatie met wat de redacteur eerder zei over Diogenes ligt het meer voor de 
hand dat hij zich wil distantiëren van de intellectuele uitstraling van Van Woensels 
Lantaarn. De verwijzing naar De Lantaarn fungeert dan dus vooral als afzetpunt. De 
redacteur laat zien dat Van Woensels satirische geschriften anno 1824 nog in het col-
lectieve geheugen zitten, maar plaatst zichzelf expliciet niet in de traditie van die ge-
schriften.

Anders is dat in het geval van De Lantaarn uit 1885, uitgegeven in Den Haag bij 
Adrianus Rössing. Van dit blad, dat zich vooral bezighoudt met literatuur- en cul-
tuurkritiek, bestaan vijf opeenvolgende jaargangen, die steeds 24 afleveringen tellen. 
Vanaf aflevering vijf van de eerste jaargang zijn er ook politieke spotprenten in op-
genomen.139 Het drietal J.A. Bientjes, W.G. van Nouhuijs en Jan C. de Vos is hoogst-
waarschijnlijk verantwoordelijk voor de eerste drie jaargangen.140 Daarna wordt het 
redacteurschap overgenomen door J.H. Rössing.141 De satirische intenties van dit blad 
blijken onder meer uit de spottende manier waarop er wordt gesproken over het con-
temporaine culturele klimaat in Nederland en dan vooral de jansaliegeest die daarbin-
nen heerst.142 Ook de terugkerende rubriek ‘Salto Mortale’ geschreven door de fictieve 
figuur Janus Blanus bevestigt de satirische aard van deze Lantaarn. De toon van het 
blad is tegelijkertijd subtiel en vilein. In aflevering 2 van jaargang 1 lezen we onder 
het kopje ‘Berichten van onzen specialen correspondent’: ‘De redactie van den Ned. 
Spectator heeft op het onlangs door haar gehouden feestmaal de plechtige belofte, af-
gelegd, te trachten weer wat humor in haar blad te brengen.’143 Een aflevering later 
staat er in dezelfde rubriek: ‘Naar met zekerheid kan worden gemeld, zal in tegen-

138 De Lantaarn 1 (6 januari 1824): 4.
139 De maker van deze spotprenten is tekenaar en lithograaf Jan Holswilder. Hij tekent tevens voor het satiri-
sche weekblad Uilenspiegel (1870-1916). Meer over hem in Veth 1941: 132-142.
140 Dit drietal meldt althans aan het begin van de laatste aflevering van jaargang 3 (1887) dat zij ‘met dit nom-
mer de redactie van De Lantaarn neder’ leggen. De bekendste van de drie is Willem Gerard van Nouhuijs. Hij is 
een literair criticus in de late negentiende en vroege twintigste eeuw, onder meer ook verbonden aan De Neder-
landsche Spectator. Tevens is hij een van de stichters van het literaire maandblad Groot Nederland in 1903. Meer 
over hem in Walch 1916. Jan Cornelis de Vos is acteur, schouwburgdirecteur en een tijdlang hoofdredacteur van 
De Haagsche Courant. Daarnaast schrijft hij enkele toneelstukken. Iets meer over hem in Frederiks & Van den 
Branden 1888-1891: 851. Over J.A. Bientjes is het minste bekend. Wellicht betreft het een onderwijzer uit Ha-
ren, maar dit is niet duidelijk. In de auteurslijst van de dbnl komt hij niet voor.
141 Johan Herman Rössing is een onderwijzer uit Amsterdam met een bijzondere interesse voor het toneel, 
waarover hij diverse beschouwingen schrijft. Iets meer over hem in Frederiks & Van den Branden 1888-1891: 
672.
142 De eerste aflevering bevat een ‘Nieuwejaarswenschje van Jan Salie’ in de vorm van een gedicht, dat begint 
met de strofe: ‘Het jaar des Heeren Vier-en-tachtig / Beviel mij waarlijk allemachtig: / Er kwam, Godlof! niets 
groots tot stand, / De sleur… bezielt ons Nederland!’ (De Lantaarn 1 (1 januari 1885): 2)
143 De Lantaarn 2 (15 januari 1885): 7.
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spraak met ons vorig bericht, de Ned. Spectator bij nader inzien toch geen humor in 
zijn blad brengen.’144 Een flinke schop tegen de schenen van het invloedrijke collega-
weekblad De Nederlandsche Spectator.

Deze Lantaarn opent zijn eerste aflevering met een bericht ‘Aan de Redactie van de 
Lantaarn’, dat is ondertekend door ‘Pieter van Woensel Jr.’ Hij noemt het ‘eene goede 
gedachte om de Lantaarn […] van mijn grootvader nog eens op te steken. Zij stond 
toch maar te roesten, sedert Henri de Rochefort haar gebruikt had om het Keizerrijk 
mee in brand te steken.’145 Hiermee verwijst Van Woensel jr. meteen al aan het begin 
van zijn bericht naar de laat-achttiende-eeuwse Lantaarn van Amurath-Effendi en te-
vens naar La Lanterne van Henri de Rochefort, een berucht politiek-satirisch weekblad 
uit Frankrijk dat uitkomt in de jaren 1868-1869 en 1874-1876 en zich vooral tegen het 
Tweede Keizerrijk van Napoleon III richt.146 Even verderop noemt hij zich ook nog ‘de 
kleinzoon van den voorgewenden Amurath-Effendi, Hekim-Bachi’. In het vervolg van 
zijn bericht blijft Van Woensel jr. vasthouden aan de lichtmetaforiek, wanneer hij stelt 
dat het in onbruik raken van de lantaarn ten gunste van moderne lichtbronnen anno 
1885 een nadelig effect heeft: ‘Zoo’n lantaarntje nam men in de hand om iemand bij 
te lichten, of in de diepste duisternis een voorwerp op de keper te beschouwen. Maar 
bij de gelijkmatige en algemeene gas- en gloeiverlichting van tegenwoordig, schijnt 
alles bleek of geel, wat onder een lantaarn bezien, misschien rood op de graat zou blij-
ken.’ Hij spreekt ook nog over de domper van zijn grootvader, die hij ‘volgens de fa-
milieoverlevering, ten geschenke [heeft] gegeven aan een liberalen dominé’. Ten slotte 
geeft hij de redactie van De Lantaarn ter opbeuring een citaat van opa Van Woensel 
mee: mocht het blad toch blijk geven ‘van “mist, mistastingen, misgissingen, miswij-
zingen, misreekeningen en misredeneeringen” waar Grootpapa in zijn geschrijf ook 
al voor vreesde, laat zijn woord u troosten: “Eene behagelijke nieuwe dwaling is mij 
welkomer dan eene verlepte waarheid!”’147

Uit dit openingsbericht blijkt dat De Lantaarn van 1885, in tegenstelling tot die van 
1824, zich nadrukkelijk in de traditie van Amurath-Effendi’s satirische geschriften wil 
plaatsen. De woorden van de zogenaamde kleinzoon van de levenslange vrijgezel Pie-
ter van Woensel lezen als een eerbetoon aan diens Lantaarn en de scherpzinnige geest 
die daaruit spreekt. Amuraths Lantaarn wordt de redacteuren van deze nieuwe Lan-
taarn ten voorbeeld gehouden als navolgenswaardig. In werkelijkheid is De Lantaarn 
van 1885 op z’n hoogst een navolging ‘in de geest’. De spottend-kritische toon die erin 
wordt aangeslagen lijkt op die van Amurath-Effendi, maar qua vorm en qua thematiek 
zijn de twee periodieken duidelijk verschillend: langere vertogen met veel uitweidin-
gen in de zijlijn, geschreven vanuit het enkelvoudige perspectief van de persona Amu-
rath bij Van Woensel, tegenover een verzameling journalistieke stukken van diverse 
auteurs in De Lantaarn van 1885; commentaar op de actuele politiek en samenle-
ving tegenover kritiek die voornamelijk het culturele leven (toneel, literatuur) betreft.

144 De Lantaarn 3 (1 februari 1885): 7.
145 Deze en de volgende citaten in deze alinea: De Lantaarn 1 (1 januari 1885): 1-2.
146 Rocheforts Lanterne is in zijn tijd immens populair. Van de eerste aflevering worden 120.000 exemplaren 
verkocht. Meer over dit tijdschrift in Williams 1960.
147 Oorspronkelijke citaten resp. in De Lantaarn voor 1792: v en 145.
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De eerste die een biografische notitie aan Pieter van Woensel wijdt is J.H. Halberts-
ma. Halbertsma is doopsgezind predikant, maar heeft vooral faam verworven als taal-
kundig onderzoeker van het Fries, waar hij veel over gepubliceerd heeft, onder meer 
een ontwerp voor een Friese spelling.148 Aangezien hij geboren is in 1789, zou hij als 
jongeman Van Woensel nog in levende lijve ontmoet kunnen hebben, maar het is niet 
duidelijk of dit ook daadwerkelijk gebeurd is. Ik ga er vooralsnog vanuit dat hij zijn 
informatie over Van Woensel voornamelijk uit de tweede hand heeft.149 Halbertsma’s 
artikel ‘Over P. van Woensel’ is alleen in handschrift overgeleverd en ongedateerd.150 
Gezien zijn voornoemde geboortejaar ligt het voor de hand dat Halbertsma deze tekst 
niet veel vroeger heeft geschreven dan omstreeks 1810. Tegelijk geeft hij ook veel de-
tails over Van Woensels leven. Dit zou erop kunnen wijzen dat deze tekst niet heel 
lang na diens dood geschreven is.

Halbertsma noemt Van Woensel in zijn schets een ‘scherp en tartarisch opmerker’ 
en zijn satire ‘bijtend en bespottend in den hoogsten graad’.151 Hij contrasteert de au-
teur van De Lantaarn scherp met diens tijdgenoten in Nederland: Van Woensel was 
geleerd, scherpzinnig en bereisd, zijn toenmalige landgenoten waren bekrompen, 
kleingeestig en ingenomen met zichzelf. Slechts één duidelijk minpunt weet Hal-
bertsma te noemen: Van Woensel ‘had ’t groot gebrek van een groot en oorspronke-
lijk genie; dat hij was een Jantje Contrarie.’152 Het gebruik van het woord ‘genie’ in de 
betekenis van geniaal persoon is hier opvallend.153 Het suggereert dat op het moment 
dat Halbertsma deze notitie schrijft de stroming van de Romantiek reeds voet aan de 
grond heeft gekregen in Nederland. Blijkens het standaardwerk van Wim van den 
Berg over dit thema is dat pas na 1830 geweest.154 Het wnt geeft bij het lemma ‘genie’ 
in de betekenis van geniaal persoon echter al een citaat uit 1804, waarin zelfs van de 
woordcombinatie ‘oorsprongelijke geniën’ sprake is, die ook door Halbertsma wordt 
gebruikt.155 Een datering van deze schets vóór 1830 is zodoende nog steeds plausibel. 
Door Van Woensel als een genie te bestempelen, kent Halbertsma aan hem een sta-

148 Voor een biografische schets van Halbertsma, zie De Jong 2010. Zie over Halbertsma verder ook: De Jong 
2009 en Dykstra 2011. Zie ook hiervóór hoofdstuk 3, de introductie.
149 Zie hiervóór hoofdstuk 3, noot 10.
150 Het handschrift ligt bij Tresoar in Leeuwarden (sign. 145 Hs). Op basis van een vergelijking met andere 
handschriften van Halbertsma heb ik vast kunnen stellen dat hij vrijwel zeker de schrijver van dit manuscript 
is. Zie voor een transcriptie: bijlage V.
151 Halbertsma, ‘P. van Woensel’, 1-2. ‘Tartarisch’ slaat hier op Van Woensels connectie met Rusland.
152 Idem, 6. Een Jantje Contrarie wil zeggen: een dwarskop. (wnt, lemma: contrarie, bet. A2)
153 De term genie als aanduiding van ‘De aangeboren gave van groote geesten, die hen in staat stelt iets bui-
tengewoons te scheppen, uit te vinden’ (wnt, lemma: genie, bet. II-1) bestaat al sinds de late achttiende eeuw, 
maar van een persoon zeggen dat hij een genie is, zoals Halbertsma hier doet, gebeurt pas vanaf de vroege ne-
gentiende eeuw. (Zie hierna)
154 Van den Berg schetst in zijn studie de ontwikkeling van de term ‘romantisch’ en varianten daarop in Ne-
derland tot aan 1840. Hij laat zien dat het adjectief ‘romantisch’ hier ten lande weliswaar al vanaf de jaren 1810 
in literair-historische zin gebruikt wordt, maar pas in de jaren 1830 ook op eigentijdse Nederlandse literatuur 
wordt toegepast. (Vgl. Van den Berg 1973: 467-471) Zie over het denken over literatuur in Nederland in de vroege 
negentiende eeuw in het algemeen Johannes 1997.
155 Het betreft een citaat uit Paulus van Hemerts Lektuur bij het ontbijt en de thetafel uit 1804: ‘De Romeinen 
… waren … geene oorspronglijke geniën, gelijk de Grieken’. Dit citaat wordt gegeven onder lemma: genie, bet. 
II-2, ‘De persoon zelf die met genie begaafd is, iemand van genie’, lid 2 ‘Een oorspronkelijk, een krachtig, een 
scheppend genie’. De overige citaten stammen wel voornamelijk van na 1830.
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tuur toe die hij tijdens zijn leven nooit heeft gehad, namelijk die van een (groot) kun-
stenaar/literator.156 Halbertsma zet zo feitelijk de eerste stap in de canonisering van 
Pieter van Woensel.

Het lijkt in eerste instantie wat raadselachtig dat de Friese taalkundige Halbertsma 
een stuk wijdt aan de Hollandse arts en satiricus Van Woensel, een stuk met veel per-
soonlijke details over diens leven ook nog eens. Halbertsma memoreert onder meer 
dat Van Woensel in Parijs met mevrouw Schimmelpenninck kaartspeelde en daarbij 
niet goed tegen zijn verlies kon.157 Toch is de aanwezigheid van deze tekst in Halberts-
ma’s handschriftcollectie wel verklaarbaar. Halbertsma is een breed georiënteerde ge-
leerde en, volgens Alpita de Jong, in het biografische lemma dat zij over Halberts-
ma schreef voor het Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2010), iemand 
‘die bekend stond om zijn onorthodoxe ideeën, zijn humor en uitgesproken stijl.’ Hij 
heeft bovendien een artikel geschreven over het burleske als een typische trek van de 
Germaanse volksgeest.158 Van daaruit is de stap naar een biografische notitie over de 
onorthodoxe humorist Van Woensel niet al te groot.

De tweede ‘biograaf’ van Van Woensel is kunstverzamelaar Adriaan van der Willi-
gen.159 In zijn woonplaats Haarlem, waar ook Van Woensel is geboren en opgegroeid, 
is Van der Willigen in de eerste helft van de negentiende eeuw een bekende verschij-
ning, die actief betrokken is bij het lokale publieke leven, onder meer als lid van het 
kolderieke genootschap Democriet en van Teylers Tweede Genootschap.160 Daarnaast 
heeft hij naam gemaakt als de voornaamste samensteller van een uitvoerige geschie-
denis van de Nederlandse schilderkunst, die in vier delen tussen 1816 en 1840 uit-
komt.161 Voor een bundel die in 1833 verschijnt ter ere van de heropleving van de bijna 
ter ziele gegane Haarlemse rederijkerskamer ‘De wijngaardranken’ schrijft Van der 
Willigen een vijftien pagina’s tellend ‘Levensberigt’ over Pieter van Woensel. Uit dit 
levensbericht spreekt hetzelfde positief getinte beeld van Van Woensel als uit de bio-
grafische schets van Halbertsma naar voren komt. Onder meer noemt Van der Wil-
ligen Van Woensel ‘een zelfdenker […]; hij had veel oorspronkelijks, en overal straalt 
menschen- en wereldkennis door.’ Maar hij ‘bekreunde zich weinig over hetgeen men 
welvoegelijkheid noemt’.162 De karakterisering van Van Woensel als een oorspronke-

156 Meer over de specifieke rol van de notie van het genie binnen de kunstopvattingen van de Romantiek in 
Higgins 2005: 1-6.
157 Halbertsma, ‘P. van Woensel’, 5-6. Zie verder het transcript in bijlage V.
158 Dit doet hij in 1846. Ook deze tekst, ‘Het burlesque een karaktertrek van den Germaanschen geest’, is al-
leen in handschrift overgeleverd. (Tresoar, 289 Hs) Een andere tekst van Halbertsma die past in deze lijn betreft 
het verslag dat hij in datzelfde jaar 1846 schrijft van zijn bezoek aan een germanistencongres in Frankfurt, waar-
in hij met veel spot de stroperige organisatorische gang van zaken op dat congres behandelt. (Tresoar, 288 Hs)
159 Het is niet volledig zeker dat de tekst die ik hier bespreek door Van der Willigen is geschreven, aangezien 
hij niet ondertekend is. De eerste die hem aan Van der Willigen toeschrijft, is Busken Huet in zijn eigen artikel 
over Van Woensel in De gids uit 1863. Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat die toeschrijving correct 
is. Van der Willigen is actief in het genootschappelijke leven van Haarlem. De bundel waar deze tekst onderdeel 
van is, is een direct product van dat genootschappelijke leven. Daarnaast blijkt uit Van der Willigens lidmaat-
schap van het genootschap Democriet een interesse voor humor en satire.
160 Zie over Democriet hiervóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’ en noot 217 van dat hoofd-
stuk.
161 Over Van der Willigen verder: Van der Heijden & Sanders 2010, een moderne editie met inleiding en toe-
lichting van Van der Willigens vijf dagboeken, die tezamen zijn autobiografie vormen.
162 Van der Willigen 1833: 92.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   199 25-11-13   10:22



200    Hoofdstuk 5 Wat satire vermag

lijke dwarskop zoals die door Halbertsma werd gegeven, komt hier in andere bewoor-
dingen terug. Volgens Van der Willigen is Van Woensel wellicht vooral vanwege zijn 
recalcitrante aard in de vergetelheid geraakt.163

Met de beschouwingen van Conrad Busken Huet breekt een nieuwe episode aan 
in de receptie van Pieter van Woensel. Busken Huet is in zijn tijd een beroemde én 
beruchte publicist.164 Hij begint zijn carrière als predikant in de Waalse kerk, maar 
wordt vanaf 1862 fulltime-journalist. In die hoedanigheid is hij onder meer enige ja-
ren als redacteur verbonden aan het literaire tijdschrift De gids, waar hij echter met ru-
zie vertrekt, vanwege de publicatie van enkele controversiële stukken. De vlijmscher-
pe criticus, die zich met zijn vernietigende recensies over onder meer het werk van 
‘vadertje Cats’ inmiddels binnen de vaderlandse kritiek onmogelijk heeft gemaakt, 
vertrekt vervolgens voor een aantal jaren naar Nederlands-Indië, waar hij een eigen 
krant opricht.165 In 1876 keert hij terug naar Europa en vestigt zich in Parijs.

Busken Huets behandeling van Van Woensel is vele malen uitvoeriger en grondi-
ger dan die van zijn voorgangers. Hij wijdt in totaal drie stukken aan Van Woensel. 
De eerste verschijnt in de Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1864, uitgegeeven door de 
Maatschappĳ tot Nut van ’t Algemeen. Hierin schetst Busken Huet de levensloop van 
Van Woensel en gaat hij in op zijn politieke kleur, waarbij hij uitvoerig uit De Lan-
taarn citeert, met name uit het artikel ‘Welke is de voegzaamste houding voor eene 
Nieuwe Regeering, in geval van eene Eventuëele Revolutie?’ Busken Huet meent dat 
hoewel Van Woensel kritisch staat tegenover het Bataafse bestuurlijke experiment, hij 
toch ook geen orangist genoemd kan worden, omdat hij al evenzeer negatief schrijft 
over Oranje.166 Dat Van Woensel in zijn kritiek op de Bataafse overheid niet alleen 
stond, illustreert Busken Huet door enkele van zijn tijdgenoten aan te halen die er net 
zo over dachten, waaronder Aagje Deken en A.C.W. Staring. Het artikel eindigt met 
de integrale opname van de tekst ‘Lucca’ uit De Lantaarn voor 1800.

Het tweede artikel dat Busken Huet over Van Woensel schrijft is uitgebreider en 
beschouwt hem meer vanuit literair perspectief. Het verschijnt ongeveer tezelfdertijd 
als het eerste stuk, in De gids van december 1863. Curieus genoeg opent het met een 
citaat uit datzelfde eerste stuk, echter zonder dat Busken Huet erbij vermeldt dat hij 
hier zichzelf citeert.167 Buksen Huet bouwt in dit tweede artikel enerzijds voort aan het 
positieve beeld van Van Woensel als scherpzinnig auteur dat Halbertsma en Van der 
Willigen in de steigers hebben gezet, maar anderzijds probeert hij dat beeld ook te nu-
anceren.168 Want hoewel Huet in de basis enthousiast is over Van Woensels schrijfta-
lent, heeft hij ook wel enige kritische noten te kraken. Van Woensel schrijft geestiger 
dan de meeste van Huets eigen tijdgenoten, maar ‘men zou zich bedrogen zien in-
dien men bij het naslaan van zijne geschriften op de ontmoeting van een letterkundig 

163 Ibidem.
164 Over het leven en werk van Busken Huet, zie verder Praamstra 2007.
165 Zie over Busken Huets activiteiten als criticus m.n. Praamstra 2007: 297-449.
166 Zie m.n. Busken Huet 1863a: 99.
167 Vgl. Busken Huet 1863b: 499.
168 Met de tekst van Van der Willigen is Busken Huet zelf bekend, zo blijkt uit een voetnoot in zijn artikel (p. 
500). De biografische schets van Halbertsma kent hij vermoedelijk niet, aangezien deze alleen in handschrift 
is overgeleverd.
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genie, of bij het ontleden van zijn karakter op de kennismaking met een aangenamen 
medemensch rekende’.169 Merk op hoe hier wederom het woord genie valt, net als bij 
Halbertsma, echter dit keer juist als een kwalificatie die Van Woensel niet verdient. 
Van Woensels talent was het fragmentarische, journalistieke schrijven, vindt Huet, 
maar juist daardoor heeft hij nooit een meesterwerk geschreven en is hij gedoemd in 
de vergetelheid te raken. Dit type schrijfsels wordt immers al snel onbegrijpelijk en 
dat is dodelijk voor de populariteit ervan.170 In het vervolg staat Huet nog uitgebreid 
stil bij Van Woensels verwantschap met het cynisme en zijn onkerkelijkheid, die hij 
onder meer wijt aan zijn omgang met de Turken. Ten slotte concludeert hij dan:

Op den naam van apostel heeft Van Woensel geene aanspraak; daartoe was hij te singulier 
en geleek hij te weinig op een grooten geest. Doch wel behoorde hij tot de goede school. 
Hij is een dergenen onder het voorgaande geslacht van wie men gevoelt dat de vaderland-
sche overlevering bij uitzondering door hen vertegenwoordigd wordt, en aan wie men uit 
dien hoofde gaarne in gedachte de hand drukt.171

Oftewel: Van Woensel is de moeite van het herinneren waard omwille van zijn spitsvon-
digheid, ook al was hij dan geen groot kunstenaar in de eigenlijke zin van het woord.

Deze visie van Huet op Van Woensel past goed binnen het poëticale klimaat dat er 
op dat moment in Nederland heerst. Dit klimaat wordt bepaald door een combinatie 
van nationalisme en de al eerder genoemde Romantische visie op literatuur, die erin 
resulteert dat de meest hoog geachte auteurs diegenen zijn die uitdrukking geven aan 
typisch vaderlandse waarden, zich daarmee ware zonen van het vaderland tonen – ook 
in fysieke zin, als behorend tot het Nederlandse volk – en bovendien een oorspronke-
lijk literair talent tonen dat zich heeft geuit in de productie van ‘grote’ werken.172 Aan 
die hoge standaarden kan Van Woensel niet voldoen, maar het feit dat Busken Huet 
zo’n uitvoerige beschouwing aan hem wijdt en deze zelfs opneemt in een bloemle-
zing van kritieken die enige jaren later verschijnt, waar Van Woensel gezelschap krijgt 
van grote namen als Hooft en Vondel, geeft aan dat hij de auteur van De Lantaarn wel 
degelijk serieus neemt als literator.173 Op die manier levert hij een belangrijke bijdrage 
aan de canonisering van Van Woensel.

