
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Onder het mom van satire. Laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800

Nieuwenhuis, I.B.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Nieuwenhuis, I. B. (2014). Onder het mom van satire. Laster, spot en ironie in Nederland,
1780-1800. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/onder-het-mom-van-satire-laster-spot-en-ironie-in-nederland-17801800(1b86b301-4818-4d33-82ad-82851bc85ac2).html


Bijlagen

Bijlage I Toverlantaarn- en  rarekiekgeschriften

Toelichting

Deze bijlage biedt een overzicht van alle gedrukte publicaties (pamfletten, tijdschriften of anders-
zins) die gerekend kunnen worden tot het genre van de toverlantaarn- en rarekiekgeschriften, zoals 
dat beschreven is in hoofdstuk 4 van dit proefschrift. Het voornaamste kenmerk van dit genre is dat 
hierin de vertoning van een toverlantaarn of rarekiek op de kermis wordt nagebootst. De vroegste 
verschijning vinden we in 1689, de laatste in 1855.

In deel A zijn alle geschriften die zich presenteren als toverlantaarn (een apparaat waarmee via 
het licht van een olielamp en een lensconstructie een op glas geschilderde afbeelding in het groot 
geprojecteerd kon worden op de muur of een stuk laken) opgenomen. Het gaat in totaal om zes-
tien titels. In deel B zijn de rarekieks (een houten kast waarin met behulp van een lens en spiegels 
perspectivische beelden konden worden getoond aan individuele bezoekers) te vinden. Het gaat 
om 63 titels.

Voor het samenstellen van deze lijsten is voornamelijk gebruik gemaakt van de online databa-
ses stcn (Short Title Catalogue of the Netherlands) en Picarta. Daarnaast zijn enkele titels boven 
water gekomen door het speurwerk van eerdere onderzoekers of op basis van toevallige vondsten. 
De lijsten zijn vermoedelijk niet volledig, omdat het in dit genre regelmatig om obscure titels gaat 
die niet in officiële catalogi zijn geïndexeerd, of om titels waarin de woorden toverlantaarn of rare-
kiek niet of erg verstopt voorkomen (en die dus ook niet gevonden worden als men in de catalogus 
zoekt op ‘toverlantaarn’/’rarekiek’ of varianten van die woorden). Desalniettemin is wel een poging 
gedaan om zo volledig mogelijk te zijn. Voor zover dat mogelijk was, zijn de betreffende bronnen 
ook ingekeken.

Titels zijn in principe alleen opgenomen als aannemelijk is dat ze het concept van de fictieve to-
verlantaarnvertoning of rarekiekshow hanteren en in die zin tot het genre van de papieren toverlan-
taarns en rarekieks gerekend kunnen worden. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld toneelstukken en 
kinderboeken waarin het woord ‘toverlantaarn’ voorkomt, of almanakken die zichzelf als rarekiek 
aanduiden, niet zijn opgenomen.

De lijsten bevatten alleen gedrukte titels, dus geen publicaties die in handschrift overgeleverd 
zijn. Het overzicht bevat per publicatie, voor zover traceerbaar:
– Complete titel
– Jaar van verschijnen
–  Huidige vindplaats (digitaal of in fysieke vorm; in het laatste geval is tevens de signatuur ge-

geven)
– Korte omschrijving van de inhoud
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218    Bijlagen

Gebruikte afkortingen

kb Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
uba Universiteitsbibliotheek Amsterdam (Universiteit van Amsterdam)
ub Leiden Universiteitsbibliotheek Leiden

Deel A  Lijst van toverlantaarngeschriften

Nr. Titel Jaar Vindplaats Inhoud
1 De toverlantaaren [8 pagina’s tellend 

pamflet als onderdeel van Esopus in 
Europa van Romeyn de Hooghe]

1737 
[oorspr. 
1701]1

Online via 
tempo2 [Knuttel 
14621]

Gesprek tussen ‘De Courtisaane, De 
Basque, de Hidalgo en de Paap’, politieke 
satire op de tegenstanders van Willem III.

2 De savojaard, met de toverlantaarn, 
vertonende door een fyn glas, op een 
wit laken, al de bedrevene fouten van 
de acht afgezette overlieden van het 
chirurgyns gild.

