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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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Introductie    27

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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Lantaarnstrijd    29

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.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   30 25-11-13   10:22



Lantaarnstrijd    31

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.
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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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