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2 Twijfel zaaien
   Ambivalentie en ironie in De Lantaarn van 

Amurath-Effendi

Introductie

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

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

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

conventionele symbolen van domheid en onnozelheid?6 Mogelijk, maar de prent is 
evenzogoed te lezen als een veel algemenere kritiek op de verlichte tijdgeest van dat 
moment, die op deze voorstelling ontmaskerd wordt als een vals vooruitgangsgeloof. 
Burgers vieren de overwinning van het nieuwe licht van de ratio op de duisternis van 
het (bij)geloof, maar zijn intussen ‘aapen gebleeven’.7 

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

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

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

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

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

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

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

Geleerd hakmoes

Nieuw licht

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

13 Idem, 300.
14 Deze datering leid ik af uit De vraag-al 168 (1792): 93.
15 Deze komen respectievelijk uit in april 1796 (De Lantaarn voor 1796), november 1797 (De Lantaarn voor 
1798), september 1800 (De Lantaarn voor 1800) en mei 1801 (De Lantaarn voor 1801). (Verschijningsdata steeds 
afgeleid uit Saakes’ Naamlijst) Er bestaat ook nog een Lantaarn voor 1793. Dit lijkt echter eerder een partij onver-
kochte 1792-edities te zijn geweest, voorzien van een licht aangepaste titelpagina en een korte nieuwe tekst op 
het einde. Deze Lantaarn is niet terug te vinden in Saakes’ Naamlijst, en alleen nog beschikbaar bij de kb [sign. 
519 L 22-27]. Derhalve beschouw ik deze niet als een aparte aflevering.
16 Jeroen Salman geeft in zijn studie over de almanak de volgende werkdefinitie van dit type publicaties: 
‘[D]rukwerk dat als vaste basis een kalender heeft, maar daarnaast altijd aanvullende teksten van informatieve 
en/of moreel-instructieve en/of diverterende aard bevat.’ (Salman 1999: 17) 
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Geleerd hakmoes    57

breed publiek.17 Bovendien: waarom zou men nog een almanak aanschaffen als het 
jaar waarvoor deze bedoeld is al lang en breed begonnen is?18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afb. 7   Pieter van Woen-
sel, De uytnementheid der 
menschen boven de beesten 
is geene. 1792. Ets, 122 x 85 
mm. De Lantaarn voor 1792, 
vooromslag. Exemplaar Bij-
zondere Collecties, Univer-
siteit van Amsterdam, OTM: 
OK 62 6664.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   64 25-11-13   10:22



Geleerd hakmoes    65

verwijzing naar de hondse cynici. De boodschap dat de mens niet beter is dan andere 
diersoorten sluit daarnaast goed aan bij het cynische wereldbeeld.65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wildzang

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

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

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

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   68 25-11-13   10:22



Geleerd hakmoes    69

ten subtiel en minder subtiel commentaar op de politieke actualiteit, steeds op een 
ironische toon gesteld en met behulp van veel beeldspraak. Vaak worden fictieve si-
tuaties gebruikt om zaken uit de politieke actualiteit te verbeelden. De opgevoerde, 
eveneens fictieve, personen hebben daarbij ‘speaking names’, net als de verzonnen 
locaties.96 De meeste andere satirische tijdschriften uit deze jaren hebben een soort-
gelijke opzet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