1732 kb [KW 2209 B 
16 (1)]

Bundeling van een aantal stukken 
tegen acht Amsterdamse chirurgijns 
die geld achterover drukten. O.m. 
met schimpdichten. Nr. 34 in de lijst 
rarekiekgeschriften is hierin ook 
opgenomen.

3 De tover-lantaarn, vertoonende 
de kermis van de waereld in het 
schrikkel-jaar, M.DCC.LXXX

1780 ub Leiden 
[thyspf 15663]

Beschrijving door een Savoyaard van 
kermistaferelen, die de spot drijven met 
de actuele internationale politiek.

4 De Wassenaarsche boer, 
getransformeerd in een vrolyke 
staatkundige toverlantaarn 
scharmoes. Verhaalende zyn dienst 
als stal-jongen by den hertog

1782 Online via tempo 
[Knuttel 20218]

Een Wassenaarse boer wordt na zijn 
dienst bij Brunswijk als staljongen 
lantaarnvertoner en laat vervolgens aan 
Louwtje van Amstelveen allerlei beelden 
zien die de hertog belachelijk maken.

5 Lanterne magique of toverlantaern, 
O Soo Mooi! Fraai Curieus! 
Vertoonende zeer duidelyk de 
wonderlyke zaaken die in deezen 
wonderlyken tyd voorvallen

1782-83 Online via edbo Orangistisch periodiek, behorend tot de 
lantaarnstrijd.

6 Le nouveaux lanterne magique ou 
comique toverlantern, d’Ollande 
vertoonende zeer duidelyk, veele 
interessante zaaken welke van sneog 
den savojaar, niet heeft durven 
vertoonen

1782-83 Online via tempo 
[Knuttel 20274]

Patriotse reactie op de Lanterne magique. 
Behoort tot de lantaarnstrijd.

7 De jonge Savojaard met zyn 
nieuwe toverlantaarn pas uit zyn 
land gekomen, met zich gebracht 
hebbende vertooningen van den 
besten smaak voor prinsen & 
hertogen- edelen en burgers - o so 
mooy fraay Curieus!

1784 Online via edbo Eveneens patriotse reactie op Lanterne 
magique. Behoort tot de lantaarnstrijd. 

8 Lanterne magique of toverlantaern, 
O Soo Mooi! Fraai Curieus! 
Vertoonende zeer duidelyk het 
leven en de bedryven van den 
alom beruchte Savojaart Cornelio 
Vermynio, sakkedragerio sonio

1784 Persmuseum 
[PM 2281]

Gepresenteerd als aflevering 21 van 
Lanterne magique, maar feitelijk een los 
(patriots) pamflet dat Kees Vermijnen, 
de vermeende auteur van dat blad, 
beschimpt.
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9 Nieuwe Hollandsche hand-
vertooningen gevolgt na de 
vinding van den beruchten Italiaan 
Cornelio Giseliario Servietto, fraai 
curieus! so mooi! : vertoond onder 
goede vrienden by eene familiaire 
byëenkomst

1784 Online via edbo Samenspraak van enige Hollanders die 
een toverlantaarnvertoning nabootsen nu 
de Savojaard vertrokken is. Orangistisch 
gekleurd.

10 Nouvelle lanterne magique of nieuwe 
toverlantaern, O So Mooi! Fraai 
Curieus! Vertoonende zeer duidelyk 
de wonderlyke zaaken die in in 
deezen beklaaglyken tyd voorvallen

1787 Online via edbo Orangistische toverlantaarn met spot voor 
patriotse vrijkorpsen e.d., lijkt bedoeld als 
meerdelig tijdschrift, maar kent maar 1 
aflevering.

11 Toverlantaerne : fraay! curieus! moi! 
om te kaik die notable klant uit te 
kroote dol-uize, ô so moi! fraay! 
curieus! 

1787 Regionaal 
Archief Leiden

Geschreven door ‘De Savojart’ en ‘gedrukt 
in ’t land dat men noemt vry; maar, 
waarlyk ’t land der slaverny’. 

12 Toverlantaern ô so mooi! fraai 
curieus door een nieuwe Savojaard. 
Vertoonende op een vrolyke trant 
het beruchte spel. Le Joujou de 
Normandie

?? 
[verm. 
ca. 
1790-
92]3

kb [3164 C 26] Spottende beschrijving van de uit 
Engeland overgewaaide rage van het 
jojospel, wellicht met politieke (patriotse) 
lading, omdat jojo als symbool van 
orangisten en aristocraten fungeerde in 
die tijd.

