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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

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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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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