Het laatste stuk waarin Busken Huet aandacht aan Van Woensel besteedt, betreft 
een lezing die is uitgesproken in de winter van 1860-1861, wanneer Huet met een ne-
gental voordrachten over de Nederlandse letterkunde ten tijde van de Bataafse Repu-
bliek door het land toert. Chronologisch gezien is dit stuk eerder tot stand gekomen 
dan de vorige twee, maar omdat het pas in 1887 in drukvorm verschenen is, behan-

169 Busken Huet 1863b: 500.
170 Idem, 502-503.
171 Idem, 526.
172 Zie over deze negentiende-eeuwse visie op literatuur(geschiedenis) verder Gelderblom 1991: 47-62, daar-
binnen m.n. 50-53. Zie voor het internationale perspectief: Patterson 1995: 250-251.
173 Het betreft deel 1 van de reeks Litterarische fantasien en kritieken, dat uitkomt in 1868. Het valt op dat Bus-
ken Huet in de stukken die in deze bloemlezing zijn opgenomen over het algemeen een kritische toon aanslaat 
tegen de auteurs die hij bespreekt. Van Woensel komt er wat dat aangaat nog betrekkelijk mild van af. Het werk 
van Jacob Cats wordt volledig met de grond gelijk gemaakt. (Busken Huet 1881: 42-74) Hoofts poëzie wordt 
‘eene thans ongenietbare lektuur’ genoemd. (Idem, 28) In die zin lijkt Huet Van Woensel minstens zo hoog, zo 
niet hoger te achten dan de zeventiende-eeuwse literaire reuzen die hij behandelt.
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del ik het hier als laatste.174 De nadruk ligt in deze lezing op de tekst ‘Lucca’ en wat 
deze tekst zegt over het disfunctioneren van het democratische bestuur in de eerste 
jaren van de Bataafse Republiek. Busken Huet vraagt zich af of ‘Lucca’ beschouwd 
moet worden als laster of als ‘eerlijke satire’.175 Op basis van het portret van Van Woen-
sel uit deel 1 van zijn Aanteekeningen concludeert hij dat de auteur in elk geval niet 
het aangezicht van een lasteraar heeft.176 Vervolgens wijdt hij ettelijke pagina’s aan de 
vraag hoe de Bataafse bestuurscultuur daadwerkelijk gefunctioneerd heeft, waarbij hij 
zich baseert op de ‘nagelaten papieren’ van de Haarlemse boekhandelaar en schrijver 
Adriaan Loosjes, die lid is geweest van het Provinciaal Bestuur van Holland in de ja-
ren 1797-1798.177 Zo probeert Buksen Huet uit te vinden hoe waarheidsgetrouw Van 
Woensels satire is. Zijn eindconclusie luidt: ‘De scherts van dezen dokter der bataaf-
sche marine is als een onversneden landwijn: om drinkbaar te wezen moet deze wijn 
met eene zekere hoeveelheid water worden aangelengd.’178 Net als in de vorige stuk-
ken, herkennen we hier de gemengde visie van Busken Huet op Van Woensel: in de 
basis positief, maar met kritische kanttekeningen.

De Leidse letterkundige Jan ten Brink sluit de rij van vooraanstaande negentiende-
eeuwse intellectuelen die over Van Woensel hebben geschreven. In een artikel in De 
Nederlandsche Spectator van 1868 vergelijkt Ten Brink Amuraths Lantaarn, die hij om-
schrijft als een ‘allermerkwaardigsten satyriesch-politieken almanak’, met het reeds 
genoemde Franse weekblad La lanterne van Henri Rochefort.179 Deze vergelijking valt 
wat Ten Brink betreft sterk in het voordeel van Van Woensels Lantaarn uit. Rocheforts 
Lanterne speelt op de persoon en de aanvallen hierin zijn erg plat.180 Van Woensels sa-
tire is juist stilistisch verfijnd, heeft klasse en gaat over de inhoud. Ten Brink noemt 
zijn ‘Historie van een Trojaansch Paerd’ een ‘voortreffelijke satyrische allegorie’ en 
vindt dat De Lantaarn een ‘helder schijnsel’ verspreidt.181

Het is aannemelijk dat Van Woensel zijn plaats in de Nederlandse literatuurge-
schiedenis van G. Kalff, die tussen 1906 en 1912 in zeven delen verschijnt, voorna-
melijk dankt aan de uitvoerige en positief getinte receptie die hem in de negentiende 
eeuw ten deel is gevallen bij Halbertsma, Van der Willigen en Busken Huet. Kalff be-
stempelt Van Woensel in deze literatuurgeschiedenis als een van ‘de vormers van ons 
modern proza.’182 Ook in het latere standaardwerk van G.P.M. Knuvelder wordt Van 
Woensel niet vergeten.183 Het is mijns inziens dan ook niet overdreven te stellen dat 
Pieter van Woensel sinds de vroege twintigste eeuw tot de Nederlandse literaire canon 

174 De lezingreeks is afgedrukt in het 24e en laatste deel van de Litterarische fantasien en kritieken, dat pas na 
de dood van Busken Huet (1886) verschenen is.
175 Buksen Huet 1887: 168.
176 Idem, 169.
177 Zie over Loosjes verder diens lemma in het Biografisch Woordenboek van Nederland (door Lotte Jensen): 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/Loosjes [15/04/2012]. Voor 
het relaas over Loosjes in Busken Huets verhaal, zie Busken Huet 1887: 171-198.
178 Buksen Huet 1887: 200.
179 Zie hiervóór noot 146.
180 Ten Brink 1868: 387-388.
181 Idem, 389-390.
182 Kalff 1910: 285-286, 322-325. Het citaat komt van p. 325.
183 Knuvelder 1973 (dl. 3): 218-220.
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behoort.184 Weliswaar geldt hij daarbinnen als een relatief marginale figuur, maar dat 
neemt niet weg dat hij wel altijd herinnerd is gebleven als literator, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Bernardus Bosch of Klaas Hoefnagel.

Ook als spotprenttekenaar heeft Van Woensel naam gemaakt. Kunstkenner Adri-
aan van der Willigen spreekt in 1833 al over ‘verscheidene zeer aardige caricatuur-
prenten’ die in de Lantaarns te vinden zijn. Cornelis Veth wijdt in 1941 in zijn Een 
eeuw Nederlandsche caricatuur (bedoeld is hier de negentiende eeuw) een hoofdstukje 
aan Van Woensel. Hij noemt Van Woensel daarin ‘onze beste politieke caricaturist 
in dien tijd [de late achttiende eeuw, I.N.]’, met ‘[e]en prettige, losse manier van om-
trekteekenen’ en etsen die treffen ‘door de beknoptheid van de voorstelling’.185 En in 
de beknopte studie Comiecque tafereelen. Over 18de-eeuwse Nederlandse spotprenten die 
Paul Knolle in 1983 uitbrengt, wordt Van Woensel aangeduid als ‘een van de aardig-
ste, origineelste Nederlandse spotprenttekenaars uit deze tijd [ook hier: de late acht-
tiende eeuw, I.N.]’.186 De visuele kant van De Lantaarn wordt dus al evenzeer posi-
tief aangeslagen in latere tijden. Van Woensel de schrijver en Van Woensel de etser 
zijn in dit opzicht complementair: beiden belichamen in de ogen van verschillende 
negentiende- en twintigste-eeuwse beschouwers de rol van de scherpzinnige en sti-
listisch begaafde (politiek) commentator. Uitgesproken negatieve geluiden zijn he-
lemaal niet meer te horen. De luis in de pels van weleer is geïncorporeerd in het li-
teraire systeem.

Waar hebben Van Woensel en De Lantaarn deze postume roem aan te danken? In 
de eerste plaats heeft de politieke visie die spreekt uit de reeks van Amurath-Effendi 
hierbij goed geholpen. Negentiende-eeuwers oordelen over het algemeen negatief 
over de heftige politieke deining die de Nederlandse samenleving in de late acht-
tiende eeuw kenmerkte. Zij zien het tijdvak 1780-1800 als een periode van onnodig 
geredetwist en revolutionaire onbezonnenheid die het liefst maar zo snel mogelijk 
vergeten moet worden.187 Binnen die visie passen de revolutie-sceptische teksten en 
prenten van Van Woensel natuurlijk goed, terwijl het radicaal democratische geluid 
van Bernardus Bosch en Gerrit Paape er veel minder goed bij aansluit. Een interes-
sante omkering heeft zich hier voorgedaan: waar Van Woensel in zijn eigen tijd met 
zijn sceptische blik voor velen een luis in de pels vormde, verwoordt hij vanuit ne-
gentiende-eeuws perspectief precies het standpunt dat men op dat moment graag 
wil horen, namelijk dat het democratische experiment van de Bataven vooral een ru-
moerige klucht was, een boel gedoe om niks. Zijn fabel over het Trojaanse paard be-
vestigt bovendien nog eens het populaire beeld van de sterke Franse invloed op het 

184 Het mag in dit licht opmerkelijk heten dat hij niet voorkomt in de literatuurgeschiedenis van Schenkeveld-
Van der Dussen uit 1993.
185 Veth 1941: 36. Veth schrijft eerder al over de spotprenten van Van Woensel in studies uit 1920 en 1921.
186 Knolle 1983: 23.
187 Over de receptie van de patriottentijd en de Bataafse tijd in de historiografie van de negentiende eeuw, zie 
Schutte 1987, m.n. 178-187. Het beeld van de jaren 1780-1800 als een periode van revolutionaire onbezonnen-
heid werd vooral gevestigd door de historicus H.T. Colenbrander, die in de late negentiende en vroege twintigste 
eeuw diverse studies en bronnenuitgaven over deze periode publiceerde. Zijn visie op de patriotten en Bataven 
was uitgesproken negatief. 
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Bataafse bestuurlijke experiment.188 Zo ontwikkelt Van Woensels satire zich van een 
potentieel provocerende ironisering van ‘eerbiedwaardige’ zaken voor tijdgenoten tot 
een scherpe en zinnige kritiek op het dwaze gedrag van de Bataven voor negentien-
de-eeuwers.

Een tweede verklaring voor Van Woensels succes na zijn dood vormt zijn excen-
trieke reputatie, waaraan de auteur van De Lantaarn, zoals uit hoofdstuk 3 bleek, zelf 
actief heeft meegebouwd. Wie zich vreemd gedraagt, valt op en spreekt vaak ook tot 
de verbeelding. Daarvan getuigt bijvoorbeeld de omschrijving die Busken Huet in de 
Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1864 van Van Woensel geeft en die hij aan het be-
gin van zijn beschouwing in De gids nog eens herhaalt: ‘In zijne jeugd een zwerver, 
ten einde toe een onhuiselijk vrijgezel, daarbij een onkerkelijk schepsel en in den 
grond zijns harten een rationalistisch kosmopoliet’.189 Ook in de ogen van de twin-
tigste-eeuwse beschouwer J.J. Wesselo fascineert Van Woensel vooral door zijn uit-
zonderlijkheid: ‘[I]emand die in 1800 pleit voor een echtscheidingsprocedure waar we 
anno 1969 nog niet aan toe zijn; iemand die zich in 1800 tegenover mohammedanen, 
joden e.a. opstelt op een wijze waar menigeen anno 1969 een voorbeeld aan zou kun-
nen nemen’.190 Wesselo benadrukt vooral de moderniteit van Van Woensels ideeën. 
Geheel passend in de tijdgeest, maakt hij van Van Woensel een halve provo.

Ten derde heeft Van Woensel het geluk dat zijn satire in de smaak valt bij enkele 
invloedrijke negentiende-eeuwse figuren. Voor zowel Halbertsma, als voor Van der 
Willigen, als voor Busken Huet en Ten Brink geldt dat zij ‘mannen van gezag’ zijn,191 
zij het in het geval van Busken Huet wel een hevig betwist gezag.192 Het is vooral aan 
deze heren te danken dat Van Woensel een plek verwerft in de Nederlandse literaire 
canon. Die plek heeft er op zijn beurt toe geleid dat zijn Lantaarn tot op de dag van 
vandaag bekend is gebleven. Hij is daarin niet uniek. Ook laat-achttiende-eeuwse sa-
tirici als Gerrit Paape en Arend Fokke Simonsz. zijn niet vergeten. Laatstgenoemden 
zijn echter in hun tijd veel meer ingebed in het genootschappelijke leven en bedienen 
zich op z’n minst af en toe van fictie.193 Van Woensel is daarentegen een notoire ein-
zelgänger en beperkt zich in zijn schrijven strikt tot non-fictie. Dat maakt zijn aanwe-
zigheid in de Nederlandse literaire canon opvallend.

In retroperspectief blijken vooral voor Bernardus Bosch de druiven zuur te zijn ge-
weest: een man die in zijn ogen de Bataafse revolutionaire droom onnodig frustreert 
is twee eeuwen lang niet uit het collectieve geheugen verdwenen, terwijl hijzelf geen 

188 Het idee van de patriottentijd en Bataafse tijd als een marionettentheater, waarbij buitenlandse mogend-
heden, en dan in het laatste geval vooral Frankrijk, aan de touwtjes trokken, is afkomstig van de in de vorige noot 
genoemde H.T. Colenbrander. (Vgl. Schutte 1987: 184) Veel eerder al, in 1815, werd in het politiek-satirische tijd-
schrift De Herkaauwer van Johannes Kinker gesproken over de inval van de Fransen uit 1795 als het binnenhalen 
van het ‘grieksche paard’. (De Herkaauwer 1 (1815): 5)
189 Busken Huet 1863a: 97.
190 Wesselo 1969: 447.
191 Deze aanduiding ontleen ik aan de titel van het proefschrift van Jouke Turpijn, Mannen van gezag, uit 
2008, dat handelt over de parlementaire democratie in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
192 Vgl. Praamstra 2007.
193 De veelschrijver Paape begint zijn literaire carrière binnen de genootschappelijke wereld van Delft en Rot-
terdam en publiceert tijdens zijn leven talloze toneelstukken, dichtwerken en romans, naast zijn journalistieke 
schrijfwerk. (Vgl. Altena 2012) Fokke Simonsz. is nauw verbonden met de Amsterdamse sociëteit Felix Meritis 
en schrijft onder meer enige (satirische) vertellingen. (Vgl. De Niet 1997)
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blijvende sporen in de Nederlandse geschiedenis heeft nagelaten, hoewel hij zowel 
qua getalenteerdheid als qua genrevoorkeuren (journalistieke satire) weinig van Van 
Woensel verschilt.194

Het verschil dat satire maakt

Fredric V. Bogel noemt zijn studie naar satire uit 2001 The difference satire makes. Bin-
nen de context van de studie slaat die titel op het verschil tussen Zelf en Ander dat sa-
tire volgens Bogel zowel maakt als bevraagt.195 We zouden deze titel echter ook kun-
nen interpreteren als een pleidooi voor het belang van satire, het verschil dat satire 
weet te maken. Dit is niet de lezing waar Bogel op doelt, maar wel de achterliggende 
gedachte van de receptiegeschiedenissen die in dit hoofdstuk geschetst zijn. Is satire 
in staat het verschil te maken? Heeft dit verschijnsel impact of effect? Slaat het een 
deuk in een pakje boter? Op grond van de voorgaande analyses luidt het antwoord op 
die vragen bevestigend.

Schotschriften zoals de toverlantaarns uit de jaren 1780 zijn op twee niveaus in staat 
om effect te hebben. In de eerste plaats is er het concrete niveau van de reputatie-
schade: personen die hun publieke functies moeten opgeven omdat hun goede naam 
en eer zijn aangetast door de belastende verhalen die er over hen de ronde doen en 
die een centraal bestanddeel vormen van het type blaamsatire dat toverlantaarns be-
drijven. Juist de patriottentijd kent van dit effect enkele pregnante voorbeelden, met 
name dat van de hertog van Brunswijk en R.M. van Goens.196

Ten tweede is er het meer abstracte – en ook speculatievere – niveau van de dele-
gitimering van het gezag van een politieke beweging of maatschappelijke institutie, 
waartoe schotschriften in staat lijken te zijn vanwege het cumulatieve karakter van de 
blameringen die hierin staan. Door steeds weer dezelfde (valse) beschuldigingen en 
negatieve verhalen over steeds weer dezelfde figuren te herhalen en daarbij een be-
roep te doen op conventionele blamerende motieven, zoals seksueel wangedrag en 
lafheid, kunnen schotschriften een negatief beeld creëren in het collectieve bewust-
zijn, een wereldvisie waarbinnen de vertegenwoordigers van de beweging of institu-
tie die het mikpunt van spot is het ultieme kwaad vormen en daarmee hun gezag en 
autoriteit verliezen. Voor wat betreft de situatie in Frankrijk in de decennia vooraf-
gaande aan de Revolutie van 1789 is deze delegitimerende functie van (blaam)satire 
redelijk overtuigend vast te stellen.197 In het Nederland van de jaren 1780 liggen de 
zaken genuanceerder – er is hier geen sprake van een politieke beweging of institu-
tie die zijn gezag definitief verliest onder invloed van stelselmatige blameringen, zo-
als in Frankrijk wel het geval is – maar de vrees voor delegitimering blijkt hier wel te 

194 Voor enig ‘eerherstel’ van Bosch zorgen hopelijk de aandacht die Joris Oddens in zijn recente proefschrift 
aan hem besteedt (Oddens 2012: 363-365, 377-380) en de bijdrage van Niek van Sas aan de bundel Het Bataafse 
experiment (2013), waarbinnen Bernardus Bosch een centrale rol vervult.
195 Meer over deze studie en dit idee van verschillen maken en bevragen in hoofdstuk 2, paragraaf ‘Insta-
biele retoriek’.
196 Zie ook hiervóór hoofdstuk 1, paragraaf ‘Amusement als wapen’.
197 Vgl. Darnton 2010, hiervóór in de paragraaf ‘De politiek van het delegitimeren’ uitvoerig behandeld.
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bestaan. Wanneer de patriottenbeweging zich in de orangistische Lanterne magique of 
toverlantaern belaagd ziet, zet zij de tegenaanval in door haar politieke tegenstander 
met gelijke munt terug te betalen. 

Ook de impact van De Lantaarn van Amurath-Effendi is op meerdere niveaus vast 
te stellen. Allereerst is dit geschrift in staat om tijdgenoten te irriteren en te provoce-
ren. De gewoonte van Amurath om schertsend en ironisch te spreken over de Bataaf-
se Revolutie valt bij de meer dogmatische aanhangers van deze revolutie niet in goede 
aarde. De radicale Bataaf Bernardus Bosch kan Van Woensels bloed wel drinken, zo 
blijkt uit de stukken die hij aan de auteur van De Lantaarn wijdt. Het feit dat Amurath 
weinig ontzag heeft voor contemporaine heilige huisjes, zoals democratie en de Ver-
lichting, en deze het liefste met de nodige scepsis en dubbelzinnigheid benadert,198 
maakt hem tot een luis in de pels voor diegenen die overtuigd geloven in het nut en 
belang van dergelijke idealen. Zij zijn niet gediend van Amuraths kritische bevraging 
van hun maatschappijvisie. Vermoedelijk vrezen ze de potentie van deze satirische ui-
ting om geaccepteerde politieke en sociale waarden ter discussie te stellen. Specifiek 
die potentie maakt satire in de ogen van onderzoeker Dustin Griffin politiek belang-
wekkend. Hij stelt: 

By conducting open-ended speculative inquiry, by provoking and challenging comfortable 
and received ideas, by unsettling our convictions and occasionally shattering our illusions, 
by asking questions and raising doubts but not providing answers, satire ultimately has 
political consequences.199

Griffin impliceert hier dat het stellen van vragen en het testen van gevestigde opinies 
leidt tot een ondermijning van die opinies, die niet langer boven twijfel verheven zijn. 
Dat De Lantaarn een twijfelzaaier is, heb ik in hoofdstuk 2 reeds uitvoerig betoogd. 
Dat twijfel zaaien heeft de ware believers in de Bataafse Revolutie vermoedelijk beang-
stigd, omdat hierdoor het geloof in die revolutie ondermijnd zou kunnen worden. Het 
is goed voorstelbaar dat deze vrees voor ondermijning er vervolgens mede toe geleid 
heeft dat De Lantaarn voor 1800 door een verschijningsverbod is getroffen. De offici-
ele reden voor dit verbod is het ontbreken van een reële auteurs- en drukkersnaam op 
de titelpagina, maar alles wijst erop dat de ongewenstheid van Amuraths satirische 
kijk op de politieke actualiteit de daadwerkelijke aanleiding vormt voor het verbieden 
van deze publicatie.200 In dat geval kan deze censuuraffaire gelezen worden als een 
erkenning van het belang van deze satire. Wie een publicatie verbiedt, geeft daarmee 
aan dat hij hem serieus neemt, in negatieve zin, als potentiële bedreiger van de maat-
schappelijke orde.

De receptie van Van Woensel en De Lantaarn in de negentiende eeuw kan evenzeer 
gezien worden als een vorm van erkenning en toont daarmee een andere variant van 
impact die aan deze casus toegeschreven kan worden. Sommige satire blijft eeuwen-
lang herinnerd, andere satire wordt al na enkele jaren of zelfs enkele maanden ver-

198 Zie ook hiervóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’ en hoofdstuk 4, paragraaf ‘Imitatie als 
cultuurkritiek’.
199 Griffin 1994: 160.
200 Zie hiervóór paragraaf ‘Ironie als provocatie’.
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geten. Verschillende satirici kunnen gerekend worden tot de meest canonieke schrij-
vers van hun tijd, zoals Erasmus en Jonathan Swift, maar er zijn er ook velen die altijd 
anoniem gebleven zijn. De Lantaarn neemt in dit opzicht een middenpositie in. Het 
geschrift is nooit een bestseller geweest en geldt evenmin als een klassieke tekst in de 
Nederlandse literatuurgeschiedenis. Wel heeft het in de afgelopen twee eeuwen altijd 
een zekere bekendheid behouden, in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, de toverlantaarns 
van Sterck en Hoefnagel. Onder meer de excentrieke reputatie van Van Woensel en de 
aandacht die enkele invloedrijke negentiende-eeuwse publicisten aan hem besteden, 
kunnen hiervoor verantwoordelijk gesteld worden. Het geval van De Lantaarn ont-
kracht zo de visie van satire als een verschijnsel van voorbijgaande aard.201

Er zijn, kortom, verschillende manieren waarop van de satire van de toverlantaarns 
en De Lantaarn gezegd kan worden dat hij het verschil maakt. In concrete zin is er 
sprake van reputatieschade, tegenreacties en een verschijningsverbod, waarmee (de 
vrees voor) reële ontregelende effecten van deze satire wordt aangetoond. In abstracte 
zin kunnen de toverlantaarns en De Lantaarn in verband gebracht worden met ver-
schuivingen in het collectieve bewustzijn – politieke bewegingen en visies die hun ge-
zag verliezen, een maatschappelijke consensus die ter discussie wordt gesteld. Hun in-
vloed op die verschuivingen is niet letterlijk aantoonbaar, maar wordt wel gesuggereerd 
door de manier waarop tijdgenoten en latere beschouwers met deze werken omgaan.

Conclusie

Dit proefschrift vormt onderdeel van een onderzoeksproject dat de vraag naar de 
macht en impact van satire, in algemene zin, centraal stelt.202 Het voorgaande mag 
gelezen worden als een poging om deze vraag voor wat betreft de casussen van de to-
verlantaarns en De Lantaarn van Amurath-Effendi te beantwoorden. Door de recep-
tiegeschiedenis van deze casussen te schetsen en in verband te brengen met verschil-
lende (potentiële) vormen van effect en impact heb ik gepoogd de ‘machtskwestie’ 
rondom satire concreet te maken.

Dat aan satire impact en macht zijn toe te schrijven, is lang niet voor iedereen een 
gegeven. In zijn recente biografie van Gerrit Paape presenteert Peter Altena Paapes 
hoge satirische productie in de jaren 1797-1798 als ‘een vlucht uit de politieke arena en 
een zelfverkozen ballingschap in de literatuur. […] Nu Paape zich tot de satire beken-
de, leek zijn rol in de wereld van de daad en het denken uitgespeeld.’203 Altena schept 
hier een tegenstelling tussen de wereld van het woord (de literatuur) en de wereld van 
de daad (politiek activisme) en rekent satire expliciet tot die eerste en daarmee als een 
vlucht weg van de (politieke) realiteit. Hij volgt hierin Paape zelf na, die dit idee van sa-
tire als politiek ballingschap in het voorwoord van zijn roman Vrolyke Characterschet-
sen naar voren brengt. Mijns inziens toont Altena zich in dit opzicht echter een iets te 
naïeve biograaf. Satirici, zo valt ook tegenwoordig vaak nog op, leggen er graag de na-

201 Zie hiervóór de introductie van dit hoofdstuk.
202 Zie verder de projectbeschrijving op: http://www.powerofsatire.org/. Zie ook hiervóór de inleiding.
203 Altena 2012: 588.
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druk op dat hun werk in de eerste plaats bedoeld is om te amuseren.204 Dit lijkt echter 
vooral een code te zijn. Het ontkennen van een politieke intentie is te zien als een on-
derdeel van het spel met feit en fictie, en met oprechtheid en onoprechtheid, dat de sa-
tiricus voortdurend met zijn publiek speelt. Door te benadrukken dat het ‘slechts’ gaat 
om amusement, creëert de maker van satire meer vrijheid voor zichzelf. Een clown 
hoeven we immers niet serieus te nemen? Ondertussen toont satire zich regelmatig 
een vaardig ontleder van de politieke en maatschappelijke realiteit. Het is de vraag of 
iemand die meer wil begrijpen van de hedendaagse Amerikaans samenleving niet be-
ter een aantal afleveringen van South Park kan kijken dan dat hij een sociologische 
studie over dit onderwerp leest. Vanuit dit perspectief is Gerrit Paape wellicht invloed-
rijker geweest als satiricus dan als politicus en zo bezien vormen zijn satirische ro-
mans uit de jaren 1797-1798 niet noodzakelijkerwijs ‘een vlucht uit de politieke arena’.

