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3 Amurath ontmaskerd
   Pieter van Woensel als ‘outsider on the  inside’

Introductie

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

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

1 Vaderlandsche Letteroefeningen 1792: 532.
2 Van der Willigen 1833: 91. Meer over deze beschouwing van Van der Willigen over Van Woensel in hoofd-
stuk 5.
3 Van Woensel z.j. [1972]: 9-10, 25.
4 Van Woensel 2002: 121.
5 Dit portret staat afgedrukt voorin deel I van Van Woensels Aanteekeningen, gehouden op een reize door Tur-
keyen, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaren 1784-89 uit 1791. Het is gemaakt door de Amsterdamse tekenaar-
graveur Pieter Wagenaar jr. (1747-1808). Over hem verder: Te Rijdt 1992.
6 Verderop in dit hoofdstuk ga ik nog uitvoeriger in op dit portret. Daarbij zullen ook de opvallende parallel-
len die deze gravure vertoont met een geschilderd portret van de beroemde Franse filosoof Jean-Jacques Rous-
seau besproken worden.
7 Meer over Halbertsma in hoofdstuk 5, in het kader van de receptie van De Lantaarn in de negentiende en 
twintigste eeuw.
8 Lodewijk Napoleon verhuist zijn hof in 1807 van Den Haag naar Utrecht, omdat het zeeklimaat in Den Haag 
hem slecht bevalt. In 1808 verhuist hij van Utrecht naar Amsterdam. Aangezien Pieter van Woensel op het laatst 
van zijn leven in Den Haag woont en daar ook sterft, kan zijn verschijning aan het hof van Lodewijk Napoleon, 
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104    Hoofdstuk 3 Amurath ontmaskerd

hoveling’ speelt.9 Het betreft hier weliswaar een apocriefe anekdote,10 maar het beeld 
dat eruit oprijst, wordt wel ondersteund door de nadruk die Van Woensel in de hoe-
danigheid van Amurath-Effendi in De Lantaarn legt op zijn zonderlinge karakter. De 
uitspraak ‘’t Mijne is ’t singuliere’, die Amurath in De Lantaarn voor 1792 doet, vormt 
het voorbeeld bij uitstek van dit benadrukken van de eigen excentriciteit.11 Het excen-
trieke imago van deze achttiende-eeuwer lijkt aldus niet louter een kwestie van per-
ceptie, maar ook van bewuste zelfrepresentatie.

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

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

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

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

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

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

Arts zonder grenzen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Excentriekelingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De paradoxale buitenstaander

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

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

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

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

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

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

142 Zie hoofdstuk 2, paragraaf ‘Nieuw licht’.

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

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

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

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

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

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

Afb. 28   Pieter van Woensel, De waarheidsdienaar (2). 1800. Ets, 85 x 120 mm. De bij-lichter, 
tegenover p. 193b. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 
62 6667.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   128 25-11-13   10:22



De paradoxale buitenstaander    129

se Rijk is geweest en zijn best doet de portretten zo authentiek mogelijk te maken.147 
Men spreekt in deze jaren van een ware ‘turkomanie’. De Turk blijft daarbij nog altijd 
staan voor het exotische, maar vormt dus tegelijk een vertrouwde verschijning bin-
nen de laat-achttiende-eeuwse cultuur.148 Dit gegeven relativeert de excentriciteit van 
de persona Amurath enigszins. Zeker, de auteur profileert zich met deze persona als 
exotisch, als een buitenstaander, maar gezien de populariteit van portretteringen à 
la turque in zijn tijd is dit een vertrouwd exotisme. Van Woensel toont zich hiermee 
een outsider, maar laat tegelijk zijn kennis van toenmalige culturele conventies zien, 
waaruit dan juist weer zijn ‘insiderschap’ blijkt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afb. 30-a   Detail van afbeelding 30.
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Evenals de rol van lijdende waarheidsdienaar is ook die van observerende toeschou-
wer in het geval van Amuraths Lantaarn paradoxaal. Dat blijkt vooral als we de stap 
maken van de geconstrueerde wereld van het vertoog van de Turkse ‘kwakzalver-ge-
neesheer’173 naar de buitentekstuele werkelijkheid, waarbinnen dit geschrift het pro-
duct is van de historische figuur Pieter van Woensel. Van Woensel is, zo bleek eerder 
in dit hoofdstuk, iemand die zich graag als excentriekeling profileert, maar die tege-
lijk aanschurkt tegen het centrum van de bestuurlijke macht, via zijn goede contacten 
met Joan Hendrik van Kinsbergen en Rutger Jan Schimmelpenninck. Als marinearts 
is hij het grootste deel van zijn leven in overheidsdienst. Als geheim agent in St. Pe-
tersburg in de jaren 1796-1997 behartigt hij actief de belangen van de Bataafse over-
heid. Hij is dus een deelnemer aan het politieke gebeuren van zijn tijd, of hij dat nu 
wil of niet. Als auteur kan Van Woensel nog wel op een zekere onafhankelijkheid bo-
gen, aangezien hij geen broodschrijver is, maar kijken we meer in het algemeen naar 
zijn positie in de publieke ruimte dan is de situatie gecompliceerder. De maker van 
De Lantaarn heeft de Nederlandse staat als broodheer, zij het in de relatief vrije func-
ties van scheepsarts en spion. Hij is weliswaar geen hardcore-ambtenaar, zoals Paape 
vanaf 1798 wordt, maar strikt genomen gaat achter het masker van Amurath toch een 
overheidsdienaar schuil.