13 De emigrant, amusant, of lanterne 
moderne4

1793 Online via edbo Toverlantaarn die dreigende inval van 
Franse revolutionairen in Republiek 
in voorjaar 1793 becommentarieert, te 
beschouwen als Oranjepropaganda.

14 Toverlantaarn ô zoo mooi! Fraai 
curieus

1799 Online via edbo Periodiek dat de Engels-Russische inval 
in de Bataafse Republiek van sept.-okt. 
1799 becommentarieert

15 Toverlantaarn voor den gemeenen 
man

1802 Persmuseum 
[PM 14674]

Orangistisch getint periodiek (op 
krantenformaat), spreekt o.a. over de 
Engels-Russische inval uit 1799, de 
vertoner gebruikt geen koeterwaals.

16 Tover-lantaarn, vertoonende het 
opgaan van den luchtballon den 1 
October 1806

1806 kb [10 E 22] Gaat over de luchtballon, een recente 
uitvinding in die tijd. 

Gebruikte afkortingen

kb Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
uba Universiteitsbibliotheek Amsterdam (Universiteit van Amsterdam)
ub Leiden Universiteitsbibliotheek Leiden

Deel A  Lijst van toverlantaarngeschriften

Nr. Titel Jaar Vindplaats Inhoud
1 De toverlantaaren [8 pagina’s tellend 

pamflet als onderdeel van Esopus in 
Europa van Romeyn de Hooghe]

1737 
[oorspr. 
1701]1

Online via 
tempo2 [Knuttel 
14621]

Gesprek tussen ‘De Courtisaane, De 
Basque, de Hidalgo en de Paap’, politieke 
satire op de tegenstanders van Willem III.

2 De savojaard, met de toverlantaarn, 
vertonende door een fyn glas, op een 
wit laken, al de bedrevene fouten van 
de acht afgezette overlieden van het 
chirurgyns gild.

1732 kb [KW 2209 B 
16 (1)]

Bundeling van een aantal stukken 
tegen acht Amsterdamse chirurgijns 
die geld achterover drukten. O.m. 
met schimpdichten. Nr. 34 in de lijst 
rarekiekgeschriften is hierin ook 
opgenomen.

3 De tover-lantaarn, vertoonende 
de kermis van de waereld in het 
schrikkel-jaar, M.DCC.LXXX

1780 ub Leiden 
[thyspf 15663]

Beschrijving door een Savoyaard van 
kermistaferelen, die de spot drijven met 
de actuele internationale politiek.

4 De Wassenaarsche boer, 
getransformeerd in een vrolyke 
staatkundige toverlantaarn 
scharmoes. Verhaalende zyn dienst 
als stal-jongen by den hertog

1782 Online via tempo 
[Knuttel 20218]

Een Wassenaarse boer wordt na zijn 
dienst bij Brunswijk als staljongen 
lantaarnvertoner en laat vervolgens aan 
Louwtje van Amstelveen allerlei beelden 
zien die de hertog belachelijk maken.

5 Lanterne magique of toverlantaern, 
O Soo Mooi! Fraai Curieus! 
Vertoonende zeer duidelyk de 
wonderlyke zaaken die in deezen 
wonderlyken tyd voorvallen

1782-83 Online via edbo Orangistisch periodiek, behorend tot de 
lantaarnstrijd.

6 Le nouveaux lanterne magique ou 
comique toverlantern, d’Ollande 
vertoonende zeer duidelyk, veele 
interessante zaaken welke van sneog 
den savojaar, niet heeft durven 
vertoonen

1782-83 Online via tempo 
[Knuttel 20274]

Patriotse reactie op de Lanterne magique. 
Behoort tot de lantaarnstrijd.

7 De jonge Savojaard met zyn 
nieuwe toverlantaarn pas uit zyn 
land gekomen, met zich gebracht 
hebbende vertooningen van den 
besten smaak voor prinsen & 
hertogen- edelen en burgers - o so 
mooy fraay Curieus!

