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4 Parasieten
   Mediaal spel en parodie in toverlantaarns 

en Lantaarn

Introductie

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

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

1 http://www.speld.nl/2008/09/25/willem-van-oranje-was-bekeerde-moslim/ 
2 http://www.speld.nl/disclaimer/
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140    Hoofdstuk 4 Parasieten

terlijke citaten van de geïnterviewde. De imitatie van deze stijl is mede wat het artikel 
grappig maakt. Mensen die regelmatig een krant lezen of reguliere nieuwswebsites 
bekijken, herkennen de stijl en kunnen hem lezen als een parodie op hoe journalis-
ten hun nieuws brengen.3

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

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

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

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

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

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

Visueel kermisvermaak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Knooppunt Amurath

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

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

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

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

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

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

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

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

Afb. 34   Pieter van Woensel, 
De wakkere haan. 1792. Ets, 
122 x 85 mm. De Lantaarn 
voor 1792, tegenover p.  1. 
Exemplaar Bijzondere Col-
lecties, Universiteit van Am-
sterdam, OTM: OK 62 6664.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   155 25-11-13   10:22



156    Hoofdstuk 4 Parasieten

In de tweede helft van de achttiende eeuw wordt het genre echter in toenemende 
mate gebruikt door aanhangers van de Verlichting, die de gereformeerde dogmatiek 
vervangen door een meer verlichte en patriottische boodschap.91 Het hoogtepunt en 
tevens bekendste voorbeeld van die trend binnen de Nederlandse context vormt het 
Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandse jeugd uit 1781, net als de voornoemde ver-
lichte almanak het werk van J.H. Swildens.92 Ook via de referentie aan het haneboek 
plaatst De Lantaarn zich aldus binnen het vertoog van de laat-achttiende-eeuwse Ne-
derlandse opvoedingscultus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parasitisme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imitatie als cultuurkritiek

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

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

147 De term mimicry is oorspronkelijk afkomstig uit de evolutionaire biologie, maar binnen de cultuurweten-
schappen tegenwoordig vooral bekend binnen de context van de postkoloniale theorie. De Indiaas-Amerikaan-
se literatuurwetenschapper Homi K. Bhabha, hoogleraar aan Harvard University en een prominente vertegen-
woordiger van die theorie, introduceerde het concept mimicry in het postkoloniale vertoog. (Zie m.n. Bhabha 
1994) In het vervolg gaat het mij echter specifiek om het gebruik van de term in de speltheorie van Roger Cail-
lois uit 1958, waarop George Test zijn idee van satire als spel baseert. De context van de postkoloniale theorie 
blijft verder buiten beschouwing.
148 Zie hiervóór hoofdstuk 1, paragraaf ‘Amusement als wapen’.
149 Test 1991: 130-132.
150 Idem, 132.
151 Het concept parodie werd hiervoor in de introductie van dit hoofdstuk reeds uitgewerkt.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   165 25-11-13   10:22



166    Hoofdstuk 4 Parasieten

spot en humor met zich meebrengt.152 In die zin doet de formule in drukvorm geen 
afbreuk aan het fysieke origineel. De geschriften stellen de situatie hooguit lachwek-
kender voor dan hij in werkelijkheid is; ze overdrijven. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

154 Kloek en Mijnhardt melden dat in 1800 80% van de bruidegommen onder hun trouwakte een geschreven 
handtekening zet en 60% van de bruiden. (Kloek & Mijnhardt 2001: 81) Als we dit gegeven beschouwen als een 
goede indicatie van de alfabetiseringsgraad, dan is dus op dat moment in Nederland nog ongeveer een vijfde van 
mannen en ruim een derde van de vrouwen analfabeet. 
155 Vgl. Van Sas 2004: 198. Hij spreekt in dit verband van mensen die ‘zoals dat zo mooi heette, “wat te ver-
liezen hadden”.’
156 Vgl. Jongenelen 2008b: 35.
157 Dit imago blijkt met name uit de manier waarop de kermis in de vroegmoderne tijd wordt afgebeeld op 
schilderijen. Zie daarover verder Dominicus-Van Soet 2002. Ook de hiervoor besproken Boerekermis van Lukas 
Rotgans toont de kermis als een volks, plat gebeuren.
158 Vgl. ook de reconstructie van de gang van zaken rond de Lanterne magique of toverlantaern en Hoefnagels 
tegenschriften in reactie daarop van Ton Jongenelen: Jongenelen 2008a, m.n. 125-128.

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   167 25-11-13   10:22



168    Hoofdstuk 4 Parasieten

cultus. Hij wekt de suggestie dat ook zijn Lantaarn bedoeld is om zowel de opgroei-
ende als de volwassen burger van de Bataafse Republiek te onderwijzen en zo de ver-
volmaking van de Verlichting van de natie naderbij te brengen. De referentie aan de 
Verlichting door middel van de titel Lantaarn159 en de plaatsing van een artikel als ‘Na-
tionaale Opvoeding’ bevestigen deze insteek van de auteur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusie

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

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

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

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

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

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

169 Over imitatio, zie hiervóór de inleiding. Voor een goede inleiding op het verschijnsel van de emblematiek, 
zie Porteman 1977.
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