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5 Wat satire vermag
  De receptie van toverlantaarns en Lantaarn

Introductie

Zelden wordt satire bestudeerd vanuit het perspectief van de ontvanger. Traditioneel 
formalistisch-retorisch onderzoek1 naar satire besteedt weliswaar aandacht aan de 
manier waarop de lezer wordt aangesproken in een satirische tekst, maar laat de con-
crete lezer zelf verder buiten beschouwing.2 De Amerikaanse communicatieweten-
schapper Charles R. Gruner is een van de weinigen die wel naar die concrete lezer 
gekeken heeft.3 Van de jaren ’60 tot en met ’80 heeft hij een reeks experimenten uit-
gevoerd naar de uitwerking van (contemporaine) satire op individuele respondenten. 
Aan zijn onderzoek zitten echter wel problematische kanten. Zo gaat hij uit van de 
veronderstelling dat satire een vorm van overtuigingskunst is.4 Op basis van die ver-
onderstelling richt zijn onderzoek zich volledig op de vraag in hoeverre satire in staat 
is de lezer succesvol van een standpunt te overtuigen. De geslaagdheid van een sati-
re wordt afgemeten aan zijn overtuigingskracht. Daardoor is er minder ruimte voor 
de dubbelzinnigheid en het open karakter dat satire vaak ook heeft.5 Dat het met die 
overtuigingskracht in de meeste van Gruners experimenten tegenvalt, wekt vervol-
gens geen verbazing.6 Hiernaast beperkt zijn onderzoek zich tot het effect van satire 
op individuen, waardoor de sociale werking van het verschijnsel, zoals de reacties van 
publieke instanties als de overheid of de kerk, buiten beeld blijven, terwijl juist die 
politieke en maatschappelijke reacties vaak erg veelzeggend zijn. Verschillende satiri-

1 Over de formalistisch-retorische lijn binnen het satireonderzoek, zie hiervóór de inleiding.
2 Voorbeelden van studies waarin de lezer/ontvanger als retorisch construct binnen het satirische werk aan 
bod komt zijn Highet 1962, Kernan 1965 en Paulson 1967. Dat deze studies zich in hun analyse beperken tot de 
satire zelf valt te verklaren vanuit de achtergrond van de auteurs in het Amerikaanse New Criticism, dat uitgaat 
van een werkimmanente benadering van literatuur. (Zie verder hiervóór de inleiding) Connery en Combe spre-
ken in hun overzicht van het satireonderzoek in de twintigste eeuw wel van ‘current reader-response analyses of 
satire’ en ‘reception theory’ als ‘a promising means of exploring issues originally raised through rhetorical ana-
lyses of satire’, maar zij noemen daarbij geen concrete voorbeelden, behalve de studie van Stanley Fish naar John 
Miltons Paradise Lost uit 1967, maar die betreft geen satire. (Connery & Combe 1995: 10)
3 Zie voor een samenvatting van Gruners onderzoeksresultaten door de jaren heen het paper dat hij presen-
teerde op de Annual Meeting van de Speech Communication Association in 1992: Gruner 1992.
4 De titel van zijn paper luidt dan ook ‘Satire as Persuasion’.
5 Vgl. Griffin 1994: 4-5 en hiervóór hoofdstuk 2.
6 Gruner constateert op basis van zijn experimenten dat satire overtuigend kan zijn voor lezers, maar alleen 
als de respondenten de serieuze achterliggende these (de geïntendeerde kritische boodschap) begrijpen. Vaak 
wordt satire echter niet begrepen, in elk geval niet door de studenten die aan onderzoeken hierover meededen. 
(Gruner 1992: 6-7) Gruner gaat er hier vanuit dat er bij satire steeds sprake is van een serieuze achterliggende 
these, wat maar zeer de vraag is. Het vertrekpunt van zijn experimenten is daarmee wat ongelukkig.
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Introductie    173

sche uitingen ontlenen juist hun grote bekendheid aan de (heftige) manier waarop ze 
ontvangen werden of worden. 

Het pamflet A modest proposal for preventing the children of poor people from being a bur-
den to their parents or country, and for making them beneficial to the public van Jonathan 
Swift uit 1729 vormt in dit verband een bekend voorbeeld.7 In dit pamflet betoogt de 
auteur dat de Ierse bevolking, die op dat moment kampt met grote armoede, zijn kin-
deren zou moeten verkopen als voedsel aan rijke heren en dames. Swift voegt daarbij 
onder meer een lijst met suggesties over hoe men de kinderen het lekkerste zou kun-
nen bereiden. Sommige contemporaine lezers hebben niet door dat Swifts voorstel 
ironisch bedoeld is en reageren geschokt.8 Het geval van Swifts A modest proposal laat 
zien dat een satire gemakkelijk tot spraakverwarring kan leiden, omdat de grens tus-
sen serieus en niet-serieus, gemeend en niet-gemeend onduidelijk is.9 Van een derge-
lijke spraakverwarring lijkt eveneens sprake te zijn geweest bij de ontvangst van de Mo-
hammedcartoons uit 2005, die als spotprenten verschijnen in een Deense krant, maar 
in de Arabische wereld als serieuze aanvallen op de islam worden geïnterpreteerd.10

Voor de beperkte aandacht die de receptie van satire in het onderzoek doorgaans 
krijgt, is wel een verklaring te geven: de informatie hierover is, zeker in het geval his-
torische casussen, beperkt of zelfs volledig afwezig. Een onderzoeker van de Deense 
cartooncrisis kan gebruik maken van internetfora en online geplaatste video’s om de 
receptie van deze satire te reconstrueren. Van een zo nauwkeurige reconstructie van 
de ontvangst van een satirisch werk kan in het geval van A modest proposal of enige 
andere satire van voor de laatste eeuwwisseling geen sprake zijn. Wel beschikken we 
meestal nog over receptiedocumenten: contemporaine reacties op een satire uit an-
dere gedrukte bronnen of overgeleverde brieven, archivalisch materiaal over oplages 
en verspreiding en reacties in de vorm van artistieke navolgingen. In het geval van de 
meer controversiële gevallen is tevens de nodige juridische informatie overgeleverd, 
in de vorm van gerechtelijke uitspraken die motiveren waarom de betreffende satire 
volgens de heersende normen de wet overtreedt. Op basis van dit soort gegevens is 
een weliswaar incompleet maar toch zinnig beeld te schetsen van de publieke receptie 
van concrete satirische casussen. 

Ook in dit proefschrift heeft de nadruk tot nog toe vooral op de vorm en inhoud van 
de satire zelf gelegen. De interpretaties van de toverlantaarns en De Lantaarn die ik in 
het voorgaande heb uitgewerkt, zijn in de eerste plaats gebaseerd op een gedetailleer-
de analyse van deze bronnen en de plaatsing van de bronnen in verschillende culture-
le en mediale tradities. In dit laatste hoofdstuk verlaat ik dit brongerichte perspectief 
en concentreer ik me op de reacties die het werk van Henrik Sterck, Klaas Hoefnagel 

7 Voor een moderne uitgave van deze tekst, inclusief annotaties, zie Swift 1984: 492-499. Zie over deze tekst 
ook Booth 1974: 105-120, die specifiek op het ironische aspect van deze tekst ingaat.
8 Vgl. Griffin 1994: 154-155. Zie over het werk van Swift verder Fox 2003.
9 Dat die grens in het specifieke geval van A modest proposal inderdaad onduidelijk is, betoogt Dustin Griffin 
in zijn hoofdstuk over satire als ‘inquiry and provocation’. Hij gaat daar in tegen de visie van Wayne Booth op 
deze tekst, die hem ziet als een schoolvoorbeeld van stabiele ironie. (Booth 1974: 105-120) Volgens Grifin is de 
ironie in A modest proposal juist instabiel. (Griffin 1994: 66-67)
10 Zie hiervóór de inleiding. De Mohammedcartoons vormen een van de weinige voorbeelden van satire die 
vooral door sociale wetenschappers is onderzocht en (vrijwel) niet door geesteswetenschappers. 
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174    Hoofdstuk 5 Wat satire vermag

en Pieter van Woensel heeft opgeroepen en op de sporen die hun satire heeft nagela-
ten in het publieke domein, in de eigen tijd en daarna.

In mijn bespreking van de receptie van de toverlantaarns uit de jaren 1780 ener-
zijds en De Lantaarn van Amurath-Effendi anderzijds leg ik verschillende accenten. 
Die verschillen hangen samen met de afwijkende contexten van verschijnen die voor 
deze twee casussen gelden. De toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel maken deel 
uit van een grote golf aan schotschriften die begin jaren 1780 de Nederlandse markt 
overspoelt. De receptie van deze toverlantaarns is moeilijk te scheiden van die van het 
andere blamerende drukwerk dat in deze jaren van de persen rolt. Daarom zal in mijn 
behandeling van hun ontvangst de nadruk liggen op de meer algemene vraag welke 
rol schotschriften spelen binnen het publieke domein in de late achttiende eeuw, in 
Nederland en daarbuiten. In het geval van De Lantaarn is wel een sterkere op zich-
zelf staande receptie waarneembaar. Het vierde deel van Amurath-Effendi’s reeks, De 
Lantaarn voor 1800, wordt getroffen door een verschijningsverbod. Dat verbod, dat ge-
zien de relatieve mildheid van deze satire opmerkelijk genoemd kan worden, vormt 
het uitgangspunt van mijn bespreking van de ontvangst van dit werk in zijn eigen 
tijd. Hoe valt dit verbod te verklaren? Zijn er specifieke aanjagers van dit verbod aan 
te wijzen? In de negentiende eeuw verwerven De Lantaarn en zijn auteur een beschei-
den roem. Over Van Woensel verschijnen verschillende biografische artikelen, onder 
meer van de befaamde criticus Cd. Busken Huet. Over het algemeen is de toon van 
die stukken lovend. Verder zijn er enkele journalistieke navolgingen van De Lantaarn 
bekend. Vanwege deze gegevenheden krijgt de receptie van De Lantaarn in de ne-
gentiende eeuw aparte aandacht. Waarom weten dit werk en zijn auteur de aandacht 
van cultuurbeschouwers zolang vast te houden? Wat ‘heeft’ Van Woensel dat Henrik 
Sterck en Klaas Hoefnagel niet hebben?

De achterliggende gedachte van deze detailschets van de receptiegeschiedenis van 
mijn casussen is dat deze ons in staat stelt concreter zicht te krijgen op de rol en het 
belang van satire in het publieke domein. Satire heeft van oudsher de naam een iet-
wat marginaal verschijnsel te zijn, dat vanwege zijn vele referenties aan de actualiteit 
al snel gedateerd raakt en vanwege zijn inbedding in het domein van het komische 
nooit helemaal serieus genomen kan worden.11 Het feit dat er diverse satirische wer-
ken bestaan die al eeuwenoud zijn en nog steeds beroemd, zoals de Lof der Zotheid, 
Gulliver’s travels en Candide, en dat verschillende satiren in staat zijn gebleken om 
voor publieke beroering te zorgen, zoals de Deense Mohammedcartoons, geeft aan 
dat die lezing van satire als slechts een aardigheid, van voorbijgaande aard en vooral 
bedoeld om te lachen, het fenomeen tekort doet. Wat satire nu wel precies vermag, 
blijft intussen onduidelijk. De analyse van de receptie van de toverlantaarns en De 
Lantaarn probeert deze onduidelijkheid – in elk geval voor wat betreft deze specifieke 
gevallen – weg te nemen.

11 Over het aspect van de referentialiteit van satire en hoe onderzoekers hier in de loop der tijd mee om zijn 
gegaan, zie verder Griffin 1994: 115-132. Vgl. voorts de uitspraak van Gilbert Highet aan het begin van zijn stu-
die The anatomy of satire: ‘Satire is not the greatest type of literature. It cannot […] rival tragic drama and epic 
poetry.’ (Highet 1962: 3) Hieruit blijkt dat satire, in elk geval voor een New Critic als Highet, altijd enigszins 
minderwaardig blijft aan serieuze genres als het epos en de tragedie, hoewel de auteur ook meteen daarop stelt: 
‘Still, it is one of the most original, challenging, and memorable forms.’
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De politiek van het delegitimeren

De receptie van de toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel is vanuit verschillende per-
spectieven te benaderen. In de eerste plaats is er het commerciële perspectief. Zoals 
ik in hoofdstuk 1 al aangaf worden geschriften zoals die van Sterck en Hoefnagel niet 
in de laatste plaats uitgegeven om geld te verdienen. De auteurs zijn broodschrijvers 
en moeten leven van de pen, de drukkers en boekhandelaars moeten hun zaak draai-
ende houden. Vanuit dit perspectief kan met name de Lanterne magique of toverlan-
taern van Henrik Sterck met zijn twintig afleveringen als een succesverhaal gelden.12 
Zowel schrijver als uitgever nemen natuurlijk wel een risico wanneer ze een dergelijk 
blamerend geschrift publiceren. In juridische zin maken ze zich kwetsbaar voor ver-
volging.13 In economische zin kan een schotschrift op termijn ook een inkomstender-
ving opleveren, wanneer het publiek zich tegen de makers keert en ze daardoor min-
der afzet hebben.14 Dergelijke risico’s hebben figuren als Sterck, Van Goens en Kraefft 
(de uitgever van de Lanterne magique) er echter niet van weerhouden dit soort lectuur 
op de markt te brengen.

Een tweede perspectief om de receptie van de toverlantaarns te benaderen is dat van 
de concrete reacties. Inhoudelijke opmerkingen over deze geschriften heb ik in de ei-
gen tijd nergens aangetroffen, recensies evenmin.15 Wel kunnen we spreken van ar-
tistieke receptie. Wanneer Klaas Hoefnagel Le nouveaux lanterne magique in de markt 
zet als een expliciete tegenreactie op het tijdschrift van Henrik Sterck, is er sprake van 
dergelijke receptie: Hoefnagel laat zien dat hij het werk van Sterck heeft gelezen door 
een antwoordgeschrift te produceren.16 De reeds behandelde toverlantaarns en rare-
kieks van Hoefnagel vormen overigens niet zijn enige artistieke antwoorden op de 
Lanterne magique. Ook het pamflet De door het infaame pasquil, geintituleerd Lanterne 

12 Daarbij dient wel aangetekend te worden dat bekend is dat R.M. van Goens voor de drukkosten van de 
Lanterne magique garant staat. (Archief Van Goens, rekening van J. Rogatsnik aan Bennet en Hake wegens de 
Ouderwetse Nederlandsche Patriot en de Lanterne magique (handschift kb, sign F 3: B 112)) Dat maakt de ‘com-
merciethese’ op dit tijdschrift slechts ten dele van toepassing. Het is mogelijk dat er afleveringen blijven ver-
schijnen, terwijl de vraag ernaar al gestopt is. Het lijkt echter wat onwaarschijnlijk dat Van Goens geld zou blij-
ven steken in een tijdschriftonderneming die geen succes is, dus er moet toch ook wel een zekere mate van 
populariteit zijn geweest.
13 Zie over dit juridische aspect ook de studie van Jongenelen Van smaad tot erger (1998), over Amsterdamse 
boekverboden tussen 1747 en 1794. Zie tevens het hoofdstuk over censuur dat Joop Koopmans schreef voor de 
bundel Achter slot en grendel (2002).
14 Er is in zo’n geval sprake van een boemerangeffect: het publiek dat de lasterlijke uiting recipieert, kiest de 
kant van de belasterde, waarmee de laster als een boemerang terugslaat op degene die hem uit. (Vgl. Kaplan 
1997: 27)
15 Er wordt nog wel naar de Lanterne magique verwezen in Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Pad-
denburg (1783), een pleitrede die de Utrechtse advocaat Adriaan Hoevenaar schreef ter verdediging van Pieter 
’t Hoens Post van den Neder-Rhijn en die in gedrukte vorm is uitgegeven bij Van Paddenburg. De ‘schandelyke 
libelleuse Lanterne Magique’ wordt hierin slechts terloops genoemd om aan te geven dat de orangisten, in het 
bijzonder R.M. van Goens, qua vuilspuiterij en gestook de echte boosdoeners zijn en ’t Hoens Post in dit opzicht 
geen blaam treft. (Pleydoye, 124)
16 Om hierover geen misverstand te laten bestaan, vermeldt Hoefnagel in de titel van zijn tegenschrift expli-
ciet op wie hij reageert: deze nieuwe toverlantaarn vertoont ‘zeer duidelyk, veele interessante zaaken welke van 
sneog den savojaar, niet heeft durven vertoonen’. ‘van sneog’ is dus Van Goens, degene die Hoefnagel op dat 
moment verantwoordelijk houdt voor het schrijven van de Lanterne magique. (Zie verder hoofdstuk 1, subpara-
graaf ‘Kyke maar rekt ute’)
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176    Hoofdstuk 5 Wat satire vermag

magique of toverlantaern, zeer zwaar gehoonde steeden Schiedam en Leiden (1782), waarin 
Hoefnagel het opneemt voor de bevolking van de genoemde steden, die in aflevering 
2 van de Lanterne magique bespot wordt, kan als zodanig gelden.17 Vanuit dit perspec-
tief komt wederom vooral de Lanterne magique als het grootste succesverhaal uit de 
bus. Het tijdschrift van Sterck weet Hoefnagel te verleiden tot verschillende tegenpe-
riodieken, die evenwel nooit een lang leven beschoren zijn. De casus van de toverlan-
taarns is in dit opzicht atypisch. Waar in algemene zin de patriotten op het gebied van 
de (periodieke) pers in de jaren 1780 op de eerste hand zitten en de orangisten vooral 
een volgende rol hebben,18 geldt hier juist het omgekeerde.

Ten derde kan de receptie van de toverlantaarns ook beschreven worden vanuit het 
perspectief van de politieke gevolgen die deze geschriften hebben gehad. Het aftre-
den van R.M. van Goens in 1783 als bestuurder in Utrecht naar aanleiding van de las-
tercampagne die onder meer via de toverlantaarns van Hoefnagel tegen hem gevoerd 
wordt, is te zien als een voorbeeld van een dergelijk politiek gevolg en daarmee als een 
aanwijzing dat aan schotschriften zoals de toverlantaarns een zekere maatschappelijke 
impact valt toe te schrijven.19 Het is specifiek dit perspectief van de (mogelijke) maat-
schappelijke impact van de toverlantaarns dat ik in het vervolg centraal wil stellen.