1784 Online via edbo Eveneens patriotse reactie op Lanterne 
magique. Behoort tot de lantaarnstrijd. 

8 Lanterne magique of toverlantaern, 
O Soo Mooi! Fraai Curieus! 
Vertoonende zeer duidelyk het 
leven en de bedryven van den 
alom beruchte Savojaart Cornelio 
Vermynio, sakkedragerio sonio

1784 Persmuseum 
[PM 2281]

Gepresenteerd als aflevering 21 van 
Lanterne magique, maar feitelijk een los 
(patriots) pamflet dat Kees Vermijnen, 
de vermeende auteur van dat blad, 
beschimpt.
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Deel B  Lijst van rarekiekgeschriften

Nr. Titel Jaar Vindplaats Inhoud
1 De tweede Amsterdamse Posttyding 

moy fraay curieux van de Keuninke van 
Vrankryke, de State Jerusalemme die 
kroote Turke e comsla

1689 ub Leiden 
[thyspf 11735]

Spot op de tegenstanders van stadhouder 
Willem III en op diverse ‘bekende 
Nederlanders’ uit die tijd, waaronder 
Romeyn de Hooghe.

2 Den eersten groote Fransche 
Harlequin, met de Spaansche Rarekiek, 
vertoonende op een boertige wyse de 
veldtocht van de Konink. Philipuus op 
de grensen van Catalonien

1706 ??

3 De eerste nieuwe groote Haagsche 
Harlequin, met de Spaansche Rarekiek, 
vertoonende op een boertige wyse de 
geheele veldtogt van de Philippus de 
Vyfde, in Catalonien

1706 ??

4 Den derden nieuwe Spaanse 
Harlequin, met zijn Rarekiek, is 
komen reyden, inde gekken kack-
stoel, van Philippus de Vyfde; naar 
Amsterdam, en vertoont hem alhier, op 
een boertige wyse

1706 ??

5 Harlequin met de rarekiek 1708 ub Leiden [1264 
G 14:1-3]

In drie delen, afzonderlijke pamfletten, elk 
met een eigen ondertitel. Volgens stcn is 
Jan Pook de vertaler/bewerker

6 Harlequin. Met de rarekiek van de 
Amsterdamse kermis; vertonende de 
gezigten in Vlaend’ren en Brabant, van 
den 15 november tot den 15 december, 
1708

1708 ub Leiden 
[thyspf 13403]

Opgezet als monoloog van de harlekijn, 
later in gesprek met bezoeker Jaap. Ze 
spreken op rijm.

7 Harlequin, met de rarekiek 
van Wynendael en Ryssel na de 
Amsterdamse kermis

1708 uba [Pfl. N g 18] Variant op 6.

8 Harlequin, met de rarekiek, van de 
Amsterdamse kermis; vertoonende de 
gezigten in Vlaand’ren

1708 uba [Pfl. N g 19] Variant op 6.

9 Derde Harlequin. Met de rarekiek op 
de grensen van Vrankryk

1708 uba [Pfl. N g 20] Variant op 6.

10 Harlequin, met de rarekiek; vertonende 
de gesigten in Vlaendr’en en Brabant

1708 uba [Pfl. N g 21] Variant op 6.

11 Harlequin. Met de rarekiek. Van 
Vrankryk naar Holland, verhaalende 
op een boertige wyse de veldtogt in 
Henegouwen in’t jaar 1709

1709 ub Leiden 
[pamflt 1708-
1709]

Auteur is Jan van Gijsen. Verder zelfde 
opzet als 5 t/m 10.

12 De nieuwe Fransche Harlequin; met 
de rarekiek, vertoonende het drie 
koningenspel van het Franse hof tot 
Versailles

1709 ub Leiden 
[thyspf 13457]

Opgezet als lopende tekst (in proza). In 
koeterwaals.
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13 Harlequin, reysende met zyn rarekiek 
van Wynendaal en Ryssel naar de 
Amsteldamse Kermis [...]. laatende 
[...] zien, het voorgevallene van den 
28 september, tot het eynde van’t jaar 
1708.