omschrijving van het woord teruggebracht tot ‘Discours dont les mots ne présentent que des idées sans ordre, et 
n’ont aucun sens déterminé.’ Dan is dus al de connectie met het genre van het burleske verdwenen.
115 wnt, lemma: wildzang, bet. 3b. Andere relevante betekenissen van wildzang die hier gegeven worden zijn: 
‘in toep. op zaken in het alg., ter aanduiding van het feit dat bedoelde zaken in een bep. opzicht niet beantwoor-
den aan de normalerwijze geldende eischen of verwachtingen’ (bet. 3c) en ‘Gepraat dat geen steek houdt; onzin, 
nonsens, wartaal’ (bet. 4).
116 Porteman & Smits-Veldt 2008: 623. Voor een algemene definitie van de term burleske, zie Abrams 2009: 
35-38.
117 Zie over het burleske in Nederland in de zeventiende eeuw en specifiek over Focquenbroch en Van Over-
beke als schrijvers binnen deze traditie verder Porteman & Smits-Veldt 2008: 622-627.
118 Menippus van Gadara, een volgeling van Diogenes, is de naamgever van deze variant van satire, die in het 
klassieke Rome groot wordt gemaakt door dichters als Varro en Lucianus en vervolgens in de vroegmoderne tijd 
weer wordt opgepikt door humanistische schrijvers als Justus Lipsius en Daniël Heinsius. Over de doorwerking 
van de traditie van de Menippeïsche satire in het vroegmoderne Europa, zie verder De Smet 1996.
119 Hawley 2009: 39.
120 Zie verder over de ‘tradition of learned wit’ Byrd 1985: 20-46, Walsh 2009 en Hawley 2009.
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Ook de auteur van De Lantaarn heeft een universitaire opleiding genoten en ook 
hij drijft graag de spot met de geleerde wereld. Een treffend voorbeeld hiervan vormt 
het artikel ‘Staat der geleerdheid in Nederland, en van de geleerden’ uit De Lantaarn 
voor 1792, waarin Amurath de Nederlandse wetenschap van dat moment op de hak 
neemt.121 Zo schrijft hij over de Nederlandse geleerden van zijn tijd dat zij zich ‘ken-
merken […] door zwaarmoedige geleerdheid, dofheid van geest, dorheid van genie, en 
eene niet stiefmoederlijke bedeeling van pedanterie.’122 Ook vindt Amurath ‘vijf Uni-
versiteiten te veel, te veel om bekwaame Professoren wél te kunnen onderhouden, 
meer als wij nodig hebben’.123 Veelzeggend staat bij dit artikel een prent afgedrukt van 
een ezel die een verzameling encyclopediedelen op zijn rug meetorst [afb. 5]. Deze 
prent lijkt geïnspireerd te zijn op de titelprent van Alexander Popes boek The Dunciad 
uit 1729, dat eveneens als een kritiek op de intellectuele wereld te lezen valt [afb.  8].124 
Ook in de diverse beschouwingen die De Lantaarn wijdt aan wetenschappelijke the-
ma’s zoals de aarde, het klimaat en de geneeskunde is een dergelijk spel met het ge-
leerde discours te herkennen.125

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

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

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

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

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

‘Hogarsche plaatjes’

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

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

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

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

136 Vgl. Donald 1996: 46.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instabiele retoriek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

154 Idem, 39-52.
155 Griffins idee van satire als provocatie komt nog nader aan bod in hoofdstuk 5.
156 Over de ‘rhetoric of display and play’: Griffin 1994: 71-95.
157 Idem, 82-83.
158 Idem, 87.
159 Bogel 2001.
160 Idem, 79. Bogel, die zijn verhaal inbedt binnen een als poststructuralistisch te bestempelen methodolo-
gisch kader, kiest in zijn studie een ietwat andere terminologie dan ik hier doe. Hij stelt dat satirische teksten 
enerzijds het verschil tussen het Zelf (de positie van de satirische persona) en de Ander (de positie van het object 
van spot) creëren en anderzijds het proces van dat ‘verschil-maken’ blootleggen. Van daaruit spreekt hij over een 
wisselwerking tussen oppositie en identificatie die in satire plaatsvindt. In dit licht moeten we ook de titel van 
zijn studie, The difference satire makes, lezen.
161 Idem, 62, 82.
162 Vgl. de registers van de respectievelijke studies.
163 Wel opent Bogel het voorwoord van zijn studie met de stelling: ‘This book is both a study of eighteenth-
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ambivalente retoriek van de satire in deze periode en de opkomst van de Verlichting 
tezelfdertijd. Ambivalentie raakt aan het dilemma van de oordeelsvorming dat binnen 
de Verlichting een centrale plaats inneemt en confronteert het publiek met de vraag: 
hoe ga je om met tegengestelde visies en waar haal je de autoriteit van een oordeel 
vandaan?164 Een dergelijke vraag sluit inderdaad goed aan bij de op ratio en kritisch 
nadenken gerichte Verlichting, maar feitelijk heeft hij al een veel langere geschiede-
nis. Ook in de klassieke cynische traditie, die hierboven behandeld werd, speelt deze 
vraag een belangrijke rol.165 Wel lijkt het typerend voor de Verlichting dat een kwestie 
als oordeelsvorming voor het eerst op grote schaal en in brede kring bediscus sieerd 
wordt.166 Dat er juist in de eeuw van de Verlichting zoveel voorbeelden van bevra-
gende, ambivalente satire gevonden worden, terwijl dit type satire naar het zich laat 
aanzien in eerdere tijden veel sporadischer voorkomt, lijkt in dat opzicht geen toeval.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