De geschriften van Sterck en Hoefnagel vormen onderdeel van de persstrijd tussen 
patriotten en orangisten, die in het najaar van 1782, wanneer de eerste Lanterne ma-
gique van de persen rolt, inmiddels al behoorlijk hoog opgelopen is.20 Binnen het ka-
der van die strijd functioneren zowel de orangistische als de patriotse toverlantaarns 
als anti-propaganda: ze verdedigen de eigen partij door vertegenwoordigers van de 
tegenpartij op persoonlijke gronden in diskrediet te brengen. Die functie van anti-
propaganda delen ze met vele andere vlugschriften uit de vroegmoderne tijd, zoals ik 
in hoofdstuk 1 al liet zien. Op politieke conflictmomenten in de Republiek, zoals de 
Bestandstwisten van 1618-1619, het Rampjaar 1672 en het Doelistenoproer van 1747-
1748, wordt blamerende satire in pamfletvorm door de strijdende partijen ingezet als 
retorisch wapen.21 Alleen al het feit dat dit gebeurt, geeft aan dat men aan die satire 
een zekere macht toekent. Een geval als dat van de voornoemde Van Goens, of eerder 
in 1672 van de gebroeders De Witt, laat zien om wat voor soort macht het hier gaat.22 
Als negatieve verhalen over personen maar vaak genoeg herhaald worden, raken ze 
ingesleten in de publieke beeldvorming en krijgen ze op den duur een zeker waar-

17 Dit pamflet van Hoefnagel is opgenomen in de Knuttelcatalogus, onder nr. 20127. In de betreffende afle-
vering van de Lanterne magique wordt het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur John Adams aan Schiedam, 
Leiden en Amsterdam beschreven. De Lanterne magique heeft geen goed woord over voor het enthousiasme 
waarmee deze man door de bewoners van die steden was binnengehaald. De orangisten zijn namelijk tegen de 
onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, omdat die nadelig is voor hun bondgenoot Engeland. De patriotten 
zijn juist voor deze onafhankelijkheid.
18 Vgl. Van Wissing 2008: 12-14.
19 Over de lastercampagne tegen Van Goens en hoe de toverlantaarns van Hoefnagel daaraan hebben bijge-
dragen, zie verder hoofdstuk 1, paragraaf ‘Reputatieschade’.
20 De productie van pamfletten neemt navenant toe vanaf 1778 en beleeft in 1781 zijn hoogtepunt. Daarna 
nemen periodieken in toenemende mate het stokje over. (Van Sas 2004: 209) Klein meldt dat begin 1782 een 
‘ongekende publicatiedrift’ ontstaat in de Republiek. (Klein 1995: 91)
21 Zie voor concrete voorbeelden hiervan hoofdstuk 1, subparagraaf ‘De vroegmoderne pamflettraditie’.
22 Specifiek over de rol van pamfletten bij de moord op de gebroeders De Witt, zie Reinders 2013.
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heidsgehalte, hoe leugenachtig ze in werkelijkheid wellicht ook zijn. Waar rook is, is 
immers vuur. Wie het middel van de blamerende satire succesvol weet toe te passen, 
kan zodoende de politieke tegenstander een behoorlijke hak zetten en soms zelfs vol-
ledig uitschakelen.

De studie The devil in the holy water (2010) van de Amerikaanse cultuurhistoricus 
Robert Darnton past dit idee van laster als een effectief middel om de publieke beeld-
vorming te beïnvloeden en daarmee politieke gevolgen te bewerkstelligen toe op de 
situatie in Frankrijk in het laatste kwart van de achttiende eeuw.23 Frankrijk kent reeds 
in de decennia voorafgaand aan de Revolutie van 1789 een bloeiende clandestiene 
schandaalpers, waarvoor naast de Parijse ‘Grub Street scene’ met name een kolonie 
gevluchte Franse broodschrijvers in Londen een belangrijke rol speelt, die hun las-
terlijke geschriften aldaar schrijven en laten drukken en vervolgens naar Frankrijk 
smokkelen.24 Deze Franse schotschriften tonen veel gelijkenissen met de hiervoor be-
sproken voorbeelden uit de Republiek. Bekende figuren uit de wereld van politiek en 
bestuur, zoals koning Lodewijk XVI, zijn vrouw Marie-Antoinette en diverse minis-
ters, worden hierin geblameerd door middel van het openbaren van, al dan niet gefin-
geerde, scabreuze anekdotes uit hun privéleven. De publicaties, variërend van losse 
pamfletten tot vuistdikke schandaalkronieken, gebruiken in hun titel vaak zinsneden 
als ‘La vie secrète de …’ of ‘La vie privée de …’, waarmee ze hun ontmaskerende inten-
tie benadrukken: deze geschriften willen de ‘ware aard’ van de besproken personen la-
ten zien, hun goede reputatie vernietigen.25 Een zelfde soort nadruk op ontmaskering 
is herkenbaar in de toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel, waarin steeds de lage mo-
tieven en slechte eigenschappen van de besproken figuren centraal staan.

Darnton ziet een verband tussen de bloeiende Franse schandaalpers van de jaren 
1770 en 1780 en het uitbreken van de Franse Revolutie. De vele lasterlijke geschrif-
ten over hooggeplaatste personen uit deze periode hebben volgens hem een cumu-
latief effect: door steeds dezelfde belastende anekdotes over de koning en zijn entou-
rage te herhalen, ontstaat er een metanarratief in de publieke beeldvorming, waarin 
de gecorrumpeerde bestuurlijke elite tegenover het moreel zuivere volk staat. Darn-
ton spreekt hier van een ‘negative mythology’, een verhaal waarin de heersende macht 
voor steeds grotere delen van de bevolking de verpersoonlijking vormt van het kwaad 
in plaats van het symbool van wijsheid en goedheid. Die ‘negative mythology’ ver-
zwakt de machtspositie van het zittende staatsbestuur.26 Het op basis van de schot-
schriften ontstane metanarratief van de bestuurlijke elite als een gecorrumpeerde en-
titeit delegitimeert haar gezag, aldus Darnton. Die delegitimering draagt er op zijn 
beurt toe bij dat in 1789 de revolutie kan plaatsvinden.27 ‘Of course’, zo stelt Darn-
ton, ‘other factors like the price of bread and the threat of uncontrollable taxation also 

23 Darnton publiceerde eerder al verschillende studies over clandestiene Franse literatuur in de tweede helft 
van de achttiende eeuw, waarvan The forbidden best-sellers of prerevolutionary France (1996) waarschijnlijk de be-
kendste is. Hier beperk ik mij echter tot de bevindingen die hij doet in The devil in the holy water, dat zich speci-
fiek op het genre van het libel richt.
24 Darnton 2010: 1-3.
25 Idem, 52-53.
26 Idem, 299, 441.
27 Idem, 6-7. 
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whipped up discontent, but the impact of the libels was not limited to the damage in-
flicted on one or two individuals.’28

Dit idee van lasterschriften als mede-veroorzakers van de Franse Revolutie is prik-
kelend, maar niet onomstreden. Historicus Thomas E. Kaiser stelt in een recensie 
van The devil in the holy water dat de blamerende publicaties over de koning en zijn 
getrouwen waar Darnton zich op richt geplaatst moeten worden binnen een veel bre-
dere context van maatschappelijke onvrede over het Ancien Régime. Uitgaande van 
die context valt moeilijk vast te stellen of het nu juist de schotschriften zijn die het 
gezag delegitimeren, of dat ze slechts de uitdrukking vormen van een gevoelen dat 
reeds leefde in de laat-achttiende-eeuwse Franse samenleving.29 Een andere criticus 
van Darnton is de Franse boekhistoricus Roger Chartier. Chartier meent dat Darnton 
in het algemeen in zijn onderzoek naar de late achttiende eeuw in Frankrijk een te 
sterk verband veronderstelt tussen leesgedrag en politiek handelen. Dat iemand een 
lasterschrift leest, wil nog niet zeggen dat hij ook meegaat in de gezagsondermijnen-
de boodschap ervan. Het delegitimerende effect ervan zou dus wel eens beperkter 
kunnen zijn dan Darnton denkt. Ook het feit dat het bereik van het soort geschriften 
dat Darnton analyseert vaak slechts beperkt lijkt te zijn geweest, vindt Chartier pro-
blematisch.30 Het onderzoek dat José de Kruif deed naar de Haagse leescultuur in de 
late achttiende eeuw ondersteunt deze kritiek. Uit De Kruifs onderzoek blijkt dat men 
in het gemiddelde huishouden in die tijd voornamelijk religieuze werken leest. Ver-
lichte filosofische werken ontbreken hoegenaamd in de privécollecties, evenals poli-
tiek controversiële en pornografische titels.31 Dat gegeven relativeert het belang van 
politieke geschriften, in pamfletvorm of anderszins, voor de publieke meningsvor-
ming, al moet daarbij wel de kanttekening geplaatst worden dat de boedelinventaris-
sen waarop De Kruif deze conclusie voor een belangrijk deel baseert, niet de beste 
bron zijn om het bereik van pamfletten na te gaan, aangezien dit soort drukwerk in 
de regel niet tot het ‘vaste’ boekenbezit gerekend wordt en veeleer binnen de context 
van de orale (straat)cultuur functioneert.32

Die orale cultuur komt wel aan bod in de studie Geletterde levens van Jeroen Blaak 
uit 2004, die gaat over het lees- en schrijfgedrag van gewone Nederlandse burgers in 

28 Idem, 441. In de jaren na de Revolutie verdwijnt de laster overigens niet, maar krijgt hij wel een andere 
functie volgens Darnton. Nu zijn het de verschillende facties en splinters in de politieke arena die schotschrif-
ten gebruiken om elkaar te bevechten, wederom door een negatief metanarratief over elkaar te creëren. (Idem, 
224-253, 422-438)
29 Kaiser 2011: 655. Dit is overigens een punt dat Darnton zelf ook onderkent. Volgens hem is laster in het 
laat-achttiende-eeuwse Frankrijk echter zo alomtegenwoordig dat het onwaarschijnlijk is dat deze geen effect 
zou hebben op de publieke beeldvorming. (Darnton 2010: 437)
30 Zie voor de kritiek van Chartier op het werk Darnton en zijn kijk op de rol van drukwerk voor het uitbreken 
van de Franse Revolutie m.n. Chartier 1996. Ook relevant in dit verband is Chartiers studie Les origines culturelles 
de la révolution française (1990; Engelse vertaling: 1991), waarin hij op zoek gaat naar de sociale en culturele con-
dities die de Franse Revolutie mogelijk hebben gemaakt en dan met name het hoofdstuk met de veelzeggende 
titel: ‘Do Books Make Revolutions?’ (Chartier 1991: 67-91)
31 De Kruif 1999: 263-264. De Kruif concludeert dat slechts een kleine groep een groot en gevarieerd boeken-
bezit heeft. Maar zelfs in deze grote collecties schitteren controversiële (radicaal) verlichte titels door afwezig-
heid.
32 Op de problematische aspecten van de boedelinventaris als bron voor het reconstrueren van historisch lees-
gedrag, gaat De Kruif uitvoerig in hoofdstuk 2 van haar studie, specifiek in paragraaf 7 van dat hoofdstuk. (De 
Kruif 1999: 71-81)
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de vroegmoderne tijd. Om dat gedrag te analyseren, bekijkt Blaak onder meer het 
dagboek van de Amsterdamse klerk Jan de Boer (1694-1764), die daarin opvallend 
veel schrijft over zijn ‘receptie van nieuws door gesprek, handschrift en drukwerk’.33 
Uit De Boers dagboekaantekeningen blijkt dat de receptie van pamfletten in de acht-
tiende eeuw voor een belangrijk deel via de orale weg verloopt: pamfletten worden 
opgeplakt in de openbare ruimte of liggen in de etalage van de boekhandel, waar ze 
vrijelijk (voor)gelezen kunnen worden.34 De boekhandel blijkt niet alleen een plek om 
boeken te kopen, maar ook een plaats waar in het openbaar over politiek wordt gedis-
cussieerd, net zoals dat in het koffiehuis of de trekschuit gebeurt.35 Daarnaast komt 
het regelmatig voor dat aangeschafte pamfletten doorgegeven worden aan vrienden 
of kennissen.36 Het bereik van een pamflet kan zodoende vele malen groter zijn dan 
de oplage- en verkoopcijfers37 doen vermoeden en de beperkte aanwezigheid van dit 
soort drukwerk in overgeleverde inventarissen vormt naar het zich laat aanzien geen 
betrouwbare graadmeter van de relevantie van schotschriften binnen de publieke 
ruimte. De bevindingen van Blaak ondersteunen de these van Darnton niet in directe 
zin, omdat ze betrekking hebben op de Nederlandse situatie. Wel laten ze zien dat de 
concrete sporen die vroegmoderne pamfletten hebben nagelaten in de geschiedenis 
niet alles zeggen over het belang ervan, omdat deze geschriften voor een belangrijk 
deel oraal gerecipieerd worden. 

Los van deze kwestie van het bereik van schotschriften, pleit het voor Darnton dat 
hij zijn verhaal baseert op de analyse van een bijzonder uitgebreid bronnencorpus en 
dat hij in dat corpus tamelijk consequente lijnen weet te ontdekken met betrekking 
tot zijn idee van de ‘negative mythology’. Een zo’n lijn vormt het motief van de sek-
sualiteit. Al in de late zeventiende eeuw vinden we dit motief terug, wanneer de be-
schrijving van seksuele schandalen aan het hof voor pamflettisten fungeert als een 
wapen tegen de cultus van de Zonnekoning Lodewijk XIV.38 Vanaf 1789 is Marie-An-
toinette, de vrouw van Lodewijk XVI, het voornaamste slachtoffer van seksuele laster. 
Aan haar wordt een pathologische lust toegeschreven. Haar seksuele perversie wordt 
bovendien gezien als een bewijs van haar satanische aard.39 Volgens Darnton zien we 
in dit soort geschriften een samengaan van seks en politiek: de schandaalkronieken 
suggereren dat het politieke machtsspel samenhangt met de machtsstrijd rondom ko-
mende en gaande maîtresses aan het hof.40

Meer in het algemeen constateert Darnton dat er in het achttiende-eeuwse Frank-
rijk sprake is van een sterke mengeling van publiek en privaat. Politieke machtscon-

33 Blaak 2004: 168. Het dagboek van Jan de Boer vormt een rijke bron van informatie als het gaat om de vraag 
hoe nieuws in de achttiende eeuw wordt geconsumeerd. Een belangrijk voorbehoud is wel dat De Boer qua 
nieuwsconsumptie zelf een uitzonderingsgeval is, omdat hij zich expliciet als een reporter gedraagt, wiens doel 
het is zoveel mogelijk nieuws te verzamelen.
34 Idem, 209-211.
35 Idem, 188.
36 Idem, 209, 213-214.
37 De gemiddelde oplage van een Nederlands pamflet wordt in de vroegmoderne tijd geschat op 1000-1250 
exemplaren, met uitschieters naar boven van 10.000. (Harline 1987: 21-22)
38 Darnton 2010: 360-374.
39 Idem, 397-421.
40 Idem, 395.
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flicten worden steeds gereduceerd tot een spel rondom persoonlijkheden, publieke 
affaires worden als het product van privézaken gepresenteerd.41 Dit gegeven maakt 
inzichtelijk wat blamerende satire binnen de achttiende-eeuwse context potentieel zo 
politiek relevant maakt. Wie een hooggeplaatste publieke persoon door middel van 
lasterschriften ad hominem aanvalt, delegitimeert daarmee niet alleen de betreffende 
persoon, maar ook de politieke stroming die hij vertegenwoordigt.

Het samengaan van het politieke en het persoonlijke vormt eveneens een centraal 
kenmerk van de Nederlandse toverlantaarns en rarekieks uit de jaren 1780. De patri-
ottenbeweging wordt in de orangistische Lanterne magique of toverlantaern gedelegi-
timeerd door de persoonlijke reputaties van haar vertegenwoordigers onderuit te ha-
len. Andersom proberen de patriotse toverlantaarns het gezag van de Oranjepartij te 
ondermijnen door haar aanhangers neer te zetten als perverselingen en klaplopers. 
Net als in Frankrijk vormt seksualiteit een populair motief.42 Willem van Irhoven van 
Dam, een vooraanstaand Amsterdams patriot, heeft zich volgens de Lanterne magique 
of toverlantaern aan een bordeelbezoek bezondigd en is daarbij door een hoer dronken 
gevoerd.43 De orangistische regent R.M. van Goens wordt een buitenechtelijke affaire 
met de vrouw van de Utrechtse drukker Ten Bosch in de schoenen geschoven, een 
klassiek blaamtopos.44 De toeschrijving van seksueel wangedrag aan iemand lijkt hier 
steeds een morele ontaardheid te impliceren die de politieke ideologie waar de betref-
fende persoon voor staat delegitimeert. De orangistische Lanterne magique of toverlan-
taern creëert zo een negatief beeld van het patriottisme, de patriotse toverlantaarns en 
rarekieks van Hoefnagel creëren een negatief beeld van het orangisme.

Een ander punt waarop de toverlantaarns en rarekieks van Sterck en Hoefnagel en 
de Franse schandaalpers van de late achttiende elkaar raken, betreft de opzet van de 
teksten. In hoofdstuk 1 liet ik zien dat de blameringen in de toverlantaarns en rare-
kieks steeds een vast stramien volgen, zowel qua opzet als qua taalgebruik. Typerend 
is bijvoorbeeld de introductie van een personage met de woorden ‘Daar sie je nou…’, 
van wie vervolgens een beschrijving volgt in een situatie die voor hem ongunstig is: 
dronken, in een bordeel, terwijl hij in elkaar wordt geslagen, et cetera. Qua stijl vallen 
de vele gedachtestreepjes op en de herhaling van een uitroep, zoals ‘foei! foei! foei!’ en 
‘Paf, paf!’45 De beschrijving eindigt doorgaans met een moreel oordeel, bijvoorbeeld 
over Kees Vermijnen: ‘O dien scelm’.46 Of na een beschrijving van Klaas Hoefnagels 
hoerenbezoek: ‘die vuile Hoefnagele!’47 De beschrijvingen van lichtbeelden lijken in 
dit opzicht erg op het genre van de anekdote zoals dat door Darnton wordt herkend 
binnen de achttiende-eeuwse Franse schandaalpers.48 In The devil in the holy water legt 
Darnton uit dat de term anekdote voor achttiende-eeuwers iets anders betekent dan 
voor ons tegenwoordig: 

41 Idem, 5, 428, 437.
42 Zie ook hiervóór hoofdstuk 1, subparagraaf ‘Kyk maar rekt ute’.
43 Lanterne magique 18 (1783): 277-281.
44 Le nouveaux lanterne magique 1 (1782): 4-5.
45 Lanterne magique 1 (1782): 13 en idem 6 (1782): 89.
46 De nieuwmodische patriotsche rarekiek (178?): 9.
47 Lanterne magique 1 (1782): 13.
48 Specifiek over dit genre, zie Darnton 2010: 269-299.
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To us, it suggests a casual story that is likely to be unreliable, as indicated by the expres-
sion “anecdotal evidence.” To Europeans in the eighteenth century, it meant nearly the op-
posite. An anecdote was a solid piece of information but one that had been hidden, that 
needed to be dug up or uncovered or unveiled.49

Een anekdote is dus voor een achttiende-eeuwer een verborgen waarheid die ‘ont-
dekt’ kan worden.50 Op basis van dit gegeven worden anekdotes in de achttiende eeuw 
specifiek geassocieerd met de privélevens van publieke figuren.51 Voordat deze anek-
dotes terechtkomen in schandaalkronieken en andersoortig lasterlijk drukwerk circu-
leren ze vaak al in fysieke zin als losse stukjes papier die door zogenaamde nouvellis-
tes worden verzameld in kroegen en koffiehuizen.52 De schandaalkronieken zelf zijn 
eigenlijk niet meer dan de gedrukte verzameling van al die losse papiertjes. Ze bie-
den een eindeloze opsomming van sappige anekdotes over beroemde figuren, zon-
der dat er sprake is van een verbindende, narratieve lijn.53 Publicaties als de Lanterne 
magique of toverlantaern en De nieuwmodische patriotse rarekiek vertonen in hun opzet 
en stijl opvallende parallellen met zulke schandaalkronieken. Ook hier is geen sprake 
van een doorlopend verhaal, maar van losstaande lichtbeelden die fungeren als (ont-
hullende) anekdotes. Veelzeggend is in dit verband de opmerking die Darnton maakt 
over het karakter van de anekdoteverzamelingen: ‘[T]he text flickered past the reader 
like a magic lantern show’.54