Dit klinkt als een mooi betoog voor de maatschappelijke relevantie van satire en als 
zodanig is de bovenstaande argumentatie ook terug te vinden in verschillende studies 
naar hedendaagse televisiesatire.205 Deze gedachtelijn gaat echter voorbij aan het feit 
dat het amuseren intussen ook een voorname functie van satire blijft. De satiricus die 
zegt dat hij slechts grappen wil maken, moet niet blindelings op zijn woord geloofd 
worden, maar alsnog meent hij meestal wel wat hij zegt. Dustin Griffin heeft al laten 
zien dat er naast de ‘rhetoric of inquiry and provocation’ ook een ‘rhetoric of play and 
display’ in satire te herkennen is.206 In het tweede geval hebben we te maken met sa-
tire om de satire: de auteur of komiek die zijn vermogen om spitsvondige grappen te 
maken wil tonen aan het publiek en die bovendien de thema’s die hij bespreekt met 
een zekere luchtigheid en vrolijkheid wil benaderen. Die kant van spitsvondigheid en 
luchtigheid verdwijnt uit beeld zodra een satire eenzijdig vanuit het perspectief van 
zijn maatschappijkritische potentieel wordt benaderd. Een vergelijking met de klas-
sieke cynici dringt zich hier op. Uit de studie van Louis Shea blijkt dat de cynici vaak 
gezien worden als ofwel moralisten ofwel schavuiten en daarbij in het eerste geval als 
een positief en in het tweede geval als een negatief voorbeeld gelden. Volgens Shea is 
de ware cynicus echter beide: zowel een moralist als een schavuit.207 Zo zit het ook bij 
satire, mijns inziens. De prototypische satiricus combineert de rollen van criticus en 
clown, van activist en pestkop, van politiek denker en kunstenaar.

Vanuit dit dubbelzinnige perspectief moet ook de kwestie van de macht en im-
pact van satire bezien worden. Ja, satire doet ertoe en heeft maatschappelijke invloed, 
maar dat is zeker niet het enige en vaak zelfs niet het voornaamste waar het satirische 
spel om draait. De recipiënt van een satire, of dat nu een wetenschappelijk onderzoe-
ker, een criticus, een maatschappelijke autoriteit of een algemeen-geïnteresseerde is, 
moet zich te allen tijde bewust zijn van twee risico’s: 1) dat hij de satire niet serieus 
genoeg neemt en 2) dat hij de satire te serieus neemt.

204 Zie bijv. het interview van de Meiden van Halal met Hans Teeuwen in Bimbo’s en boerka’s van 30 augus-
tus 2007, waaraan ook het motto van dit proefschrift is ontleend. (http://www.uitzendinggemist.nl/afleverin-
gen/1126210).
205 Zie m.n. Gray, Jones & Thompson 2009.
206 Griffin 1994: 35-95.
207 Vgl. Shea 2010, m.n. 10, 200. Zie verder hiervóór hoofdstuk 3, paragraaf ‘Excentriekelingen’.
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Laat een zo ongrijpbaar verschijnsel als satire zich vatten in een wetenschappelijke 
studie? Het voorgaande relaas over de toverlantaarns en De Lantaarn deed in elk ge-
val een poging daartoe. Door de politieke, culturele, mediale en sociale achtergron-
den van deze casussen te schetsen en door de vragen met betrekking tot de werking 
en het functioneren van satire die dit materiaal oproept nader te onderzoeken, heb 
ik getracht de praktijk van het lasteren, spotten en ironiseren in kaart te brengen. Ik 
onderzocht die praktijk in de eerste plaats binnen de context van het laat-achttiende-
eeuwse Nederland, maar keek daarnaast ook naar satire in algemene zin. De analyses 
van de toverlantaarns en De Lantaarn dienden daarbij als een soort diepteboringen in 
het satirische veld, bedoeld om de vooronderstellingen te testen die er vanuit de hui-
dige stand van het onderzoek bestaan over de werking van satire. Zoals gebleken is, 
zijn deze casussen in verband te brengen met tal van andere voorbeelden van satire, 
uit hun eigen tijd, maar ook van daarvoor en daarna. Ze zijn daarmee niet exempla-
risch voor hoe satire als verschijnsel werkt, maar wijzen wel op bredere trends in het 
satirische veld. Ter afsluiting van dit boek zet ik een aantal van die trends op een rij.

Ik doe dit in drie stappen. Eerst benoem ik de voornaamste bevindingen die ik heb 
gedaan met betrekking tot de twee casussen zelf, hun karakter en hun politieke, cul-
turele en sociale inbedding. Daarna ga ik in op de vraag wat de analyse van deze twee 
casussen ons vertelt over het functioneren van satire in de late achttiende eeuw in Ne-
derland. Ten slotte behandel ik de bredere reikwijdte van mijn bevindingen voor wat 
betreft de functie en werking van satire als verschijnsel.

Belichten, verlichten, oplichten

In het orangistische tijdschrift Lanterne magique of toverlantaern (1782-83) van Hen-
rik Sterck en in de drie patriotse toverlantaarns die Klaas Hoefnagel in reactie daarop 
uitbrengt, vormt blameren het kernwoord. Deze geschriften zijn erop uit om beken-
de publieke figuren persoonlijk te beledigen en aan te vallen en doen dat door deze 
figuren in verband te brengen met dronkenschap, hoerenloperij, overspel en andere 
belastende zaken. De Savojaard of Luikerwaal is degene die in deze geschriften het 
woord voert en die namens Sterck en Hoefnagel de beledigingen en aanvallen uit. 
Aan de strijd die Sterck en Hoefnagel via deze geschriften met elkaar aangaan, zitten 
zowel een politieke, als een commerciële, als een persoonlijke dimensie. De strijd is 
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politiek, omdat de Lanterne magique van Sterck, die als de initiator van deze strijd ge-
zien kan worden, louter representanten van de patriottenbeweging blameert, terwijl 
het in de toverlantaarns van Hoefnagel steevast orangisten of personen uit de entou-
rage van de stadhouder zijn die zwartgemaakt worden. De strijd laat zich in die zin 
lezen als een polemiek tussen patriotten en orangisten, twee groepen die in deze ja-
ren recht tegenover elkaar staan en elkaar ook met diverse andere middelen bestrij-
den. De strijd is ook commercieel, omdat Sterck en Hoefnagel beiden broodschrijvers 
zijn en dus moeten leven van de pen. De categorie van schotschriften waartoe hun 
publicaties te rekenen zijn, staat in de vroegmoderne tijd bekend als commercieel 
aantrekkelijk.1 Schimpscheuten verkopen goed, vooral als ze op zo’n kluchtige manier 
zijn opgeschreven als in de toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel, waarbinnen het 
amuserende aspect een niet te onderschatten rol speelt. De manier waarop personen 
hierin geblameerd worden, is vaak ronduit kolderiek, met veel oog voor lachwekken-
de details. Daarnaast draagt de figuur van de Savojaard, met zijn zware Franse accent, 
bij aan het komische effect van deze publicaties. Ten slotte is de strijd ook nog als een 
persoonlijke vete op te vatten, waarbij Sterck, in het geheim, probeert de fanatieke 
pamflettist Hoefnagel het leven zuur te maken door hem in zijn Lanterne magique te 
kijk te zetten, terwijl Hoefnagel andersom probeert degene die hij verantwoordelijk 
acht voor deze blameringen aan zijn adres, eerst R.M. van Goens, later Kees Vermij-
nen, in zijn eigen toverlantaarns terug te pakken.

Met hun blameringen hebben de toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel de poten-
tie om reputatieschade te veroorzaken en de publieke beeldvorming te beïnvloeden. 
De scènes in deze geschriften hebben een sterk repetitief karakter. In de orangistische 
Lanterne magique worden steeds weer patriotten door de mangel gehaald en in ver-
band gebracht met alles wat vuig en vies is. In de patriotse toverlantaarns gebeurt het-
zelfde, maar dan met orangisten. Wie een vaste lezer is van Stercks Lanterne magique 
krijgt zodoende het idee dat patriotten per definitie niet deugen, terwijl volgers van 
het werk van Hoefnagel waarschijnlijk iets soortgelijks van de Oranjepartij denken. 
De geschriften tonen daarmee het delegitimerende effect dat blameren kan hebben: 
de ondermijning van het gezag van personen, instituties en politieke bewegingen die 
optreedt wanneer je maar vaak genoeg herhaalt dat ze niet deugen.2 Het feit dat de to-
verlantaarns in verband te brengen zijn met enkele persoonlijke lastercampagnes die 
uiteindelijk reële consequenties hebben gehad, kan beschouwd worden als een bewijs 
van het bestaan van dit delegitimerende effect.

Hoe anders is het gesteld met de spot van De Lantaarn van Amurath-Effendi. Deze 
kenmerkt zich juist door indirectheid en dubbelzinnigheid. In de vijf boekjes die tus-
sen 1792 en 1801 onder de naam Lantaarn op de markt komen, heeft de satire het aan-
gezicht van een januskop. Dit geldt in de eerste plaats op het niveau van de strekking. 
Uit Amuraths teksten en prenten spreekt vaak een ambivalente boodschap, zowel 
voor als tegen vaderlandsliefde, kritisch op de Verlichting én op religieuze dogmatiek. 
Wat de auteur uiteindelijk vindt, laat hij – bewust – in het midden. Ook op het niveau 
van zijn intenties toont hij zich ambivalent. Soms lijkt hij ernstig te willen zijn, dan 

1 Zie Harms 2011.
2 Over dit effect meer in Darnton 2010.
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weer vooral zijn publiek te willen laten lachen om de dwaasheden van zijn tijd. Amu-
rath is Heraclyt en Democriet ineen, zoals hij zelf in een prent uit De Lantaarn voor 
1796 lijkt te suggereren [afb. 21]. Ten slotte zijn eveneens zijn pretenties dubbelzin-
nig. Door middel van zelfrelativerende opmerkingen stelt Amurath zich bescheiden 
op, maar dat doet hij vaak met zoveel pathetiek dat een ironische of zelfs sarcastische 
lezing zich opdringt. Binnen die lezing lijkt de auteur zich juist superieur te wanen 
aan zijn tijdgenoten.

Met deze dubbelzinnigheid ontregelt De Lantaarn zijn publiek. Dat weet nooit goed 
wat het aan hem heeft. Voor sommige tijdgenoten zijn de ambivalente retoriek en 
ironie van Amurath ook provocerend. Zij nemen het hem kwalijk dat hij dubbelzin-
nig is over zaken waar je volgens hen niet dubbelzinnig over zou moeten zijn, over 
algemeen geaccepteerde waarheden en pas verworven revolutionaire idealen bijvoor-
beeld. Amurath blijkt tegen heilige huisjes te schoppen en moet dat bekopen met een, 
zij het wat halfslachtig uitgevoerd, verschijningsverbod op zijn Lantaarn voor 1800. 
Satire hoeft anno 1800 in Nederland, zo blijkt, niet keihard te zijn om toch aanstoot 
te geven.

Bij De Lantaarn speelt ook, meer dan bij de toverlantaarns, de publieke persona van 
de auteur een rol in hoe er naar dit werk gekeken wordt, in de eigen tijd en daarna. 
Pieter van Woensel profileert zich als een excentriekeling, een buitenstaander in po-
litiek, sociaal en cultureel opzicht. Uiteindelijk is die excentriciteit vooral een pose 
en blijkt Van Woensel in werkelijkheid behoorlijk stevig ingebed in de maatschappij 
van zijn tijd. Hij is een ‘outsider on the inside’. Die positie valt in verband te brengen 
met de klassieke cynici, waar Van Woensel ook via de titel Lantaarn van zijn reeks al 
naar verwijst – deze titel alludeert op de anekdote van Diogenes met zijn lantaarn op 
de markt van Athene. Tevens valt er een relatie te leggen tussen Van Woensel en de 
Frans-Zwitserse filosoof Jean-Jacques Rousseau, die net als hij een paradoxale excen-
triekeling is. Bij beide heren is sprake van een spel met feit en fictie: enerzijds lijken 
het daadwerkelijk zonderlinge figuren te zijn geweest in hun gedrag en voorkomen, 
anderzijds is dat zonderlinge een masker dat ze naar believen op- en afzetten, een rol 
die ze aannemen.

Zo bezien lijken de casussen van de toverlantaarns en De Lantaarn vooral van elkaar 
te verschillen: felle blameringen tegenover subtiele ironie en dubbelzinnigheid, ano-
nieme broodschrijvers tegenover een figuur die zich actief met zijn zelfpresentatie 
bezighoudt. Toch hebben de twee ook het een en ander gemeen.

Het eerste wat ze delen is hun mediale complexiteit. In de toverlantaarns wordt de 
fysieke vertoning van een voorstelling met lichtbeelden op de kermis, waarbij de ver-
toner mondeling commentaar levert, omgezet in een gedrukte tekst. Het concrete vi-
suele aspect verdwijnt daarbij hoegenaamd – de toverlantaarns zijn, op één titelprent 
na, niet geïllustreerd – maar er is nog wel een sterke retoriek van het kijken te ontwa-
ren in de toverlantaarns, waarbij de vertoner zijn voorstellingen beeldend beschrijft 
en zijn publiek expliciet uitnodigt om daarnaar te kijken – ‘Kyke maar rekt ute!’3 De 

3 De enige prent die er wel is, behorend bij de gebundelde uitgave van de Lanterne magique of toverlantaern, 
evoceert evenzeer die retoriek van het kijken, middels de afbeelding van een vertoner die in een afgesloten ruim-
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Lantaarn vormt een waar knooppunt van media en genres. Hij is onder meer in ver-
band te brengen met de almanak, het haneboek, de spectator en het satirische tijd-
schrift. Geen van deze tradities neemt Amurath volledig over, hij gebruikt er steeds 
elementen uit. Zodoende ontstaat een soort intermedium, een mediale tussenruimte 
die niet tot één medium of genre in het bijzonder te herleiden valt. Daarnaast bedrijft 
De Lantaarn zowel satire in woord als in beeld, omdat er een veertigtal prenten in zijn 
opgenomen.

Zowel de toverlantaarns als De Lantaarn parasiteren in dit opzicht op het culturele 
en mediale erfgoed dat er op dat moment ter beschikking is. Ze ge- en misbruiken 
bestaande vormen en genres, die ze parodiëren en inzetten om satire te bedrijven. 
De toverlantaarns parodiëren het format van een toverlantaarnvertoning om harde 
blameringen te uiten. De Lantaarn parodieert het format van de almanak om maat-
schappelijk commentaar te leveren. De contemporaine lichtsymboliek vormt een van 
de voornaamste slachtoffers van dit parasitaire gedrag. Licht en verlichting vormen 
een dominant semantisch veld in de late achttiende eeuw, met dank aan de beweging 
van de Verlichting en later ook de Franse Revolutie. De toverlantaarns en De Lantaarn 
spelen met de verschillende betekenissen van dit veld. De toverlantaarns belichten 
hun tegenstanders en plaatsen hen in een ongunstig licht, door de vertoning van zoge-
naamde lichtbeelden. De Lantaarn wil zijn lezers voorlichten, verlichten en inlichten, 
maar dan wel op zijn eigen(wijze) manier. Amurath is een recalcitrante volksopvoe-
der, die de bestaande traditie van verlicht-opvoedkundige literatuur verwerpt en het 
publiek zijn eigen, dubbelzinnige waarheid wil opleggen. Beide casussen zijn suc-
cesvolle parasieten, die de ‘gastmedia’ die ze bewonen volledig hebben overgenomen.

De toverlantaarns en De Lantaarn delen ten tweede ook hun dubbele gezicht van 
tegelijkertijd politieke en artistieke uiting. Beide casussen zijn politiek te lezen: de 
toverlantaarns als wapens in de felle strijd tussen patriotten en orangisten in de ja-
ren 1780, De Lantaarn als kritisch commentaar op de actuele politiek van de Bataaf-
se Republiek en de contemporaine Verlichtingsmanie. Beide hebben daarnaast ook 
een artistieke laag en zijn te beschouwen als kunstuitingen: de toverlantaarns doen 
hun best met kluchtige beschrijvingen het publiek te amuseren, in De Lantaarn toont 
Amurath zijn wit, zijn vermogen om paradoxale en complexe redeneringen op te zet-
ten en te spelen met intellectuele tradities, en lijkt hij daarnaast het publiek te willen 
laten lachen om de actualiteit. 

Als derde en laatste hebben de toverlantaarns en De Lantaarn met elkaar gemeen 
dat ze provoceren, zij het wel op een verschillende manier. De toverlantaarns zijn door 
het uiten van persoonlijke beledigingen in staat reputaties te schaden. Ze proberen 
daarmee, heel openlijk, degenen die ze aanvallen te provoceren. De Lantaarn provo-
ceert vooral door ironisch en dubbelzinnig te zijn, zich steeds weer ongrijpbaar te ma-
ken en daardoor nergens op te pakken te zijn. Ook ‘ontheiligt’ hij hooggestemde ide-
alen door er sceptisch of schertsend over te schrijven of tekenen.

Om deze redenen is het verschil tussen de toverlantaarns en De Lantaarn, in mijn 
ogen, uiteindelijk slechts gradueel. Beide casussen behoren tot het domein van de sa-

te met zijn toverlantaarn een beeld projecteert, terwijl enige figuren staan toe te kijken. (Vgl. afb. 33)
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tire, houden zich bezig met spotten, het combineren van het politieke en het artistieke 
en het parasiteren op bestaande vormen en genres.

Gouden decennia

In Groot-Brittannië wordt de periode 1770-1830 aangeduid als de ‘Golden Age of Ca-
ricature’.4 In Nederland kunnen de decennia tussen 1780 en 1800 ook gerust als een 
gouden periode voor satire, in beeld, maar met name ook woord, worden beschouwd. 
Er verschijnt veel satire in deze jaren: diverse satirische tijdschriften, zoals De Haag-
sche Correspondent (1785-1786), Janus (1787), Janus verrezen (1795-1798) en De burger 
politieke blixem (1800-1801), en daarnaast verschillende satirische romans en vertel-
lingen zoals Reize door het aapenland (1788) van Gerrit Paape en De moderne Helicon 
(1792) van Arend Fokke Simonsz. Een belangrijke voedingsbodem voor deze satire 
vormt het roerige politieke klimaat van dat moment. In de jaren 1780 doet de pa-
triottenbeweging veel stof opwaaien, in de jaren 1790 maakt Nederland de Bataafse 
Omwenteling mee, die het startsein geeft voor enige jaren van radicale bestuurlijke 
vernieuwing. Deze gebeurtenissen bezorgen de satirici hun input, in de vorm van 
conflicten die via satire uitgevochten worden, zoals bij de toverlantaarns, of van ingrij-
pende gebeurtenissen die aanleiding geven tot kritisch of sceptisch commentaar. Als 
na 1800 de politieke turbulentie plots sterk afneemt, wordt het ook op het satirische 
front aanmerkelijk rustiger. De bloeiende perscultuur,5 waarin het uiten van politieke 
meningen door middel van met name periodieke drukwerken (week- of maandbla-
den) voor velen gemeengoed is, heeft tevens gunstige voorwaarden geschapen voor 
het uiten van satire. Velen die in de journalistiek actief zijn in deze jaren, zien satire 
als een effectief middel om hun politieke opinies over te dragen op het publiek.

In het licht van het bovenstaande toont satire zich vooral een nogal tijdgebonden 
fenomeen: in de jaren 1780-1800 bloeit hij en daar lijken specifieke historische om-
standigheden voor verantwoordelijk te zijn. Opvallend is echter juist ook hoezeer de 
satirische praktijk van deze jaren valt in te bedden in oudere, reeds bestaande tradi-
ties. De blaamsatire van de toverlantaarns en andere satirische schotschriften is terug 
te voeren tot een cultuur van lasterlijk pamfletteren die al uit de late zestiende eeuw 
stamt en de hele vroegmoderne tijd door in de Republiek gevonden wordt, in het bij-
zonder op momenten van politieke spanning en conflict.6 Ook de formule van de fic-
tieve toverlantaarnvertoning bestaat al sinds de late zeventiende eeuw. In de meer iro-
nische, dubbelzinnige satire van De Lantaarn en de Jani en Blixems is de traditie van 
learned wit te herkennen, die teruggaat tot zestiende-eeuwse geleerden als Erasmus 
en Rabelais, en die eerder in de achttiende eeuw reeds in de satirische tijdschriften 
van figuren als Weyerman en Van Swaanenburg gevonden wordt. De toepassing van 
deze intellectuele, ironische stijl op de politieke actualiteit is wel nieuw. Deze nieuwe 
toepassing is te koppelen aan de opkomst van een nieuwe politieke cultuur in Neder-

4 Zie verder over deze periode Donald 1996 en Gatrell 2006.
5 Zie daarover m.n. Van Sas 1987.
6 Vgl. Vrieler 2007, Dingemanse 2008 en Harms 2011.
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land in de jaren 1780, waarbij burgers voor het eerst mogen meedenken over het be-
stuur van hun stad, gewest en land en er (publiekelijk) opinies op na mogen houden 
over staatszaken.7

Wat we steeds zien is een proces van creatieve herwerking en toe-eigening, waar-
bij de bestaande tradities en cultuurvormen waarop satire zich beroept door de laat-
achttiende-eeuwse satirici naar hun eigen hand worden gezet en worden toegepast op 
en aangepast aan de actuele situatie. Satire bedrijven door middel van toverlantaarns 
bestond al langer, maar dan alleen in de vorm van losse pamfletten en niet, zoals bij 
de Lanterne magique of toverlantaern, maandenlang achter elkaar door. De Lantaarn 
toont zich op het eerste oog vooral als een op zichzelf staand geval. Pas bij nadere be-
schouwing wordt duidelijk dat Amurath allerhande culturele en mediale tradities in 
deze reeks op zijn eigen creatieve wijze heeft herwerkt. Via dat proces van herwerking 
krijgt iedere satire zijn eigen stem.

Als zo’n stem eenmaal is geuit en gehoord, kan hij op zijn beurt weer latere satirici 
inspireren. Ook in de negentiende eeuw is het genre van het (politiek-)satirische tijd-
schrift populair, evenals de politieke cartoon. Beide vormen van satire kunnen worden 
teruggevoerd tot de achttiende-eeuwse journalistieke spottraditie in woord en beeld, 
die in Nederland begint bij Doedijns en Weyerman en voor het eerst zijn politieke 
invulling krijgt in de persorganen van de patriotten en orangisten in de jaren 1780. 
Daarnaast zien we dat de toverlantaarnformule tot het midden van de negentiende 
eeuw gebruikt blijft worden om politieke satire te bedrijven.

Dat satire óók tijdgebonden is, blijft intussen een feit. De laat-achttiende-eeuwse si-
tuatie in Nederlands schept specifieke omstandigheden die de bloei van satire in dat 
tijdvak mogelijk maken: de aanzienlijke ruimte voor opinie en debat in het publieke 
domein en het gegeven dat politiek als discussiethema erg op de voorgrond staat. Het 
feit dat de vrijheid van meningsuiting in die tijd nog niet zo verregaand was als in de 
eenentwintigste eeuw, maakt tegelijkertijd dat er in satire nog wel meer verhuld en 
anoniem geschreven wordt dan wij nu gewend zijn. Ook leidt sommige satire waar-
van wij ons dat nu niet meer kunnen voorstellen tot controverse. Dit soort zaken geeft 
aan dat bij een onderzoek naar satire nooit de historische context van verschijnen uit 
het oog verloren mag worden.

Ernst en spel

Ondanks die laatste opmerking meen ik dat de behandeling van het functioneren van 
laat-achttiende-eeuwse satire zoals die in dit proefschrift heeft plaatsgevonden ons 
ook iets zegt over de werking van satire in zijn algemeenheid. Bepaalde vormen en 
reacties blijken steeds weer op te duiken en suggereren dat er langer lopende lijnen 
door de geschiedenis van satire te trekken zijn, in ieder geval als we ons tot de wes-
terse traditie beperken. Specifiek is er een drietal rollen van satire en de satiricus dat 
door de tijd heen steeds terugkeert.

7 Zie verder Van Sas 1987, Van Sas 1988 en Klein 1995: 91-127.
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De eerste rol is die van satire als speelse provocateur en provocerende speler. Zo-
wel de satiricus als zijn/haar satire zijn tegelijkertijd serieus en niet-serieus, en tege-
lijkertijd politiek en artistiek. Enerzijds zegt de satiricus: het is maar een spelletje, ik 
maak alleen maar grappen. Anderzijds doet hij vaak concrete uitspraken over de po-
litieke actualiteit of blijkt uit zijn satire een uitgesproken opvatting over contempo-
raine maatschappelijke kwesties. Hij wil amuseren, maar vaak ook opiniëren. Hij wil 
relativeren, maar soms ook activeren. Daarom leidt satire regelmatig tot provocatie. 
Het publiek, het slachtoffer (mikpunt van spot) of de autoriteiten vermoeden, vrezen 
of doorzien de dubbelzinnige intenties van de satiricus. Zij hebben door dat satire 
meestal meer dan een spelletje is, dat het een serieuze impact kan hebben. Daarom 
willen ze protest aantekenen, de satire laten verbieden of op z’n minst hun ongenoe-
gen laten blijken.

Want satire provoceert door te spelen en speelt door te provoceren. Die twee zaken 
gaan samen op. Specifiek dit is wat satire, in mijn ogen, tot een uitdager van cultu-
rele grenzen maakt. Door speels provocerend de grenzen van het toelaatbare en het 
denkbare op te zoeken en te overschrijden, laten satirische uitingen zien hoe hard of 
rekbaar die grenzen zijn, waar de absolute grens ligt en waar nog enige speling mo-
gelijk is. Satire is als een lakmoesproef: het laat zien hoeveel laster, spot en ironie een 
gemeenschap op een specifiek historisch moment kan verdragen. Die hoeveelheid is 
nooit oneindig, zo blijkt uit de situatie in de late achttiende eeuw en zo blijkt vandaag 
de dag, bijvoorbeeld in het geval van de Mohammedcartoons.