1709 uba [OK 73-504] Auteur is Jan Pook. Variant op 6

14 De eerste nieuwe Amsterdamsche 
Harlequin; met syn rarekiek, 
verhaalende ... ’t inneemen van de 
Fransche Coninklyke linie ... 5 Augustij 
1711

1711 Rijksmuseum 
Amsterdam 
[KOG O-613]

Variant op 6. Gebonden tussen jrg. I no. 
48 en 49 van: Jan van Gijsens Maandagse 
Amsterdamsche Merkurius (1710-1711)

15 Jan Verley’s Tweede Harlequin, 
met de rarekiek, verhalende ... de 
overrompeling van Leuven

1711 Rijksmuseum 
Amsterdam 
[KOG O-613]

Variant op 6. Gebonden tussen jrg. I no. 
37 en 38 van: Jan van Gijsens Maandagse 
Amsterdamsche Merkurius (1710-1711)

16 De twee’de nieuwe Amsterdamsche 
Harlequin; met syn rarekiek, 
verhaalende ... de fataale nederlaag der 
Turkken en Sweeden, ... 1711

1711 Rijksmuseum 
Amsterdam 
[KOG O-613]

Variant op 6. Gebonden tussen jrg. I no. 
50 en 51 van: Jan van Gijsens Maandagse 
Amsterdamsche Merkurius (1710-1711)

17 Het tweede vervolg van de oude 
opregte Harlequin, met de 
Engelsche rarekiek, vertonende een 
boertige zamenspraak [...] over de 
tegenwoordige tyd

1712 kb [pflt 16087], 
online via tempo

Samenspraak tussen Harlekijn en een 
oprechte Engelsman.

18 De vyfde Franse Harlequin, met de 
nieuwemodesse Rarekiek : vertoonende 
op een boertige wyze, door een fyne 
Engelse bril, de geheyme handelinge, 
tussen Vrankryk en Engeland

1712 ??

19 Jan van Gyzens Vierde Harlequin, 
sonder rarekiek, klagende ... over de 
komst van drie nieuwe, en hem naar 
aapende Harlequins

1714 Rijksmuseum 
Amsterdam 
[KOG O-613]

Variant op 6. Gebonden tussen jrg. IV no. 
30 en 31 van: Jan van Gysens Maandagse 
Amsterdamsche Merkurius (1713-1714)

20 Harlequin, met de rarekiek, komende 
uyt Engeland, en vertoonende het 
ontdekte verraad in Groot-Brittannien

1715 uba [Pfl. N o 19] Dialoog tussen harlekijn en Kees.

21 J. van Hovens Schildery van de 
Haagsche kermis. Nevens de Rarekiek 
vande Amsterdamsche kermis

1715 uba [OTM: OK 
63-2915]

Dialoog tussen Waal en boer, waarin 
allerhande kermisvermakelijkheden 
beschreven worden.

22 Harlequin met zyn rarekiek, komende 
uyt Groot-Brittannien, vertoonende [...] 
alles wat ‘er is gepasseerd in het landen 
van den pretendent in Schotland

1716 British Library 
[11555.
bbb.40:10]

23 Harlequin met zyn rarekiek, komende 
uyt het leger van de prins van 
Eugenius, na Amsterdam, vertoonende 
[...] dat’er is voorgevallen in het 
verslaen van het Turkze leger aan de 
rivier de Saw

1716 uba [Pfl. N p 8] Dialoog tussen harlekijn en Jaap.

Deel B  Lijst van rarekiekgeschriften

Nr. Titel Jaar Vindplaats Inhoud
1 De tweede Amsterdamse Posttyding 

moy fraay curieux van de Keuninke van 
Vrankryke, de State Jerusalemme die 
kroote Turke e comsla

1689 ub Leiden 
[thyspf 11735]

Spot op de tegenstanders van stadhouder 
Willem III en op diverse ‘bekende 
Nederlanders’ uit die tijd, waaronder 
Romeyn de Hooghe.

2 Den eersten groote Fransche 
Harlequin, met de Spaansche Rarekiek, 
vertoonende op een boertige wyse de 
veldtocht van de Konink. Philipuus op 
de grensen van Catalonien

1706 ??

3 De eerste nieuwe groote Haagsche 
Harlequin, met de Spaansche Rarekiek, 
vertoonende op een boertige wyse de 
geheele veldtogt van de Philippus de 
Vyfde, in Catalonien

1706 ??

4 Den derden nieuwe Spaanse 
Harlequin, met zijn Rarekiek, is 
komen reyden, inde gekken kack-
stoel, van Philippus de Vyfde; naar 
Amsterdam, en vertoont hem alhier, op 
een boertige wyse

1706 ??