Er zijn echter ook aanmerkelijke verschillen aan te wijzen tussen het functioneren 
van de toverlantaarns en rarekieks in Nederland in de jaren 1780 en de Franse schan-
daalpers tezelfdertijd. In de eerste plaats is de politieke strijd die via het medium van 
het schotschrift wordt uitgevochten in de Franse situatie vooral een verticale strijd 
tussen een absoluut monarchaal gezag en een noodzakelijkerwijs ondergronds ope-
rerend netwerk van pamflettisten. Die laatsten gebruiken het wapen van de blaamsa-
tire om aan de stoelpoten van de zittende machthebbers te zagen. De machthebbers 
beschikken zelf over een aanzienlijke politiemacht en spionnen om deze aanvallen 
te bestrijden.55 In de Republiek is de strijd veeleer horizontaal. De orangisten verte-
genwoordigen als aanhangers van de stadhouder weliswaar de zittende macht en de 
patriotten vormen de oppositie, maar tussen die twee kampen bestaat een veel gro-
ter machtsevenwicht dan in de Franse situatie het geval is. De stadhouder is immers 

49 Idem, 269.
50 Op grond van het wnt valt na te gaan dat de term anekdote in het Nederlands in de vroegmoderne tijd ook 
die betekenis van verborgen waarheid heeft. Vgl. de omschrijving bij het lemma anekdote: ‘werd door de geleer-
den gebezigd als benaming van kleine historische bijzonderheden, vermaarde personen betreffende, die men 
in het licht gaf, en die vroeger onuitgegeven, nog niet bekendgemaakt waren.’
51 Darnton 2010: 270.
52 Idem, 279-282.
53 Idem, 284-285. De bekendste Nederlandse anekdotenverzameling is waarschijnlijk die van de excentrieke 
zeventiende-eeuwse advocaat Aernout van Overbeke, de Anecdota sive historiae jocosae, in vijf delen in hand-
schrift overgeleverd en waarschijnlijk tussen 1672 en 1674 door hem op schrift gesteld. In Van Overbekes anek-
dotes komen soms wel publieke figuren voor, maar bij hem gaat het daarnaast ook vaak om meer anonieme 
moppen. Zie voor een gedrukte versie van zijn anekdotenverzameling de moderne editie Van Overbeke 1991, 
bezorgd door Rudolf Dekker en Herman Roodenburg.
54 Darnton 2010: 286.
55 Over het functioneren van de opiniepers in algemene zin in Frankrijk ten tijde van het Ancien Régime, zie 
verder Farge 1994.
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geen absoluut vorst, maar een dienaar van de Staten-Generaal.56 Bovendien is de Re-
publiek een tamelijk los verbond van gewesten, waar het centrale gezag relatief zwak 
is en daarmee samenhangend de censuur ook minder strikt.57 Wie vanwege het druk-
ken of schrijven van opruiende lectuur wordt verbannen uit een gewest kan zich in 
een ander gewest vestigen en daar doorgaans zonder veel problemen verder publi-
ceren.58 Ten slotte vormen zowel de patriotten als de orangisten geen monolithisch 
machtsblok. Beide partijen zijn samengesteld uit meerdere, soms zeer diverse, maat-
schappelijke groeperingen. Dit maakt een vergelijking tussen de Franse en de Neder-
landse situatie moeilijk.

Een ander verschil vormt het culminatiepunt waar de anti-propaganda in respectie-
velijk Frankrijk en Nederland toe leidt. Darnton beweert dat de hausse aan blameren-
de schotschriften in Frankrijk mede heeft bijgedragen aan het uitbreken van de revo-
lutie in 1789. De strijd tussen patriotten en orangisten culmineert in 1787 (voorlopig) 
in een militaire zege van de Oranjepartij, wanneer de broer van prinses Wilhelmina, 
de vrouw van de stadhouder, met zijn Pruisische troepen orde op zaken komt stellen 
in de Republiek en de patriotse vrijkorpsen het Pruisische geweld niet de baas blij-
ken te kunnen.59 Op het eerste oog lijkt deze orangistische overwinning weinig met 
anti-propaganda en schotschriften van doen te hebben. Het zijn militaire middelen 
die hier de strijd beslissen. Je zou echter ook kunnen stellen dat het grijpen naar der-
gelijke middelen een gevolg is van de zo razend succesvolle patriotse publicistiek, die 
ertoe heeft geleid dat de stadhouder in de strijd om de publieke opinie zodanig in het 
nauw gedreven is dat hem alleen de militaire optie nog rest. 

De hypothese dat blaamsatire er in politiek opzicht toe doet, omdat lasterschriften 
in staat zijn demoniserende metanarratieven te creëren en in stand te houden in de 
publieke beeldvorming, blijft daarmee aannemelijk. De voorbeelden van de hertog 
van Brunswijk en R.M. van Goens laten zien dat lastercampagnes in concrete geval-
len sowieso een relevante rol spelen op het politieke toneel.60 Waar het uiteindelijk 
vooral op aankomt, is dat we aan dit soort geschriften een waarde toekennen die aan-
sluit bij hun pretenties. De Franse lasterschriften uit de jaren 1770 en ’80 zijn poli-
tiek van aard, maar ze hebben doorgaans ook een duidelijk amuserende bijbedoeling. 
Darnton wijst op de puzzels en woordspelletjes die veel Franse libellen hun lezers 
bieden.61 Ook in de toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel speelt het amuseren een 
belangrijke rol, zoals ik in hoofdstuk 1 heb laten zien. Deze luchtige dimensie van de 
achttiende-eeuwse pamfletcultuur moet niet uit het oog verloren worden, maar ont-
kent de politieke betekenis van die cultuur natuurlijk ook niet. Schotschriften tonen 

56 Over de politieke constellatie van de Republiek in de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de dubbele rol van 
de stadhouder als tegelijk dienaar en heer van de staat: Frijhoff & Spies 2000: 97-105.
57 Over censuur in Nederland in de achttiende eeuw: Duke & Tamse 1988, Jongenelen 1998 en Koopmans 
2002. Uit de studie van Jongenelen blijkt overigens dat de censuur in de Republiek in de loop van de achttiende 
eeuw wel toeneemt. Het gewestelijke gezag wordt, in ieder geval in Holland, sterker ten koste van de stedelijke 
macht.
58 Koopmans 2002: 18.
59 Details over de Pruisische interventie staan beschreven in Altena 2012: 247-252.
60 Zie over het voorbeeld van Brunswijk verder Klein 1995: 12-22, en over het voorbeeld van Van Goens hier-
vóór hoofdstuk 1, paragraaf ‘Amusement als wapen’.
61 Darnton 2010: 87-96.
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de tegenstemmen in het publieke debat. Ze leggen protest en verzet bloot en alleen 
dat al kan een reden zijn om ze te vrezen. Wie zo’n geschrift leest, kan hierdoor im-
mers overgehaald worden om mee te gaan in dit verzet. De vrees voor dergelijk ver-
zet zet de Franse autoriteiten ertoe aan de schandaalpers fel te bestrijden en is voor 
de Nederlandse patriotten een reden om een tegencampagne te starten wanneer zij 
vanuit orangistische hoek geblameerd worden.62 De publieke opinie is veranderlijk en 
men neemt liever het zekere voor het onzekere.63

Ironie als provocatie

Het zicht op de contemporaine ontvangst van De Lantaarn van Amurath-Effendi is be-
perkt. Als we afgaan op de woorden van de auteur zelf, wordt zijn werk in ieder geval 
gelezen. Aan het begin van het tweede deel van de reeks schrijft hij:

Niemand, zegt Stobaeus,64 zou praatziek vallen,65 was ’t niet, dat ’er iemand na luisterde. 
Even zo staat ’t geschaapen met ’t boeken-maaken: wie zou ze schryven, zo ze niet gelee-
zen werden? Geene andere verschoning behoeft deeze tweede Lantaarn, zo zy anderzints 
‘er eene behoeft: want ’t Publiek herinnert zich noch, hoe de eerste hem als vernis aan de 
vingers bleef hangen.66

En in het voorwoord van De Lantaarn voor 1800 lezen we: ‘Meenigmaal vroeg men 
mij, ’t scheen met ongeduld: wanneer krijgen we weêr een Lantaarn?’67 Het feit dat 
er van De Lantaarn vijf delen bestaan, verschenen over een periode van negen jaar, 
lijkt deze uitspraken van Amurath over de populariteit van zijn eigen werk te be-
vestigen: kennelijk is er vraag naar dit geschrift, anders zou de uitgave ervan ver-
moedelijk wel eerder gestopt zijn. De suggestie van een van Amuraths criticasters, 
die hierna nog uitvoerig aan bod komt, dat De Lantaarn een propagandablad is, dat 
gesubsidieerd wordt vanuit het stadhouderlijke kamp, weerspreekt dit beeld, maar 
deze aanname is partijdig en wordt te weinig geschraagd door concreet bewijsma-
teriaal om hem te kunnen verifiëren.68 Een aanvullende reden om aan te nemen 
dat De Lantaarn in zijn eigen tijd een zekere mate van populariteit geniet, vormt de 
terloopse opmerking die de Agent van Financiën Alexander Gogel in 1801 in een 

62 De vrees voor de vrijheid van drukpers bij de autoriteiten na de Franse Revolutie wordt uitvoerig behandeld 
in Walton 2009. In deze studie vormt de omslag van een zeer vrije naar een zeer repressieve omgang met die 
vrijheid, die tussen 1789 en 1793-94 plaatsvindt in Frankrijk, het uitgangspunt.
63 Meer over censuur en de omgang met ongewenst drukwerk door de eeuwen heen, in Nederland en in 
Groot-Brittannië, in Duke & Tamse 1987.
64 Joannes Stobaeus (5e eeuw n. Chr.) is een Griekse geleerde die een omvangrijke bloemlezing met citaten 
van meer dan vijfhonderd Griekse schrijvers heeft samengesteld.
65 ‘Praatziek’ definieert het wnt als ‘Overdreven belust op praten’.
66 De Lantaarn voor 1796: v.
67 De Lantaarn voor 1800: v.
68 De suggestie komt van Bernardus Bosch, die hem doet in zijn tijdschrift De burger politieke blixem, waarin 
hij stelt: ‘De Hemel, of Mynheeren de Burgermeesteren weten, (oude styl gesproken) wie de Lantaarn betaald 
heeft.’ (afl. 28 (29 september 1800): 228) De uitspraak ‘oude styl gesproken’ slaat waarschijnlijk op de gewoonte 
onder het Ancien Régime om broodschrijvers in te zetten om politieke oppositie de kop in te drukken.
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brief aan zijn assistent Elias Canneman maakt over een prent uit De Lantaarn.69

Het gegeven dat van De Lantaarn voor 1792 een tweede druk bekend is, wordt ook 
vaak aangehaald om de populariteit van deze uitgave aan te tonen,70 maar dit argu-
ment is problematisch, aangezien het erop lijkt dat van de eerste druk slechts een be-
perkte oplage heeft bestaan. Dat leid ik althans af uit het feit dat vrijwel alle nu nog 
resterende exemplaren van dit deel de aanduiding ‘tweede druk’ op hun titelpagina 
hebben staan71 en er al enkele maanden na het op de markt komen van deze Lantaarn 
geadverteerd wordt voor die tweede druk.72 Dat kan betekenen dat er in eerste instan-
tie maar weinig exemplaren van De Lantaarn zijn gedrukt en er vervolgens vanwege 
de populariteit van het geschrift een tweede druk volgt. Het is echter ook mogelijk dat 
hier sprake is van een verkooptruc, waarbij de uitgever de resterende exemplaren van 
de eerste druk die hij niet kwijt is geraakt heeft voorzien van een nieuwe titelpagina. 
In dat laatste geval zou de gewildheid van het geschrift dus juist tegenvallen.73

De eigentijdse reacties op De Lantaarn die zijn overgeleverd in gedrukte vorm zijn 
voornamelijk negatief. Het weekblad De vraag-al besteedt in 1792 terloops aandacht 
aan De Lantaarn voor 1792. De ik-figuur in dit tijdschrift, de Vraagal, verhaalt van een 
tocht met de Haarlemmer trekschuit, waarin hij een aantal personen van uiteenlo-
pende aard aantreft, waaronder ‘een soort van Heer, kaal en knapjens Haagsche mode, 
wiens oogen vrij verwilderd stonden, en zeer snel en doordringend, doch te gelijk 
nordsch en bitsch van opslag waren’.74 Deze figuur gaat in discussie over het men-
selijk geluk met een welgestelde burgerman. De man met de verwilderde ogen blijkt 
‘een geestdrijver of zwerver’, de burgerman ‘een dweeper’.75 Vooral de zwerversfiguur 
fascineert de Vraagal. Is het misschien Amurath-Effendi, zo vraagt hij zich af.76 Die 
vraag vormt de aanleiding om enige woorden te wijden aan diens Lantaarn voor 1792, 
die zopas op de markt is gekomen. Uit die woorden spreekt geen expliciete afkeuring 
voor dit geschrift, maar wel een zekere meewarigheid. De Vraagal kan niet zo goed 
grip krijgen op De Lantaarn en wat die beduidt. Hij lijkt ook enige vrees te hebben om 
de discussie met Amurath-Effendi aan te gaan. Hij stelt namelijk de retorische vraag 
‘wie zou nogthans met amurath-effendi willen pluishaairen?’77 Uit die vraag spreekt 

69 Zie voor die opmerking Van Leeuwen-Canneman 2009: 22. Aan het einde van hoofdstuk 3 werd deze ver-
wijzing van Gogel naar Amurath meer in detail besproken.
70 Zie bijv. Busken Huet, die stelt: ‘Impopulair is Van Woensel nooit geweest. Zijne jaarboekjes beleefden 
tweede drukken’ (Busken Huet 1863b: 503) en J.J. Wesselo, die meldt dat De Lantaarn voor 1792 ‘zelfs een her-
druk beleeft’. (Van Woensel z.j. [1972]: 19, mijn cursivering, I.N.)
71 Alleen het exemplaar uit de collectie van de Stadsbibliotheek Haarlem (te vinden in het Noord-Hollands Ar-
chief, sign. 68 B 18) betreft geen tweede druk. Alle overige exemplaren van deze Lantaarn die ik in Nederlandse 
bibliotheken of bij antiquariaten ben tegengekomen zijn tweede drukken.
72 Namelijk op 7 september 1792 in de Ommelander Courant.
73 In de veilingcatalogus die na Van Woensels dood wordt opgemaakt van zijn boekenbezit vinden we onder 
de ‘Boeken in octavo’ bij no. 1611: ‘De Lantaarn voor 1792, 1796 en 1798, 64 stuks’. Die vermelding verraadt dat 
de tweede druk van De Lantaarn voor 1792 niet volledig uitverkocht raakte, al is een overschot van 64 exempla-
ren ook niet opmerkelijk veel, zeker niet als je nagaat dat het hier om meerdere delen van De Lantaarn bij el-
kaar opgeteld gaat.
74 De vraag-al 168 (1792): 91.
75 Idem, 92.
76 Idem, 93.
77 Idem, 94. ‘Pluishaairen’ betekent redetwisten. (Vgl. wnt, lemma: plukharen, bet. 4; plukharen is een syno-
niem van pluisharen)
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de suggestie dat de Vraagal wel het nodige tegen De Lantaarn heeft in te brengen, 
maar geen zin heeft de toorn van Amurath te wekken en zich daarom stilhoudt. De 
receptie van De Lantaarn is hier dus op z’n minst ambivalent.

Het recensietijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen bespreekt in 1792 eveneens 
het eerste deel van Amuraths reeks.78 Dit blad durft wel openlijk kritisch te zijn. De 
recensenten verwijten de auteur dat hij weinig eerbied voor het publiek heeft, dat de 
toon van zijn geschrift scherp en bijtend is en dat hij spot ‘met zulke dingen, die of 
waarlyk heilig zyn, of, door de grootere meerderheid des menschdoms, als zodanig 
aangezien worden’. Dit laatste ‘moet aan iederen bedaarden beoordeelaar ongenoe-
gen wekken.’ Bovendien ‘toont de Schryver dikwyls te veel verachting voor andere 
Schryvers, en eene te groote verbeelding van zich zelven’. De Lantaarn is, kortom, in 
de ogen van de critici van de Letteroefeningen te onbeschaafd om als goede literatuur 
te kunnen gelden, hoewel zij ook stellen dat ‘in hetzelve een aantal gewigtige en al-
gemeen-nuttige waarheden gezegd, en een aantal schadelyke vooroordeelen bestre-
den worden’. Met in het achterhoofd de felle, blamerende satire van de toverlantaarns 
komt dat verwijt van onbeschaafdheid over als enigszins overtrokken, maar de Letter-
oefeningen staan dan ook bekend als notoire moraalridders, die in het algemeen wei-
nig van satire moeten hebben.79

De toon van de Letteroefeningen-recensie is kritisch, maar de scherpte van hun com-
mentaar valt in het niet bij dat van Bernardus Bosch, die in de jaren 1800-1801 een 
aantal keren aandacht besteedt aan Van Woensel en De Lantaarn in zijn politiek-sa-
tirische weekblad De burger politieke blixem.80 Bosch begint zijn carrière als predi-
kant. In die hoedanigheid is hij in de jaren 1780 een fervent uitdrager van het patri-
otse gedachtegoed. Na de Bataafse Omwenteling wordt hij volksvertegenwoordiger 
in de Nationale Vergadering. Die functie raakt hij kwijt bij de staatsgreep van 12 juni 
1798, naar aanleiding waarvan hij tijdelijk in hechtenis wordt gesteld op het Huis ten 
Bosch. Vanaf dat moment is hij politiek uitgerangeerd.81 Via verschillende (satirische) 
opiniebladen probeert Bosch nog wel zijn invloed op het politieke debat te laten gel-
den. Hierbij wordt hij echter gedurig dwars gezeten door het Hof van Holland en de 
Agent van Inwendige Politie A.J. La Pierre,82 die hem uiteindelijk volledig van zijn 
(enige) broodwinning berooft door op 28 juni 1802 het publiceren van politiek getinte 
weekbladen te verbieden, op straffe van verbanning voor iedereen die zich hiermee 
inlaat.83

78 Vaderlandsche Letteroefeningen 1792: 531-532. De hierna volgende citaten uit deze recensie zijn alle op p. 532 
te vinden. Zie verder ook hiervóór hoofdstuk 3, paragraaf ‘Arts zonder grenzen’, waarin de bijtende reactie van 
Amurath op deze recensie in zijn artikel ‘Boter. Amurath-Effendi Hekim-Bachi den Vaderlandsche Letteroeffe-
naars Saluit’ behandeld wordt. (Voor deze tekst, zie bijlage IV)
79 Vgl. Altena 2012: 11.
80 Opvallend genoeg zijn er uit de tussenliggende jaren (1793-1799) geen reacties op De Lantaarn bekend.
81 Voor uitgebreide informatie over de levensloop van Bosch, zie Van der Burg 1986, een ongepubliceerde 
doctoraalscriptie die volledig aan hem is gewijd. Zie ook Oddens 2012: 363-365, 377-380, waarin specifiek inge-
gaan wordt op Bosch’ carrière na de staatsgreep van 12 juni 1798, en Van Sas 2013, waarin Bosch aan bod komt 
als laatste der Republikeinse mohikanen anno 1802.
82 Deze La Pierre komt hierna nog uitgebreider aan bod, in verband met het verschijningsverbod op De Lan-
taarn voor 1800, dat door hem wordt uitgevaardigd.
83 Op 3 oktober 1800 moet Bosch voor het eerst voor het Hof van Holland verschijnen, vanwege enkele stuk-
ken die in De burger politieke blixem 29 (1 oktober 1800) zijn verschenen. Een tweede en derde rechtszaak vol-
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Van Woensel en zijn Lantaarn komen in totaal in negen verschillende afleveringen 
van Bosch’ Burger politieke blixem langs, verspreid over een periode van ongeveer een 
jaar.84 De kritiek die in dit tijdschrift door Bosch op De Lantaarn en vooral ook op Van 
Woensel zelf wordt geleverd, is niet mals. Hij vindt Van Woensel arrogant – ‘[Z]yt gy 
nu boven alles verheven, zederd gy Doctor van de Marine te Amsterdam zyt gewor-
den?’ – en een onruststoker, die het patriotse kamp verdeeld houdt en de Franse bond-
genoot ontstemt.85 Daarnaast suggereert Bosch dat Van Woensel voor zijn Lantaarn 
subsidie krijgt vanuit Oranjegezinde hoek.86 De meest uitgesproken negatieve behan-
deling van Van Woensel vindt plaats in de aflevering van 10 november 1800. Na een 
aankondiging die meldt dat het een goede gewoonte is om levensbeschrijvingen van 
mensen van verdienste op te nemen ‘[t]er aanmoediging van Kunsten en wetenschap-
pen’, volgt hier de levensbeschrijving van Pieter van Woensel, in de ik-vorm opgesteld 
en onder de titel ‘De leevensbeschryving van doctor Woenselius alias lamplicht’. Daar-
in schetst de zogenaamde Van Woensel een buitengewoon onflatteus beeld van zich-
zelf: hij vloekt, is als arts een kwakzalver en op zijn reis door het Ottomaanse Rijk wist 
hij slechts te overleven door zich te laten besnijden en tot moslim te bekeren. Een-
maal terug in de Republiek werkte hij als geheim agent in dienst van Oranje en kreeg 
hij de status van diplomaat. Daardoor raakte hij zo overmoedig dat hij het waagde een 
felle kritiek op de Franse natie te schrijven. Het stuk is ondertekend met ‘Amurath-
Effendi’.87 Het vormt voorwaar een aardig staaltje blaamsatire.