De tweede rol is die van de ‘outsider on the inside’. Satire neemt graag een buiten-
perspectief in, terwijl de maker ervan in de praktijk toch vaak behoorlijk dicht op de 
onderwerpen die hij behandelt zit. Dat geldt in de late achttiende eeuw voor de tover-
lantaarns, waarin de zogenaamd buitenlandse Savojaards het woord voeren, en voor 
De Lantaarn, waarin de zogenaamde Turk Amurath de spreker is, maar net zo goed 
tegenwoordig voor de excentrieke rol die wordt aangenomen door schrijvers en caba-
retiers die intussen stevig in het culturele veld verankerd zijn. De positie van buiten-
staander fingeert de satiricus om voor zijn satire een vrijplaats te creëren, ruimte om 
dingen te zeggen die hij als insider niet of minder scherp zou kunnen zeggen. Door 
die positie in te nemen, plaatst hij zich tevens in de traditie van de parrhesia, de vrij-
moedigheid van spreken, afkomstig uit het klassieke Athene, maar ook onderdeel 
van de (vroege) christelijke theologie. Die traditie wordt door de meeste satirici echter 
wel met de nodige ironie benaderd. Zij pogen vrijmoedig de waarheid te spreken in 
hun satiren, maar doen dat tegelijkertijd vaak met zoveel luchtigheid en scherts dat 
de parrhesia gemakkelijk een excuus wordt om te provoceren om het provoceren. We 
moeten in die zin als publiek niet naïef zijn. De satiricus is – meestal – een oprechte 
maatschappijcriticus, maar blijft toch ook een schavuit.

De derde en laatste rol is die van parasiet. Satire is altijd afhankelijk van dat wat er 
al is, zowel inhoudelijk, in de zin dat satire gebruik maakt van de actuele gebeurte-
nissen en politieke controverses die er zijn, als formeel, via het ge- en misbruik van 
bestaande vormen en genres. Dit zou een reden kunnen zijn om satirici af te serve-
ren als profiteurs, maar uiteindelijk pleit dit parasitaire gedrag toch vooral voor de in-
telligentie en kunstzinnigheid van veel satire. Wie een satire wil maken, moet op de 
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hoogte zijn van wat er speelt in de samenleving en de politiek en de actualiteit door-
zien. Ook moet hij snappen hoe bestaande media en genres werken, wat hun conven-
ties zijn, om met deze conventies te kunnen spelen in zijn satire. Satirici zijn derhalve 
zelden van de straat. Ook voor het publiek geldt dat het over de nodige geletterdheid, 
mediawijsheid en politieke achtergrondkennis moet beschikken om een satire te kun-
nen snappen en waarderen.

Met het spreken over rollen zijn we weer terug bij het mom van satire waar dit proef-
schrift zijn titel aan ontleent. Als ergens de kern van het functioneren van satire in 
ligt, dan is dat in het bijzondere karakter van dit mom. Satire behelst een manier om 
dingen te zeggen of tonen die afwijkt van zowel de conventionele artistieke als de 
traditionele journalistieke vorm van uiten. Die afwijking zit hem vooral in de conse-
quente mengeling van het ernstige en het ludieke, die als een rode draad door de sati-
rische traditie loopt. Als aan satire macht of invloed valt toe te kennen, dan dankt het 
verschijnsel dat mede aan dit gemengd ernstig-speelse karakter. De ernst doordringt 
het publiek en de autoriteiten ervan dat de satiricus iets te melden heeft, dat zijn ge-
spot en gelaster ergens over gaat. Het spel haalt de scherpe kantjes af van dat gespot 
en gelaster. Als de kritiek hard aankomt, of als de ontvangers not amused zijn, kan de 
satiricus altijd zeggen: het was maar een grapje. Blameren, schertsen en ironiseren 
zijn activiteiten die we de satiricus toelaten te doen omdat hij een satiricus is, een nar, 
een clown, een gek. Zonderlinge figuren wordt veel vergeven. Veel, maar niet alles. 
De vraag waar de grenzen van satire liggen, blijft zodoende een permanent punt van 
discussie.
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Bijlagen

Bijlage I Toverlantaarn- en  rarekiekgeschriften

Toelichting

Deze bijlage biedt een overzicht van alle gedrukte publicaties (pamfletten, tijdschriften of anders-
zins) die gerekend kunnen worden tot het genre van de toverlantaarn- en rarekiekgeschriften, zoals 
dat beschreven is in hoofdstuk 4 van dit proefschrift. Het voornaamste kenmerk van dit genre is dat 
hierin de vertoning van een toverlantaarn of rarekiek op de kermis wordt nagebootst. De vroegste 
verschijning vinden we in 1689, de laatste in 1855.

In deel A zijn alle geschriften die zich presenteren als toverlantaarn (een apparaat waarmee via 
het licht van een olielamp en een lensconstructie een op glas geschilderde afbeelding in het groot 
geprojecteerd kon worden op de muur of een stuk laken) opgenomen. Het gaat in totaal om zes-
tien titels. In deel B zijn de rarekieks (een houten kast waarin met behulp van een lens en spiegels 
perspectivische beelden konden worden getoond aan individuele bezoekers) te vinden. Het gaat 
om 63 titels.

Voor het samenstellen van deze lijsten is voornamelijk gebruik gemaakt van de online databa-
ses stcn (Short Title Catalogue of the Netherlands) en Picarta. Daarnaast zijn enkele titels boven 
water gekomen door het speurwerk van eerdere onderzoekers of op basis van toevallige vondsten. 
De lijsten zijn vermoedelijk niet volledig, omdat het in dit genre regelmatig om obscure titels gaat 
die niet in officiële catalogi zijn geïndexeerd, of om titels waarin de woorden toverlantaarn of rare-
kiek niet of erg verstopt voorkomen (en die dus ook niet gevonden worden als men in de catalogus 
zoekt op ‘toverlantaarn’/’rarekiek’ of varianten van die woorden). Desalniettemin is wel een poging 
gedaan om zo volledig mogelijk te zijn. Voor zover dat mogelijk was, zijn de betreffende bronnen 
ook ingekeken.

Titels zijn in principe alleen opgenomen als aannemelijk is dat ze het concept van de fictieve to-
verlantaarnvertoning of rarekiekshow hanteren en in die zin tot het genre van de papieren toverlan-
taarns en rarekieks gerekend kunnen worden. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld toneelstukken en 
kinderboeken waarin het woord ‘toverlantaarn’ voorkomt, of almanakken die zichzelf als rarekiek 
aanduiden, niet zijn opgenomen.

De lijsten bevatten alleen gedrukte titels, dus geen publicaties die in handschrift overgeleverd 
zijn. Het overzicht bevat per publicatie, voor zover traceerbaar:
– Complete titel
– Jaar van verschijnen
–  Huidige vindplaats (digitaal of in fysieke vorm; in het laatste geval is tevens de signatuur ge-

geven)
– Korte omschrijving van de inhoud
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Gebruikte afkortingen

kb Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
uba Universiteitsbibliotheek Amsterdam (Universiteit van Amsterdam)
ub Leiden Universiteitsbibliotheek Leiden

Deel A  Lijst van toverlantaarngeschriften

Nr. Titel Jaar Vindplaats Inhoud
1 De toverlantaaren [8 pagina’s tellend 

pamflet als onderdeel van Esopus in 
Europa van Romeyn de Hooghe]

1737 
[oorspr. 
1701]1

Online via 
tempo2 [Knuttel 
14621]

Gesprek tussen ‘De Courtisaane, De 
Basque, de Hidalgo en de Paap’, politieke 
satire op de tegenstanders van Willem III.

2 De savojaard, met de toverlantaarn, 
vertonende door een fyn glas, op een 
wit laken, al de bedrevene fouten van 
de acht afgezette overlieden van het 
chirurgyns gild.

1732 kb [KW 2209 B 
16 (1)]

Bundeling van een aantal stukken 
tegen acht Amsterdamse chirurgijns 
die geld achterover drukten. O.m. 
met schimpdichten. Nr. 34 in de lijst 
rarekiekgeschriften is hierin ook 
opgenomen.

3 De tover-lantaarn, vertoonende 
de kermis van de waereld in het 
schrikkel-jaar, M.DCC.LXXX

1780 ub Leiden 
[thyspf 15663]

Beschrijving door een Savoyaard van 
kermistaferelen, die de spot drijven met 
de actuele internationale politiek.

4 De Wassenaarsche boer, 
getransformeerd in een vrolyke 
staatkundige toverlantaarn 
scharmoes. Verhaalende zyn dienst 
als stal-jongen by den hertog

1782 Online via tempo 
[Knuttel 20218]

Een Wassenaarse boer wordt na zijn 
dienst bij Brunswijk als staljongen 
lantaarnvertoner en laat vervolgens aan 
Louwtje van Amstelveen allerlei beelden 
zien die de hertog belachelijk maken.

5 Lanterne magique of toverlantaern, 
O Soo Mooi! Fraai Curieus! 
Vertoonende zeer duidelyk de 
wonderlyke zaaken die in deezen 
wonderlyken tyd voorvallen

1782-83 Online via edbo Orangistisch periodiek, behorend tot de 
lantaarnstrijd.

6 Le nouveaux lanterne magique ou 
comique toverlantern, d’Ollande 
vertoonende zeer duidelyk, veele 
interessante zaaken welke van sneog 
den savojaar, niet heeft durven 
vertoonen

1782-83 Online via tempo 
[Knuttel 20274]

Patriotse reactie op de Lanterne magique. 
Behoort tot de lantaarnstrijd.

7 De jonge Savojaard met zyn 
nieuwe toverlantaarn pas uit zyn 
land gekomen, met zich gebracht 
hebbende vertooningen van den 
besten smaak voor prinsen & 
hertogen- edelen en burgers - o so 
mooy fraay Curieus!

1784 Online via edbo Eveneens patriotse reactie op Lanterne 
magique. Behoort tot de lantaarnstrijd. 

8 Lanterne magique of toverlantaern, 
O Soo Mooi! Fraai Curieus! 
Vertoonende zeer duidelyk het 
leven en de bedryven van den 
alom beruchte Savojaart Cornelio 
Vermynio, sakkedragerio sonio

1784 Persmuseum 
[PM 2281]

Gepresenteerd als aflevering 21 van 
Lanterne magique, maar feitelijk een los 
(patriots) pamflet dat Kees Vermijnen, 
de vermeende auteur van dat blad, 
beschimpt.
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9 Nieuwe Hollandsche hand-
vertooningen gevolgt na de 
vinding van den beruchten Italiaan 
Cornelio Giseliario Servietto, fraai 
curieus! so mooi! : vertoond onder 
goede vrienden by eene familiaire 
byëenkomst

1784 Online via edbo Samenspraak van enige Hollanders die 
een toverlantaarnvertoning nabootsen nu 
de Savojaard vertrokken is. Orangistisch 
gekleurd.

10 Nouvelle lanterne magique of nieuwe 
toverlantaern, O So Mooi! Fraai 
Curieus! Vertoonende zeer duidelyk 
de wonderlyke zaaken die in in 
deezen beklaaglyken tyd voorvallen

1787 Online via edbo Orangistische toverlantaarn met spot voor 
patriotse vrijkorpsen e.d., lijkt bedoeld als 
meerdelig tijdschrift, maar kent maar 1 
aflevering.

11 Toverlantaerne : fraay! curieus! moi! 
om te kaik die notable klant uit te 
kroote dol-uize, ô so moi! fraay! 
curieus! 

1787 Regionaal 
Archief Leiden

Geschreven door ‘De Savojart’ en ‘gedrukt 
in ’t land dat men noemt vry; maar, 
waarlyk ’t land der slaverny’. 

12 Toverlantaern ô so mooi! fraai 
curieus door een nieuwe Savojaard. 
Vertoonende op een vrolyke trant 
het beruchte spel. Le Joujou de 
Normandie

?? 
[verm. 
ca. 
1790-
92]3

kb [3164 C 26] Spottende beschrijving van de uit 
Engeland overgewaaide rage van het 
jojospel, wellicht met politieke (patriotse) 
lading, omdat jojo als symbool van 
orangisten en aristocraten fungeerde in 
die tijd.

13 De emigrant, amusant, of lanterne 
moderne4

1793 Online via edbo Toverlantaarn die dreigende inval van 
Franse revolutionairen in Republiek 
in voorjaar 1793 becommentarieert, te 
beschouwen als Oranjepropaganda.

14 Toverlantaarn ô zoo mooi! Fraai 
curieus

1799 Online via edbo Periodiek dat de Engels-Russische inval 
in de Bataafse Republiek van sept.-okt. 
1799 becommentarieert

15 Toverlantaarn voor den gemeenen 
man

1802 Persmuseum 
[PM 14674]

Orangistisch getint periodiek (op 
krantenformaat), spreekt o.a. over de 
Engels-Russische inval uit 1799, de 
vertoner gebruikt geen koeterwaals.

16 Tover-lantaarn, vertoonende het 
opgaan van den luchtballon den 1 
October 1806

1806 kb [10 E 22] Gaat over de luchtballon, een recente 
uitvinding in die tijd. 

Gebruikte afkortingen

kb Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
uba Universiteitsbibliotheek Amsterdam (Universiteit van Amsterdam)
ub Leiden Universiteitsbibliotheek Leiden

Deel A  Lijst van toverlantaarngeschriften

Nr. Titel Jaar Vindplaats Inhoud
1 De toverlantaaren [8 pagina’s tellend 

pamflet als onderdeel van Esopus in 
Europa van Romeyn de Hooghe]

1737 
[oorspr. 
1701]1

Online via 
tempo2 [Knuttel 
14621]

Gesprek tussen ‘De Courtisaane, De 
Basque, de Hidalgo en de Paap’, politieke 
satire op de tegenstanders van Willem III.

2 De savojaard, met de toverlantaarn, 
vertonende door een fyn glas, op een 
wit laken, al de bedrevene fouten van 
de acht afgezette overlieden van het 
chirurgyns gild.

1732 kb [KW 2209 B 
16 (1)]

Bundeling van een aantal stukken 
tegen acht Amsterdamse chirurgijns 
die geld achterover drukten. O.m. 
met schimpdichten. Nr. 34 in de lijst 
rarekiekgeschriften is hierin ook 
opgenomen.

3 De tover-lantaarn, vertoonende 
de kermis van de waereld in het 
schrikkel-jaar, M.DCC.LXXX

1780 ub Leiden 
[thyspf 15663]

Beschrijving door een Savoyaard van 
kermistaferelen, die de spot drijven met 
de actuele internationale politiek.

4 De Wassenaarsche boer, 
getransformeerd in een vrolyke 
staatkundige toverlantaarn 
scharmoes. Verhaalende zyn dienst 
als stal-jongen by den hertog

1782 Online via tempo 
[Knuttel 20218]

Een Wassenaarse boer wordt na zijn 
dienst bij Brunswijk als staljongen 
lantaarnvertoner en laat vervolgens aan 
Louwtje van Amstelveen allerlei beelden 
zien die de hertog belachelijk maken.

5 Lanterne magique of toverlantaern, 
O Soo Mooi! Fraai Curieus! 
Vertoonende zeer duidelyk de 
wonderlyke zaaken die in deezen 
wonderlyken tyd voorvallen

1782-83 Online via edbo Orangistisch periodiek, behorend tot de 
lantaarnstrijd.

6 Le nouveaux lanterne magique ou 
comique toverlantern, d’Ollande 
vertoonende zeer duidelyk, veele 
interessante zaaken welke van sneog 
den savojaar, niet heeft durven 
vertoonen

1782-83 Online via tempo 
[Knuttel 20274]

Patriotse reactie op de Lanterne magique. 
Behoort tot de lantaarnstrijd.

7 De jonge Savojaard met zyn 
nieuwe toverlantaarn pas uit zyn 
land gekomen, met zich gebracht 
hebbende vertooningen van den 
besten smaak voor prinsen & 
hertogen- edelen en burgers - o so 
mooy fraay Curieus!

1784 Online via edbo Eveneens patriotse reactie op Lanterne 
magique. Behoort tot de lantaarnstrijd. 

8 Lanterne magique of toverlantaern, 
O Soo Mooi! Fraai Curieus! 
Vertoonende zeer duidelyk het 
leven en de bedryven van den 
alom beruchte Savojaart Cornelio 
Vermynio, sakkedragerio sonio

1784 Persmuseum 
[PM 2281]

Gepresenteerd als aflevering 21 van 
Lanterne magique, maar feitelijk een los 
(patriots) pamflet dat Kees Vermijnen, 
de vermeende auteur van dat blad, 
beschimpt.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   219 25-11-13   10:22



220    Bijlagen

Deel B  Lijst van rarekiekgeschriften

Nr. Titel Jaar Vindplaats Inhoud
1 De tweede Amsterdamse Posttyding 

moy fraay curieux van de Keuninke van 
Vrankryke, de State Jerusalemme die 
kroote Turke e comsla

1689 ub Leiden 
[thyspf 11735]

Spot op de tegenstanders van stadhouder 
Willem III en op diverse ‘bekende 
Nederlanders’ uit die tijd, waaronder 
Romeyn de Hooghe.

2 Den eersten groote Fransche 
Harlequin, met de Spaansche Rarekiek, 
vertoonende op een boertige wyse de 
veldtocht van de Konink. Philipuus op 
de grensen van Catalonien

1706 ??

3 De eerste nieuwe groote Haagsche 
Harlequin, met de Spaansche Rarekiek, 
vertoonende op een boertige wyse de 
geheele veldtogt van de Philippus de 
Vyfde, in Catalonien

1706 ??

4 Den derden nieuwe Spaanse 
Harlequin, met zijn Rarekiek, is 
komen reyden, inde gekken kack-
stoel, van Philippus de Vyfde; naar 
Amsterdam, en vertoont hem alhier, op 
een boertige wyse

1706 ??

5 Harlequin met de rarekiek 1708 ub Leiden [1264 
G 14:1-3]

In drie delen, afzonderlijke pamfletten, elk 
met een eigen ondertitel. Volgens stcn is 
Jan Pook de vertaler/bewerker

6 Harlequin. Met de rarekiek van de 
Amsterdamse kermis; vertonende de 
gezigten in Vlaend’ren en Brabant, van 
den 15 november tot den 15 december, 
1708

1708 ub Leiden 
[thyspf 13403]

Opgezet als monoloog van de harlekijn, 
later in gesprek met bezoeker Jaap. Ze 
spreken op rijm.

7 Harlequin, met de rarekiek 
van Wynendael en Ryssel na de 
Amsterdamse kermis

1708 uba [Pfl. N g 18] Variant op 6.

8 Harlequin, met de rarekiek, van de 
Amsterdamse kermis; vertoonende de 
gezigten in Vlaand’ren

1708 uba [Pfl. N g 19] Variant op 6.

9 Derde Harlequin. Met de rarekiek op 
de grensen van Vrankryk

1708 uba [Pfl. N g 20] Variant op 6.

10 Harlequin, met de rarekiek; vertonende 
de gesigten in Vlaendr’en en Brabant

1708 uba [Pfl. N g 21] Variant op 6.

11 Harlequin. Met de rarekiek. Van 
Vrankryk naar Holland, verhaalende 
op een boertige wyse de veldtogt in 
Henegouwen in’t jaar 1709

1709 ub Leiden 
[pamflt 1708-
1709]

Auteur is Jan van Gijsen. Verder zelfde 
opzet als 5 t/m 10.

12 De nieuwe Fransche Harlequin; met 
de rarekiek, vertoonende het drie 
koningenspel van het Franse hof tot 
Versailles

1709 ub Leiden 
[thyspf 13457]

Opgezet als lopende tekst (in proza). In 
koeterwaals.
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13 Harlequin, reysende met zyn rarekiek 
van Wynendaal en Ryssel naar de 
Amsteldamse Kermis [...]. laatende 
[...] zien, het voorgevallene van den 
28 september, tot het eynde van’t jaar 
1708.

1709 uba [OK 73-504] Auteur is Jan Pook. Variant op 6

14 De eerste nieuwe Amsterdamsche 
Harlequin; met syn rarekiek, 
verhaalende ... ’t inneemen van de 
Fransche Coninklyke linie ... 5 Augustij 
1711

1711 Rijksmuseum 
Amsterdam 
[KOG O-613]

Variant op 6. Gebonden tussen jrg. I no. 
48 en 49 van: Jan van Gijsens Maandagse 
Amsterdamsche Merkurius (1710-1711)

15 Jan Verley’s Tweede Harlequin, 
met de rarekiek, verhalende ... de 
overrompeling van Leuven

1711 Rijksmuseum 
Amsterdam 
[KOG O-613]

Variant op 6. Gebonden tussen jrg. I no. 
37 en 38 van: Jan van Gijsens Maandagse 
Amsterdamsche Merkurius (1710-1711)

16 De twee’de nieuwe Amsterdamsche 
Harlequin; met syn rarekiek, 
verhaalende ... de fataale nederlaag der 
Turkken en Sweeden, ... 1711

1711 Rijksmuseum 
Amsterdam 
[KOG O-613]

Variant op 6. Gebonden tussen jrg. I no. 
50 en 51 van: Jan van Gijsens Maandagse 
Amsterdamsche Merkurius (1710-1711)

17 Het tweede vervolg van de oude 
opregte Harlequin, met de 
Engelsche rarekiek, vertonende een 
boertige zamenspraak [...] over de 
tegenwoordige tyd

1712 kb [pflt 16087], 
online via tempo

Samenspraak tussen Harlekijn en een 
oprechte Engelsman.

18 De vyfde Franse Harlequin, met de 
nieuwemodesse Rarekiek : vertoonende 
op een boertige wyze, door een fyne 
Engelse bril, de geheyme handelinge, 
tussen Vrankryk en Engeland

1712 ??

19 Jan van Gyzens Vierde Harlequin, 
sonder rarekiek, klagende ... over de 
komst van drie nieuwe, en hem naar 
aapende Harlequins

1714 Rijksmuseum 
Amsterdam 
[KOG O-613]

Variant op 6. Gebonden tussen jrg. IV no. 
30 en 31 van: Jan van Gysens Maandagse 
Amsterdamsche Merkurius (1713-1714)

20 Harlequin, met de rarekiek, komende 
uyt Engeland, en vertoonende het 
ontdekte verraad in Groot-Brittannien

1715 uba [Pfl. N o 19] Dialoog tussen harlekijn en Kees.

21 J. van Hovens Schildery van de 
Haagsche kermis. Nevens de Rarekiek 
vande Amsterdamsche kermis

1715 uba [OTM: OK 
63-2915]

Dialoog tussen Waal en boer, waarin 
allerhande kermisvermakelijkheden 
beschreven worden.

22 Harlequin met zyn rarekiek, komende 
uyt Groot-Brittannien, vertoonende [...] 
alles wat ‘er is gepasseerd in het landen 
van den pretendent in Schotland

1716 British Library 
[11555.
bbb.40:10]

23 Harlequin met zyn rarekiek, komende 
uyt het leger van de prins van 
Eugenius, na Amsterdam, vertoonende 
[...] dat’er is voorgevallen in het 
verslaen van het Turkze leger aan de 
rivier de Saw

1716 uba [Pfl. N p 8] Dialoog tussen harlekijn en Jaap.

Deel B  Lijst van rarekiekgeschriften

Nr. Titel Jaar Vindplaats Inhoud
1 De tweede Amsterdamse Posttyding 

moy fraay curieux van de Keuninke van 
Vrankryke, de State Jerusalemme die 
kroote Turke e comsla

1689 ub Leiden 
[thyspf 11735]

Spot op de tegenstanders van stadhouder 
Willem III en op diverse ‘bekende 
Nederlanders’ uit die tijd, waaronder 
Romeyn de Hooghe.

2 Den eersten groote Fransche 
Harlequin, met de Spaansche Rarekiek, 
vertoonende op een boertige wyse de 
veldtocht van de Konink. Philipuus op 
de grensen van Catalonien

1706 ??

3 De eerste nieuwe groote Haagsche 
Harlequin, met de Spaansche Rarekiek, 
vertoonende op een boertige wyse de 
geheele veldtogt van de Philippus de 
Vyfde, in Catalonien

1706 ??

4 Den derden nieuwe Spaanse 
Harlequin, met zijn Rarekiek, is 
komen reyden, inde gekken kack-
stoel, van Philippus de Vyfde; naar 
Amsterdam, en vertoont hem alhier, op 
een boertige wyse

1706 ??

5 Harlequin met de rarekiek 1708 ub Leiden [1264 
G 14:1-3]

In drie delen, afzonderlijke pamfletten, elk 
met een eigen ondertitel. Volgens stcn is 
Jan Pook de vertaler/bewerker

6 Harlequin. Met de rarekiek van de 
Amsterdamse kermis; vertonende de 
gezigten in Vlaend’ren en Brabant, van 
den 15 november tot den 15 december, 
1708

1708 ub Leiden 
[thyspf 13403]

Opgezet als monoloog van de harlekijn, 
later in gesprek met bezoeker Jaap. Ze 
spreken op rijm.

7 Harlequin, met de rarekiek 
van Wynendael en Ryssel na de 
Amsterdamse kermis

1708 uba [Pfl. N g 18] Variant op 6.

8 Harlequin, met de rarekiek, van de 
Amsterdamse kermis; vertoonende de 
gezigten in Vlaand’ren

1708 uba [Pfl. N g 19] Variant op 6.

9 Derde Harlequin. Met de rarekiek op 
de grensen van Vrankryk

1708 uba [Pfl. N g 20] Variant op 6.

10 Harlequin, met de rarekiek; vertonende 
de gesigten in Vlaendr’en en Brabant

1708 uba [Pfl. N g 21] Variant op 6.

11 Harlequin. Met de rarekiek. Van 
Vrankryk naar Holland, verhaalende 
op een boertige wyse de veldtogt in 
Henegouwen in’t jaar 1709

1709 ub Leiden 
[pamflt 1708-
1709]

Auteur is Jan van Gijsen. Verder zelfde 
opzet als 5 t/m 10.