5 Harlequin met de rarekiek 1708 ub Leiden [1264 
G 14:1-3]

In drie delen, afzonderlijke pamfletten, elk 
met een eigen ondertitel. Volgens stcn is 
Jan Pook de vertaler/bewerker

6 Harlequin. Met de rarekiek van de 
Amsterdamse kermis; vertonende de 
gezigten in Vlaend’ren en Brabant, van 
den 15 november tot den 15 december, 
1708

1708 ub Leiden 
[thyspf 13403]

Opgezet als monoloog van de harlekijn, 
later in gesprek met bezoeker Jaap. Ze 
spreken op rijm.

7 Harlequin, met de rarekiek 
van Wynendael en Ryssel na de 
Amsterdamse kermis

1708 uba [Pfl. N g 18] Variant op 6.

8 Harlequin, met de rarekiek, van de 
Amsterdamse kermis; vertoonende de 
gezigten in Vlaand’ren

1708 uba [Pfl. N g 19] Variant op 6.

9 Derde Harlequin. Met de rarekiek op 
de grensen van Vrankryk

1708 uba [Pfl. N g 20] Variant op 6.

10 Harlequin, met de rarekiek; vertonende 
de gesigten in Vlaendr’en en Brabant

1708 uba [Pfl. N g 21] Variant op 6.

11 Harlequin. Met de rarekiek. Van 
Vrankryk naar Holland, verhaalende 
op een boertige wyse de veldtogt in 
Henegouwen in’t jaar 1709

1709 ub Leiden 
[pamflt 1708-
1709]

Auteur is Jan van Gijsen. Verder zelfde 
opzet als 5 t/m 10.

12 De nieuwe Fransche Harlequin; met 
de rarekiek, vertoonende het drie 
koningenspel van het Franse hof tot 
Versailles

1709 ub Leiden 
[thyspf 13457]

Opgezet als lopende tekst (in proza). In 
koeterwaals.
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24 De eerste Schotse harlequin met 
zyn rarekiek, komende uyt Groot-
Brittannien, vertoonende [...] alles wat 
‘er is gepasseerd in het landen van den 
pretendent in Schotland

1716 uba [Pfl. N p 7] Variant op 23.

25 Harlequin, met een nieuwe rarekiek: in 
Londen. Vertoonende de dood van de 
graaven Derwentwater en Kenmuure

1716 uba [O 86-9:9]

26 De nieuwe arlequyn met zyn rarekiek, 
verhaalende [...] al wat ‘er is gepasseert 
in het verslaan van het Turkze leger, 
en het innemen van de sterke stad 
Belgrado

1717 uba [Pfl N q 21] In proza, een soort brief.

27 Dirk Kalfs eerste harlequin, met syn 
rarekiek

17?? 
[verm. 
vroege 
18e 
eeuw]

kb [13 H 20] Met een op rijm sprekende harlekijn.

28 De nieuwe fraay kurjeus, of Rarekiek, 
vertonende al de spullen, en 
kwaksalvers, die der tegenwoordig in 
Amsterdam staan

17?? 
[verm 
vroege 
18e 
eeuw]

British Library 
[11555.e.27:2]

29 Omzwervende Harlequin, met zyn 
rarekiek; verhaalende het koopen van 
de actien. 

1720 kb [556 J 4:4] Auteur Jan van Gysen. Gaat over de 
windhandel.

30 De nieuwe Paryse Harlekyn. Met zyn 
fraayje raarekiek [...] over het speelen 
van al de actien, in [...] Zuyd-en-Noord-
Holland

1720 Online via 
tempo [Knuttel 
16496]

Harlekijn in gesprek met ‘een 
Amsterdammer’, laat ‘m zijn glazen zien. 
Gaat ook over de windhandel

31 De nieuwemoodese Harlequien, 
met zyn rarekiek. Verhalende op een 
boertige wys: het in de kraem komen 
van de Pretendent zyn vrouw

1721 uba [O 64-261:2] Dialoog tussen harlekijn en Kees.

32 De nieuwe Harlequin, met zyn 
rarekiek, vertoonende het vuurwerk, 
dat’er [...] ter eeren van zyn Czaarsche 
majesteyt binnen [...] Amsterdam is 
afgeschooten

1721 kb [556 J 4:31]

33 De doolende Harlequien, met zyn 
rarekiek. Verhaalende op een boertige 
wys: het vertrekken van myn heer Law 
uyt Parys

1721 kb [185 C 43] Gaat ook over de windhandel.