Waarom ageert Bosch zo fel tegen Van Woensel en De Lantaarn? Hiervoor zijn 
meerdere verklaringen te geven. Ten eerste verschillen zijn politieke overtuigingen 
en die van Van Woensel hemelsbreed van elkaar. Bosch is een radicaal. Tot aan zijn 
afzetting als volksrepresentant bij de staatsgreep van juni 1798 is hij een prominent 
vertegenwoordiger van het Republikeinse kamp binnen de Nationale Vergadering. De 
Republikeinen gaan van alle leden van deze Vergadering het verst in hun voorstellen 
voor staatshervorming en politieke vernieuwing: zij zijn vóór de eenheidsstaat en vóór 
een grote invloed van het volk op het landsbestuur.88 Van Woensels stellingname in 
dit soort kwesties is, voor zover deze valt te reconstrueren, eerder conservatief te noe-
men. Met name over de positieve waarde van (een teveel aan) volksinvloed is hij scep-
tisch, zoals reeds gebleken is.89 Bosch en Van Woensel zijn dus in politiek opzicht te 

gen in 1801, vanwege het vermeende opnemen van staatsgeheimen in onder meer Janus Janus-zoon. Steeds gaat 
Bosch vrijuit. Na de staatsgreep van september 1801 wordt het persregime strenger. La Pierre laat naar aanlei-
ding hiervan meerdere malen waarschuwingen uitgaan naar de redacteurs en uitgevers van politieke bladen, 
die echter steeds niet het gewenste effect hebben. Uiteindelijk volgt een volledig verbod op politieke weekbla-
den op 28 juni 1802. Zie voor details over Bosch’ conflicten met de overheid in deze jaren: Van der Burg 1986: 
95-108, 208-217. 
84 Het betreft De burger politieke blixem 5 (12 mei 1800), 22 (18 augustus 1800), 26 (15 september 1800), 28 (29 
september 1800), 31 (13 oktober 1800), 33 (27 oktober 1800), 35 (10 november 1800), 45 (19 januari 1801) en 62 
(18 mei 1801). Meer over de inhoud van het blad in Van der Burg 1986: 152-162.
85 De burger politieke blixem 26 (15 september 1800): 212.
86 Zie hiervóór noot 68.
87 De burger politieke blixem 33 (10 november 1800): 281-283. Een hertaalde versie van deze tekst is tevens op-
genomen in de bloemlezing Revolutie in woorden (1989), samengesteld door A.J. Hanou (Griffioen-reeks).
88 Over het karakter van de Republikeinse partij binnen de Nationale Vergadering: Oddens 2012: 199-208. Zie 
over Bosch als Republikein ook Van Sas 2013, m.n. 67-79.
89 Zie hiervóór hoofdstuk 3, paragraaf ‘De paradoxale buitenstaander’.
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beschouwen als elkaars tegenpolen. De Lantaarn verkondigt opinies waarmee Bosch 
het vanuit zijn Republikeinse overtuigingen hartgrondig oneens is.

In de tweede plaats geldt Van Woensel voor Bosch als een symptoom van een bre-
dere ontwikkeling waaraan hij en andere radicale Bataven zich ergeren. Het betreft 
het feit dat velen die tot aan 1795 het Ancien Régime gesteund hebben na de Omwen-
teling van dat jaar hun functie in dienst van de overheid behouden hebben, terwijl 
diverse patriotten van het eerste uur, die in 1787 vooraan stonden in de strijd tegen 
de stadhouder, met moeite hun kostje bij elkaar moeten sappelen in de Bataafse tijd. 
Bosch behoort zelf sinds de staatsgreep van 12 juni 1798 ook tot die laatste groep, net 
als Gerrit Paape.90 Van Woensel behoort juist tot de eerste groep: met de patriotten-
beweging heeft hij zich nooit ingelaten en op anti-stadhouderlijke sentimenten is hij 
tot aan 1795 ook niet te betrappen. Toch behoudt hij na de Omwenteling zijn baan als 
marine-arts in dienst van de overheid en vervult hij voor diezelfde overheid een diplo-
matieke missie in St. Petersburg.91 Het is goed voorstelbaar dat deze situatie bij Bosch 
tot de nodige gevoelens van verongelijktheid en (persoonlijk) ressentiment heeft ge-
leid. Dit was immers de omgekeerde wereld!

Een derde reden waarom Bosch zo fel is in zijn kritiek op Van Woensel en De Lan-
taarn zou kunnen zijn dat hij juist in deze periode voor het eerst voor de rechter moet 
verschijnen vanwege zijn politieke geschriften.92 De volgende passage uit De burger 
politieke blixem van 19 januari 1801 wekt in ieder geval die suggestie. Bosch stelt:

Wy moeten ons verwonderen, wanneer wy opmerken dat men tegen geschriften, die ge-
heel strekken ter verdediging en bewaaring van het zuiver Republikainisme, nog eer, wan-
neer men iets beledigend er in meent te vinden, een gerechterlyk onderzoek institueert 
dan tegen dezulken, welke tegen het Republikainisme stryden of derzelver beginzelen ge-
heel ondermynen.
 Hoe men ook de Lantaarn van van Woenssel tracht te verdedigen, dit blyft zeker, dat hy 
met de beginselen van eene Republikainsche Staatsregeling in zyne Spotplaatjens openlyk 
den draak steek – en evenwel, deze Lantaarn verkiest men niet te blussen.93

Het staat er niet met zoveel woorden, maar wat Bosch zich hier feitelijk afvraagt is: 
waarom word ik voor mijn geschriften, die handelen in de geest van het republika-
nisme, voor de rechter gedaagd, terwijl de evident anti-republikeinse Lantaarn van 
Van Woensel nergens last van heeft? De frustraties van een gewezen revolutionair ten 
overstaan van iemand die nog wel steeds in overheidsdienst is, klinken duidelijk tus-
sen de regels door.

Op het eerste oog lijkt die laatste kritiek van Bosch op De Lantaarn onterecht. De 
Lantaarn voor 1800 is immers verboden. Op 24 september 1800 wordt een verschij-

90 Zowel Bosch als Paape komen in hun geschriften regelmatig terug op deze kwestie. Hun wrevel is te be-
schouwen als een uiting van ressentiment. Mensen zoals zij hebben wel geleden onder het echec van ’87, van-
wege verbanning of het verlies van hun baan, maar profiteren nu niet van de Omwenteling in de vorm van een 
lucratief ambt. Ondertussen zien zij wel diverse oude Oranjeklanten op hun plek blijven. (Vgl. Altena 2012: 420-
421, 490-491, passim)
91 Over Van Woensels sociale en politieke positie, zie verder hoofdstuk 3.
92 Namelijk op 3 oktober 1800. Zie verder hiervóór noot 83.
93 De burger politieke blixem 45 (19 januari 1801): 370.
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ningsverbod op deze publicatie uitgevaardigd door de Agent van Inwendige Politie, 
mr. A.J. La Pierre. De officiële verklaring luidt ‘dat ten aanzien van dit Werkje niet 
ware in acht genomen het 16 Art. der Burgerlyke en Staatkundige Grondregels, als 
zynde hetzelve van den Naam van den Schryver, Drukker, of Uitgever niet voorzien.’94 
Dit is op zichzelf een valide reden, aangezien De Lantaarn inderdaad onder pseudo-
niem en met een fictieve uitgeversnaam op de titelpagina verschijnt en daarmee niet 
voldoet aan de voorwaarden die de Staatsregeling van 1798 stelt aan de vrijheid van 
drukpers.95 Toch lijkt het wat overdreven om een publicatie zuiver op deze gronden 
uit de handel te halen. Wanneer andere publicisten in deze jaren met vervolging te 
maken krijgen, dan is dat steeds omdat van hun uitgaven beweerd wordt dat ze de be-
staande politieke orde bedreigen.96 Bovendien worden in de genoemde gevallen ook 
de auteurs zelfs actief vervolgd, terwijl in het geval van De Lantaarn voor 1800 alleen 
de reeds verspreide exemplaren uit de handel worden gehaald, waarna Van Woensel 
een klein jaar later zonder problemen het grootste deel van zijn uitgave in herdruk 
kan brengen in De Lantaarn voor 1801.97 De uitspraak van Bosch dat men verkiest deze 
Lantaarn ‘niet te blussen’ is in die zin correct. De uitvoering van het verschijningsver-
bod lijkt al met al halfslachtig te zijn geweest.

De precieze achtergronden van het verbod blijven voor de hedendaagse beschouwer 
sowieso ietwat schimmig. Het overgeleverde archiefmateriaal biedt helaas geen ver-
dere verklaringen voor de uitvaardiging van dit verbod. Voor de uitleg ervan zijn we 
zodoende in de eerste plaats aangewezen op de woorden van de auteur zelf, die wel 
uitvoerig over deze zaak schrijft in een speciaal hieraan gewijd ‘Ophelderend Aan-
hangzel voor de Lantaarn van 1800’, uitgekomen in oktober van dat jaar onder de ti-
tel De bij-lichter, zijnde eene uitgewerkte verhandeling over de influenza.98 Op de titelpa-
gina van deze bijlage bij De Lantaarn voor 1800 prijkt veelzeggend een omgevallen 
lantaarn. 

Het circa dertig pagina’s tellende boekje opent met een ‘Notificatie’, waarin Van 
Woensel zijn zondiging tegen de Staatsregeling van 1798 vergoelijkt door te stellen 
dat er ook diverse andere boeken uitkomen waarop auteursnaam noch drukker ver-
meld staan, die niet verboden worden, en dat bovendien ‘er bijna niemand mijner 

94 na Den Haag, Archief Binnenlandse Zaken 1796-1813, inv.nr. 45, Notulen van de Agent voor Inwendige 
Politie, nr. 433.
95 De precieze tekst van het artikel, zoals opgenomen in de Staatsregeling van 1798 luidt: ‘Ieder Burger mag 
zijn gevoelens uiten en verspreiden, op zoodanige wijze, als hij goedvindt, des niet strijdig met het oogmerk der 
Maatschappij. De vrijheid der Druk-pers is heilig, mids de Geschriften met den naam van Uitgever, Drukker, of 
Schrijver voorzien zijn. Dezen allen zijn, ten allen tijde, aansprakelijk voor alle zoodanige bedrijven, door mid-
del der Drukpers, ten aanzien van afzonderlijke personen, of der gantsche Maatschappij, begaan, die door de 
Wet als misdadig erkend zijn.’ (Bron: http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi48k-
hjxctyr).
96 Van belang in dit verband is vooral een decreet van het Intermediair Wetgevend Lichaam van 19 juli 1798, 
dat stelt dat iedereen die de nieuwe politieke orde bedreigt door ertegen te schrijven of te spreken, kan rekenen 
op zware lijfstraffen en verbanning voor vijf jaar. Door dit decreet wordt binnenlandse politieke oppositie feite-
lijk verboden. Op basis van dit decreet worden personen als Bosch en Hespe vervolgd. Over de ideeën over druk-
persvrijheid ten tijde van de Bataafse Republiek en de ontwikkelingen daarbinnen meer in Huussen 1987 (m.n 
115-122) en Velema 1997. Zie te zijner tijd ook het proefschrift van Erik Jacobs.
97 De enige teksten uit het deel voor 1800 die in De Lantaarn voor 1801 ontbreken, zijn enkele stukken die de 
recente machtsovername door Napoleon in Frankrijk becommentariëren.
98 Integraal online beschikbaar via edbo.
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Lezers was, dien de echte doopnaam des schrijvers onbekend was.’99 Desalniettemin 
wil hij zijn excuses maken, vooral ook vanwege de moeite die hij hiermee zijn ‘ouden 
kennis en academie-kameraad’ A.J. La Pierre heeft aangedaan.100 Vervolgens verklaart 
hij officieel de schrijver te zijn van zowel De Lantaarn voor 1800 als de drie voorgaan-
de delen, alsmede van deze Bij-lichter, ‘zo men geen ander voor mij in den slaap heeft 
neêrgelegd’, waarop hij dan nog een extract uit het kerkboek van de Remonstrantse 
Gemeente te Haarlem laat volgen dat zijn doopattestatie behelst, ‘ten einde aan deeze 
verklaaring de meestmogelijke kragt bij te zetten’.101 De toon die Van Woensel in deze 
notificatie aanslaat, is ironisch. De verontschuldigingen die hij maakt, doen overdre-
ven aan en de subtekst lijkt te zijn dat Van Woensel het opleggen van een verschij-
ningsverbod voor zijn Lantaarn, puur op grond van de ontbrekende auteursnaam en 
uitgever, onzinnig vindt.

Op de notificatie volgt de in hoofdstuk 3 reeds besproken prent van de Turkse Amu-
rath die met ‘oleum veritatis’ een olielampje in een lantaarn brandende houdt, terwijl 
drie andere figuren fanatiek hun best doen om dit lichtje uit te blazen [afb. 28].102 Sa-
men met de omgevallen lantaarn op de titelpagina van De bij-lichter is deze prent te 
lezen als een uiting van ongenoegen van Van Woensel over het feit dat zijn Lantaarn 
voor 1800 verboden is. Men probeert het ‘licht der waarheid’ dat zijn Lantaarn brengt 
te doven en dat ziet hij uiteraard met lede ogen aan.

In het artikel ‘Van de influenza, dat is, publieke verkoudheid’, dat het hoofdbestand-
deel van De bij-lichter vormt, geeft de auteur eveneens blijk van dit ongenoegen. De 
influenza uit de titel van dit artikel moet metaforisch gelezen worden.103 Zij verbeeldt 
de oplevende vaderlandsliefde in de Bataafse Republiek anno 1800. Over het thema 
vaderlandsliefde schreef Amurath eerder al sceptisch in De Lantaarn voor 1796.104 In 
dit artikel spreekt Van Woensel over aanhoudende ‘Noorde Winden’ die de influenza 
of ‘Nationaale Verkoudheid’ hebben veroorzaakt in Nederland. Ook meldt hij ‘dat nu 
twintig jaaren geleeden, juist toen de Noordelijke-Winden ook zo den beest speelden, 
dezelve ziekte het meerder getal der Europeaanen bitter kwelde.’105 De ‘Noorde Win-
den’ slaan hier hoogstwaarschijnlijk op de aanvallen van Groot-Brittannië, dat eind 
1780 de oorlog aan Nederland verklaart en in 1799, een kleine twintig jaar later, we-
derom de Republiek aanvalt, samen met Rusland.106 Beide keren heeft die aanval vol-
gens Van Woensel geleid tot een opleving van patriottische gevoelens, zij het de twee-
de keer ‘min gedruismaakende’. Van ‘deeze misselijke Influenza’ heeft De Lantaarn 

99  De bij-lichter, 193a [dubbele nummering].
100 Als wat Van Woensel hier schrijft waar is, kennen hij en La Pierre elkaar al uit hun Leidse studententijd. 
Dit is goed mogelijk. Op 2 augustus 1766 schrijft de dan zeventienjarige La Pierre zich in bij de Universiteit Lei-
den als student rechten. (Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875: 1089) Hij heeft dus in de-
zelfde periode als Van Woensel in Leiden gestudeerd.
101 De bij-lichter, 194a.
102 Zie hiervóór hoofdstuk 3, paragraaf ‘De paradoxale buitenstaander’.
103 Picarta heeft dit kennelijk niet door. Deze database rubriceert De bij-lichter, op basis van de influenza uit 
de ondertitel onder ‘44.75 infectieziekten’.
104 Namelijk in het artikel ‘Nationaale Opvoeding’. (De Lantaarn voor 1796: 1-35) Zie verder hiervóór hoofd-
stuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’, waarin Amuraths kijk op vaderlandsliefde uitvoerig aan bod komt.
105 De bij-lichter, 193b-194b [dubbel genummerd].
106 Over deze Engels-Russische aanval op de Bataafse Republiek, zie verder Van Sas 2004: 329-337 en Zuur-
bier e.a. 1998.
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last, want als gevolg ervan zou hij uitgeblazen kunnen worden, ‘dat hij [Van Woensel, 
I.N.] ongaerne zag’.107 Met andere woorden: de kritische blik op het vaderland van Van 
Woensel wordt door zijn lezers niet gewaardeerd, vanwege de heersende ‘epidemie’ 
van vaderlandsliefde, die wordt veroorzaakt door de Britse oorlogszucht. Hiermee le-
vert de auteur een eerste mogelijke verklaring voor het verbod op zijn Lantaarn buiten 
het officiële argument van de ontbrekende auteurs- en drukkersnaam.