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

173 Zie hiervóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’.
174 De Lantaarn voor 1792: 143-147.
175 De Lantaarn voor 1800: 148-152.
176 Zie bijv. ‘Van de vrijheid’ (De Lantaarn voor 1796: 78-81), ‘De tegenwoordige Gelijkheid Eene groote On-
gelijkheid’ (De Lantaarn voor 1798: 85-86) en ‘Is mijne natie geschikt voor eene Volks-regeering?’ (Idem, 87-94)
177 René Bakker gaat nog verder. Uit Van Woensels teksten in Monitor en de eerste delen van De Lantaarn 
leidt hij af dat de auteur schrijft ‘in dienst van de stadhouderlijke propaganda’. (Bakker 2008: 135) Die karakte-
risering is om meerdere redenen dubieus. Ten eerste is Monitor bepaald niet zo pro-stadhouderlijk als Bakker 
het doet voorkomen. (Zie hiervóór) Ten tweede zijn de teksten van Van Woensel veel te dubbelzinnig en iro-
nisch om als echte propaganda te kunnen gelden. Dat hij subsidie zou krijgen vanuit kringen rondom het hof 
voor zijn Lantaarn lijkt me eerder een bakerpraatje, in de wereld gestuurd door mensen die zijn scherpe pen 
niet kunnen waarderen, dan dat het op feiten gebaseerd is. Zie verder hoofdstuk 5 over de kritische receptie van 
De Lantaarn in de eigen tijd.
178 Vgl. De Lantaarn voor 1798: 72-73.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   135 25-11-13   10:22



136    Hoofdstuk 3 Amurath ontmaskerd

van de vragen van bekenden, die wilden weten ‘“is de man vleesch of visch?”’179 Om 
die vraag te beantwoorden gebruikt hij onder meer de metafoor van de staat als ge-
bouw en stelt: ‘Schoon nu overtuigd van onze politieke armzaligheid [vóór 1795, I.N.], 
oordeelde ik voor mij ’t raadzamer in dit Staatsgebouw vol van servituuten180 voorte-
slenteren, dan ‘er veel aan te peuteren, uit vreeze van verpletterd te worden onder de 
afbraak.’181 Met andere woorden: op het oude, bestaande staatssysteem valt heel wat 
aan te merken, maar een revolutie bergt het risico in zich dat het hele systeem implo-
deert en dan zijn we nog verder van huis.

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

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

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

179 Idem, 171.
180 Erfdienstbaarheden. (wnt, lemma: servituut, bet. 1) Ook bet. 2, ‘lastige formaliteiten’, is mogelijk binnen 
de context van dit citaat, maar niet duidelijk is of deze betekenis anno 1798 al bestond.
181 De Lantaarn voor 1798: 172. 
182 Over de moderate Verlichting en haar verhouding tot de radicale (Franse) Verlichting, zie verder Velema 
1993: 6-80.
183 Over Luzac als representant van het verlicht conservatisme, zie eveneens Velema 1993. Over zijn concrete 
sociale inbedding als intellectueel en boekverkoper, zie Van Vliet 2005.
184 Vgl. Prud’homme van Reine 1990: 486-487.
185 Zie hoofdstuk 2, subparagraaf ‘Wildzang’.
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De geschiedenis van satire laat zich in belangrijke mate vatten als een geschiedenis 
van satirici. De namen van Horatius, Juvenalis, Erasmus, Swift en Pope schieten ons 
waarschijnlijk eerder te binnen dan die van hun satirische werken. Ondanks het feit 
dat er ook veel anonieme satire bestaat, vormt de persoon van de satiricus aldus een 
factor van belang in het functioneren van satire. De casus Van Woensel bewijst dit 
evenzeer. 

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

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

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

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

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

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