12 De nieuwe Fransche Harlequin; met 
de rarekiek, vertoonende het drie 
koningenspel van het Franse hof tot 
Versailles

1709 ub Leiden 
[thyspf 13457]

Opgezet als lopende tekst (in proza). In 
koeterwaals.
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24 De eerste Schotse harlequin met 
zyn rarekiek, komende uyt Groot-
Brittannien, vertoonende [...] alles wat 
‘er is gepasseerd in het landen van den 
pretendent in Schotland

1716 uba [Pfl. N p 7] Variant op 23.

25 Harlequin, met een nieuwe rarekiek: in 
Londen. Vertoonende de dood van de 
graaven Derwentwater en Kenmuure

1716 uba [O 86-9:9]

26 De nieuwe arlequyn met zyn rarekiek, 
verhaalende [...] al wat ‘er is gepasseert 
in het verslaan van het Turkze leger, 
en het innemen van de sterke stad 
Belgrado

1717 uba [Pfl N q 21] In proza, een soort brief.

27 Dirk Kalfs eerste harlequin, met syn 
rarekiek

17?? 
[verm. 
vroege 
18e 
eeuw]

kb [13 H 20] Met een op rijm sprekende harlekijn.

28 De nieuwe fraay kurjeus, of Rarekiek, 
vertonende al de spullen, en 
kwaksalvers, die der tegenwoordig in 
Amsterdam staan

17?? 
[verm 
vroege 
18e 
eeuw]

British Library 
[11555.e.27:2]

29 Omzwervende Harlequin, met zyn 
rarekiek; verhaalende het koopen van 
de actien. 

1720 kb [556 J 4:4] Auteur Jan van Gysen. Gaat over de 
windhandel.

30 De nieuwe Paryse Harlekyn. Met zyn 
fraayje raarekiek [...] over het speelen 
van al de actien, in [...] Zuyd-en-Noord-
Holland

1720 Online via 
tempo [Knuttel 
16496]

Harlekijn in gesprek met ‘een 
Amsterdammer’, laat ‘m zijn glazen zien. 
Gaat ook over de windhandel

31 De nieuwemoodese Harlequien, 
met zyn rarekiek. Verhalende op een 
boertige wys: het in de kraem komen 
van de Pretendent zyn vrouw

1721 uba [O 64-261:2] Dialoog tussen harlekijn en Kees.

32 De nieuwe Harlequin, met zyn 
rarekiek, vertoonende het vuurwerk, 
dat’er [...] ter eeren van zyn Czaarsche 
majesteyt binnen [...] Amsterdam is 
afgeschooten

1721 kb [556 J 4:31]

33 De doolende Harlequien, met zyn 
rarekiek. Verhaalende op een boertige 
wys: het vertrekken van myn heer Law 
uyt Parys

1721 kb [185 C 43] Gaat ook over de windhandel.

34 Harlequin, reizende met zyn fraai 
curieus, van het Soissonse congres 
naar de Nederlanden: laatende [...] zien, 
al het gene zo daar als in Spanjen, 
in den jaare 1727, 1728, en in den 
beginne van 1729. voorgevallen is

1729 ub Leiden [1094 
C 4:3]
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35 De Fransche Arlequin, met zyn 
rarekiek. Vertonende de acht afgezette 
overlieden van het chirurgyns gild

1732 uba [O 62-
4129:7]

Maakt onderdeel uit van nr. 2 uit lijst 
toverlantaarngeschriften. Gaat over 
Amsterdamse chirurgijns die zijn afgezet 
omdat ze geld achterover hebben gedrukt.

36 De Praagsche rarekiek 1742 Online via 
tempo [Knuttel 
17212]

Spotprent met lied als onderschrift. Lied 
is als een rarekiekvertoning opgeschreven. 
Gaat over actuele Europese politiek.

37 De weergalooze Amsterdamsche 
kiekkas, vertoonende de prince 
van Oranje en Nassou, en al wat hy 
hier gedaan heeft omtrent de oude 
regeering

1748 Online via 
tempo [Knuttel 
18034]

Monoloog van de vertoner. Heeft 
betrekking op Doelistenoproer. Vóór de 
prins, tegen de Amsterdamse regenten. 
Was een erg gewild pamflet, er verschenen 
diverse herdrukken van.

38 De Harlequin reizende met zyn 
fraai curieus [...] vertoonende in drie 
stukken. Het voorgevallene in de 
beleegeringe van [...] Bergen op Zoom, 
de verkiezinge van [...] den heere prince 
van Orange [...] tot stadhouder [...] en 
laastelyk de komste [...] van onze [...] 
erf-stadhouder

1749 Online via 
tempo [Knuttel 
18213]

Bundeling van drie rarekieks, met per 
deel een titelprent van de vertoner met 
z’n apparaat. In de eerste in dialoog met 
Gijs, in de tweede met Piet, in de derde 
met Kees. Alle drie hebben betrekking 
op de actuele binnenlandse politiek (o.a. 
Doelistenoproer)

39 De oprechte en onvervalste 
vaderlandsche rarekiek, waarin 
de slegte daaden vertoont worden 
der waare Doelisten of zoonen der 
dwingelandey, de onwillige burgeren 
van Dordrecht, de oproermaakeren 
in Leyden en de aucteuren van de 
schabdeleuse ploeke omstandig 
beschreeven worden : vast na de smaak 
van zekere byzondere caracters in ons 
waarde vaderland, en zeer geschikt om 
zeekere zonderlinge perzoonen wel te 
kennen

Ca. 
1750

Leeuwarden, 
Tresoar [Pb 
4926]

Heeft betrekking op het Doelistenoproer 
van 1748.

40 De Hamburger rare-kiekkas 1761 uba [OK 06-
1596:7]

Onderdeel van de Amsterdamse almanach 
van 1761.

41 De rarekiek van de Leydse vuurbaak; 
vertoond aan de leden van een collegie, 
in een zeker coffyhuis

1770 Online via 
tempo [Knuttel 
18964]

Monoloog van de vertoner, in gewoon 
Nederlands. Gebruikt veel ‘speaking 
names’. Particuliere satire over de leden 
van de Leidse vuurbaak.

42 De droomer, vooruitziende de Rarekiek 1772 uba [OTM: Port. 
ton. fol 1-36]

Vertoner spreekt in dichtvorm, gaat over 
het afbranden van de Amsterdamse 
schouwburg op 11 mei 1772. Afgedrukt op 
een foliovel.

43 De wakker worden droomer ziende in 
zyn rarekiek

1772 uba [OTM: Port. 
ton. fol 1-37]

Variant op 42.

44 Het voor-oordeel van den Rarekiek 
door Jaap de Eyerboer

1772 uba [OTM: Port. 
ton. fol I 37]

Variant op 42. Hier is een boer aan het 
woord met typisch Waterlands accent, 
keert zich tegen de voorgaande rarekiek. 

24 De eerste Schotse harlequin met 
zyn rarekiek, komende uyt Groot-
Brittannien, vertoonende [...] alles wat 
‘er is gepasseerd in het landen van den 
pretendent in Schotland

1716 uba [Pfl. N p 7] Variant op 23.

25 Harlequin, met een nieuwe rarekiek: in 
Londen. Vertoonende de dood van de 
graaven Derwentwater en Kenmuure

1716 uba [O 86-9:9]

26 De nieuwe arlequyn met zyn rarekiek, 
verhaalende [...] al wat ‘er is gepasseert 
in het verslaan van het Turkze leger, 
en het innemen van de sterke stad 
Belgrado

1717 uba [Pfl N q 21] In proza, een soort brief.

27 Dirk Kalfs eerste harlequin, met syn 
rarekiek

17?? 
[verm. 
vroege 
18e 
eeuw]

kb [13 H 20] Met een op rijm sprekende harlekijn.

28 De nieuwe fraay kurjeus, of Rarekiek, 
vertonende al de spullen, en 
kwaksalvers, die der tegenwoordig in 
Amsterdam staan

17?? 
[verm 
vroege 
18e 
eeuw]

British Library 
[11555.e.27:2]

29 Omzwervende Harlequin, met zyn 
rarekiek; verhaalende het koopen van 
de actien. 

1720 kb [556 J 4:4] Auteur Jan van Gysen. Gaat over de 
windhandel.

30 De nieuwe Paryse Harlekyn. Met zyn 
fraayje raarekiek [...] over het speelen 
van al de actien, in [...] Zuyd-en-Noord-
Holland

1720 Online via 
tempo [Knuttel 
16496]

Harlekijn in gesprek met ‘een 
Amsterdammer’, laat ‘m zijn glazen zien. 
Gaat ook over de windhandel

31 De nieuwemoodese Harlequien, 
met zyn rarekiek. Verhalende op een 
boertige wys: het in de kraem komen 
van de Pretendent zyn vrouw

1721 uba [O 64-261:2] Dialoog tussen harlekijn en Kees.

32 De nieuwe Harlequin, met zyn 
rarekiek, vertoonende het vuurwerk, 
dat’er [...] ter eeren van zyn Czaarsche 
majesteyt binnen [...] Amsterdam is 
afgeschooten

1721 kb [556 J 4:31]

33 De doolende Harlequien, met zyn 
rarekiek. Verhaalende op een boertige 
wys: het vertrekken van myn heer Law 
uyt Parys

1721 kb [185 C 43] Gaat ook over de windhandel.

34 Harlequin, reizende met zyn fraai 
curieus, van het Soissonse congres 
naar de Nederlanden: laatende [...] zien, 
al het gene zo daar als in Spanjen, 
in den jaare 1727, 1728, en in den 
beginne van 1729. voorgevallen is

1729 ub Leiden [1094 
C 4:3]
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45 De Groninger raarekiek 1775-84 uba [OTM: Pfl. R 
S 39, 39a], delen 
ook op tempo 
[Van Alphen 
1597, 1598]

Satirisch periodiek uit Groningen dat meer 
en meer een patriotse kleur aanneemt. 
Biedt tevens veel details over patriottentijd 
in Groningen. Vijf afleveringen van elk 
zestien pagina’s.

46 De rarekiek, van het jaar 1781 1781 ub Leiden 
[thyspf 15911]

Periodiek waarvan slechts 1 aflevering is 
overgeleverd (afl. 3). Biedt dialoog tussen 
Hollander en Waaltje, op rijm gesteld. 
Sterk anti-Engels.

47 De hoogduitsche Jood, met zyn 
politieke rarekiek-kas, die hy van zyn 
vader geërft heeft

??, 
jaren 
17805

Online via 
tempo [Van 
Alphen 1675]

Pamflet met veel Bijbelse verwijzingen, de 
vertoner is geen Fransman maar een jood.

48 De gebooren Hollander, of Geforceerde 
Henri Quatre met zyn [...] Engelsche 
rarekiek [...] vertoonende [...]. Eene 
meenigte staaltjes van Engelsche 
schelm-stukken gepleegt aan de 
vroomen Hollanders

1781 Online via 
tempo [Knuttel 
19735]

Op rijm gesteld anti-Engels betoog, uit de 
mond van een rarekiekvertoner.

49 De vrolyke Walon met de rarekiek-
kas. Op de Amsterdamsche kermis 
[...] strekkende tot antwoord op de 
Lanterne magique eerste vertooning

1782 Online via 
tempo [Knuttel 
20239]

Patriots pamflet, behorend tot de 
lantaarnstrijd. (Zie hoofdstuk 1)

50 De nieuwmodische patriotsche 
rarekiek, vertonende veele 
seldzaamheden welke in Holland nog 
nooit vertoont zyn

Verm. 
1782-
83

Online via 
tempo [Knuttel 
20130]

Als 49.

51 De Goudasche en Utrechtsche optica, 
gefondeerd op twee origineele brieven, 
berustend onder den autheur van 
deeze optica

1783 Online via 
tempo [Knuttel 
20622]

Patriots pamflet dat zich o.a. tegen R.M. 
van Goens richt. De rarekiekvertoning is 
ingebed in een brief.

52 De nieuwe Rotterdamsche rarekiek, 
met spreekende vertooningen

1786 Online via 
tempo

Gaat over de thuiskomst van het eerste 
contingent Rotterdamse vrijwillige 
vrijkorpsleden; orangistisch

53 De nieuwe Haagsche rarekiek, of 
lanterne magique [...] Eerste vertooning

17?? uba [OTM: O 
06-194]

Orangistisch pamflet met monoloog van 
rarekiekvertoner. Gaat over Hagenaren die 
naar Utrecht vertrekken (verm. om voor de 
patriotse zaak te vechten). Hoort wellicht 
bij nr. 52.

54 De vrolyke Nederlandsche rarekiek, 
gemaakt in het eerste jaar der 
Bataafsche vryheid

1795 Online via 
tempo [Knuttel 
22575]

Beschimping van Engelsen, Pruisen en 
orangisten vanuit het perspectief van de 
zojuist ‘bevrijde’ Bataven.

55 Pruissische en Hessen-Kasselsche 
oorlogs-rarekiek: fraai curieus! o soo 
mooi!

1806 Online via 
tempo [Knuttel 
23294a]

Monoloog van de vertoner, met liedjes 
tussendoor. Gaat over de internationale 
politiek van dat moment.

56 De rarekiekkas van Napoleon en zijn 
aanhang

1814 Online via 
tempo [Van 
Alphen 2100]

Rarekiekvertoning ingebed in een 
toneelstuk, anti-Frans.

57 Fraai curieus, of De rarekiek des 
tegenwoordigen tijds : zeer geschikt 
om in een gezelschap te vertoonen

1815 Online via 
tempo [Knuttel 
24069a]

Dialoog van de Waal met Klaas, over de 
slag bij Waterloo en Napoleons verbanning 
naar Sint Helena.
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58 Fraai curieus, of De Rarekiek vertoont 
de gemeenschaps geest van J.H.C. 
Hartman

1817 Online via 
tempo [Knuttel 
24570]

Vertoning door de Waal, die tevens in 
gesprek gaat met de boeren Jan en Kreel. 
Laatste deel dialoog tussen de twee boeren. 
Gaat over Hartman (?).

59 De nieuwe rarekiek, vertoonende de 
weêrgalooze daden van den fameuzen 
Daine en zoo veel andere Belgische 
helden, van de roemruchtige tien 
dagen, van 2 tot 12 Augustus 1831

1831 Online via 
tempo [Knuttel 
26486]

Dialoog tussen Arlekijn en boer Teunis. 
Gelieerd aan de Afscheiding van België 
van Koninkrijk. Arlekijn vertegenwoordigt 
het Belgische standpunt, de boer het 
Hollandse. De boer heeft het laatste woord.

60 Een rarekiek 1846 uba [OTM: Port. 
ton. 121-2]

Auteurs zijn de gebroeders Spiritus Asper 
en Spiritus Lenis. Een samenspraak tussen 
Rarekiek (de vertoner), twee jongens en 
zijn vrouw Mietje. Met illustraties. Niet 
satirisch.

61 De vermakelijke en curieuse Roomsche 
poppenkast (Rarekiek?) op nieuw voor 
het volk vertoond

1853 Online via 
tempo [Knuttel 
29582]

Auteur is S.A. Dwars. Combinatie van een 
dialoog tussen Harlekijn en Paskwil en 
de vertoning van rarekiek door de eerste. 
Antipaaps.

62 De oosterse kwestie door een rarekiek 
beschouwd : eene bijdrage tot de 
geschiedenis van den dag

1854 kb [387 E 7] Wederom een pamflet van Dwars. 
Samenspraak tussen de ‘uitlegger’ 
(vertoner rarekiek) en diverse figuren uit 
het publiek. Levert commentaar op actuele 
internationale politiek, o.a. m.b.t. Palestina. 
Met illustraties. De uitlegger spreekt geen 
koeterwaals. 

63 De nieuwe rarekiek, vertoonende 
de belegering van Sebastopol, en 
andere fraaije zaken uit den ouden en 
nieuwen tijd

1855 uba [OTM: KK 
06-156]

Auteur presenteert zich als neefje van 
Spiritus Asper en Spiritus Lenis (zie 
nr. 60). Tekst heeft de vorm van een 
samenspraak. Met illustraties, op een apart 
vel afgedrukt. Lijkt erg op nr. 60. Ook geen 
satire, maar wel humoristisch.

Noten bij bijlage 1

1  Titelblad meldt: ‘Volgens de Romeinse Copy. 1701’.
2  tempo: The Early Modern Pamphlets Online. Digitale (ingescande) versies van alle pamfletten 

uit de catalogus van Knuttel en die van Van Alphen. Online toegankelijk (alleen voor abonnees).
3  Uit Hanou 2002 blijkt dat juist in deze jaren de jojo erg populair was en er diverse teksten en 

prenten over verschenen. Hij had ook een sterk politieke lading. (Zie ald. 198-199)
4  Hierover: Hanou 1998.
5  Wellicht 1780, omdat er toen iets in de Hoogduitse Joodse Synagoge gespeeld lijkt te hebben 

(volgens enkele krantenadvertenties uit mei-juni van dat jaar).

45 De Groninger raarekiek 1775-84 uba [OTM: Pfl. R 
S 39, 39a], delen 
ook op tempo 
[Van Alphen 
1597, 1598]

Satirisch periodiek uit Groningen dat meer 
en meer een patriotse kleur aanneemt. 
Biedt tevens veel details over patriottentijd 
in Groningen. Vijf afleveringen van elk 
zestien pagina’s.

46 De rarekiek, van het jaar 1781 1781 ub Leiden 
[thyspf 15911]

Periodiek waarvan slechts 1 aflevering is 
overgeleverd (afl. 3). Biedt dialoog tussen 
Hollander en Waaltje, op rijm gesteld. 
Sterk anti-Engels.

47 De hoogduitsche Jood, met zyn 
politieke rarekiek-kas, die hy van zyn 
vader geërft heeft

??, 
jaren 
17805

Online via 
tempo [Van 
Alphen 1675]

Pamflet met veel Bijbelse verwijzingen, de 
vertoner is geen Fransman maar een jood.

48 De gebooren Hollander, of Geforceerde 
Henri Quatre met zyn [...] Engelsche 
rarekiek [...] vertoonende [...]. Eene 
meenigte staaltjes van Engelsche 
schelm-stukken gepleegt aan de 
vroomen Hollanders

1781 Online via 
tempo [Knuttel 
19735]

Op rijm gesteld anti-Engels betoog, uit de 
mond van een rarekiekvertoner.

49 De vrolyke Walon met de rarekiek-
kas. Op de Amsterdamsche kermis 
[...] strekkende tot antwoord op de 
Lanterne magique eerste vertooning

1782 Online via 
tempo [Knuttel 
20239]

Patriots pamflet, behorend tot de 
lantaarnstrijd. (Zie hoofdstuk 1)

50 De nieuwmodische patriotsche 
rarekiek, vertonende veele 
seldzaamheden welke in Holland nog 
nooit vertoont zyn

Verm. 
1782-
83

Online via 
tempo [Knuttel 
20130]

Als 49.

51 De Goudasche en Utrechtsche optica, 
gefondeerd op twee origineele brieven, 
berustend onder den autheur van 
deeze optica

1783 Online via 
tempo [Knuttel 
20622]

Patriots pamflet dat zich o.a. tegen R.M. 
van Goens richt. De rarekiekvertoning is 
ingebed in een brief.

52 De nieuwe Rotterdamsche rarekiek, 
met spreekende vertooningen

1786 Online via 
tempo

Gaat over de thuiskomst van het eerste 
contingent Rotterdamse vrijwillige 
vrijkorpsleden; orangistisch

53 De nieuwe Haagsche rarekiek, of 
lanterne magique [...] Eerste vertooning

17?? uba [OTM: O 
06-194]

Orangistisch pamflet met monoloog van 
rarekiekvertoner. Gaat over Hagenaren die 
naar Utrecht vertrekken (verm. om voor de 
patriotse zaak te vechten). Hoort wellicht 
bij nr. 52.

54 De vrolyke Nederlandsche rarekiek, 
gemaakt in het eerste jaar der 
Bataafsche vryheid

1795 Online via 
tempo [Knuttel 
22575]

Beschimping van Engelsen, Pruisen en 
orangisten vanuit het perspectief van de 
zojuist ‘bevrijde’ Bataven.

55 Pruissische en Hessen-Kasselsche 
oorlogs-rarekiek: fraai curieus! o soo 
mooi!

1806 Online via 
tempo [Knuttel 
23294a]

Monoloog van de vertoner, met liedjes 
tussendoor. Gaat over de internationale 
politiek van dat moment.

56 De rarekiekkas van Napoleon en zijn 
aanhang

1814 Online via 
tempo [Van 
Alphen 2100]

Rarekiekvertoning ingebed in een 
toneelstuk, anti-Frans.

57 Fraai curieus, of De rarekiek des 
tegenwoordigen tijds : zeer geschikt 
om in een gezelschap te vertoonen

1815 Online via 
tempo [Knuttel 
24069a]

Dialoog van de Waal met Klaas, over de 
slag bij Waterloo en Napoleons verbanning 
naar Sint Helena.
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Bijlage II  Curriculum vitae van Pieter van Woensel

1747 Geboren in Haarlem als zoon van de arts Joan van Woensel en Susanna Margaretha Zand-
wijk; gedoopt in de remonstrantse kerk aldaar op 10 januari; zijn geboortehuis stond op 
het Spaarne, nabij de Gravestenenbrug; hij had een zes jaar oudere broer, net als zijn vader 
Joan genaamd, die een hoge marineofficier werd en meevocht in de Slag bij de Doggers-
bank (1781), daarnaast een jongere broer (Justus), die ook militair was, maar al jong over-
leed, en een zus (Elisabeth), die tekenares werd, een vak dat zij leerde van de beroemde 
kunstverzamelaar en tekenaar Cornelis Ploos van Amstel

1764 In het voorjaar van dit jaar meldt Van Woensel zich aan bij het remonstrants seminarium 
te Amsterdam; hij komt echter al gauw in conflict met de leiding vanwege ‘zeer onzedig 
gedrag’

1766 Van Woensel laat in oktober schriftelijk aan het seminarium weten te stoppen met zijn stu-
die aldaar omdat ‘zijn gevoelens niet overeenkomen met die der remonstranten’

1768 Op 19 september van dit jaar schrijft hij zich in voor een studie medicijnen aan de Univer-
siteit Leiden; hij begon vermoedelijk al wel eerder met studeren (Vgl. Swarte 1984: 10)

1770 Promotie tot doctor in de medicijnen op 23 november, op het proefschrift Specimen acade-
micum inaugurale, sistens quaedam miscellanea medica

1771 Vertrek naar St. Petersburg (Rusland), vermoedelijk omdat er in de Republiek geen werk 
voor hem is, en men in Rusland juist op dat moment een sterke behoefte aan artsen heeft 
vanwege een heersende pestepidemie (Vgl. Bakker 2008: 33)

1771-78 Werkzaam als hofraad bij Catharina II, arts bij het landshospitaal en bij het adellijk cadet-
tenkorps te St. Petersburg; in deze periode staat hij tevens in contact met de hooggeplaatste 
admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen, die zijn broer Joan goed kent, en vermoedelijk ook 
met de latere onderwijshervormer Joan Hendrik Swildens; beide heren verblijven in deze 
periode eveneens aan het hof van Catharina

1772 Uitgave van De konst van waarnemen, gebaseerd op een verhandeling die Van Woensel in-
zond voor een prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen; hij viel 
niet in de prijzen

1773-74 Zijn vader overlijdt in 1773 en Pieter krijgt last van heimwee; hij schrijft zijn broer Joan dat 
hij weer terug wil keren naar huis, maar deze raadt hem dat af, omdat er op dat moment 
moeilijk werk te vinden is in de Republiek

1774 Hij schrijft La logique des sens, een vertaling van De konst van waarnemen, die evenwel nooit 
uitgegeven wordt

1778 Terugkeer naar de Republiek
1780 Wekelijkse uitgave Monitor, of vertoogen, betrekkelijk tot de zedelijke huishouding […], in totaal 

twintig spectatoriale vertogen, waarin Van Woensel (anoniem) schrijft over medische za-
ken, zedenkunde en politiek; de toeschrijving van dit blad aan hem komt van J.I. van Door-
ninck (1885: 385)

 Uitgave van Nouvelles expériences faites avec le mercure dans la petite vérole een wetenschappe-
lijke verhandeling over de bestrijding van de pokken met behulp van kwik; Van Woensel is 
aardig succesvol met zijn medische experimenten betreffende de bestrijding van infectie-
ziekten en verwerft hiermee ook zeker aanzien in de internationale medische wereld; deze 
verhandeling wordt onder meer vertaald naar het Duits en het Russisch (Zie verder Bakker 
2008: 40-45)

1780-84 Werkzaam als ‘doctor der marine’ te Amsterdam
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1781 Verschijning van De teegenwoordige Staat van Rusland, een uitvoerige beschrijving van het 
Rusland van Catharina II, in 1783 vertaald in zowel het Frans als het Duits; gematigd posi-
tief gerecenseerd in Vaderlandsche letteroefeningen (1781: 512-513)

 Uitgave van enige pamfletten over staatszaken: Onderzoek van den politieken staat der Ver-
eenigde Nederlanden en Vertoog over de opvoedinge van een Nederlandsch Regent, de laatste 
over Willem V

1782 Van Woensel schrijft een voorwoord bij een door hemzelf samengestelde reeks fragmen-
ten uit Histoire des deux Indes van G.Th. Raynal, een monumentale studie (in zeven delen) 
die zodanig kritisch is over het kolonialisme van de Europeanen dat de auteur erom ver-
bannen wordt uit Frankrijk; de Nederlandse versie van dit werk uit 1784 (Tafreel van de be-
zittingen en den Koophandel […]) is zeer waarschijnlijk ook van Van Woensel; hiervan ver-
schijnt ook een erg positieve recensie in Vaderlandsche letteroefeningen (1784: 72-74)