In de rest van zijn artikel werkt Van Woensel dit aspect van zijn te kritische kijk op 
de Bataafse Republiek nader uit door in te gaan op een drietal teksten uit de gewraak-
te Lantaarn. De auteur meldt dat hij via vrienden heeft vernomen dat er verschillende 
zaken in deze Lantaarn stonden die ‘als naar gewoonte’ aanstoot gaven.108 Die aan-
duiding ‘als naar gewoonte’ suggereert dat het in het verleden wel vaker voorgeko-
men is dat teksten uit De Lantaarn aanleiding gaven tot controverse. Concrete sporen 
daarvan zijn niet bewaard gebleven. De eerste aanstootgevende tekst uit De Lantaarn 
voor 1800 die Van Woensel noemt, is ‘Historie van een Trojaansch Paerd’, door hem 
aangeduid als ‘de hoofd-schotel van ’t boekje’.109 Deze tekst is door het publiek gele-
zen als ‘[e]ene duidelijke satyre op de Fransche Natie, op onze laatste revolutie’ en 
daarmee als een aanval op ‘onze nieuwe Bondgenoten’.110 Van Woensel brengt hier 
tegenin ‘dat de schrijver spreekt enkel van dien staat van zaaken, welke ging voor de 
laatste revolutie in Frankrijk’, waarmee hij verwijst naar de staatsgreep van Napoleon 
Bonaparte, die plaats heeft gevonden op 9 november 1799.111 Dat er binnen die ‘staat 
van zaaken’, vóór de machtsovername van Napoleon dus, sprake was van een ‘hemel-
tergende slechtheid’ van het Franse bewind ten opzichte van de Bataafse Republiek, 
is volgens Van Woensel in de eerste plaats het oordeel van de Fransen zelf, op wie hij 
zegt zich hier te baseren.112 Specifiek verwijst hij naar Vincent Lombard de Langres, 
buitengewoon gezant voor Frankrijk in Den Haag tussen oktober 1798 en juli 1799, 
die in zijn boek Le dixhuit brumaire (1799) getuigt van deze ‘slechtheid’.113 Zo weet Van 
Woensel behendig de beschuldiging te weerleggen dat het Bataafse bondgenootschap 
met Frankrijk door zijn satire geschaad zou worden. Immers: ‘Kunnen de Franschen 
zich ergeren, dat een Nederlander zich de woorden van iemand hunner natie eige 
maakt?’114

De overige twee teksten uit De Lantaarn voor 1798 waar Van Woensel op ingaat, zijn 
‘Welke is de voegzaamste houding voor eene Nieuwe Regeering, in geval eene Even-
tuëele Revolutie?’ en ‘Lucca’.115 Van de eerste tekst snapt Van Woensel niet zo goed wat 

107 De bij-lichter, 195b.
108 Idem, 199.
109 Ibidem. Over de inhoud van deze tekst, zie hiervóór hoofdstuk 4, paragraaf ‘Knooppunt Amurath’.
110 De bij-lichter, 199-200.
111 Idem, 201.
112 Idem, 202-203.
113 Over het optreden van Lombard des Langres in de Bataafse Republiek is verder weinig bekend. Naar het 
schijnt verzoekt hij kort na zijn aankomst het Bataafse bestuur om algemene amnestie voor de revolutionai-
re daden door de Fransen gepleegd. Na de machtsovername door Napoleon vervult hij geen publieke functies 
meer. (Vgl. Michaud, Biographie Universelle ancienne et moderne, dl. 25: 51) De tekst ‘Gallicana’ uit De Lantaarn 
voor 1800 (6-8) betreft een Nederlandse vertaling van een passage uit Lombards Le dixhuit brumaire.
114 De bij-lichter, 204.
115 De Lantaarn voor 1800: resp. 107-125 en 152-160.
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er nu precies bezwaarlijk aan gevonden kan worden. Deze voorspelt een aanstaan-
de revolutie, maar dat kan op het moment van schrijven (zomer 1799) toch moeilijk 
‘eene onvergeeflijke ketterij’ genoemd worden? Of is het misschien de door dit arti-
kel bepleite verzoenende toon richting bestuurders van het gevallen regime die deze 
tekst aanstootgevend maakt?116 Over ‘Lucca’ is Van Woensel kort. Hij heeft over deze 
tekst ‘iets hooren preevelen’, maar ‘niet wel kunnen verstaan, wat men ‘er van zei.’ Ter 
herinnering herhaalt hij een eerdere verklaring niet te willen spreken van personen, 
maar slechts van zaken.117 Dit laatste suggereert dat verschillende van Van Woensels 
tijdgenoten de in ‘Lucca’ beschreven situatie op zichzelf betrekken.118

Voor wie zich intussen afvraagt wie nu precies degenen zijn die aanstoot nemen 
aan teksten als ‘Historie van een Trojaansch Paerd’ en ‘Lucca’ is vooral de volgende 
passage uit ‘Van de influenza’ illustratief, waarin Van Woensel stelt:

Ik schrijve niet voor de zulken, wier palmhoute aangezichten niet weeten van rood worden 
dan door het indrukzel der vuisten – wier tong een trompet is van leugen en laster – wier 
pen niets meer is, dan een riöel van allerlei vuiligheid, wier geheel de meeste vermaagt-
schap heeft met een zwijn, dat spartelende in ’t slijk, alles, zonder onderscheid, bekladt, 
wat kom binnen den kring zijner bereikinge. – Dezulken raakt niemand aan, die niet de 
dwaasheid heeft te kijven tegen de visch-teeven op de markt: van welke men afloopt, zo als 
een wijs man loopt van een losgebrooken hond, die weigert water te drinken.119

Deze woorden zijn te beschouwen als een poging van de auteur om zich in algemene 
zin te distantiëren van het type lasterschrijvers à la Henrik Sterck en Klaas Hoefnagel. 
Met dat soort ‘zwijnen’ wil hij niets te maken hebben. Een meer concrete toepassing 
ligt hier echter voor de hand. Hiervoor sprak ik over Bernardus Bosch, die een aantal 
kritische stukken aan Van Woensel en zijn Lantaarn wijdt in De burger politieke blixem. 
In het licht van die – tamelijk felle – kritiek is deze passage in De bij-lichter te lezen als 
een indirecte reactie van Van Woensel op het negatieve commentaar dat Bosch op zijn 
Lantaarn heeft geleverd, waar hij in expliciete zin nooit op gereageerd heeft. Bosch 
zelf lijkt de passage in ieder geval wel zo te lezen, getuige het feit dat hij deze woorden 
van Van Woensel letterlijk citeert in zijn weekblad, met de toevoeging dat voor zijn 
tijdschrift hetzelfde geldt – ook De burger politieke blixem schrijft ‘niet voor de zulken, 
wier palmhoute aangezichten’ et cetera.120

Een tweede indirecte reactie van Van Woensel op Bosch vormt mogelijk de kleine 
aanpassing die de auteur van De Lantaarn doet in de prent ‘Intrêe van ’t Trojaansche 
Paerd in Bestiania’ wanneer hij deze opnieuw afdrukt in De Lantaarn voor 1801. Op 
deze prent staat vrij prominent een revolutionaire vlag afgebeeld, die in de versie van 
1800 het opschrift ‘Lr. A.A.P.’ heeft [afb. 30]. André Hanou vermoedt dat dit een ver-
wijzing is naar de wijkvergaderingen waarin de (Amsterdamse) Bataven hun ideaal 

116 De bij-lichter, 210-212.
117 Idem, 212.
118 ‘Lucca’ is te lezen als een parodie op de vergaderpraktijk in de Nationale Vergadering, die neergezet wordt 
als voornamelijk bestaand uit loos geredetwist over onbelangrijke zaken. Het is goed voor te stellen dat mensen 
die lid zijn van deze Vergadering ‘Lucca’ als een persoonlijke aanval op hun parlementswerk opvatten. 
119 De bij-lichter, 197-198.
120 De burger politieke blixem 33 (27 oktober 1800): 264.
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van volksinspraak organiseren en die genummerd zijn door middel van letters, soms 
dubbele.121 Door er hier een driedubbele letter van te maken, wordt het woord aap ge-
vormd. De praktijk van het samenkomen in wijkvergaderingen wordt zo te kijk gezet 
als een ‘apengebeuren’. In de versie van de prent die is afgedrukt in De Lantaarn voor 
1801 is het opschrift echter vervangen door ‘B.B.’ [afb. 36] In het licht van het voor-
gaande kan het haast niet anders of Van Woensel verwijst hiermee naar Bernardus 
Bosch, die hij door middel van deze subtiele referentie neerzet als behorend tot die-
genen die in 1795 het Trojaanse paard, oftewel Frankrijk, met veel enthousiasme bin-
nenhaalden en daarmee schuldig zijn aan de nadelige gevolgen die Nederland vervol-
gens van die blijde intocht, lees: de Bataafse Omwenteling, heeft gehad. Van Woensel 
laat zo tevens zien dat Bosch hem niet klein gekregen heeft met zijn kritische stuk-
ken. De Lantaarn voor 1800 is weliswaar verboden, maar de stukken hieruit worden 
nu alsnog aan het publiek gepresenteerd in het nieuwe deel voor 1801, dat zonder 
problemen kan verschijnen.

Intussen blijft onduidelijk waar het verschijningsverbod op De Lantaarn voor 1800 
nu precies vandaan komt. De ruimte voor het uiten van politieke meningen neemt in 
deze jaren weliswaar af, maar dit geldt voornamelijk de radicale, Republikeinsgezin-
de meningen.122 Heeft Bosch er misschien een rol in gespeeld? Op 13 oktober 1800 
schrijft hij in zijn Burger politieke blixem: ‘Wy laten voor de Justitie over, te beslissen, 
in hoe verre er termen zyn voor de al of niet detensie van den Schryver der Lantaarn 
voor den jaare 1800’. Ook stelt hij daar dat ‘de Fabrikateur der Lantaarn’ ‘leugenen 
produceert, zich schuil houd, en openlyk tegen de Staatsregeling zondigt’.123 Uit die 
woorden spreekt een zeker leedvermaak om een satiricus die dacht zich alles te kunen 

121 Van Woensel 2002: 163.
122 Vgl. Van Sas 2013: 89.
123 De burger politieke blixem 31 (13 oktober 1800): 248.

Pieter van Woensel, Intreê van ’t Trojaansche Paerd in Bestiania. 1801. Ets, 120 x 240 mm. De 
Lantaarn voor 1801, tegenover p. 73. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amster-
dam, OTM: OK 62 6668.
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permitteren, maar die nu zijn verdiende straf zal krijgen. Is het mogelijk dat Bosch 
of iemand anders uit de Republikeinse hoek er, onder verwijzing naar Artikel 16 van 
de Staatsregeling, bij de Agent van Inwendige Politie op heeft aangedrongen om deze 
publicatie te verbieden? Zo ja, dan moet de Republikeinse partij wel teleurgesteld zijn 
geweest over het uiteindelijke resultaat. Het optreden van de Agent is immers wei-
nig doortastend. Hij verbiedt weliswaar de uitgave van De Lantaarn voor 1800 en laat 
de reeds verspreide exemplaren terugsturen naar de uitgever,124 maar persoonlijk ver-
volgd wordt Van Woensel niet en als hij vervolgens onder eigen naam het leeuwen-
deel van de teksten van het deel voor 1800 opnieuw uitgeeft in De Lantaarn voor 1801, 
laat La Pierre hem vrijelijk zijn gang gaan.125 Bernadus Bosch juichte te vroeg op 13 
oktober 1800. Anno 1801 is Van Woensels Lantaarn nog altijd niet geblust.

Dit laatste is nadrukkelijk een speculatief scenario. Van enige Republikeinse be-
trokkenheid bij het verbod op De Lantaarn is niets bekend. Wat we wel zeker weten, 
is dat Van Woensels satire Bernardus Bosch, en waarschijnlijk ook andere Republi-
keinen, weet te provoceren. Dit doet Van Woensel voornamelijk door middel van het 
stijlmiddel van de ironie. Met zijn spottende, ambivalente toon relativeert Amurath 
in De Lantaarn de waarde en het belang van het Bataafse revolutionaire project waar 
met name de radicale politici van die tijd heilig in geloven. Tegelijkertijd laat hij zelf 
in het midden waar hij precies staat in politiek opzicht.126 Hij maakt zich zo ongrijp-
baar voor iemand als Bosch. Door zijn dubbele tong weet je nooit wat je nu precies 
aan Amurath hebt en je kunt hem ook nooit ergens op pakken. Hierin toont ironie 
zich een vernuftig wapen voor de satiricus. 

Dat Van Woensel nou niet bepaald bekend staat als een fervent aanhanger van de 
Bataafse Revolutie maakt zijn gebruik van dit wapen in De Lantaarn des te minder 
verdraaglijk voor Bosch. Iemand die wat hem betreft in 1795 uit zijn ambt gezet had 
moeten worden, is in plaats daarvan in dienst gebleven van de overheid én krijgt ruim 
baan om in De Lantaarn de idealen waar Bosch voor staat openlijk te kijk te zetten als 
een vorm van dwaasheid en ‘aperij’. Illustratief is wat dit aangaat de laatste verschij-
ning van Van Woensel in De burger politieke blixem, in de aflevering van 18 mei 1801. 
Een correspondent ‘O.W.’ van Burger Blixem is voor hem bij de koffiehuizen en an-
dere publieke plaatsen langs geweest om te horen welke opinies daar worden geventi-
leerd. In zijn verslag komt ook Van Woensel langs, die bij de arbeiders op de ‘Bataaf-
sche werf ’ niet echt populair blijkt te zijn:

124 Dat dat terugsturen ook daadwerkelijk is gebeurd, blijkt uit een brief van het Comité van Binnenlandsche 
Correspondentie aan het Departementaal Bestuur van den Amstel, waarin gewag wordt gemaakt van de Amster-
damse boekverkoper Albert van der Kroe, die zijn nog resterende exemplaren van De Lantaarn voor 1800 ‘aan 
den Burger Van Cleeff in den Haag’ heeft teruggezonden. (na, Archief Binnenlandse Zaken vóór 1813, inv.nr. 
98, brief van 29 september 1800)
125 Wellicht profiteert Van Woensel ook van zijn goede persoonlijke contacten met La Pierre. Van Woensel 
noemt La Pierre immers in De bij-lichter ‘myn ouden kennis en academie-kameraad.’ (De bij-lichter, 193a; zie ook 
hiervóór noot 100) Ook ligt La Pierres politieke visie, als vertegenwoordiger van het gematigde Uitvoerend Be-
wind, dichter bij die van Van Woensel dan die van de Republikeinen, en zal hij op die gronden niet erg geneigd 
zijn geweest Van Woensel keihard aan te pakken.
126 Dat ook voor zijn tijdgenoten niet duidelijk is waar hij precies staat in politiek opzicht, blijkt uit zijn uit-
spraak in het artikel ‘Mijne Politieke Confessie’: ‘Meenigmaal hoore ik mijne bekenden, wanneer zij spreken 
van Amurath, vraagen “is de man vleesch of visch?”’ (De Lantaarn voor 1798: 171)
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Ook was men hier [op de werf, I.N.] verders van opinie, dat het ampt van ’s Lands Me-
dicinae Doctor, aan den verdienstelyken Lantaarn-schryver tot eene belooning geschon-
ken, gemakkelyk konde worden ingetrokken, alzo niemand op de werf zich aan hem durft 
waagen. De Oranje-byltjes127 inzonderheid schuwen hem als de pest, om dat zy hem voor 
een draaijer houden, die welligt, om zich meêr en meêr by de bovendryvende party te in-
sinueeren, eene lelyke gaping of opruiming onder deeze stillen in den lande zoude kun-
nen veröorzaaken128

Van Woensel is een draaikont, stelt Bosch hier, een windvaan die steeds met de poli-
tieke hoofdstroom meedraait. Bovendien dankt hij zijn ambt van marine-arts in over-
heidsdienst aan het schrijven van De Lantaarn, een verwijt dat Bosch al eerder aan het 
adres van Van Woensel gemaakt heeft.129 De antipathie van de redacteur van De burger 
politieke blixem voor de maker van De Lantaarn zal zijn lezers inmiddels algemeen be-
kend zijn. Voor de meer radicale aanhangers van de Bataafse Revolutie is Van Woen-
sel anno 1801 een gewild object van haat, iemand die je mijdt ‘als de pest’. Gelukkig 
voor hen hangt Van Woensel zijn scherpe pen na dat jaar aan de wilgen.130 

De precieze reden daarvoor is onbekend, maar het ligt voor de hand dat het stop-
pen van De Lantaarn iets te maken heeft met het in rap tempo verdwijnen van het re-
volutionaire gekrakeel, zoals Van Woensel dat zag, na de eeuwwisseling, wanneer de 
Bataafse politiek een steeds gematigder karakter krijgt.131 De Lantaarn bespot immers 
vooral die revolutionaire ‘dwaasheid’, de reuring en het fanatisme. Van Woensels werk 
als ‘doctor der marine’ in Amsterdam zou ook nog een rol kunnen spelen. Bosch sug-
gereert dat Van Woensel die functie onlangs verkregen heeft en dat het een functie 
met aanzien is.132 Het is mogelijk dat hij door deze nieuwe baan minder aan schrijven 
toekomt of dat hij zich minder vrij voelt om spottend over de binnenlandse politiek 
te schrijven. Een vergelijking met Gerrit Paape dringt zich hier op. Wanneer die in 
1798 – eindelijk – een ambt bemachtigt, als commies op het departement van Natio-
nale Opvoeding, eindigt zijn carrière als (veel)schrijver en satiricus resoluut.133 Een be-
langrijk verschil tussen Paape en Van Woensel is natuurlijk wel dat de eerste, net als 
Bosch, tot de radicale vleugel van de Bataven behoort en daarmee iemand is die door 
het zittende bestuur met graagte ‘doodgeknuffeld’ wordt, om de woorden van Altena 
te gebruiken. Die vlieger gaat voor Van Woensel niet op.

Het algemene beeld dat uit deze contemporaine receptiegeschiedenis oprijst is dat 
van De Lantaarn als een spraakmakende publicatie. Hoge ambtenaren refereren er-

127 Verwijst naar de scheepsarbeiders uit het Amsterdamse havengebied, de ‘bijltjes’, die vanaf de patriotten-
tijd bekend staan om hun (felle) Oranjegezindheid.
128 De burger politieke blixem 62 (18 mei 1801): 518.
129 Namelijk in De burger politieke blixem 31 (13 oktober 1800): 247.
130 Na 1801 laat Van Woensel nog slechts tweemaal van zich horen, in twee bijdragen aan de bundel Nog wat 
lectuur op het ontbijt en de theetafel van den heer professor van Hemert van Bruno Daalberg (pseudoniem van Pe-
trus de Wacker van Zon). Beide bijdragen zijn satirisch van aard, maar hebben geen betrekking op de (actuele) 
politiek.
131 Vgl. Van Sas 2004: 373-383 en Van Sas 2013.
132 Vgl. de vraag die Bosch stelt ‘[Z]yt gy nu boven alles verheven, zederd gy Doctor van de Marine te Amster-
dam zyt geworden?’ (De burger politieke blixem 26 (15 september 1800): 212).
133 Vgl. Altena 2012: 644.
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aan, een collega-publicist ageert ertegen en er is sprake van een verschijningsverbod. 
De meer gematigde Bataven en zij die beschikken over een zekere mate van zelfspot 
kunnen vermoedelijk voor dit geschrift wel de nodige sympathie opbrengen. Zij lezen 
in De Lantaarn vooral een luchtig commentaar op de actualiteit. Voor de overtuigde 
revolutionairen vormt Van Woensel een luis in de pels, iemand die met zijn ironische 
houding ten aanzien van het revolutionaire, verlichte idealisme de mooie toekomst-
dromen van een vrije, democratische Bataafse staat verstoort. Met name het geluid 
van die laatsten is, via de fel kritische stukken van Bernardus Bosch, bewaard geble-
ven. Uit dat geluid blijkt de provocatieve potentie van ironie. Hoewel De Lantaarn 
Bosch nergens persoonlijk aanvalt, ageert Bosch in De burger politieke blixem tegen dit 
geschrift alsof het een blamerende satire betreft.