227 De Lantaarn voor 1800: 182. ‘Kabinet-werk’ wil zeggen zorgvuldig en verzorgd werk. (wnt, lemma: kabi-
netwerk)
228 Het welwillend stemmen van de lezer of toehoorder is binnen de klassieke retorica een van de functies 
van het exordium, de introductie van een rede. (Vgl. Gunderson 2009: 292)
229 Zie ook hiervóór noot 183.
230 De Lantaarn voor 1796: 20.
231 Blijkens wnt, lemma: onnoozelheid, bet. 3 en lemma: onnoozel, bet. I-3 kan het woord onnozelheid hier 
in de moderne betekenis van gebrekkig inzicht gelezen worden.
232 Vgl. Rutjes 2012, passim en de titel van zijn boek: Door gelijkheid gegrepen.
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gelijk dit geheele stuk [het artikel ‘Nationaale Opvoeding’, I.N.] (uitgenomen eenige lap-
jes, welke hier en daar er tusschen ingelascht zijn) lang geschreeven [is] voor den tegen-
woordigen staat van zaaken; zeker zoude ’t mij op dit ogenblik niet in de herzens kunnen 
komen, mijn kostelijken tijd aan een zo nutteloos onderwerp te verspillen. Nu ’t geschree-
ven is, mag ’t van mijn vaderlijk-auteurs hart niet, zulks te schrappen, alhoewel ik bewust 
ben, hoe deeze zijstap in dit boekje figureeren zal, als een doodshoofd in een galanterie-
winkel.233 Voor ’t overige kunnen de liefhebbers van historische navorschingen in die les-
sen en in ’t verwaarloozen van die lessen, de zaaden der laatste revolutie duidelijk bloot ge-
legd vinden. En dit is ’t eenig nut, ’t geen deeze digressie bij mogelijkheid hebben kan.234

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

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

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

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

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

233 Een galanteriewinkel is een winkel die allerlei sierlijke en weelderige snuisterijen verkoopt. (wnt, lemma: 
galanterie, bet. II-4)
234 De Lantaarn voor 1796: 21.
235 Amuraths fascinatie met oud en nieuw bleek eerder al uit de omslagprenten van De Lantaarn voor 1796, 
met ‘’t Nieuwe – Licht’ en ‘’t Oude – Licht’, die hierboven uitvoerig besproken zijn.
236 De Lantaarn voor 1796: 20.
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dat doet met het land. Dit is dus het soort lezer waar Amurath met zijn Lantaarn niet 
op mikt. Welke lezer hij wel op het oog heeft, zegt hij niet expliciet, maar uit het ver-
volg van de passage blijkt dat het om een kritische, zelfdenkende persoon moet gaan, 
die het verhaal van de schrijver niet zomaar voor zoete koek slikt. Deze oplettende le-
zer bevraagt de autoriteit van Amurath en, zo zouden we kunnen aanvullen, idealiter 
ook van de opvattingen die hij hoort en leest in het algemeen. Amurath biedt hem niet 
de antwoorden op zijn levensvragen of de oplossingen van de maatschappelijke pro-
blemen van zijn tijd, maar poogt hem wel over die vragen en problemen aan het den-
ken te zetten. Amurath is de brekebeen die met zijn gebrekkige gekras anderen, die 
meer bekwaam zijn op de terreinen waar hij over spreekt,237 aanzet tot actie.

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

Conclusie

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

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

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

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

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

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