1784  In de herfst van dit jaar neemt Van Woensel ontslag bij de marine in Amsterdam en ver-
trekt hij naar Instanbul om daar als arts te gaan werken bij de Nederlandse ambassade; hij 
reist eerst over land naar Marseille, en vertrekt van daar per schip naar Izmir in januari 
1785, alwaar hij aankomt op 8 februari

1784-89 Reis door het Ottomaanse Rijk en Rusland, naar aanleiding waarvan later het werk Aan-
teekeningen gehouden op een reize […] zal verschijnen; eerst verblijft hij ruim veertien maan-
den in Instanbul, vervolgens reist hij het achterland (Anatolië) in, in de richting van Per-
zië, om uiteindelijk weer terug af te buigen naar de Zwarte Zee; vanuit Sinope zeilt hij 
naar Sebastopol op de Krim, waar hij is aangeworven als hoofdgeneesheer bij de Russi-
sche marine, bij de Zwarte-Zeevloot; die functie houdt hij twee jaar; hij eindigt zijn reis in 
St. Petersburg en de nabijgelegen marinebasis Kronstadt; van daaruit komt hij weer terug 
naar Nederland

1788 De Academie van Wetenschappen in St. Petersburg publiceert van de hand van Van Woen-
sel Mémoire sur la Peste, en het jaar daarop Mémoire…sur le local de Sevastople; Andrej Mejer 
maakt in 1791 een Russische vertaling van het eerste werk

1789 Terugkeer in de Republiek; Van Woensel gaat weer voor de marine werken als arts in Am-
sterdam

1790 Van Woensel is betrokken bij de Schoonhovensche Courant
1791 Het eerste deel van de Aanteekeningen gehouden op een reize […] komt uit; het tweede deel 

zal in 1795 verschijnen; uitgever is Willem Holtrop uit Amsterdam 
 Al in hetzelfde jaar komt in de Britse Monthly review een zeer negatieve recensie uit van 

deze reisaantekeningen, waarin men Van Woensel onder meer verwijt dat zijn werk een 
slappe imitatie is van dat van Sterne; zelf reageert Van Woensel weer op deze recensie in 
zijn eerste Lantaarn uit 1792

1792-1801 Vijfmaal brengt Van Woensel in deze periode zijn eigenzinnige politieke satire De Lan-
taarn op de markt

1792 De eerste editie van De Lantaarn wordt door de Vaderlandsche Letteroefeningen negatief gere-
censeerd; men verwijt de auteur te spotten met allerhande zaken waar niet mee gespot zou 
moeten worden; hij is te bijtend, te scherp en heeft een te hoge dunk van zichzelf (1792: 
531-532)

1793 Van 20 november van dit jaar stamt een brief van P. van Woensel aan Pieter Nieuwland, in 
het Latijn gesteld. Hieruit valt op te maken dat Van Woensel op dat moment aan de Regu-
liersgracht te Amsterdam woont

1794  Reis naar Suriname en enkele andere Nederlandse koloniën in de West, in de functie van 
marinearts
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1795 Op 27 maart van dit jaar wordt in de nieuwe Bataafse gemeenteraad van Amsterdam een 
door Van Woensel ingezonden memorie besproken, die een ‘plan tot oproeping van het 
volk’ betreft

1796 Blijkens een notitie in het Dagverhaal (notulen van de Nationale Vergadering, d.d. 30 mei 
1796), heeft Van Woensel in dit jaar een Nederlandse vertaling uitgebracht van een Tho-
mas Paines verhandeling The decline and fall of the English system of f inance, onder de titel: 
De daaling en val van het systhema der Engelsche f inancien

 In hetzelfde jaar kondigt Van Woensel ook zijn vertaling van Adam Smiths On the wealth 
of nations aan, in de Haarlemsche Courant van 26 augustus 1796, maar deze is er nooit ge-
komen, omdat een andere uitgever die vertaling reeds geclaimd heeft; dit is die van Dirk 
Hoola van Nooten, die in het voorwerk van zijn editie nog wel naar Van Woensel en de on-
juistheid van diens claim verwijst

1796-97 Tussen oktober 1796 en juni 1797 verblijft Van Woensel voor de Commissie voor de Bui-
tenlandse Zaken in St. Petersburg als geheim agent; zijn taak is informatie te verzamelen 
over de politieke en diplomatieke situatie in Rusland; hij correspondeert hierover in weke-
lijkse, uitvoerige brieven met de Republiek 

1798 Van Woensel verblijft in dit jaar enige tijd in Parijs voor een nieuwe diplomatieke missie; 
hij werkt dan hoogstwaarschijnlijk voor Rutger Jan Schimmelpenninck die op dat moment 
in Parijs zit als ambassadeur namens de Bataafse Republiek; nadien onderhoudt hij een 
blijvend goede relatie met de familie Schimmelpenninck

1798-1805 De verblijfplaats van Van Woensel in deze jaren is onduidelijk; mogelijk werkt hij nog 
steeds als ‘doctor der marine’ in Amsterdam en is hij ook daar woonachtig, maar er zijn 
ook aanwijzingen dat hij ergens in deze jaren, verhuist naar Den Haag; onder meer zijn 
nauwe contacten met het centrale Bataafse bestuur en het feit dat hij vooral bij Haagse uit-
gevers publiceert pleiten hiervoor; voorts is het ook niet onwaarschijnlijk dat Van Woensel 
in deze jaren nog een aantal keer voor korte of langere tijd naar Parijs is gegaan, al dan niet 
voor het uitvoeren van diplomatieke missies

1800 In een aantal afleveringen van De burger politieke blixem spreekt Bernardus Bosch, de re-
dacteur van dit politiek-satirische weekblad, zeer kritisch over Van Woensel en zijn Lan-
taarn; hij verwijt Van Woensel dat hij zich arrogant opstelt, grof is in zijn uitlatingen en een 
anglomaan

 De Lantaarn voor 1800 wordt op 24 september 1800 verboden door de Agent van Inwen-
dige Politie, A.J. La Pierre, officieel omdat het blad onder pseudoniem is uitgekomen, 
maar vermoedelijk vooral vanwege de scherpe satire op de Fransen die in dit deel bedreven 
wordt via de fabel ‘Historie van een Trojaansch Paerd’; naar aanleiding van het verbod geeft 
Van Woensel De bij-lichter uit, waarin hij met veel ironie zijn ware identiteit bekendmaakt 
en zijn meer Fransgezinde en radicaal-revolutionaire landgenoten nog eens flink de oren 
wast

1802 Van Woensels vertaling van Cervantes’ Don Quichot, waar hij jaren aan gewerkt heeft, komt 
uit; in 1819, na zijn dood, zal nog een heruitgave volgen; uitgever is J.C. Leeuwestijn in 
Den Haag, met enige illustraties van de beroemde graveur Reinier Vinkeles; positief gere-
censeerd in Vaderlandsche letteroefeningen (1803: 492)

1803 Verschijning van het Zeemans handboek, dat zeer negatief gerecenseerd wordt in de Va-
derlandsche Letteroefeningen (1803: 642-648); de recensenten vinden het werk onzedelijk en 
menen dat het verkeerde raad geeft; het boek is tevens negatief gerecenseerd in de Nieuwe 
vaderlandsche bibliotheek (dl. 8, 1804:. 258-263); het boek zelf is helaas verloren gegaan

1804 Verschijning van Rusland beschouwd, een nieuw, erg gedetailleerde studie over Rusland, 
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veel kritischer dan zijn eerdere boek uit 1781, gematigd positief gerecenseerd in Vaderland-
sche letteroefeningen (1805: 304-310)

1805 Van Woensel wordt benoemd tot ‘doctor-generaal’ van de marine door zijn oude vriend 
Schimmelpenninck en verhuist om die reden naar Den Haag (wellicht deed hij dat al eer-
der, dat blijft onduidelijk)

 In deze nieuwe functie, die min of meer voor hem en in samenspraak met hem geconstru-
eerd wordt, schrijft hij diverse rapporten en onderneemt hij inspectiereizen. Dit duurt tot 
de winter van 1806-7. Daarna wordt, tot aan zijn dood, weinig meer van hem vernomen in 
deze functie

1806-07 Publicatie van enige stukken in Bruno Daalbergs (pseud. van Petrus de Wacker van Zon) 
bundel Nog wat lectuur op het ontbijt en de theetafel van den Heer Prof. van Hemert, specifiek 
de teksten ‘Redestrijd’ en ‘Ik ben ook in Parijs geweest’; deze bundel bevat vooral stukken 
die eerder in het periodiek De prullemand, later Apollo (1805) verschenen; de titel verwijst 
(ironisch) naar Lektuur bij het ontbijt en de thetafel van de remonstrantse theoloog Paulus 
van Hemert, een populair-wetenschappelijke uiteenzetting van het gedachtegoed van Im-
manuel Kant, dat op dat moment in Nederland net opkomt

1808 Overleden aan de gevolgen van een beenbreuk, waar hij koudvuur op heeft gekregen (aldus 
de biografische schets van J.H. Halbertsma), volgens de rouwadvertentie van zijn broer 
Joan en zus Elisabeth sterft hij op 17 april, een zondag; hij is op dat moment woonachtig 
aan de Boekhorststraat te Den Haag; op 21 april wordt hij begraven in de Kloosterkerk; tus-
sen 28 november en 6 december wordt zijn bibliotheek geveild samen met die van een an-
dere Haagse arts, C.H. Velse; de erflaters van Van Woensel houden uiteindelijk 308 gulden 
over aan deze openbare verkoop
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Bijlage III  Bibliografie Pieter van Woensel

1770 Specimen sistens quaedam miscellanea medica (proefschrift, Universiteit Leiden)
1772 De konst van waarnemen (Amsterdam: Pieter Meijer)
1774 La logique du sens (vertaling van De konst van waarnemen, vermoedelijk nooit uitgegeven)
1780 Monitor, of vertoogen, betrekkelijk tot de staatkundige en zedelijke huishouding der Nederland-

sche Republiek, en tot andere gewichtige onderwerpen (tijdschrift in 20 wekelijkse afleveringen 
tussen 7 april en 18 augustus, Amsterdam: M. Schalekamp) 

 Nouvelles expériences faites avec le mercure dans la petite vérole, lesquelles démontrent la ver-
tu spécif ique dans cette maladie (Amsterdam: B. Vlam, onder meer vertaald in het Engels, 
Duits en Russisch)

1781 De teegenwoordige staat van Rusland Amsterdam: A. Borchers, in 1783 vertaald naar het 
Frans en het Duits)

 Onderzoek van den politieken staat der Vereenigde Nederlanden (pamflet, Amsterdam: A. Bor-
chers, Knuttel 19674) 

 Vertoog over de opvoedinge van een Nederlandsch Regent (pamflet, Amsterdam: A. Borchers, 
Knuttel 19903)

 Précis de l’histoire philosophique et politique des deux Indes (fragmenten uit de monumentale, 
zevendelige studie Histoire philosophique et politique des deux Indes van G.T. Raynal uit 1770, 
samengesteld door Van Woensel en met een voorwoord van hem, Amsterdam: J.F. Rosart)

1783 État present de la Russie (vertaling studie uit 1781, St. Petersburg & Leipzig)
 Der Gegenwärtige Staat von Russland (vertaling studie uit 1781, St. Petersburg & Leipzig)
1784 Tafreel van de bezittingen en den Koophandel der Europeanen in de beide Indiën, getrokken uit 

het werk van G.T. Raynal (vertaling van Précis de l’histoire [..] uit 1782, Amsterdam: M. Scha-
lekamp)

1788 Mémoire sur la Peste (St. Petersburg: Academie van Wetenschappen, in 1791 vertaald naar 
het Russisch door Adrej Mejer)

1789 Mémoire…sur le local de Sevastople (St. Petersburg: Academie van Wetenschappen)
1791 Aanteekeningen gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland, in de jaar-

en 1784-89, deel 1 (Amsterdam: W. Holtrop) 
1792 De Lantaarn voor 1792 (onder het pseudoniem: Amurath-Effendi Hekim-Bachi; Amster-

dam: In ’t Nieuwe Licht, verschijnt ook in tweede druk) 
1795 Aanteekeningen gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland, in de jaar-

en 1784-89, deel 2 (Amsterdam: W. Holtrop)
1796 De Lantaarn voor 1796 (onder het pseudoniem: Amurath-Effendi Hekim-Bachi; Amster-

dam: In ’t Nieuwe Licht) 
 De daaling en val van het systhema der Engelsche Finantiën (vertaling van een werk van Tho-

mas Paine, Amsterdam: Hendrik Gartman) 
1798 De Lantaarn voor 1798 (onder het pseudoniem: Amurath-Effendi Hekim-Bachi; Amster-

dam: In ’t Nieuwe Licht)
1800 De Lantaarn voor 1800 (onder het pseudoniem: Amurath-Effendi Hekim-Bachi; Amster-

dam: In ’t Nieuwe Licht) 
 De Bij-lichter, zijnde eene uitgewerkte verhandeling over de influenza, dat is: publieke verkoud-

heid (bijlage bij De Lantaarn voor 1800, verschenen nadat deze uit de handel was genomen; 
Amsterdam: In ’t Nieuw Licht) 

1801 De Lantaarn voor 1801 (grotendeels een herdruk van De Lantaarn voor 1800, onder eigen 
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naam gepubliceerd, Amsterdam: In ’t Nieuwe Licht) 
1802-3 De ridder Don Quichot van Mancha, 2 dln. (vertaling van Cervantes, Den Haag: J.C. Leeu-

westijn) 
1803 Raadgeevingen voor de Gezondheid der Zeevaarenden (uitgever en plaats onbekend; uitgave 

verloren gegaan)
1804 Rusland beschouwd met betrekking tot zijne aardrijkskundige en natuurlijke ligging (Haarlem: 

François Bohn, herdrukt in 1819)
1806-7 ‘Redestrijd’ en ‘Ik ben ook in Parijs geweest’, in: Bruno Daalberg [pseudoniem van Petrus 

de Wacker van Zon], Nog wat lectuur op het ontbijt en de theetafel van den heer professor van 
Hemert (Den Haag: J. Immerzeel jr.)
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Bijlage IV  Geannoteerde versie van ‘Boter’

[p. 167]
BOTER. Amurath-Effendi

Hekim-Bachi
den

Vaderlandsche Letteroeffenaars1 /
                                                   Saluit.

Er staat geschreeven, wie van ulieden zonder zonde is, werpe den eersten steen op haer.2 ’t Is er niet op 
gebeetert; en zo zy, die zich vry van over- en onderspel erkennen, alleen bevoegd waren, om met 
steenen te gooijen, de Steenkopers zouden weinig levernatie hebben. Maar ’t is hier de zaak niet 
over de Steenkoperyen. – Zo ’t nu geöorloofd was deeze heilige woorden te parodieeren, en ik zeg-
gen mogt, wie van ulieden een vonkje genies3 heeft, werpe den eersten steen op

[p. 168]
my, had ik zeker vry moeten blyven voor eenigen schamp-scheut4 uit uw hoek. Maar ’t is zoals men 
zegt: men wordt wel van een mist-kar5 (*) overreeden, zelden van een’ koets.

Even als ’t gebeurt is, dat, terwyl de man van Haarlem6 yvert in zyn, voor ’t mensdom zo vernee-
derend, handwerk, eenig incurabel7 schelmpje zyne vingers in eens anders zak liet glijen, ter hei-
melyke verbrugginge8 van zakdoek of orlogie, even weinig spiegelt gy u aan de noch zo recente exe-
cutie, gehouden over uw Collega Criticus (wiens ongepaste geemelykheid de gerechte Hemel wil 
vergeeven!) en dwingt my eenige oogenblikken van myn thans kostelyken tyd afteknippen voor u, 
noch voor myn vertrek. In die

(*) Een juistgepaste uitdrukking. – Schoon de Vaderlandsche Letteroeffenaars uit voorzichtigheid 
achter de schermen blyven, ziet men ze nu en dan wel eens door de reeten.9 Maar als deeze pre-
tense10 keurmeesters ’t waagen met eige werk uit de muit te komen;11 hoe fraai ziet ’t er dan uit! ’t 
Is onmogelyk iets dorrer, leeven- ziel- en zoutelooser, en meer water-achtigs uittedenken, dan zom-
mige produkten deezer helden: produkten zo overvliegend slecht, dat de Schryver van den Weeke-
lykschen Nieuws-Vertelder12 zich schaamen zou ‘er de pen geleend toe te hebben. En van zulke luiden 
wordt men quasi in de wielen gereeden.

1 Verwijst naar de recensenten van het culturele tijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen, dat, met verschil-
lende naamsvarianten, van 1761 tot 1876 heeft bestaan. Dit blad was bedoeld om nuttige publicaties onder de 
aandacht van het publiek te brengen en tevens te recenseren. In de jaargang van 1792 was een kritische recensie 
van De Lantaarn voor 1792 verschenen. Deze tekst is bedoeld als een reactie daarop.
2 Johannes 8: 7: “En als zij Hem [Jezus, I.N.] bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulie-
den zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.” (Statenvertaling) 
3 Genialiteit
4 Schimpscheut, honende opmerking
5 Mestwagen
6 Niet duidelijk naar wie dit verwijst, tenzij naar Van Woensel zelf, die in Haarlem opgroeide
7 Ongeneeslijk (in figuurlijke zin, als in: onverbeterlijk)
8 Verkoop
9 Kieren (tussen de ‘schermen’ waar ze zich achter verbergen)
10 Zogenaamde
11 Voor de dag te komen
12 Slaat op een type nieuwsbladen waarvan er in die tijd diverse bestonden, en dat vooral gericht was op sen-
satie en huis-, tuin- en keukennieuws.
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[p. 169]
laatste misreekende gy u; en daar gy my reeds op de hoogte van St. Jago13 giste, leg ik noch met 
huid en hair alhier, ten rheede van Nova Zembla. Dan deeze miswyzing op uw kompas is zeer ver-
schonelyk voor luiden, wier zeetochten zich niet verder uitstrekken, dan van Haarlem op Amster-
dam: anders zoudt gy hebben kunnen weeten, dat alle zee-expeditien voor meer wisselvalligheden, 
voor meer uitstel bloot staan, dan ’t afvaaren der trek-schuiten.

Ter zaake.
I. Gy beschuldigt my van gebrek aan eerbied voor ’t publiek. Welke qualiteit en quantiteit van eer-
bied een Schryver ’t zelve verschuldigd is, behoorde wel eens hier uitgeploozen te worden; maar 
de vrees voor de oostenwind, die my de pen uit de hand mogt waaijen, doet my myne gedagten in 
petto houden! Weet echter dat ’t grootste bewys van dit gebrek is, wanneer men ’t zelve voorliegt, 
zo als gy met u uittegeeven voor vrymoedige tevens en oordeelkundige bëoordeelaars, zo veele jaaren 
doet; twee hoedanigheden, waarop gy de minste aanspraak moet maaken. Wie, die ’t geduld heeft 
u te volgen, heeft niet opgemerkt, hoe ’t yskoude zweet u uitbreekt, zo meenigmaal gy voor u, ter 
beoordeelinge, hebt een Autheur van eenige reputatie. En wat uw

[p. 170]
oordeel aangaat, zo uwe kurkdrooge, historieque enumeratien14 (recensien kan men ze niet noe-
men) overgooten met een saus van oudbakken phrases, bewyzen geeven van oordeel, van smaak, 
van genie, geev’ ik ’t om beter. – Leer noch een ander bewys van gebrek aan eerbied voor ’t publiek; 
’t is als men ’t verveelt. Myn lantaarn mag nu veele lezers boos gemaakt, ook eenige hebben doen 
lagchen; doch wien zy verveelde, was wel een rechte druiloor.

II. Gy beschuldigt my te zyn iemand van een zonderlinghoofd en charakter. Dit beken ik. ’t Is een 
gevolg van mynen leeftrant, die my gevoerd heeft in een veel grooter kring van omstandigheden, 
dan dien gy, en uw geheel zootje hebt doorloopen. Ik wil u noch meer zeggen. Niet gebonden aan 
land of stand, of partyschap, aan ontzag voor eenigen superieur, niet gedrukt door ’t gewicht aan 
zommige opiniën gehegt, vry van alle vreeze van onterft te worden door Oom of Tante, vry in één 
woord als een vogel in de lucht, kon ik myn geest (die daardoor misschien zekere wildheid, iets on-
gezets, ’t geen de witte puntjes in myn baard noch niet schynen te kunnen corrigeeren) verkreeg,15 
vry laaten uittuilen.16 Dan of by dit zonderlinge, by deeze wildheid myne lezers winners of verlie-
zers waren, beslissen zy zelve; eene beslissing, die niet meer van de qualiteiten eens

[p. 171]
boeks, als van ’t hoofd, ’t hart, de maag, ’t onderlyf der leezenden, ook van weêr en wind pleegt af-
tehangen.

III. Gy beschuldigt my te zyn, te scherp, te bytende, Gy, die nu zo veele jaaren met den geest der 
Nederlanders zo geesteloos tobt, hebt gy hunne doorslaande dromerigheid, hunne apathie niet op-
gemerkt! en weet gy niet, dat wien eene slaapziekte kwelt, niet een borst-syroopje, maar sterk prik-
kelende, heftigwerkende middelen worden toegedient! Gy kent immers ’t grootste ongeluk eens 
Schryvers, niet geleezen te worden. Maar in de overstelping van boeken, om geleezen te worden, 
moet men zyne lezers wakker houden, hun braaf om de ooren raazen. Is ’t beter als een zuiker-zoet 
Auteurtje voor een dubbeltje te koop te leggen onopgesneeden, of bytende geleezen te worden?

13 St. Jago is een van de Kaapverdische eilanden, tegenwoordig bekend als Santiago.
14 Opsommingen
15 Grammaticaal gezien zou hier eigenlijk het haakje sluiten moeten staan, en waar het haakje sluiten staat 
de komma. Wellicht is dit een drukfout.
16 Zijn gang laten gaan
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IV. Noch spot ik te veel met zaaken, die of heilig zyn, of door ’t meerder getal, de Kristenen na-
melyk (merk hier wel op ’t meerder getal, een trek van ignorantie17 pardonnabel in luiden, wier be-
reisdheid zich van Haarlem tot Amsterdam uitstrekt) voor zodanig worden gehouden. Inderdaad, 
Mannen van oordeel! ik weet niet wat wat men aan u heeft, visch of vleesch! Dan hangt gy den 
naturalist,18 den vrydenker,19 dan wederom den fynman20 uit. Ook is, in andere gevallen,

[p. 172]
uw verhangen van de huik21 naar den wind,22 den braaven een afschuuwen.

V. Er staan toch eenige nuttige waarheden in de lantaarn, en veele schadelyke vooroordeelen, 
zegt gy, worden ‘er in bestreeden. Zeker dit is iets, ’t geen de Kruijer uit zyn pothuis over uw deur, 
met een half oog kan zien: eene remarque zo zouteloos, dat zy perfect harmoniëert met de gewoo-
ne insipiditeit23 van uw maand-werk. Maar ’t geen gy niet zegt, en ’t geen toch waar is, bestaat hier-
in, dat ‘er ook eenige zaaken in staan, te vergeefsch gezogt in andere boeken, zaaken die den hoof-
den der Natie niet onverschillig mogen zyn, en tot welke ik niet dan na eene waereld van moeite, en 
eindeloos strykvoeten24 toegang kreeg. ’t Geen gy niet zegt, en dat ook waar is, bestaat hierin, dat zo 
ik opgewarmde kost op tafel zet, ik ‘er eene aparte saus overgooi, die ’t opwarmen noch al vermomt.

VI. Ik behandel andere Schryvers met te weinig achting. Behalven den Heer H…25 die, zo ik meende 
onze Natie te kort deedt, en den Hr. Review,26 die ’t my deedt, en uit welke questie gy uw partydige 
neus wel wat hadt kunnen houden, herinnere ik my niet met eenig indvidu overhoop te leggen. En 
wat geleerde corporatien aangaat, die my verveelen, wanneer zy betoogen uit de natuur der Godheid 
vorderen, en die ik bespot,

[p. 173]
wanneer zy, door eene zo frivole als indecente nieuwsgierigheid, de Kraamvrouwen onder de rokken 
voelen, om de dimensies van haare buiken te neemen, ik heb ‘er harde dingen van gezegd. Die wat ver-
dient, moet wat hebben. ’t Is den volke niet onverschillig, dat zy die ’t willen quasi voorlichten, ’t 
niet op een dwaalweg brengen.