Roem in de marge

In zijn ‘Levensberigt wegens P. van Woensel’ uit 1833 merkt Adriaan van der Willigen 
op dat Van Woensel op dat moment ‘gansch niet algemeen bekend is’.134 Daaruit mag 
echter niet de conclusie getrokken worden dat Van Woensel na zijn dood al gauw ver-
geten is. Diverse negentiende-eeuwse beschouwers schrijven over hem en daarnaast 
zijn er enkele tijdschriften die via hun titel naar Amuraths Lantaarn terugverwijzen.

Op dinsdag 6 januari 1824 verschijnt bij boekverkoper A. Hazelhoff te Groningen 
de eerste aflevering van het weekblad De Lantaarn.135 Het ‘Berigt van inteekening’ 
kondigt aan dat ‘[d]e inhoud van dit Weekblad zal bestaan in nuttige en aangename 
mengelingen, dichtstukjes, anecdoten, wenken, raadgevingen, bijzonderheden, ver-
melding van edele daden enz. enz.’136 Als motto voert het blad een Nederlandse verta-
ling van het beroemde citaat uit Horatius’ Ars poetica waarin de klassieke boodschap 
van het utile dulce is vervat.137 De eerste aflevering gaat in op de keuze voor de titel. In 
een in dialoogvorm weergegeven deliberatie tussen de redacteur en de uitgever passe-
ren verschillende opties de revue, die steeds verworpen worden, waarna als laatste de 
titel ‘Lantaarn’ langskomt. Het argument vóór deze titel luidt dat ‘[m]et behulp eener 
Lantaarn men toch [kan] zien waar geen Zon noch Star haar licht verspreiden – zelfs 
tot in de donkere grafspelonken onzer brave voorvaderen, waar wij ons hunne vader-
landsche heldendaden kunnen herinneren.’ De associatie met Diogenes wordt ver-
worpen: ‘Niet dat ik als diogenes op eenen helderen middag met onze Lantaarn wilde 
rondwandelen, neen! neen! zulke geleerde projecten zullen wij niet maken.’ Dan volgt 
een verwijzing naar Amuraths Lantaarn:

134 Van der Willigen 1833: 78. Meer over Van der Willigen en dit ‘levensberigt’ hierna.
135 In totaal bestaat dit weekblad uit twintig afleveringen, uitgekomen tussen 6 januari en 18 mei 1824.
136 De Lantaarn (1824), ‘Berigt van inteekening’ [ongepagineerd].
137 Het citaat luidt (in de vertaling van De Lantaarn): ‘Hij ontgaat alle berisping, die het aangename met het 
nuttige vereenigt, door den lezer te behagen en te gelijker tijd te onderwijzen.’ De oorspronkelijke Latijnse ver-
sie luidt: ‘Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, lectorem delectando pariterque monendo.’ (Horatius, Ars 
poetica, regel 343)
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Ik herinner mij nog zeer wel, dat er eens een boekje de Lantaarn te Amsterdam in ’t Nieuwe 
Licht is uitgekomen, geschreven door amurath-effendi, Hekim Bachi, dit is mogelijk een 
paar dozijn jaren geleden, doch dit was een jaarboekje; dus zoude onze Lantaarn als geene 
navolging daarvan kunnen beschouwd worden.138

De argumentatie die de redacteur van De Lantaarn hier geeft, oogt zwak. Volgens hem 
kan deze Lantaarn niet als een navolging van Van Woensels Lantaarn beschouwd wor-
den, omdat dit een weekblad is en Van Woensels werk een jaarboekje. Maar waarom 
zou de keuze voor een ander medium een titelassociatie ineens ongedaan maken? 
In combinatie met wat de redacteur eerder zei over Diogenes ligt het meer voor de 
hand dat hij zich wil distantiëren van de intellectuele uitstraling van Van Woensels 
Lantaarn. De verwijzing naar De Lantaarn fungeert dan dus vooral als afzetpunt. De 
redacteur laat zien dat Van Woensels satirische geschriften anno 1824 nog in het col-
lectieve geheugen zitten, maar plaatst zichzelf expliciet niet in de traditie van die ge-
schriften.

Anders is dat in het geval van De Lantaarn uit 1885, uitgegeven in Den Haag bij 
Adrianus Rössing. Van dit blad, dat zich vooral bezighoudt met literatuur- en cul-
tuurkritiek, bestaan vijf opeenvolgende jaargangen, die steeds 24 afleveringen tellen. 
Vanaf aflevering vijf van de eerste jaargang zijn er ook politieke spotprenten in op-
genomen.139 Het drietal J.A. Bientjes, W.G. van Nouhuijs en Jan C. de Vos is hoogst-
waarschijnlijk verantwoordelijk voor de eerste drie jaargangen.140 Daarna wordt het 
redacteurschap overgenomen door J.H. Rössing.141 De satirische intenties van dit blad 
blijken onder meer uit de spottende manier waarop er wordt gesproken over het con-
temporaine culturele klimaat in Nederland en dan vooral de jansaliegeest die daarbin-
nen heerst.142 Ook de terugkerende rubriek ‘Salto Mortale’ geschreven door de fictieve 
figuur Janus Blanus bevestigt de satirische aard van deze Lantaarn. De toon van het 
blad is tegelijkertijd subtiel en vilein. In aflevering 2 van jaargang 1 lezen we onder 
het kopje ‘Berichten van onzen specialen correspondent’: ‘De redactie van den Ned. 
Spectator heeft op het onlangs door haar gehouden feestmaal de plechtige belofte, af-
gelegd, te trachten weer wat humor in haar blad te brengen.’143 Een aflevering later 
staat er in dezelfde rubriek: ‘Naar met zekerheid kan worden gemeld, zal in tegen-

138 De Lantaarn 1 (6 januari 1824): 4.
139 De maker van deze spotprenten is tekenaar en lithograaf Jan Holswilder. Hij tekent tevens voor het satiri-
sche weekblad Uilenspiegel (1870-1916). Meer over hem in Veth 1941: 132-142.
140 Dit drietal meldt althans aan het begin van de laatste aflevering van jaargang 3 (1887) dat zij ‘met dit nom-
mer de redactie van De Lantaarn neder’ leggen. De bekendste van de drie is Willem Gerard van Nouhuijs. Hij is 
een literair criticus in de late negentiende en vroege twintigste eeuw, onder meer ook verbonden aan De Neder-
landsche Spectator. Tevens is hij een van de stichters van het literaire maandblad Groot Nederland in 1903. Meer 
over hem in Walch 1916. Jan Cornelis de Vos is acteur, schouwburgdirecteur en een tijdlang hoofdredacteur van 
De Haagsche Courant. Daarnaast schrijft hij enkele toneelstukken. Iets meer over hem in Frederiks & Van den 
Branden 1888-1891: 851. Over J.A. Bientjes is het minste bekend. Wellicht betreft het een onderwijzer uit Ha-
ren, maar dit is niet duidelijk. In de auteurslijst van de dbnl komt hij niet voor.
141 Johan Herman Rössing is een onderwijzer uit Amsterdam met een bijzondere interesse voor het toneel, 
waarover hij diverse beschouwingen schrijft. Iets meer over hem in Frederiks & Van den Branden 1888-1891: 
672.
142 De eerste aflevering bevat een ‘Nieuwejaarswenschje van Jan Salie’ in de vorm van een gedicht, dat begint 
met de strofe: ‘Het jaar des Heeren Vier-en-tachtig / Beviel mij waarlijk allemachtig: / Er kwam, Godlof! niets 
groots tot stand, / De sleur… bezielt ons Nederland!’ (De Lantaarn 1 (1 januari 1885): 2)
143 De Lantaarn 2 (15 januari 1885): 7.
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spraak met ons vorig bericht, de Ned. Spectator bij nader inzien toch geen humor in 
zijn blad brengen.’144 Een flinke schop tegen de schenen van het invloedrijke collega-
weekblad De Nederlandsche Spectator.

Deze Lantaarn opent zijn eerste aflevering met een bericht ‘Aan de Redactie van de 
Lantaarn’, dat is ondertekend door ‘Pieter van Woensel Jr.’ Hij noemt het ‘eene goede 
gedachte om de Lantaarn […] van mijn grootvader nog eens op te steken. Zij stond 
toch maar te roesten, sedert Henri de Rochefort haar gebruikt had om het Keizerrijk 
mee in brand te steken.’145 Hiermee verwijst Van Woensel jr. meteen al aan het begin 
van zijn bericht naar de laat-achttiende-eeuwse Lantaarn van Amurath-Effendi en te-
vens naar La Lanterne van Henri de Rochefort, een berucht politiek-satirisch weekblad 
uit Frankrijk dat uitkomt in de jaren 1868-1869 en 1874-1876 en zich vooral tegen het 
Tweede Keizerrijk van Napoleon III richt.146 Even verderop noemt hij zich ook nog ‘de 
kleinzoon van den voorgewenden Amurath-Effendi, Hekim-Bachi’. In het vervolg van 
zijn bericht blijft Van Woensel jr. vasthouden aan de lichtmetaforiek, wanneer hij stelt 
dat het in onbruik raken van de lantaarn ten gunste van moderne lichtbronnen anno 
1885 een nadelig effect heeft: ‘Zoo’n lantaarntje nam men in de hand om iemand bij 
te lichten, of in de diepste duisternis een voorwerp op de keper te beschouwen. Maar 
bij de gelijkmatige en algemeene gas- en gloeiverlichting van tegenwoordig, schijnt 
alles bleek of geel, wat onder een lantaarn bezien, misschien rood op de graat zou blij-
ken.’ Hij spreekt ook nog over de domper van zijn grootvader, die hij ‘volgens de fa-
milieoverlevering, ten geschenke [heeft] gegeven aan een liberalen dominé’. Ten slotte 
geeft hij de redactie van De Lantaarn ter opbeuring een citaat van opa Van Woensel 
mee: mocht het blad toch blijk geven ‘van “mist, mistastingen, misgissingen, miswij-
zingen, misreekeningen en misredeneeringen” waar Grootpapa in zijn geschrijf ook 
al voor vreesde, laat zijn woord u troosten: “Eene behagelijke nieuwe dwaling is mij 
welkomer dan eene verlepte waarheid!”’147

Uit dit openingsbericht blijkt dat De Lantaarn van 1885, in tegenstelling tot die van 
1824, zich nadrukkelijk in de traditie van Amurath-Effendi’s satirische geschriften wil 
plaatsen. De woorden van de zogenaamde kleinzoon van de levenslange vrijgezel Pie-
ter van Woensel lezen als een eerbetoon aan diens Lantaarn en de scherpzinnige geest 
die daaruit spreekt. Amuraths Lantaarn wordt de redacteuren van deze nieuwe Lan-
taarn ten voorbeeld gehouden als navolgenswaardig. In werkelijkheid is De Lantaarn 
van 1885 op z’n hoogst een navolging ‘in de geest’. De spottend-kritische toon die erin 
wordt aangeslagen lijkt op die van Amurath-Effendi, maar qua vorm en qua thematiek 
zijn de twee periodieken duidelijk verschillend: langere vertogen met veel uitweidin-
gen in de zijlijn, geschreven vanuit het enkelvoudige perspectief van de persona Amu-
rath bij Van Woensel, tegenover een verzameling journalistieke stukken van diverse 
auteurs in De Lantaarn van 1885; commentaar op de actuele politiek en samenle-
ving tegenover kritiek die voornamelijk het culturele leven (toneel, literatuur) betreft.

144 De Lantaarn 3 (1 februari 1885): 7.
145 Deze en de volgende citaten in deze alinea: De Lantaarn 1 (1 januari 1885): 1-2.
146 Rocheforts Lanterne is in zijn tijd immens populair. Van de eerste aflevering worden 120.000 exemplaren 
verkocht. Meer over dit tijdschrift in Williams 1960.
147 Oorspronkelijke citaten resp. in De Lantaarn voor 1792: v en 145.
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De eerste die een biografische notitie aan Pieter van Woensel wijdt is J.H. Halberts-
ma. Halbertsma is doopsgezind predikant, maar heeft vooral faam verworven als taal-
kundig onderzoeker van het Fries, waar hij veel over gepubliceerd heeft, onder meer 
een ontwerp voor een Friese spelling.148 Aangezien hij geboren is in 1789, zou hij als 
jongeman Van Woensel nog in levende lijve ontmoet kunnen hebben, maar het is niet 
duidelijk of dit ook daadwerkelijk gebeurd is. Ik ga er vooralsnog vanuit dat hij zijn 
informatie over Van Woensel voornamelijk uit de tweede hand heeft.149 Halbertsma’s 
artikel ‘Over P. van Woensel’ is alleen in handschrift overgeleverd en ongedateerd.150 
Gezien zijn voornoemde geboortejaar ligt het voor de hand dat Halbertsma deze tekst 
niet veel vroeger heeft geschreven dan omstreeks 1810. Tegelijk geeft hij ook veel de-
tails over Van Woensels leven. Dit zou erop kunnen wijzen dat deze tekst niet heel 
lang na diens dood geschreven is.

Halbertsma noemt Van Woensel in zijn schets een ‘scherp en tartarisch opmerker’ 
en zijn satire ‘bijtend en bespottend in den hoogsten graad’.151 Hij contrasteert de au-
teur van De Lantaarn scherp met diens tijdgenoten in Nederland: Van Woensel was 
geleerd, scherpzinnig en bereisd, zijn toenmalige landgenoten waren bekrompen, 
kleingeestig en ingenomen met zichzelf. Slechts één duidelijk minpunt weet Hal-
bertsma te noemen: Van Woensel ‘had ’t groot gebrek van een groot en oorspronke-
lijk genie; dat hij was een Jantje Contrarie.’152 Het gebruik van het woord ‘genie’ in de 
betekenis van geniaal persoon is hier opvallend.153 Het suggereert dat op het moment 
dat Halbertsma deze notitie schrijft de stroming van de Romantiek reeds voet aan de 
grond heeft gekregen in Nederland. Blijkens het standaardwerk van Wim van den 
Berg over dit thema is dat pas na 1830 geweest.154 Het wnt geeft bij het lemma ‘genie’ 
in de betekenis van geniaal persoon echter al een citaat uit 1804, waarin zelfs van de 
woordcombinatie ‘oorsprongelijke geniën’ sprake is, die ook door Halbertsma wordt 
gebruikt.155 Een datering van deze schets vóór 1830 is zodoende nog steeds plausibel. 
Door Van Woensel als een genie te bestempelen, kent Halbertsma aan hem een sta-

148 Voor een biografische schets van Halbertsma, zie De Jong 2010. Zie over Halbertsma verder ook: De Jong 
2009 en Dykstra 2011. Zie ook hiervóór hoofdstuk 3, de introductie.
149 Zie hiervóór hoofdstuk 3, noot 10.
150 Het handschrift ligt bij Tresoar in Leeuwarden (sign. 145 Hs). Op basis van een vergelijking met andere 
handschriften van Halbertsma heb ik vast kunnen stellen dat hij vrijwel zeker de schrijver van dit manuscript 
is. Zie voor een transcriptie: bijlage V.
151 Halbertsma, ‘P. van Woensel’, 1-2. ‘Tartarisch’ slaat hier op Van Woensels connectie met Rusland.
152 Idem, 6. Een Jantje Contrarie wil zeggen: een dwarskop. (wnt, lemma: contrarie, bet. A2)
153 De term genie als aanduiding van ‘De aangeboren gave van groote geesten, die hen in staat stelt iets bui-
tengewoons te scheppen, uit te vinden’ (wnt, lemma: genie, bet. II-1) bestaat al sinds de late achttiende eeuw, 
maar van een persoon zeggen dat hij een genie is, zoals Halbertsma hier doet, gebeurt pas vanaf de vroege ne-
gentiende eeuw. (Zie hierna)
154 Van den Berg schetst in zijn studie de ontwikkeling van de term ‘romantisch’ en varianten daarop in Ne-
derland tot aan 1840. Hij laat zien dat het adjectief ‘romantisch’ hier ten lande weliswaar al vanaf de jaren 1810 
in literair-historische zin gebruikt wordt, maar pas in de jaren 1830 ook op eigentijdse Nederlandse literatuur 
wordt toegepast. (Vgl. Van den Berg 1973: 467-471) Zie over het denken over literatuur in Nederland in de vroege 
negentiende eeuw in het algemeen Johannes 1997.
155 Het betreft een citaat uit Paulus van Hemerts Lektuur bij het ontbijt en de thetafel uit 1804: ‘De Romeinen 
… waren … geene oorspronglijke geniën, gelijk de Grieken’. Dit citaat wordt gegeven onder lemma: genie, bet. 
II-2, ‘De persoon zelf die met genie begaafd is, iemand van genie’, lid 2 ‘Een oorspronkelijk, een krachtig, een 
scheppend genie’. De overige citaten stammen wel voornamelijk van na 1830.
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tuur toe die hij tijdens zijn leven nooit heeft gehad, namelijk die van een (groot) kun-
stenaar/literator.156 Halbertsma zet zo feitelijk de eerste stap in de canonisering van 
Pieter van Woensel.

Het lijkt in eerste instantie wat raadselachtig dat de Friese taalkundige Halbertsma 
een stuk wijdt aan de Hollandse arts en satiricus Van Woensel, een stuk met veel per-
soonlijke details over diens leven ook nog eens. Halbertsma memoreert onder meer 
dat Van Woensel in Parijs met mevrouw Schimmelpenninck kaartspeelde en daarbij 
niet goed tegen zijn verlies kon.157 Toch is de aanwezigheid van deze tekst in Halberts-
ma’s handschriftcollectie wel verklaarbaar. Halbertsma is een breed georiënteerde ge-
leerde en, volgens Alpita de Jong, in het biografische lemma dat zij over Halberts-
ma schreef voor het Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2010), iemand 
‘die bekend stond om zijn onorthodoxe ideeën, zijn humor en uitgesproken stijl.’ Hij 
heeft bovendien een artikel geschreven over het burleske als een typische trek van de 
Germaanse volksgeest.158 Van daaruit is de stap naar een biografische notitie over de 
onorthodoxe humorist Van Woensel niet al te groot.

De tweede ‘biograaf’ van Van Woensel is kunstverzamelaar Adriaan van der Willi-
gen.159 In zijn woonplaats Haarlem, waar ook Van Woensel is geboren en opgegroeid, 
is Van der Willigen in de eerste helft van de negentiende eeuw een bekende verschij-
ning, die actief betrokken is bij het lokale publieke leven, onder meer als lid van het 
kolderieke genootschap Democriet en van Teylers Tweede Genootschap.160 Daarnaast 
heeft hij naam gemaakt als de voornaamste samensteller van een uitvoerige geschie-
denis van de Nederlandse schilderkunst, die in vier delen tussen 1816 en 1840 uit-
komt.161 Voor een bundel die in 1833 verschijnt ter ere van de heropleving van de bijna 
ter ziele gegane Haarlemse rederijkerskamer ‘De wijngaardranken’ schrijft Van der 
Willigen een vijftien pagina’s tellend ‘Levensberigt’ over Pieter van Woensel. Uit dit 
levensbericht spreekt hetzelfde positief getinte beeld van Van Woensel als uit de bio-
grafische schets van Halbertsma naar voren komt. Onder meer noemt Van der Wil-
ligen Van Woensel ‘een zelfdenker […]; hij had veel oorspronkelijks, en overal straalt 
menschen- en wereldkennis door.’ Maar hij ‘bekreunde zich weinig over hetgeen men 
welvoegelijkheid noemt’.162 De karakterisering van Van Woensel als een oorspronke-

156 Meer over de specifieke rol van de notie van het genie binnen de kunstopvattingen van de Romantiek in 
Higgins 2005: 1-6.
157 Halbertsma, ‘P. van Woensel’, 5-6. Zie verder het transcript in bijlage V.
158 Dit doet hij in 1846. Ook deze tekst, ‘Het burlesque een karaktertrek van den Germaanschen geest’, is al-
leen in handschrift overgeleverd. (Tresoar, 289 Hs) Een andere tekst van Halbertsma die past in deze lijn betreft 
het verslag dat hij in datzelfde jaar 1846 schrijft van zijn bezoek aan een germanistencongres in Frankfurt, waar-
in hij met veel spot de stroperige organisatorische gang van zaken op dat congres behandelt. (Tresoar, 288 Hs)
159 Het is niet volledig zeker dat de tekst die ik hier bespreek door Van der Willigen is geschreven, aangezien 
hij niet ondertekend is. De eerste die hem aan Van der Willigen toeschrijft, is Busken Huet in zijn eigen artikel 
over Van Woensel in De gids uit 1863. Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat die toeschrijving correct 
is. Van der Willigen is actief in het genootschappelijke leven van Haarlem. De bundel waar deze tekst onderdeel 
van is, is een direct product van dat genootschappelijke leven. Daarnaast blijkt uit Van der Willigens lidmaat-
schap van het genootschap Democriet een interesse voor humor en satire.
160 Zie over Democriet hiervóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’ en noot 217 van dat hoofd-
stuk.
161 Over Van der Willigen verder: Van der Heijden & Sanders 2010, een moderne editie met inleiding en toe-
lichting van Van der Willigens vijf dagboeken, die tezamen zijn autobiografie vormen.
162 Van der Willigen 1833: 92.
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lijke dwarskop zoals die door Halbertsma werd gegeven, komt hier in andere bewoor-
dingen terug. Volgens Van der Willigen is Van Woensel wellicht vooral vanwege zijn 
recalcitrante aard in de vergetelheid geraakt.163

Met de beschouwingen van Conrad Busken Huet breekt een nieuwe episode aan 
in de receptie van Pieter van Woensel. Busken Huet is in zijn tijd een beroemde én 
beruchte publicist.164 Hij begint zijn carrière als predikant in de Waalse kerk, maar 
wordt vanaf 1862 fulltime-journalist. In die hoedanigheid is hij onder meer enige ja-
ren als redacteur verbonden aan het literaire tijdschrift De gids, waar hij echter met ru-
zie vertrekt, vanwege de publicatie van enkele controversiële stukken. De vlijmscher-
pe criticus, die zich met zijn vernietigende recensies over onder meer het werk van 
‘vadertje Cats’ inmiddels binnen de vaderlandse kritiek onmogelijk heeft gemaakt, 
vertrekt vervolgens voor een aantal jaren naar Nederlands-Indië, waar hij een eigen 
krant opricht.165 In 1876 keert hij terug naar Europa en vestigt zich in Parijs.

Busken Huets behandeling van Van Woensel is vele malen uitvoeriger en grondi-
ger dan die van zijn voorgangers. Hij wijdt in totaal drie stukken aan Van Woensel. 
De eerste verschijnt in de Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1864, uitgegeeven door de 
Maatschappĳ tot Nut van ’t Algemeen. Hierin schetst Busken Huet de levensloop van 
Van Woensel en gaat hij in op zijn politieke kleur, waarbij hij uitvoerig uit De Lan-
taarn citeert, met name uit het artikel ‘Welke is de voegzaamste houding voor eene 
Nieuwe Regeering, in geval van eene Eventuëele Revolutie?’ Busken Huet meent dat 
hoewel Van Woensel kritisch staat tegenover het Bataafse bestuurlijke experiment, hij 
toch ook geen orangist genoemd kan worden, omdat hij al evenzeer negatief schrijft 
over Oranje.166 Dat Van Woensel in zijn kritiek op de Bataafse overheid niet alleen 
stond, illustreert Busken Huet door enkele van zijn tijdgenoten aan te halen die er net 
zo over dachten, waaronder Aagje Deken en A.C.W. Staring. Het artikel eindigt met 
de integrale opname van de tekst ‘Lucca’ uit De Lantaarn voor 1800.

Het tweede artikel dat Busken Huet over Van Woensel schrijft is uitgebreider en 
beschouwt hem meer vanuit literair perspectief. Het verschijnt ongeveer tezelfdertijd 
als het eerste stuk, in De gids van december 1863. Curieus genoeg opent het met een 
citaat uit datzelfde eerste stuk, echter zonder dat Busken Huet erbij vermeldt dat hij 
hier zichzelf citeert.167 Buksen Huet bouwt in dit tweede artikel enerzijds voort aan het 
positieve beeld van Van Woensel als scherpzinnig auteur dat Halbertsma en Van der 
Willigen in de steigers hebben gezet, maar anderzijds probeert hij dat beeld ook te nu-
anceren.168 Want hoewel Huet in de basis enthousiast is over Van Woensels schrijfta-
lent, heeft hij ook wel enige kritische noten te kraken. Van Woensel schrijft geestiger 
dan de meeste van Huets eigen tijdgenoten, maar ‘men zou zich bedrogen zien in-
dien men bij het naslaan van zijne geschriften op de ontmoeting van een letterkundig 

163 Ibidem.
164 Over het leven en werk van Busken Huet, zie verder Praamstra 2007.
165 Zie over Busken Huets activiteiten als criticus m.n. Praamstra 2007: 297-449.
166 Zie m.n. Busken Huet 1863a: 99.
167 Vgl. Busken Huet 1863b: 499.
168 Met de tekst van Van der Willigen is Busken Huet zelf bekend, zo blijkt uit een voetnoot in zijn artikel (p. 
500). De biografische schets van Halbertsma kent hij vermoedelijk niet, aangezien deze alleen in handschrift 
is overgeleverd.
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genie, of bij het ontleden van zijn karakter op de kennismaking met een aangenamen 
medemensch rekende’.169 Merk op hoe hier wederom het woord genie valt, net als bij 
Halbertsma, echter dit keer juist als een kwalificatie die Van Woensel niet verdient. 
Van Woensels talent was het fragmentarische, journalistieke schrijven, vindt Huet, 
maar juist daardoor heeft hij nooit een meesterwerk geschreven en is hij gedoemd in 
de vergetelheid te raken. Dit type schrijfsels wordt immers al snel onbegrijpelijk en 
dat is dodelijk voor de populariteit ervan.170 In het vervolg staat Huet nog uitgebreid 
stil bij Van Woensels verwantschap met het cynisme en zijn onkerkelijkheid, die hij 
onder meer wijt aan zijn omgang met de Turken. Ten slotte concludeert hij dan:

Op den naam van apostel heeft Van Woensel geene aanspraak; daartoe was hij te singulier 
en geleek hij te weinig op een grooten geest. Doch wel behoorde hij tot de goede school. 
Hij is een dergenen onder het voorgaande geslacht van wie men gevoelt dat de vaderland-
sche overlevering bij uitzondering door hen vertegenwoordigd wordt, en aan wie men uit 
dien hoofde gaarne in gedachte de hand drukt.171

Oftewel: Van Woensel is de moeite van het herinneren waard omwille van zijn spitsvon-
digheid, ook al was hij dan geen groot kunstenaar in de eigenlijke zin van het woord.

Deze visie van Huet op Van Woensel past goed binnen het poëticale klimaat dat er 
op dat moment in Nederland heerst. Dit klimaat wordt bepaald door een combinatie 
van nationalisme en de al eerder genoemde Romantische visie op literatuur, die erin 
resulteert dat de meest hoog geachte auteurs diegenen zijn die uitdrukking geven aan 
typisch vaderlandse waarden, zich daarmee ware zonen van het vaderland tonen – ook 
in fysieke zin, als behorend tot het Nederlandse volk – en bovendien een oorspronke-
lijk literair talent tonen dat zich heeft geuit in de productie van ‘grote’ werken.172 Aan 
die hoge standaarden kan Van Woensel niet voldoen, maar het feit dat Busken Huet 
zo’n uitvoerige beschouwing aan hem wijdt en deze zelfs opneemt in een bloemle-
zing van kritieken die enige jaren later verschijnt, waar Van Woensel gezelschap krijgt 
van grote namen als Hooft en Vondel, geeft aan dat hij de auteur van De Lantaarn wel 
degelijk serieus neemt als literator.173 Op die manier levert hij een belangrijke bijdrage 
aan de canonisering van Van Woensel.

Het laatste stuk waarin Busken Huet aandacht aan Van Woensel besteedt, betreft 
een lezing die is uitgesproken in de winter van 1860-1861, wanneer Huet met een ne-
gental voordrachten over de Nederlandse letterkunde ten tijde van de Bataafse Repu-
bliek door het land toert. Chronologisch gezien is dit stuk eerder tot stand gekomen 
dan de vorige twee, maar omdat het pas in 1887 in drukvorm verschenen is, behan-

169 Busken Huet 1863b: 500.
170 Idem, 502-503.
171 Idem, 526.
172 Zie over deze negentiende-eeuwse visie op literatuur(geschiedenis) verder Gelderblom 1991: 47-62, daar-
binnen m.n. 50-53. Zie voor het internationale perspectief: Patterson 1995: 250-251.
173 Het betreft deel 1 van de reeks Litterarische fantasien en kritieken, dat uitkomt in 1868. Het valt op dat Bus-
ken Huet in de stukken die in deze bloemlezing zijn opgenomen over het algemeen een kritische toon aanslaat 
tegen de auteurs die hij bespreekt. Van Woensel komt er wat dat aangaat nog betrekkelijk mild van af. Het werk 
van Jacob Cats wordt volledig met de grond gelijk gemaakt. (Busken Huet 1881: 42-74) Hoofts poëzie wordt 
‘eene thans ongenietbare lektuur’ genoemd. (Idem, 28) In die zin lijkt Huet Van Woensel minstens zo hoog, zo 
niet hoger te achten dan de zeventiende-eeuwse literaire reuzen die hij behandelt.
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del ik het hier als laatste.174 De nadruk ligt in deze lezing op de tekst ‘Lucca’ en wat 
deze tekst zegt over het disfunctioneren van het democratische bestuur in de eerste 
jaren van de Bataafse Republiek. Busken Huet vraagt zich af of ‘Lucca’ beschouwd 
moet worden als laster of als ‘eerlijke satire’.175 Op basis van het portret van Van Woen-
sel uit deel 1 van zijn Aanteekeningen concludeert hij dat de auteur in elk geval niet 
het aangezicht van een lasteraar heeft.176 Vervolgens wijdt hij ettelijke pagina’s aan de 
vraag hoe de Bataafse bestuurscultuur daadwerkelijk gefunctioneerd heeft, waarbij hij 
zich baseert op de ‘nagelaten papieren’ van de Haarlemse boekhandelaar en schrijver 
Adriaan Loosjes, die lid is geweest van het Provinciaal Bestuur van Holland in de ja-
ren 1797-1798.177 Zo probeert Buksen Huet uit te vinden hoe waarheidsgetrouw Van 
Woensels satire is. Zijn eindconclusie luidt: ‘De scherts van dezen dokter der bataaf-
sche marine is als een onversneden landwijn: om drinkbaar te wezen moet deze wijn 
met eene zekere hoeveelheid water worden aangelengd.’178 Net als in de vorige stuk-
ken, herkennen we hier de gemengde visie van Busken Huet op Van Woensel: in de 
basis positief, maar met kritische kanttekeningen.

De Leidse letterkundige Jan ten Brink sluit de rij van vooraanstaande negentiende-
eeuwse intellectuelen die over Van Woensel hebben geschreven. In een artikel in De 
Nederlandsche Spectator van 1868 vergelijkt Ten Brink Amuraths Lantaarn, die hij om-
schrijft als een ‘allermerkwaardigsten satyriesch-politieken almanak’, met het reeds 
genoemde Franse weekblad La lanterne van Henri Rochefort.179 Deze vergelijking valt 
wat Ten Brink betreft sterk in het voordeel van Van Woensels Lantaarn uit. Rocheforts 
Lanterne speelt op de persoon en de aanvallen hierin zijn erg plat.180 Van Woensels sa-
tire is juist stilistisch verfijnd, heeft klasse en gaat over de inhoud. Ten Brink noemt 
zijn ‘Historie van een Trojaansch Paerd’ een ‘voortreffelijke satyrische allegorie’ en 
vindt dat De Lantaarn een ‘helder schijnsel’ verspreidt.181

Het is aannemelijk dat Van Woensel zijn plaats in de Nederlandse literatuurge-
schiedenis van G. Kalff, die tussen 1906 en 1912 in zeven delen verschijnt, voorna-
melijk dankt aan de uitvoerige en positief getinte receptie die hem in de negentiende 
eeuw ten deel is gevallen bij Halbertsma, Van der Willigen en Busken Huet. Kalff be-
stempelt Van Woensel in deze literatuurgeschiedenis als een van ‘de vormers van ons 
modern proza.’182 Ook in het latere standaardwerk van G.P.M. Knuvelder wordt Van 
Woensel niet vergeten.183 Het is mijns inziens dan ook niet overdreven te stellen dat 
Pieter van Woensel sinds de vroege twintigste eeuw tot de Nederlandse literaire canon 

174 De lezingreeks is afgedrukt in het 24e en laatste deel van de Litterarische fantasien en kritieken, dat pas na 
de dood van Busken Huet (1886) verschenen is.
175 Buksen Huet 1887: 168.
176 Idem, 169.
177 Zie over Loosjes verder diens lemma in het Biografisch Woordenboek van Nederland (door Lotte Jensen): 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/Loosjes [15/04/2012]. Voor 
het relaas over Loosjes in Busken Huets verhaal, zie Busken Huet 1887: 171-198.
178 Buksen Huet 1887: 200.
179 Zie hiervóór noot 146.
180 Ten Brink 1868: 387-388.
181 Idem, 389-390.
182 Kalff 1910: 285-286, 322-325. Het citaat komt van p. 325.
183 Knuvelder 1973 (dl. 3): 218-220.
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behoort.184 Weliswaar geldt hij daarbinnen als een relatief marginale figuur, maar dat 
neemt niet weg dat hij wel altijd herinnerd is gebleven als literator, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Bernardus Bosch of Klaas Hoefnagel.

Ook als spotprenttekenaar heeft Van Woensel naam gemaakt. Kunstkenner Adri-
aan van der Willigen spreekt in 1833 al over ‘verscheidene zeer aardige caricatuur-
prenten’ die in de Lantaarns te vinden zijn. Cornelis Veth wijdt in 1941 in zijn Een 
eeuw Nederlandsche caricatuur (bedoeld is hier de negentiende eeuw) een hoofdstukje 
aan Van Woensel. Hij noemt Van Woensel daarin ‘onze beste politieke caricaturist 
in dien tijd [de late achttiende eeuw, I.N.]’, met ‘[e]en prettige, losse manier van om-
trekteekenen’ en etsen die treffen ‘door de beknoptheid van de voorstelling’.185 En in 
de beknopte studie Comiecque tafereelen. Over 18de-eeuwse Nederlandse spotprenten die 
Paul Knolle in 1983 uitbrengt, wordt Van Woensel aangeduid als ‘een van de aardig-
ste, origineelste Nederlandse spotprenttekenaars uit deze tijd [ook hier: de late acht-
tiende eeuw, I.N.]’.186 De visuele kant van De Lantaarn wordt dus al evenzeer posi-
tief aangeslagen in latere tijden. Van Woensel de schrijver en Van Woensel de etser 
zijn in dit opzicht complementair: beiden belichamen in de ogen van verschillende 
negentiende- en twintigste-eeuwse beschouwers de rol van de scherpzinnige en sti-
listisch begaafde (politiek) commentator. Uitgesproken negatieve geluiden zijn he-
lemaal niet meer te horen. De luis in de pels van weleer is geïncorporeerd in het li-
teraire systeem.

Waar hebben Van Woensel en De Lantaarn deze postume roem aan te danken? In 
de eerste plaats heeft de politieke visie die spreekt uit de reeks van Amurath-Effendi 
hierbij goed geholpen. Negentiende-eeuwers oordelen over het algemeen negatief 
over de heftige politieke deining die de Nederlandse samenleving in de late acht-
tiende eeuw kenmerkte. Zij zien het tijdvak 1780-1800 als een periode van onnodig 
geredetwist en revolutionaire onbezonnenheid die het liefst maar zo snel mogelijk 
vergeten moet worden.187 Binnen die visie passen de revolutie-sceptische teksten en 
prenten van Van Woensel natuurlijk goed, terwijl het radicaal democratische geluid 
van Bernardus Bosch en Gerrit Paape er veel minder goed bij aansluit. Een interes-
sante omkering heeft zich hier voorgedaan: waar Van Woensel in zijn eigen tijd met 
zijn sceptische blik voor velen een luis in de pels vormde, verwoordt hij vanuit ne-
gentiende-eeuws perspectief precies het standpunt dat men op dat moment graag 
wil horen, namelijk dat het democratische experiment van de Bataven vooral een ru-
moerige klucht was, een boel gedoe om niks. Zijn fabel over het Trojaanse paard be-
vestigt bovendien nog eens het populaire beeld van de sterke Franse invloed op het 

184 Het mag in dit licht opmerkelijk heten dat hij niet voorkomt in de literatuurgeschiedenis van Schenkeveld-
Van der Dussen uit 1993.
185 Veth 1941: 36. Veth schrijft eerder al over de spotprenten van Van Woensel in studies uit 1920 en 1921.
186 Knolle 1983: 23.
187 Over de receptie van de patriottentijd en de Bataafse tijd in de historiografie van de negentiende eeuw, zie 
Schutte 1987, m.n. 178-187. Het beeld van de jaren 1780-1800 als een periode van revolutionaire onbezonnen-
heid werd vooral gevestigd door de historicus H.T. Colenbrander, die in de late negentiende en vroege twintigste 
eeuw diverse studies en bronnenuitgaven over deze periode publiceerde. Zijn visie op de patriotten en Bataven 
was uitgesproken negatief. 
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Bataafse bestuurlijke experiment.188 Zo ontwikkelt Van Woensels satire zich van een 
potentieel provocerende ironisering van ‘eerbiedwaardige’ zaken voor tijdgenoten tot 
een scherpe en zinnige kritiek op het dwaze gedrag van de Bataven voor negentien-
de-eeuwers.