VII. Ik heb te groote verbeelding van myzelven. – Zeker zou ’t op ’t doorslaandste myne ver-
waandheid kenteekenen, wilde ik my vrypleiten van een zwak, waaraan de gansche waereld hinkt. 
Maar kleedt u deeze remarque? u, die meenende, dat ’t genoeg zy eene predikatie te kunnen tee-
men, of de Engelschen zo wat na te baauwen, om over alles uitspraak te doen, zints zo veele jaaren 
u voor oordeelkundig uitgeeft. Hoe steekenblind van eigeliefde moet gij niet zyn, om niet te gevoe-

17 Onwetendheid
18 Aanduiding voor filosofen die geen God aannemen, maar al het bestaande uit natuurlijke oorzaken ver-
klaren.
19 Iemand die zich in zijn denken vooral door de rede laat leiden, in plaats van door kerk of Bijbel.
20 Iemand die streng godsdienstig is
21 Dekzeil voor een schip
22 ‘De huik naar de wind hangen’ is een spreekwoord, dat wil zeggen: meeheulen, altijd andermans stand-
punt volgen.
23 Lafheid, flauwheid
24 Letterl.: de voeten beurtelings achteruit strijken om onderdanigheid aan iemand te tonen. Hier te lezen 
als: slijmen
25 Ysbrand van Hamelsveld (1743-1812), Utrechts predikant, actief in de patriottenbeweging en later ook lid 
van de Nationale Vergadering. In De Lantaarn voor 1792 schreef Van Woensel kritisch over zijn tweedelige uit-
gave De zedelijke toestand der Nederlandsche natie, op het einde der achttiende eeuw uit 1791.
26 Verwijst naar de Monthly Review, waarin een kritische recensie van Van Woensels eerdere werk Aanteek-
eningen gehouden op eene reize […] was verschenen. Van Woensel reageerde in De Lantaarn voor 1792 op deze 
recensie in een stuk getiteld ‘Die kaatst, moet de bal verwachten, of dank-schrijven aan Mr. Monthly Review’.
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len uwe weinigbeduidendheid – hoe schaamteloos, om u zelven niet te belyden, dat, zedert de ge-
boorte van den Recensent,27 de dood van uw Maandwerk eene weldaad voor de geleerde republiek 
zou geweest zyn: daar ’t toch niet meer dan ballast en scheurpapier is, in waardy te plaatzen naast 
de Boekzaal.28

VIII. “Eene behaaglyke nieuwe dwaaling is my welkomer dan eene verlepte waarheid.” – ’t Is een

[p. 174]
doodzonde! Maar, oordeelkundige mannen! Wat helpt ook de nuttigste waarheden te schryven, zo 
ze niet geleezen worden! ’t Is de nieuwigheid die den mensch wakker houdt; en mits hy wakker is, 
zal eene nieuwe dwaaling hem op geen dwaalweg brengen, en hy des des Schryvers meening gaauw 
vatten. Heeft ’t Erasmus dan zo by u verkurven met zyn lof der zotheid, en verdiende Swift om zyne 
manier om den Kristelyken Godsdienst den hals te breeken,29 ’t zelve by u gedaan te worden…..
 Is ’t zo wel?

  Ter Rheede van
Nova Zembla.

[Bron: De Lantaarn voor 1793, pp. 167-174.]

27 De recensent, blad dat van 1787 tot 1792 heeft bestaan, en recensies leverde van pas uitgekomen werken. Dat 
Van Woensel dit blad in positieve zin aanhaalt is niet toevallig: het is het enige blad dat een positieve recensie 
leverde van zijn Aanteekeningen. (in dl. 3, jaargang 1792, pp. 387-88)
28 Verwijst naar de Boekzaal der geleerde wereld, een blad dat van 1715 tot 1863 heeft bestaan, en net als Vader-
landsche Letteroefeningen boekbesprekingen leverde. De Boekzaal mikte echter op een wat intellectueler publiek.
29 Verwijst vermoedelijk naar Swifts pamflet An Argument Against Abolishing Christianity uit 1708, waarin hij 
met behulp van veel ironie de Anglicaanse kerk verdedigt tegen haar opponenten.
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Bijlage V  Transcript van J.H. Halbertsma ‘Over P. van Woensel’

BToelichting

Het getranscribeerde handschrift bevindt zich in de collectie van Tresoar Leeuwarden, onder signa-
tuur 145 Hs. Het handschrift bestaat in totaal uit acht pagina’s, vier dubbelzijdig beschreven folio’s. 
Het bestaat uit twee delen: een biografische schets onder de titel ‘P. van Woensel’ en een overzicht 
van de werken van Van Woensel onder de titel ‘Werken van P. van Woensel’. Het geheel bevindt 
zich een mapje met het opschrift: J.H. Halbertsma, Over P. van Woensel.

De tekst is niet altijd goed leesbaar – het lijkt een kladversie te zijn – waardoor sommige woor-
den en zinsneden uit het transcript onder voorbehoud zijn. Voor zover bekend heeft dit hand-
schrift nooit tot een gedrukte tekst geleid. Wel werd eerder al, in 1984, een transcript gemaakt van 
dit handschrift door J.L. Swarte, in het kader van zijn doctoraalscriptie over Pieter van Woensel 
(Universiteit van Amsterdam, aldaar te vinden onder sign. 113: NED 3250). Van dit transcript heb 
ik dankbaar gebruik gemaakt bij het ontcijferen van het originele handschrift.

Transcript

[p. 1]
P. van Woensel

Van Woensel was een scherp en tartarisch1 opmerker; een medicus, maar, die de regeerkunde be-
studeerd had in het practische leven. 

Hij was practisch en paste zijne kennis toe op de welvaart der Staten; op de voeding en opvoe-
ding der menschen. 

Hij had lang in Rusland geweest, gereisd door Frankrijk; door [en] door practisch.
Hij ging om met Petrus Camper en Pieter Nieuwland.
Bloedig heeft hij de dwaasheden der Nederl. en hunne leiders2 doorgestreeken in zijne Lantaarn, 

en had verschil met de opperhoofden blijkens de Lantaarn want hij spaarde volk

[p. 2]
noch leiders. Zijne satire is bijtend en bespottend in den hoogsten graad; hij heeft er caustische3 
plaatjes bij gemaakt, die nog grievender zijn.

Onder Schimmelpenninck diende hij als spion te Parijs, en verscheen dikwerf aan diens tafel, 
waar hij gezien was om zijne geestige quinckslagen. Bij Lodewijk Napoleon speelde hij in ’s Hage 
zowat voor hoveling verscheen hij wel aan ’t hof; en speelde daar op zijne wijze voo zo wat voor ho-
veling. Hij verscheen daar in zijn geliefd Russisch costuum en met den vervaarlijken ruigen muts 
op ’t hoofd. 

Eens ’s avonds van ’t hof thuis komende viel hij op de gladde straat. Daar leit de Lantaarn, zeide 
hij; De blixem, daar zou wel een glas in ka-

[p. 3]
pot kunnen zijn. En ja wel, het was zo; zijn been was gebroken. Een gewoon chirurgijn kon ’t ge-
makkelijk genezen hebben, maar omdat de algemene weg gemijd moest worden, volgde hij zijn 
eigen, kreeg er ’t koudvuur in en stierf.

1 Slaat vermoedelijk op Van Woensels Russische connectie.
2 De frase ‘en hunne leiders’ is later toegevoegd (in een afwijkend handschrift).
3 Scherpe, bijtende.
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Te Parijs was hij niet gelukkiger in de praktijk over zijn eigen lichaam. Hij miste enige tanden 
waar voor hij die der kunst wilde in de plaats stellen; het kwam hem echter regelmatiger voor dat 
ze allen nieuw waren, daar dat nieuw tegen alras oud zoude staan. Dus hij liet ze allen overblijven-
den tegelijk uittrekken, en de dokter zette toen hem een volslagentallige ratelier4 in de mond, dat 
die hem echter zo gruwelijk pijnigde, dat hij ze wegwierp. Toen had hij niets.

Hij had de grillen van het genie. Hoewel onbekommerd over zijn toilet was

[p. 4]
hij echter vrij coqueteerde hij echter met zijn geliefd Russisch costuum, plaatsende zich daarmede 
zijn beeld uitgedost zelfs in plaats van zijn naam voor de boeken. Zo verscheen hij ook wel eens 
voor mevrouw Schimmelpenninck.5

Op zijne reizen had hij allerlei geloven gezien,6 en had ten laatsten alle geloof in ene openba-
ring verloren, waarin hij met zijn tijdgenoten Petrus Camper, Simon Stijl en Francois Hemster-
huis gelijkstond.

Hij was geleerd, hij was scherpzinnig; hij was bereisd; zag menschelijke begrippen, geloven en 
gebeurtenissen op de schaal van het wereldrond. Zijne landgenoten waren bekrompen, kleingees-
tig, ingenomen met zichzelven en hunne patriottische dwaasheden. Onder dat volk had moest hij 
dus een groot denkbeeld van

[p. 5]
zichzelven krijgen, en hij was zwak van karakter genoeg om te spreken of hij de waarheid in pacht 
had, hetgeen nergens in de wereld bevalt, maar het allerminst hier te lande wanneer het met zulke 
grote bekwaamheden als Van Woensel had gepaard ging. Ieder loopt hier met eene duimstok in de 
hand, om ***7 te meten de maat zijner eigener lengte in den hand, waarmede hij anderen meet; is 
men er ver onder dan wordt men bespot en ver boven dan raakt men uit het gezelschap wordt hij uit 
de synagoge geworpen. Men vreest uwe lengte om niet van eigene kleinheid overtuigd te worden.

Hij had kleine zwakheden, die men in een wereldburger zo niet vermoeden zou; onder anderen 
kon hij niet best tegen verlies in

[p. 6]
het kaartspel. Spelende met mevrouw Bru**8 Schimmelpenninck verloor hij er drie gulden. Toen 
het spel uit was railleerde9 zij. Ja, zeide Van Woensel, mevrouw kan wel en belle humeur zijn; me-
vrouw wint.

[witruimte]

Hij had ’t groot gebrek van een groot en oorspronkelijk genie; dat hij was een Jantje Contrarie.
Hij bekreunde zich weinig over uitwendigheden in kleding en gebruiken, waarin dit bekrom-

pen volk den gehelen mensch doorgaands plaatst. Ook plaatste hij zich nimmer op de voorgrond; 
twee rede-

4 Frans voor kunstgebit.
5 Deze zin is later toegevoegd in de kantlijn (in hetzelfde handschrift).
6 Hierbij staat in de kantlijn ‘Lantaarn 1792. p. 141’ (in hetzelfde handschrift). Halbertsma verwijst hier naar 
het artikel ‘Gelooven. Niet gelooven.’ uit De Lantaarn voor 1792 (140-142).
7 Onleesbaar.
8 Onleesbaar.
9 De gek steken (met Van Woensel).
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[p. 7]
nen waarom deze oorspronkelijk denker, die alle zijne sluitredenen op de ondervinding vestigde en 
meer dan iemand zijne weergalozen ***10 tot de stoffelijke want en zedelijke welvaart van het land 
had aangewend, geheel vergeten en onbekend in de herfst van 1808 te ’s Gravenhage, waar zulke 
verdiensten het eerst behoorden opgemerkt te worden, is overleden.

[p. 8]
Werken van P. van Woensel

De konst van Waernemen. (Pieter Meijer. Amst. 1772) door P. van Woensel.
Aantekeningen op een reis door Turkije (Amst. 1790, 1793) In plaats van den naam des auteurs 

zijne afbeelding en wel in Russisch costuum.
Rusland door P. van Woensel. Haarlem. F. Bohn. 1804. opgedragen aan den Admiraal van Kins-

bergen.
De Lantaarn. Een Almanak, met staathuishoudkundige vertogen en politique satires. 5 Jaargan-

gen, namelijk 1792, 1796, 1798, 1800, 1801. Jaargang 1800 heeft een bijlichter.

10 Onleesbaar.
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Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt de werking van satire en stelt de vraag hoe dit verschijnsel 
functioneert in cultureel, mediaal, politiek en sociaal opzicht, in de eerste plaats bin-
nen de context van het laat-achttiende-eeuwse Nederland, maar bij uitbreiding ook in 
meer algemene zin. Deze vraag komt voort uit de gedachte dat satire een verschijnsel 
is dat (grote) maatschappelijke impact kan hebben en waarop zowel het publiek, als 
het gezag, als wetenschappelijk onderzoekers vaak moeilijk grip kunnen krijgen. De 
analyse van satire die in dit proefschrift plaatsvindt vormt een poging om die impact 
nader in kaart te brengen en te duiden en op die manier de werking van satire beter 
te leren begrijpen. 

Als basis voor dit onderzoek dienen twee casussen. De eerste betreft een orangis-
tisch tijdschrift uit de jaren 1782-1783, genaamd Lanterne magique of toverlantaern, en 
een drietal patriotse reacties op dit tijdschrift uit dezelfde periode. Al deze publicaties 
hanteren de zogeheten toverlantaarnformule. Zij imiteren de vertoning van een voor-
stelling met een toverlantaarn of rarekiek zoals die op de achttiende-eeuwse kermis 
voorkwam. Deze formule wordt door de genoemde geschriften gebruikt om (laster-
lijke) satire te bedrijven. De tweede casus is de almanakachtige reeks boekjes die de 
excentrieke, reislustige marinearts Pieter van Woensel tussen 1792 en 1801 onder de 
naam De Lantaarn op de markt brengt. Onder het Turkse pseudoniem Amurath-Ef-
fendi Hekim-Bachi levert Van Woensel hierin ongezouten commentaar op de Verlich-
tingsgeest van zijn tijd in het algemeen en het reilen en zeilen van de jonge Bataafse 
Republiek in het bijzonder. Hij doet dit zowel in woord als in beeld. De Lantaarn wis-
selt ironisch getoonzette betogen en beschouwingen af met humoristische en spot-
tende prenten.

Omdat dit proefschrift zich wil plaatsen binnen het bredere debat over de werking 
van satire, vormt de bestaande satiretheorie een belangrijk vertrekpunt. De theorie-
vorming over satire heeft zich de afgelopen vijftig jaar voornamelijk afgespeeld bin-
nen de Angelsaksische universitaire wereld. In de jaren ’50 en ’60 heeft een aantal 
prominente literatuurwetenschappers zich met het thema satire beziggehouden. Het 
is vooral aan hun inspanningen te danken dat satire als een serieus te nemen object 
van onderzoek op de kaart kwam te staan. De gezaghebbendheid van hun studies 
heeft echter ook enigszins verlammend gewerkt op het theoretische debat, dat zich 
feitelijk nooit goed uit de schaduw van personen als Northrop Frye, Alvin B. Kernan 
en Robert C. Elliott heeft weten te ontworstelen. Bovendien diende zich vanaf de ja-
ren ’70 in toenemende mate het probleem aan dat de methodologische vooronderstel-
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lingen waarop deze ‘klassieke’ satiretheorie was gebaseerd binnen de literatuurweten-
schap in brede zin als achterhaald werden beschouwd. De elitaire en tekstimmanente 
benadering van deze New Critics, die uitging van satire als een moreel stabiele en 
ethisch verantwoorde kunstvorm, werd zodoende onhoudbaar, maar een bruikbaar 
alternatief ontbrak evenzeer. De studies van George Test uit 1991 en Dustin Griffin 
uit 1994 mogen beschouwd worden als succesvolle pogingen om wel een dergelijk al-
ternatief te bieden, maar deze werden nooit intensief nagevolgd.

Als onderdeel van een groter project naar de werking van satire (The power of satire, 
nwo, 2009-2013) dient dit proefschrift als een interventie om het doodgelopen theo-
retische debat over satire te revitaliseren. Die interventie bestaat eruit dat een aantal 
deelaspecten van dit debat, zoals de kwestie van de retorische (in)stabiliteit van satire, 
de veelvormigheid van het verschijnsel en de vraag hoeveel macht of invloed er al dan 
niet aan is toe te kennen, opnieuw wordt opgepakt, maar nu wordt benaderd met be-
hulp van aanvullende theoretische inzichten, afkomstig uit de media- en cultuurwe-
tenschappen in brede zin. In tegenstelling tot in het oude debat is de focus dus niet 
strikt letterkundig. Een tweede afwijking betreft de keuze voor het bronnen materiaal. 
Binnen de bestaande theorievorming werd vooral geput uit een relatief beperkt cor-
pus van canonieke teksten, waarin satirici uit de klassieke oudheid en het (vroeg-)
achttiende-eeuwse Groot-Brittannië de toon aangaven. Hier staan gemengd journa-
listiek-literaire werken van broodschrijvers en dilettanten centraal en krijgt bovendien 
het beeld, naast de tekst, een prominente rol toebedeeld.

Op grond van dit theoretische vertrekpunt is het proefschrift opgedeeld in vijf 
hoofdstukken, die elk een deelaspect behandelen van het functioneren van satire, 
waarbij steeds een van de twee casussen, of beide, het object van onderzoek vormen. 
Ieder hoofdstuk biedt aldus een combinatie van empirie en theorie. Een deel van het 
bronnenmateriaal wordt in detail in kaart gebracht, geanalyseerd en geïnterpreteerd. 
Met behulp van die analyse en interpretatie wordt een specifiek aspect van het theore-
tische debat over de werking van satire aan de orde gesteld en uitgediept.

Hoofdstuk 1 behandelt de toverlantaarns en rarekieks uit de jaren 1780 vanuit het 
perspectief van het harde en aanvallende karakter dat satire kan hebben. Het oran-
gistische tijdschrift Lanterne magique en de patriotse reacties daarop bedienen zich 
van een bijtende, op-de-man-spelende stijl. Ze vallen vertegenwoordigers van de te-
genpartij op persoonlijke gronden aan en brengen hen in verband met onder meer 
seksueel wangedrag en gewelddadigheid. Tegelijk zit aan deze aanvallen ook een 
(k)luchtige kant. Ze vinden plaats binnen de komische context van de kermis, waar 
een gebrekkig Nederlands sprekende toverlantaarnvertoner de aangevallen figuren 
opvoert als karikaturen, in scènes die duidelijk bedoeld zijn om de lachlust op te wek-
ken. Er is hier dus sprake van laster, maar ook van amusement. Daarmee samenhan-
gend is de satire in deze geschriften niet alleen te interpreteren als een politieke daad, 
maar ook als een commerciële: het zwartmaken van publieke personen vormt een 
strategie waarmee uitgevers en broodschrijvers proberen geld te verdienen. Dit soort 
satire demonstreert de kunst van het blameren, die al eeuwenoud is en tot op de dag 
van vandaag gevonden kan worden. Die kunst is allesbehalve subtiel, maar daarom 
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nog niet per se plat of inhoudsloos. In het beste geval slaat een blamering twee vlie-
gen in één klap: degene die er het slachtoffer van is, wordt uitgeschakeld – dit is de 
politieke dimensie van het blameren – én de maker weet zijn publiek ermee te verma-
ken en zo voor zich te winnen – dit is de artistieke dimensie.

In hoofdstuk 2 staat De Lantaarn van Amurath-Effendi centraal. In tegenstelling tot 
bij de toverlantaarns is de satire hier juist ironisch en ambivalent van toon. Die ironie 
en ambivalentie geven aanleiding om De Lantaarn in verband te brengen met het idee 
van satire als een per definitie retorisch en moreel instabiele kunstvorm, dat vooral 
door Dustin Griffin naar voren is gebracht en daarnaast ook door Fredric V. Bogel. Zo-
wel de teksten als de prenten in De Lantaarn kenmerken zich door een dubbelzinnige 
houding: op het niveau van de inhoud – niet uitgesproken vóór of tegen de Verlich-
ting of de Bataafse Omwenteling, maar ambivalent –; op het niveau van de achterlig-
gende intenties, die tegelijk ernstig en vrolijk zijn; en op het niveau van de pretenties 
van de auteur, die zowel hoogmoedig als nederig op te vatten zijn. Door deze conse-
quente dubbelzinnigheid is De Lantaarn te beschouwen als een vorm van bevragende 
of analytische satire, die de lezer ertoe aanzet om aan de hand van de morele kwesties 
die Amurath-Effendi opwerpt zelf op onderzoek uit te gaan en zijn eigen standpunt 
te bepalen, en die het bestaande publieke debat eerder ontleedt dan dat hij er zelf een 
nieuw inzicht aan toevoegt. 

Hoofdstuk 3 stelt de vraag naar de rol van de satiricus voor het functioneren van 
satire. Hoewel er ook veel satire anoniem verschijnt, kunnen de satiricus en zijn pu-
blieke imago een niet te onderschatten rol spelen in de manier waarop een satirisch 
werk geduid wordt door het publiek. De satiricus wordt vaak vereenzelvigd met zijn 
werk, dat hij op zijn beurt ook vaak gebruikt om zichzelf als auteur of intellectueel 
in een bepaalde rol te profileren. Pieter van Woensel vormt met zijn Lantaarn een 
schoolvoorbeeld van dit mechanisme en staat daarom in dit hoofdstuk centraal. Zo-
wel uit zijn geschriften als uit zijn gedrag zoals dat is opgetekend door anderen komt 
hij naar voren als een excentriekeling, een Einzelgänger die zich van niemand iets aan-
trekt en niet schroomt mensen tegen de haren in te strijken of ronduit te provoceren. 
Door dit excentrieke profiel oogt hij in eerste instantie als een buitenstaander. Bij na-
dere beschouwing blijkt Van Woensel echter behoorlijk goed ingebed in de culturele 
en maatschappelijke wereld van zijn tijd. Zijn excentriciteit is vooral een pose, die hij 
ontleent aan de klassieke traditie van de cynici en die daarnaast goed in verband te 
brengen is met een Europa-brede neiging tot het excentrieke in de tweede helft van 
de achttiende eeuw, waarvan onder meer de Britse predikant Laurence Sterne en de 
Frans-Zwitserse filosoof Jean-Jacques Rousseau prominente representanten vormen. 
Van Woensel vormt daarmee een ‘outsider on the inside’, die zijn excentrieke profiel 
vooral gebruikt om een vrijplaats voor zichzelf te creëren om onbekommerd te kun-
nen spotten en provoceren, onder het te betwisten voorwendsel de brenger van een 
ongewenste waarheid te zijn.

Hoofdstuk 4 bestudeert het functioneren van satire vanuit mediaal perspectief. Van-
uit de gedachte dat satire geen welomschreven, vaste vorm heeft, maar in steeds weer 
nieuwe hoedanigheden in steeds weer nieuwe media opduikt, wordt hier de mediale 
dimensie van zowel de toverlantaarns als De Lantaarn geanalyseerd. Door bestaande 
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uitingsvormen te parodiëren of anderszins te ‘misbruiken’ tonen beide casussen zich, 
zo luidt de argumentatie, parasieten. Ze nestelen zich in bestaande media en genres 
en corrumperen ze zo van binnenuit, zoals een parasiet een gastorganisme kan cor-
rumperen. De toverlantaarns doen dit met de traditie van reële vertoningen op de ker-
mis. Het type van de vertoner wordt in deze geschriften geparodieerd: zijn vreemde 
taaltje wordt belachelijk gemaakt. Ook wordt het beeldende potentieel van de reële 
vertoningen, waarbij achttiende-eeuwers grote, lichtgevende beelden te zien kregen 
die ongetwijfeld veel indruk maakten, in de toverlantaarngeschriften uitgebuit door 
de inzet van een retoriek van het kijken. Het personage van de vertoner nodigt de le-
zer steeds uit zijn blamerende scènes te bekijken, waarmee gepoogd wordt ze voor dat 
leespubliek aanschouwelijk te maken. De Lantaarn van Amurath-Effendi parasiteert 
op verschillende genres, in het bijzonder de almanak, het haneboek en de spectator. 
De auteur doet het voorkomen alsof hij deze genres serieus wil navolgen, maar intus-
sen bespot hij voornamelijk de verlicht-opvoedkundige connotatie die alle drie deze 
genres in de late achttiende eeuw hebben. De Lantaarn toont zich daarmee een wolf 
in schaapskleren. Bij beide casussen is hun parasitaire omgang met bestaande media 
en genres als een vorm van cultuurkritiek te beschouwen: ze zetten zich ermee af van 
het bestaande cultuurgoed. Spotten met de vorm wordt zo een vehikel voor het leve-
ren van inhoudelijk commentaar.

Het vijfde en laatste hoofdstuk gaat over de (mogelijke) impact van satire. Om die 
impact in kaart te brengen, wordt de receptiegeschiedenis van de twee casussen ge-
schetst. In het geval van de toverlantaarns bestaat die receptie vooral uit de aanwezig-
heid van tegenschriften: de patriot Klaas Hoefnagel reageert met zijn toverlantaarns 
op de orangistische Lanterne magique waarin hij zelf een voornaam mikpunt van spot 
vormt. De toverlantaarns zijn echter ook in verband te brengen met een breder ver-
toog over het delegitimerende effect van schotschriften, die door het steeds maar weer 
herhalen van negatieve beelden over concrete publieke figuren de machtsbasis van 
die figuren kunnen ondermijnen. Als ergens de sociale en politieke impact van dit 
soort blamerende satire gezocht moet worden, dan is het in dit (potentiële) delegiti-
merende effect. Bij De Lantaarn valt de receptie uiteen in twee delen. In de eigen tijd 
fungeren De Lantaarn en zijn auteur vooral als een luis in de pels. Amurath-Effendi is 
de recalcitrante schoolmeester die zijn lezer voornamelijk scepsis bijbrengt ten aan-
zien van de op dat moment toonaangevende idealen van Verlichting, gelijkheid en de-
mocratie. Hij maakt zich daarmee niet geliefd bij de fervente aanhangers van die ide-
alen. De Lantaarn voor 1800 wordt getroffen door een verschijningsverbod, waarmee 
het vermogen tot provocatie van deze publicatie wordt getoond. Dat provocerende 
effect is als een vorm van impact te beschouwen. In de negentiende eeuw wordt De 
Lantaarn juist vanwege zijn scepsis geprezen. De kansen zijn inmiddels gekeerd en 
het revolutietijdvak staat in een kwade reuk. Van Woensel verwordt daarmee tot een 
postume held, de enige wijze in een wereld vol dwazen. Deze negentiende-eeuwse re-
ceptie laat tevens zien dat satire ondanks zijn tijdgebondenheid in staat is te blijven 
voortleven in latere tijden. Ook dat is te zien als een vorm van impact: het vermogen 
herinnerd te blijven.
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De vijf hoofdstukken tonen hoe veelzijdig satire is. Satirici kunnen lasteren en ironi-
seren, polemiseren en amuseren, bijten en kietelen. Grove, harde aanvallen worden 
in satire afgewisseld met subtiele dubbelzinnigheden. Reputaties breken gaat samen 
op met het amuseren van het publiek. Aan het denken zetten wordt gecombineerd 
met relativeren. Buitenstaanders blijken insiders, de ogenschijnlijk onschuldige imi-
tatie van bestaande media en genres blijkt parasitair, een luis in de pels kan postuum 
veranderen in een held.