Een tweede verklaring voor Van Woensels succes na zijn dood vormt zijn excen-
trieke reputatie, waaraan de auteur van De Lantaarn, zoals uit hoofdstuk 3 bleek, zelf 
actief heeft meegebouwd. Wie zich vreemd gedraagt, valt op en spreekt vaak ook tot 
de verbeelding. Daarvan getuigt bijvoorbeeld de omschrijving die Busken Huet in de 
Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1864 van Van Woensel geeft en die hij aan het be-
gin van zijn beschouwing in De gids nog eens herhaalt: ‘In zijne jeugd een zwerver, 
ten einde toe een onhuiselijk vrijgezel, daarbij een onkerkelijk schepsel en in den 
grond zijns harten een rationalistisch kosmopoliet’.189 Ook in de ogen van de twin-
tigste-eeuwse beschouwer J.J. Wesselo fascineert Van Woensel vooral door zijn uit-
zonderlijkheid: ‘[I]emand die in 1800 pleit voor een echtscheidingsprocedure waar we 
anno 1969 nog niet aan toe zijn; iemand die zich in 1800 tegenover mohammedanen, 
joden e.a. opstelt op een wijze waar menigeen anno 1969 een voorbeeld aan zou kun-
nen nemen’.190 Wesselo benadrukt vooral de moderniteit van Van Woensels ideeën. 
Geheel passend in de tijdgeest, maakt hij van Van Woensel een halve provo.

Ten derde heeft Van Woensel het geluk dat zijn satire in de smaak valt bij enkele 
invloedrijke negentiende-eeuwse figuren. Voor zowel Halbertsma, als voor Van der 
Willigen, als voor Busken Huet en Ten Brink geldt dat zij ‘mannen van gezag’ zijn,191 
zij het in het geval van Busken Huet wel een hevig betwist gezag.192 Het is vooral aan 
deze heren te danken dat Van Woensel een plek verwerft in de Nederlandse literaire 
canon. Die plek heeft er op zijn beurt toe geleid dat zijn Lantaarn tot op de dag van 
vandaag bekend is gebleven. Hij is daarin niet uniek. Ook laat-achttiende-eeuwse sa-
tirici als Gerrit Paape en Arend Fokke Simonsz. zijn niet vergeten. Laatstgenoemden 
zijn echter in hun tijd veel meer ingebed in het genootschappelijke leven en bedienen 
zich op z’n minst af en toe van fictie.193 Van Woensel is daarentegen een notoire ein-
zelgänger en beperkt zich in zijn schrijven strikt tot non-fictie. Dat maakt zijn aanwe-
zigheid in de Nederlandse literaire canon opvallend.

In retroperspectief blijken vooral voor Bernardus Bosch de druiven zuur te zijn ge-
weest: een man die in zijn ogen de Bataafse revolutionaire droom onnodig frustreert 
is twee eeuwen lang niet uit het collectieve geheugen verdwenen, terwijl hijzelf geen 

188 Het idee van de patriottentijd en Bataafse tijd als een marionettentheater, waarbij buitenlandse mogend-
heden, en dan in het laatste geval vooral Frankrijk, aan de touwtjes trokken, is afkomstig van de in de vorige noot 
genoemde H.T. Colenbrander. (Vgl. Schutte 1987: 184) Veel eerder al, in 1815, werd in het politiek-satirische tijd-
schrift De Herkaauwer van Johannes Kinker gesproken over de inval van de Fransen uit 1795 als het binnenhalen 
van het ‘grieksche paard’. (De Herkaauwer 1 (1815): 5)
189 Busken Huet 1863a: 97.
190 Wesselo 1969: 447.
191 Deze aanduiding ontleen ik aan de titel van het proefschrift van Jouke Turpijn, Mannen van gezag, uit 
2008, dat handelt over de parlementaire democratie in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
192 Vgl. Praamstra 2007.
193 De veelschrijver Paape begint zijn literaire carrière binnen de genootschappelijke wereld van Delft en Rot-
terdam en publiceert tijdens zijn leven talloze toneelstukken, dichtwerken en romans, naast zijn journalistieke 
schrijfwerk. (Vgl. Altena 2012) Fokke Simonsz. is nauw verbonden met de Amsterdamse sociëteit Felix Meritis 
en schrijft onder meer enige (satirische) vertellingen. (Vgl. De Niet 1997)
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blijvende sporen in de Nederlandse geschiedenis heeft nagelaten, hoewel hij zowel 
qua getalenteerdheid als qua genrevoorkeuren (journalistieke satire) weinig van Van 
Woensel verschilt.194

Het verschil dat satire maakt

Fredric V. Bogel noemt zijn studie naar satire uit 2001 The difference satire makes. Bin-
nen de context van de studie slaat die titel op het verschil tussen Zelf en Ander dat sa-
tire volgens Bogel zowel maakt als bevraagt.195 We zouden deze titel echter ook kun-
nen interpreteren als een pleidooi voor het belang van satire, het verschil dat satire 
weet te maken. Dit is niet de lezing waar Bogel op doelt, maar wel de achterliggende 
gedachte van de receptiegeschiedenissen die in dit hoofdstuk geschetst zijn. Is satire 
in staat het verschil te maken? Heeft dit verschijnsel impact of effect? Slaat het een 
deuk in een pakje boter? Op grond van de voorgaande analyses luidt het antwoord op 
die vragen bevestigend.

Schotschriften zoals de toverlantaarns uit de jaren 1780 zijn op twee niveaus in staat 
om effect te hebben. In de eerste plaats is er het concrete niveau van de reputatie-
schade: personen die hun publieke functies moeten opgeven omdat hun goede naam 
en eer zijn aangetast door de belastende verhalen die er over hen de ronde doen en 
die een centraal bestanddeel vormen van het type blaamsatire dat toverlantaarns be-
drijven. Juist de patriottentijd kent van dit effect enkele pregnante voorbeelden, met 
name dat van de hertog van Brunswijk en R.M. van Goens.196

Ten tweede is er het meer abstracte – en ook speculatievere – niveau van de dele-
gitimering van het gezag van een politieke beweging of maatschappelijke institutie, 
waartoe schotschriften in staat lijken te zijn vanwege het cumulatieve karakter van de 
blameringen die hierin staan. Door steeds weer dezelfde (valse) beschuldigingen en 
negatieve verhalen over steeds weer dezelfde figuren te herhalen en daarbij een be-
roep te doen op conventionele blamerende motieven, zoals seksueel wangedrag en 
lafheid, kunnen schotschriften een negatief beeld creëren in het collectieve bewust-
zijn, een wereldvisie waarbinnen de vertegenwoordigers van de beweging of institu-
tie die het mikpunt van spot is het ultieme kwaad vormen en daarmee hun gezag en 
autoriteit verliezen. Voor wat betreft de situatie in Frankrijk in de decennia vooraf-
gaande aan de Revolutie van 1789 is deze delegitimerende functie van (blaam)satire 
redelijk overtuigend vast te stellen.197 In het Nederland van de jaren 1780 liggen de 
zaken genuanceerder – er is hier geen sprake van een politieke beweging of institu-
tie die zijn gezag definitief verliest onder invloed van stelselmatige blameringen, zo-
als in Frankrijk wel het geval is – maar de vrees voor delegitimering blijkt hier wel te 

194 Voor enig ‘eerherstel’ van Bosch zorgen hopelijk de aandacht die Joris Oddens in zijn recente proefschrift 
aan hem besteedt (Oddens 2012: 363-365, 377-380) en de bijdrage van Niek van Sas aan de bundel Het Bataafse 
experiment (2013), waarbinnen Bernardus Bosch een centrale rol vervult.
195 Meer over deze studie en dit idee van verschillen maken en bevragen in hoofdstuk 2, paragraaf ‘Insta-
biele retoriek’.
196 Zie ook hiervóór hoofdstuk 1, paragraaf ‘Amusement als wapen’.
197 Vgl. Darnton 2010, hiervóór in de paragraaf ‘De politiek van het delegitimeren’ uitvoerig behandeld.
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bestaan. Wanneer de patriottenbeweging zich in de orangistische Lanterne magique of 
toverlantaern belaagd ziet, zet zij de tegenaanval in door haar politieke tegenstander 
met gelijke munt terug te betalen. 

Ook de impact van De Lantaarn van Amurath-Effendi is op meerdere niveaus vast 
te stellen. Allereerst is dit geschrift in staat om tijdgenoten te irriteren en te provoce-
ren. De gewoonte van Amurath om schertsend en ironisch te spreken over de Bataaf-
se Revolutie valt bij de meer dogmatische aanhangers van deze revolutie niet in goede 
aarde. De radicale Bataaf Bernardus Bosch kan Van Woensels bloed wel drinken, zo 
blijkt uit de stukken die hij aan de auteur van De Lantaarn wijdt. Het feit dat Amurath 
weinig ontzag heeft voor contemporaine heilige huisjes, zoals democratie en de Ver-
lichting, en deze het liefste met de nodige scepsis en dubbelzinnigheid benadert,198 
maakt hem tot een luis in de pels voor diegenen die overtuigd geloven in het nut en 
belang van dergelijke idealen. Zij zijn niet gediend van Amuraths kritische bevraging 
van hun maatschappijvisie. Vermoedelijk vrezen ze de potentie van deze satirische ui-
ting om geaccepteerde politieke en sociale waarden ter discussie te stellen. Specifiek 
die potentie maakt satire in de ogen van onderzoeker Dustin Griffin politiek belang-
wekkend. Hij stelt: 

By conducting open-ended speculative inquiry, by provoking and challenging comfortable 
and received ideas, by unsettling our convictions and occasionally shattering our illusions, 
by asking questions and raising doubts but not providing answers, satire ultimately has 
political consequences.199

Griffin impliceert hier dat het stellen van vragen en het testen van gevestigde opinies 
leidt tot een ondermijning van die opinies, die niet langer boven twijfel verheven zijn. 
Dat De Lantaarn een twijfelzaaier is, heb ik in hoofdstuk 2 reeds uitvoerig betoogd. 
Dat twijfel zaaien heeft de ware believers in de Bataafse Revolutie vermoedelijk beang-
stigd, omdat hierdoor het geloof in die revolutie ondermijnd zou kunnen worden. Het 
is goed voorstelbaar dat deze vrees voor ondermijning er vervolgens mede toe geleid 
heeft dat De Lantaarn voor 1800 door een verschijningsverbod is getroffen. De offici-
ele reden voor dit verbod is het ontbreken van een reële auteurs- en drukkersnaam op 
de titelpagina, maar alles wijst erop dat de ongewenstheid van Amuraths satirische 
kijk op de politieke actualiteit de daadwerkelijke aanleiding vormt voor het verbieden 
van deze publicatie.200 In dat geval kan deze censuuraffaire gelezen worden als een 
erkenning van het belang van deze satire. Wie een publicatie verbiedt, geeft daarmee 
aan dat hij hem serieus neemt, in negatieve zin, als potentiële bedreiger van de maat-
schappelijke orde.

De receptie van Van Woensel en De Lantaarn in de negentiende eeuw kan evenzeer 
gezien worden als een vorm van erkenning en toont daarmee een andere variant van 
impact die aan deze casus toegeschreven kan worden. Sommige satire blijft eeuwen-
lang herinnerd, andere satire wordt al na enkele jaren of zelfs enkele maanden ver-

198 Zie ook hiervóór hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambivalente Amurath’ en hoofdstuk 4, paragraaf ‘Imitatie als 
cultuurkritiek’.
199 Griffin 1994: 160.
200 Zie hiervóór paragraaf ‘Ironie als provocatie’.
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geten. Verschillende satirici kunnen gerekend worden tot de meest canonieke schrij-
vers van hun tijd, zoals Erasmus en Jonathan Swift, maar er zijn er ook velen die altijd 
anoniem gebleven zijn. De Lantaarn neemt in dit opzicht een middenpositie in. Het 
geschrift is nooit een bestseller geweest en geldt evenmin als een klassieke tekst in de 
Nederlandse literatuurgeschiedenis. Wel heeft het in de afgelopen twee eeuwen altijd 
een zekere bekendheid behouden, in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, de toverlantaarns 
van Sterck en Hoefnagel. Onder meer de excentrieke reputatie van Van Woensel en de 
aandacht die enkele invloedrijke negentiende-eeuwse publicisten aan hem besteden, 
kunnen hiervoor verantwoordelijk gesteld worden. Het geval van De Lantaarn ont-
kracht zo de visie van satire als een verschijnsel van voorbijgaande aard.201

Er zijn, kortom, verschillende manieren waarop van de satire van de toverlantaarns 
en De Lantaarn gezegd kan worden dat hij het verschil maakt. In concrete zin is er 
sprake van reputatieschade, tegenreacties en een verschijningsverbod, waarmee (de 
vrees voor) reële ontregelende effecten van deze satire wordt aangetoond. In abstracte 
zin kunnen de toverlantaarns en De Lantaarn in verband gebracht worden met ver-
schuivingen in het collectieve bewustzijn – politieke bewegingen en visies die hun ge-
zag verliezen, een maatschappelijke consensus die ter discussie wordt gesteld. Hun in-
vloed op die verschuivingen is niet letterlijk aantoonbaar, maar wordt wel gesuggereerd 
door de manier waarop tijdgenoten en latere beschouwers met deze werken omgaan.

Conclusie

Dit proefschrift vormt onderdeel van een onderzoeksproject dat de vraag naar de 
macht en impact van satire, in algemene zin, centraal stelt.202 Het voorgaande mag 
gelezen worden als een poging om deze vraag voor wat betreft de casussen van de to-
verlantaarns en De Lantaarn van Amurath-Effendi te beantwoorden. Door de recep-
tiegeschiedenis van deze casussen te schetsen en in verband te brengen met verschil-
lende (potentiële) vormen van effect en impact heb ik gepoogd de ‘machtskwestie’ 
rondom satire concreet te maken.

Dat aan satire impact en macht zijn toe te schrijven, is lang niet voor iedereen een 
gegeven. In zijn recente biografie van Gerrit Paape presenteert Peter Altena Paapes 
hoge satirische productie in de jaren 1797-1798 als ‘een vlucht uit de politieke arena en 
een zelfverkozen ballingschap in de literatuur. […] Nu Paape zich tot de satire beken-
de, leek zijn rol in de wereld van de daad en het denken uitgespeeld.’203 Altena schept 
hier een tegenstelling tussen de wereld van het woord (de literatuur) en de wereld van 
de daad (politiek activisme) en rekent satire expliciet tot die eerste en daarmee als een 
vlucht weg van de (politieke) realiteit. Hij volgt hierin Paape zelf na, die dit idee van sa-
tire als politiek ballingschap in het voorwoord van zijn roman Vrolyke Characterschet-
sen naar voren brengt. Mijns inziens toont Altena zich in dit opzicht echter een iets te 
naïeve biograaf. Satirici, zo valt ook tegenwoordig vaak nog op, leggen er graag de na-

201 Zie hiervóór de introductie van dit hoofdstuk.
202 Zie verder de projectbeschrijving op: http://www.powerofsatire.org/. Zie ook hiervóór de inleiding.
203 Altena 2012: 588.
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druk op dat hun werk in de eerste plaats bedoeld is om te amuseren.204 Dit lijkt echter 
vooral een code te zijn. Het ontkennen van een politieke intentie is te zien als een on-
derdeel van het spel met feit en fictie, en met oprechtheid en onoprechtheid, dat de sa-
tiricus voortdurend met zijn publiek speelt. Door te benadrukken dat het ‘slechts’ gaat 
om amusement, creëert de maker van satire meer vrijheid voor zichzelf. Een clown 
hoeven we immers niet serieus te nemen? Ondertussen toont satire zich regelmatig 
een vaardig ontleder van de politieke en maatschappelijke realiteit. Het is de vraag of 
iemand die meer wil begrijpen van de hedendaagse Amerikaans samenleving niet be-
ter een aantal afleveringen van South Park kan kijken dan dat hij een sociologische 
studie over dit onderwerp leest. Vanuit dit perspectief is Gerrit Paape wellicht invloed-
rijker geweest als satiricus dan als politicus en zo bezien vormen zijn satirische ro-
mans uit de jaren 1797-1798 niet noodzakelijkerwijs ‘een vlucht uit de politieke arena’.

Dit klinkt als een mooi betoog voor de maatschappelijke relevantie van satire en als 
zodanig is de bovenstaande argumentatie ook terug te vinden in verschillende studies 
naar hedendaagse televisiesatire.205 Deze gedachtelijn gaat echter voorbij aan het feit 
dat het amuseren intussen ook een voorname functie van satire blijft. De satiricus die 
zegt dat hij slechts grappen wil maken, moet niet blindelings op zijn woord geloofd 
worden, maar alsnog meent hij meestal wel wat hij zegt. Dustin Griffin heeft al laten 
zien dat er naast de ‘rhetoric of inquiry and provocation’ ook een ‘rhetoric of play and 
display’ in satire te herkennen is.206 In het tweede geval hebben we te maken met sa-
tire om de satire: de auteur of komiek die zijn vermogen om spitsvondige grappen te 
maken wil tonen aan het publiek en die bovendien de thema’s die hij bespreekt met 
een zekere luchtigheid en vrolijkheid wil benaderen. Die kant van spitsvondigheid en 
luchtigheid verdwijnt uit beeld zodra een satire eenzijdig vanuit het perspectief van 
zijn maatschappijkritische potentieel wordt benaderd. Een vergelijking met de klas-
sieke cynici dringt zich hier op. Uit de studie van Louis Shea blijkt dat de cynici vaak 
gezien worden als ofwel moralisten ofwel schavuiten en daarbij in het eerste geval als 
een positief en in het tweede geval als een negatief voorbeeld gelden. Volgens Shea is 
de ware cynicus echter beide: zowel een moralist als een schavuit.207 Zo zit het ook bij 
satire, mijns inziens. De prototypische satiricus combineert de rollen van criticus en 
clown, van activist en pestkop, van politiek denker en kunstenaar.

Vanuit dit dubbelzinnige perspectief moet ook de kwestie van de macht en im-
pact van satire bezien worden. Ja, satire doet ertoe en heeft maatschappelijke invloed, 
maar dat is zeker niet het enige en vaak zelfs niet het voornaamste waar het satirische 
spel om draait. De recipiënt van een satire, of dat nu een wetenschappelijk onderzoe-
ker, een criticus, een maatschappelijke autoriteit of een algemeen-geïnteresseerde is, 
moet zich te allen tijde bewust zijn van twee risico’s: 1) dat hij de satire niet serieus 
genoeg neemt en 2) dat hij de satire te serieus neemt.

204 Zie bijv. het interview van de Meiden van Halal met Hans Teeuwen in Bimbo’s en boerka’s van 30 augus-
tus 2007, waaraan ook het motto van dit proefschrift is ontleend. (http://www.uitzendinggemist.nl/afleverin-
gen/1126210).
205 Zie m.n. Gray, Jones & Thompson 2009.
206 Griffin 1994: 35-95.
207 Vgl. Shea 2010, m.n. 10, 200. Zie verder hiervóór hoofdstuk 3, paragraaf ‘Excentriekelingen’.
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