Toch is er ook één thematische constante. Wie zich hult in het kleed van de spot, het 
mom van satire, verkrijgt een positie in het publieke domein die bijzondere kansen 
biedt. Die kansen ontstaan door de consequente mengeling van het ernstige en het lu-
dieke die het satirische mom typeert. De ernst doordringt het publiek en de autoritei-
ten ervan dat de satiricus iets te melden heeft, dat zijn gespot en gelaster ergens over 
gaat. De luim en het spel halen de scherpe kantjes af van dat gespot en gelaster. Dit 
gemengd ernstig-speelse karakter is wat de satirische vorm onderscheidt van andere 
culturele uitingsvormen en vormt het voornaamste principe waarop het verschijnsel 
satire drijft.
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 Under the Guise of Satire. Slander, Ridicule and Irony in The Netherlands, 
1780-1800

This thesis investigates the working of satire, and poses the question of how this phe-
nomenon functions as a cultural, medial, political and social mode of performance. 
This question will be discussed in the first place within the context of late eighteenth-
century Dutch society, and by extension also in a more broader sense. The main rea-
son for investigating the matter of how satire functions is that satire is a) a phenome-
non that can potentially have a large social impact; and b) a type of utterance that is 
usually difficult to grasp, not only for the audience, but also for authorities, as well 
as for scholars and literary critics. The analysis of satire conducted in this thesis at-
tempts to map out in more detail the issue of its potential social impact, and through 
this to better understand the working of satire in general.

The empirical basis of this research is formed by two cases of Dutch eighteenth-
century satire. The first case comprises an Orangist (pro-Stadtholderate) periodical 
from the years 1782-1783, called Lanterne magique of toverlantaern, and three Patriot-
ic (anti-Stadtholderate) responses to this periodical, published in the same years. All 
these publications make use of the ‘magic-lantern formula’. They imitate the live per-
formance of a magic-lantern show or raree show (peepshow). Those shows were reg-
ular features at eighteenth-century fairs and other public festivities. The aforemen-
tioned writings use this formula to perform – often slanderous – ridicule. The second 
case is an almanac-like series of booklets, published between 1792 and 1801 by the 
eccentric, world-traveling navy physician Pieter van Woensel, under the title De Lan-
taarn (‘The Lantern’). Under the guise of the Turkish pseudonym Amurath-Effendi 
Hekim-Bachi, Van Woensel offers in these booklets his blunt critique on the Enlight-
ened spirit of his age in general, and the political goings-on of the young Batavian Re-
public in particular. He does so both in word and in image, as De Lantaarn is complet-
ed with some forty humorous and derisive prints.

This thesis intends to position itself within the broader scholarly framework of sat-
ire theory. Over the last fifty years, theoretical discussions on satire have mainly  taken 
place within Anglo-Saxon academia. In the 1950’s and ’60’s several distinguished lit-
erary critics worked extensively on this subject. They deserve credit for putting sat-
ire on the agenda as a topic to be taken seriously. The grand stature of these critics, 
however, also had a somewhat paralyzing effect on the academic debates concerning 
the topic, which even today are still being overshadowed to some extent by the legacy 
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of Northrop Frye, Alvin B. Kernan, and Robert C. Elliott. Meanwhile, from the 1970’s 
onwards the methodological underpinnings of their work were rapidly superseded by 
novel developments in literary scholarship. Their elitist and work-immanent take on 
literature, which led to an idea of satire as a morally stable and essentially dignified 
form of art, thus became untenable, while true theoretical alternatives were not avail-
able either. While the books of George Test from 1991 and Dustin Griffin from 1994 
may be considered as successful attempts to offer such an alternative, they never re-
ally took root in academia.

As part of a larger research project that attempts to study the working of satire in 
general (The power of satire, Netherlands Organization of Scientific Research (nwo), 
2009-2013), this thesis intends to revitalize the dead-locked scholarly debate on satire. 
It does so by picking up several subtopics from this debate, such as the issue of sat-
ire’s supposed rhetorical stability and the question of how much power or impact can 
be ascribed to satire, and subject these to renewed scrutiny by the use of additional 
theoretical insights taken from various fields within the humanities domain. Thus, as 
opposed to the old debate the focus here is not strictly literary. Also, different source 
material is used. The existing theoretical consensus was mainly based on a relatively 
small corpus of canonical works, written mostly by satirists from classical antiquity or 
the British Augustan Age. In this project the focus lies more on pamphlets and peri-
odicals, written by hack writers, with a greater emphasis on visual satire.

Starting from this theoretical background, the thesis is divided into five chapters, 
each of which covers one aspect of satire’s functioning, which is approached through 
the analysis of one of the two main cases, or both. Every chapter thus offers a mixture 
of empirical and theoretical research. Part of the source material will be examined in 
detail. Based on this examination a specific subtopic belonging to the theoretical de-
bate on satire will be discussed.

Chapter 1 analyses the magic-lantern and peepshow periodicals from the 1780’s 
through the lens of their rude and biting nature. The Orangist periodical Lanterne 
magique and its Patriotic responses use a slanderous type of satire, based on scape-
goating and personal attack. At the same time, these publications can be considered 
as manifestations of comedy. They can be placed within the farcical context of carni-
val, with a showman that speaks a droll French-Dutch dialect, and who presents his 
victims as caricatures, in scenes that are obviously meant to amuse. This is slander 
and entertainment at the same time. Henceforth, this satire not only has a political 
side, but also a commercial one: the act of scapegoating can be seen as a strategy used 
by publishers and hacks to try to make money. These publications demonstrate the art 
of defaming, which is in fact age-old and exists until this very day. This art is not ex-
actly subtle, but that does not necessarily make it vulgar or empty. At its best, a defam-
atory satire kills two birds with one stone: its butt is eliminated – this is what makes 
defaming political – and the defamatory satirist wins the public’s favor by offering it 
good entertainment – this makes defaming also an act of artistry.

In chapter 2 De Lantaarn by Amurath-Effendi forms the central topic. His satire is 
ironic and ambivalent, rather than harsh and straight, as was the case with the magic-
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lantern periodicals. Based on these characteristics, De Lantaarn can be connected well 
to the idea of satire as an art form that is almost by definition morally and rhetorically 
unstable, an idea that was mainly developed in Dustin Griffin’s 1994 book on satire, 
and also by Fredric V. Bogel in his 2001 study. Both the texts and prints in this series 
of booklets can be considered ambiguous, on several levels. In the first instance on 
the level of their content, which does not argue evidently pro or contra the Enlighten-
ment or the Batavian Revolution, but takes a middle position. Secondly on the level 
of the underlying spirit that can be derived from them, which is serious and joyous at 
the same time. Thirdly and lastly on the level of the author’s self-image as it speaks 
from these texts and prints, which can be read as both arrogant and humble. This con-
stant ‘doubleness’ makes De Lantaarn into a form of inquiring or analytical satire, the 
sort of ridicule that stimulates the reader to further investigate the moral issues that 
Amurath-Effendi poses, thus developing his own viewpoint, instead of being taught 
one. This type of satire dissects the public debate rather than adding a new vision to it.

 Chapter 3 questions what role the satirist plays in the general functioning of satire. 
Although there are many examples of anonymously published satirical works the in-
fluence that a satirist and his public image have on the way in which a satirical work 
is experienced by the audience cannot be underestimated. The satirist is oftentimes 
directly identified with his work, which he in turn also regularly uses to present him-
self under the guise of a certain literary or intellectual persona. The case of Pieter van 
Woensel forms a classic example of this principle and he therefore forms the central 
character in this chapter. Through his writings as well as through his public behav-
ior as it was recorded by his contemporaries, he shows himself to be an eccentric, a 
lone wolf who pretends he does not care for other people’s opinions and who dares 
to provoke his fellow countrymen in many ways. At first glance, this eccentric image 
seems to make this satirist into an outcast. When we take a closer look, however, it 
can be seen that Van Woensel fits into the culture and society of his age rather well. 
His eccentricity is mainly a pose, derived from the classical Cynics. This pose can also 
be connected to a tendency towards eccentricity that is broadly practiced within the 
European intellectual world in the second half of the eighteenth century. The British 
minister Laurence Sterne and the French-Swizz philosopher Jean-Jacques Rousseau 
can be seen as the foremost representatives of this tendency. Within this context, Van 
Woensel should be seen as an ‘outsider on the inside’, someone who uses his public 
image as an eccentric to create a free zone for himself, in which he can deride and 
provoke without worry, using the disputable alibi of being a messenger of inconven-
ient truths.

Chapter 4 examines satire’s functioning from a medial perspective, taking the idea 
that satire lacks an official home medium, but instead travels between multiple me-
dia and challenges traditional media oppositions. The magic-lantern periodicals and 
De Lantaarn are thus analyzed as (inter)media. By parodying existing forms and gen-
res, as this chapter argues, these cases show themselves to be parasites. They invade 
existing genres, media, and art forms and subvert them ‘from within’, by making 
them look ridiculous and by using them as a vehicle for performing social critique. 
In the case of the magic-lantern periodicals this is done mainly by parodying the con-

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   246 25-11-13   10:22



Summary    247

cept of a live magic-lantern show or peepshow. The imaginative potential of these live 
shows with their presentation of large light images, which must have made a rather 
stunning impression on eighteenth-century people, is also being exploited in these 
period icals through the use of a rhetoric of viewing. Time and again, the figure of the 
showman explicitly invites the reader to watch his defamatory scenes. De Lantaarn by 
Amurath-Effendi alludes to several genres, in particular the almanac, the ‘cock book’ 
(early-modern textbooks for children) and the spectator. The author pretends that he 
wants to imitate these genres in a serious manner, however his primary goal is actu-
ally to mock the Enlightened educational connotation that all these genres had at the 
time. De Lantaarn turns out to be a wolf in sheep’s clothing. In both cases this para-
sitic behavior can be seen as a form of cultural criticism: with it, they react against 
prevailing ideological currents. Parody thus becomes a vehicle for performing polit-
ical satire.

The fifth and last chapter discusses the – real and potential – impact of satire. To 
map out this impact, the history of their reception is sketched. In the case of the magic 
lanterns this reception is mainly determined by the existence of counter publications: 
the Patriot Klaas Hoefnagel with his magic-lantern pamphlets responds to the Orang-
ist periodical Lanterne magique, in which he himself is one of the main victims. These 
publications, however, can also be connected to a broader narrative about the delegiti-
mizing effect that libels and other sorts of slanderous literature can have, due to the 
continuous repetition of negative stories about well-known public figures that can 
ultimately destroy the social and political position of these figures. Specifically this 
is what makes defamatory satire potentially dangerous. In its delegitimizing power 
lies its possible impact. The history of the reception of De Lantaarn should be divided 
into two parts. In its own time, De Lantaarn and its maker are mainly seen as annoy-
ing and indecent. Amurath-Effendi is an obnoxious teacher, who mainly teaches his 
reader to be skeptical about the leading ideals of Enlightenment, equality and democ-
racy of the time. This attitude makes the ardent advocates of these ideals hate him. De 
Lantaarn voor 1800 is afflicted by censorship, which shows the provocative potential of 
this publication. The power to provoke can be seen as a form of impact. In the nine-
teenth century a new chapter of De Lantaarn’s reception starts. At that time the revo-
lutionary era of the late eighteenth century has a rather bad reputation and is seen as 
nothing more than empty squabbling with little political significance. Posthumous-
ly, Van Woensel becomes a hero, the only wise man in a world filled with fools. The 
nineteenth-century reception of De Lantaarn also shows that satire, despite its strong 
roots in the here and now, is able to survive in later times. That is also a form of im-
pact: the power to be memorized.

The five chapters of this thesis show satire’s versatility. Satirists can defamate and 
ironize, they can argue and entertain, they can bite and they can tickle. Rude and 
harsh attacks alternate with subtle ambiguities. The attempt to ruin reputations goes 
hand in hand with the urge the amuse the audience. The intention to make people 
think is combined with a tendency to downplay the importance of the topics that are 
discussed. Outsiders turn out to be insiders, apparently innocent imitations turn out 
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to be parasitic, an annoying skeptic can posthumously become a hero.
Yet, there is one recurring motif. When an artwork covers itself with the cloak of 

 ridicule, the guise of satire, it earns a position in the public domain that offers it spe-
cial opportunities. Those opportunities arise thanks to the consistent mixture of seri-
ousness and ludicrousness that characterizes this guise. The seriousness persuades 
the audience and the authorities of the fact that the satirist has something relevant to 
say, that his ridicule and slander are not meaningless. The use of play and jest softens 
his derisive practices. This dialectic of gravity and play is what distinguishes the sa-
tirical form from other cultural utterances and seems to be the foremost principle on 
which the working of satire is based.

Many thanks to Heather Bond for proofreading this summary!
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Lijst van afkortingen

De volgende afkortingen en verkorte aanduidingen zijn in dit proefschrift steeds zon-
der verdere toelichting gebruikt:

Atlas Van Stolk  Collectie Nederlandse historieprenten die de Rotterdamse houthan-
delaar Abraham van Stolk in 1835 begon aan te leggen. Deze collec-
tie, die bekend staat als de Atlas Van Stolk, wordt nog altijd uitge-
breid en omvat anno 2013 circa 150 duizend prenten. De collectie 
bevindt zich in het Schielandshuis te Rotterdam. Tussen 1895 en 
1933 publiceerde de bibliothecaris Gerrit van Rijn een tiendelige ca-
talogus van alle prenten die tot dan toe verzameld waren in de Atlas. 
(Zie hierna, ‘Bronnen en literatuur’) De nummering die Van Rijn 
binnen de collectie aanbracht, is ook in dit proefschrift nagevolgd.

dbnl   De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, die te vin-
den is op het webadres: http://www.dbnl.nl/. Op deze site worden 
sinds 1999 Nederlandse literaire teksten, secundaire literatuur over 
Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis en biografische 
informatie over Nederlandse auteurs verzameld en gratis integraal 
beschikbaar gesteld. Het aanbod is breed en breidt zich nog steeds 
uit.

edbo  Early Dutch Books Online, een online verzameling van integraal 
ingescande en op woordniveau doorzoekbare boeken uit het Ne-
derlandse taalgebied uit de periode 1781-1800, te bereiken via het 
webadres: http://www.earlydutchbooksonline.nl/. De verzameling 
omvat circa 10 duizend boeken.

ga Den Haag  Het gemeenterachief van Den Haag, dat zich bevindt in het plaatse-
lijke stadhuis.

kb  De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, de nationale bibliotheek 
van Nederland.

Knuttel  De pamflettencollectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, 
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die meer dan 30 duizend Nederlandse pamfletten uit de periode 
1486-1853 omvat. Deze collectie werd tussen 1879 en 1920 gecatalo-
giseerd door W.P.C. Knuttel in de Catalogus van de pamfletten-verza-
meling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. (Herdruk 1978) De in 
dit proefschrift gegeven nummers van Knuttelpamfletten verwijzen 
naar deze catalogus.

Muller  De collectie historieprenten die zich in het Prentenkabinet van het 
Rijksmuseum te Amsterdam bevindt. Deze collectie omvat circa 30 
duizend werken en is door de Amsterdamse boekhandelaar Frede-
rik Muller tussen 1850 en 1880 opgebouwd en gecatalogiseerd. De 
nummering van Mullers catalogus wordt in dit proefschrift nage-
volgd.

na Den Haag Het Nationaal Archief in Den Haag.

nnbw  P.J. Blok en P.C. Molhuysen (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch 
woor denboek. 10 dln. Leiden: A.W. Sijthoff, 1911-1937. Online raad-

 pleegbaar via: http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id =molh003 nieu 00

Picarta  De standaardzoekmachine binnen Nederland voor – zowel weten-
schap pelijke als niet-wetenschappelijke – boeken en artikelen. Deze 
zoek machine baseert zich met name op de Nederlandse Centrale 
Catalogus (ncc), die de bibliografische gegevens en vindplaatsen be-
vat van circa 14 miljoen boeken en bijna 500 duizend tijdschriften in 
meer dan vierhonderd bibliotheken in Nederland.

stcn  Short Title Catalogue, Netherlands, een retrospectieve nationale bi-
bliografie van Nederland voor de periode 1540-1800. Deze catalogus, 
die online toegankelijk is, bevat ruim 190 duizend titels van in Ne-
derland gedrukte boeken (ongeacht de taal) en buiten Nederland ge-
drukte Nederlandstalige boeken (Belgische uitgezonderd). Het be-
stand is voltooit in 2009.

wnt  Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat de betekenis en ge-
schiedenis beschrijft van circa 95 duizend hoofdtrefwoorden, af-
komstig uit het geschreven Nederlands tussen 1500 en 1976. Online 
raadpleegbaar via: http://gtb.inl.nl/?owner=wnt
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Archieven

Gemeentearchief, Den Haag 
–  Notarieel archief Cornelis Gerardus Le Maitre, inv.nr. 5808, akte 295 (minuutakte), 298 (acte van 

deliberatie) en 348 (staat en inventaris, boedelscheiding)
Nationaal Archief, Den Haag 
–  Archief Binnenlandse Zaken 1796-1813, inv.nr. 45, Notulen van de Agent voor Inwendige Poli-

tie, nr. 433
–  Archief Binnenlandse Zaken 1796-1813, Brief van 29 september 1800 van het Comité van Bin-

nenlandsche Correspondentie aan het Departementaal Bestuur van den Amstel, inv.nr. 98
–  Archief van het Departement van Buitenlandse Zaken 1795-1813, Collectie Rusland (3.2.15), 

Correspondentie Pieter van Woensel 1796-1797, inv.nr. 317
–  Archief van het Departement van Buitenlandse Zaken 1795-1813, inv.nr. 48
–  Archief Uitvoerend Bewind, Brieven Inwendige Politie – augustus 1798, inv.nr. 324
Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam 
–  Verzameling geschreven stukken van de Schout-bij-nacht Joan van Woensel, 1774-181, inv.nr. 

S.1324
Noord-Hollands Archief, Haarlem
–  2142, Doop-, trouw- en begraafboeken van Haarlem, inv.nr. 115
–  444, Archief Koninklijk Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, inv.nr. 380
Utrechts Archief, Utrecht
–  R82, Archief Remonstrantse Broederschap, Notulen vergaderingen curatoren van het semina-

rium, inv.nr. 1471

Handschriften

Tresoar, Leeuwarden
– J.H. Halbertsma, ‘Over P. van Woensel’. Manuscript, z.j., sign. 145 Hs
–  J.H. Swildens, Nagelaten handschriften, hs. 1255, band XII (brievencollectie), no. 18, Brief van 

P. van Woensel aan J.H. Swildens
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
–  R.M. van Goens, ‘Briefwisseling met J. Olivier’, sign. 130 F 5
–  Rekening van J. Rogatsnik aan Bennet en Hake wegens de Ouderwetse Nederlandsche Patriot 

en de Lanterne magique, Archief Van Goens, sign. F 3: B 112
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Contemporaine gedrukte bronnen

N.B. Het betreft hier alleen oorspronkelijke edities. Moderne edities van contemporaine gedrukte 
bronnen zijn opgenomen in de lijst ‘Overige gedrukte bronnen’.

Académie Françoise, Le dictionnaire de l’Académie françoise, 4e editie. Paris: Bernard Brunet, 1762. 
Online raadpleegbaar via Gallica: http://galica.bnf.fr/ 

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en geschriften, die dagelyks in ons vader-
land en elders uitkomen […]. Amsterdam: A. van der Kroe en J. Yntema, 1761-1876 (met diverse 
titelvarianten). Online raadpleegbaar via: http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_vad003

Amurath-Effendi, Hekim Bachi [pseud. voor Pieter van Woensel], De Lantaarn voor […]. 4 dln. Am-
sterdam: In ’t Nieuwe Licht, 1792, 1796, 1798, 1800. Online raadpleegbaar via: http://www.dbnl.
org/titels/titel.php?id=woen003lant00

Benjamin Bell, Verhandeling over den druiper en pokziekte. 2 dln. Vert. uit het Engels door J.F. Kluy-
skens. Gent: Adrianus Colier, 1797.

[Bernardus Bosch], De burger politieke blixem. Den Haag: Sneyders en Van Tienen, 1800-1801. On-
line raadpleegbaar via: http://www.earlydutchbooksonline.nl/ 

Catalogus librorum, praestantissimorum, nitidissime compactorum, in praecipuis facutatibus, scientiis et 
linguis [...] quae collegerunt ac reliquerunt viri doctissimi C.H. Velse [...] et P. van Woensel [...]. Den 
Haag: G. Bakhuysen, 1808.

[Nicolaas Hoefnagel], De vrolyke Walon met de rarekiek-kas. Op de Amsterdamsche kermis, laatende 
zien aan Klaas de overtysche vaderlandsche boer en Niesje zyn vryster [...]. Z.p. [Amsterdam], 1782.

[Nicolaas Hoefnagel], Le nouveau lanterne magique ou comique toverlantaern d’Ollande vertoonende 
zeer duidelyk, veele interessante zaaken welke van Sneog den Savojaar, niet heeft durven vertoonen. 
Z.p. [Amsterdam], 1782-83.

[Nicolaas Hoefnagel], De nieuwmodische patriotsche rarekiek, vertoonende veele seldzaamheden welke in 
Holland nog nooit vertoont zyn. Z.p. [Amsterdam], z.j. [1782].

[A. Hoevenaar], Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker 
te Utrecht. Utrecht: Gisbert Timon van Paddenburg, 1783.

Janus verrezen. Utrecht: Weduwe Terveen, 3 jaargangen, 1795-1798. Online raadpleegbaar via: 
http://www.earlydutchbooksonline.nl/

The monthly review or literary journal enlarged. London: Porter, 1749-1845. 6th volume, appendix, 
1791.

De politieke blixem. Leiden: H. Coster, 1797-1798. Online raadpleegbaar via: http://www.earlydutch-
booksonline.nl/

Adam Smith, Naspeuringen over de natuur en oorzaaken van den rijkdom der volkeren. Vert. uit het En-
gels door Dirk Hoola van Nooten. Amsterdam: Wouter Brave, 1796. Online raadpleegbaar via: 
http://www.earlydutchbooksonline.nl/

[Henrik Sterck], Lanterne magique of toverlantern: o soo mooi! Fraai curieus! Vertoonende zeer duidelyk 
de wonderlyke zaaken, die in deezen wonderlyken tyd voorvallen […]. Amsterdam: Dirk de Man e.a., 
1782-83. Online raadpleegbaar via: http://www.earlydutchbooksonline.nl/

P. van Woensel, De konst van waarnemen. Amsterdam: Pieter Meijer, 1772.
[P. van Woensel], Monitor of vertoogen, betrekkelijk tot de staatkundige en zedelijke huishouding der Ne-

derlandsche republiek, en tot andere gewichtige onderwerpen. Amsterdam: M. Schalekamp, 1780. 
[P. van Woensel], Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkeyen, Natoliën, de Krim en Rusland 

in de jaren 1784-89. 2 dln. Constatinopel [Amsterdam]: z.u. [W. Holtrop], 1791, 1795.
P. van Woensel, De bij-lichter, zijnde eene uitgewerkte verhandeling over de influenza, dat is: publieke 
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verkoudheid. (Om te dienen tot een ophelderend aanhangzel voor De lantaarn voor 1800, door den-
zelven auteur). Amsterdam: In ’t Nieuwe Licht, 1800. Online raadpleegbaar via: http://www.ear-
lydutchbooksonline.nl/

P. van Woensel, De Lantaarn voor 1801. Amsterdam: In ’t Nieuwe Licht, 1801. Online raadpleegbaar 
via: http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=woen003lant05

P. van Woensel, Rusland beschouwd met betrekking tot zijne aardrijkskundige en natuurlijke ligging. 
Haarlem: François Bohn, 1804.

Petrus van Woensel, Specimen sistens quaedam miscellanea medica. Lugduni Batavorum, 1770. 
Proefschrift Universiteit Leiden.

E. Bekker, weduwe A. Wolff en A. Deken, Economische liedjes. 3 dln. Den Haag: Isaac van Cleef, 
1781.

Overige gedrukte bronnen

N.B. Naar deze bronnen heb ik in de voetnoten steeds verwezen met de zogeheten ‘Author-Date’-no-
tatie. Voor de overzichtelijkheid is die notatie hier opgenomen voorafgaand aan de titelbeschrijving.
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S atire is een ongrijpbaar fenomeen. Satirische teksten en car-

toons onttrekken zich gedurig aan eenduidige interpretaties 

en weten ernst en vrolijkheid op een vernuftige manier door 

elkaar te mengen. Onder het mom van satire brengt de werking 

van dit ongrijpbare verschijnsel nader in kaart, specifi ek binnen de context 

van de roerige laatste decennia van de achttiende eeuw: de Patriottentijd 

(1780-1787) en de Bataafse Tijd (1795-1806). Centraal staan twee casussen 

uit het domein van de periodieke opiniepers: een reeks ‘toverlantaarns’ en 

‘rarekieks’ uit de jaren 1782-1783 en de almanak-pastiche De Lantaarn (1792-

1801) van Pieter van Woensel. Via een brede culturele analyse van deze bron-

nen komen diverse aspecten van het satirische spel aan bod, waaronder de 

rol van de satiricus, de impact van satire op het publieke debat en de functie 

van de satirische techniek van de parodie.

Laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800

Ivo Nieuwenhuis
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