34 Harlequin, reizende met zyn fraai 
curieus, van het Soissonse congres 
naar de Nederlanden: laatende [...] zien, 
al het gene zo daar als in Spanjen, 
in den jaare 1727, 1728, en in den 
beginne van 1729. voorgevallen is

1729 ub Leiden [1094 
C 4:3]
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35 De Fransche Arlequin, met zyn 
rarekiek. Vertonende de acht afgezette 
overlieden van het chirurgyns gild

1732 uba [O 62-
4129:7]

Maakt onderdeel uit van nr. 2 uit lijst 
toverlantaarngeschriften. Gaat over 
Amsterdamse chirurgijns die zijn afgezet 
omdat ze geld achterover hebben gedrukt.

36 De Praagsche rarekiek 1742 Online via 
tempo [Knuttel 
17212]

Spotprent met lied als onderschrift. Lied 
is als een rarekiekvertoning opgeschreven. 
Gaat over actuele Europese politiek.

37 De weergalooze Amsterdamsche 
kiekkas, vertoonende de prince 
van Oranje en Nassou, en al wat hy 
hier gedaan heeft omtrent de oude 
regeering

1748 Online via 
tempo [Knuttel 
18034]

Monoloog van de vertoner. Heeft 
betrekking op Doelistenoproer. Vóór de 
prins, tegen de Amsterdamse regenten. 
Was een erg gewild pamflet, er verschenen 
diverse herdrukken van.

38 De Harlequin reizende met zyn 
fraai curieus [...] vertoonende in drie 
stukken. Het voorgevallene in de 
beleegeringe van [...] Bergen op Zoom, 
de verkiezinge van [...] den heere prince 
van Orange [...] tot stadhouder [...] en 
laastelyk de komste [...] van onze [...] 
erf-stadhouder

1749 Online via 
tempo [Knuttel 
18213]

Bundeling van drie rarekieks, met per 
deel een titelprent van de vertoner met 
z’n apparaat. In de eerste in dialoog met 
Gijs, in de tweede met Piet, in de derde 
met Kees. Alle drie hebben betrekking 
op de actuele binnenlandse politiek (o.a. 
Doelistenoproer)

39 De oprechte en onvervalste 
vaderlandsche rarekiek, waarin 
de slegte daaden vertoont worden 
der waare Doelisten of zoonen der 
dwingelandey, de onwillige burgeren 
van Dordrecht, de oproermaakeren 
in Leyden en de aucteuren van de 
schabdeleuse ploeke omstandig 
beschreeven worden : vast na de smaak 
van zekere byzondere caracters in ons 
waarde vaderland, en zeer geschikt om 
zeekere zonderlinge perzoonen wel te 
kennen

Ca. 
1750

Leeuwarden, 
Tresoar [Pb 
4926]

Heeft betrekking op het Doelistenoproer 
van 1748.

40 De Hamburger rare-kiekkas 1761 uba [OK 06-
1596:7]

Onderdeel van de Amsterdamse almanach 
van 1761.

41 De rarekiek van de Leydse vuurbaak; 
vertoond aan de leden van een collegie, 
in een zeker coffyhuis

1770 Online via 
tempo [Knuttel 
18964]

Monoloog van de vertoner, in gewoon 
Nederlands. Gebruikt veel ‘speaking 
names’. Particuliere satire over de leden 
van de Leidse vuurbaak.

42 De droomer, vooruitziende de Rarekiek 1772 uba [OTM: Port. 
ton. fol 1-36]

Vertoner spreekt in dichtvorm, gaat over 
het afbranden van de Amsterdamse 
schouwburg op 11 mei 1772. Afgedrukt op 
een foliovel.

43 De wakker worden droomer ziende in 
zyn rarekiek

1772 uba [OTM: Port. 
ton. fol 1-37]

Variant op 42.

44 Het voor-oordeel van den Rarekiek 
door Jaap de Eyerboer

1772 uba [OTM: Port. 
ton. fol I 37]

Variant op 42. Hier is een boer aan het 
woord met typisch Waterlands accent, 
keert zich tegen de voorgaande rarekiek. 

24 De eerste Schotse harlequin met 
zyn rarekiek, komende uyt Groot-
Brittannien, vertoonende [...] alles wat 
‘er is gepasseerd in het landen van den 
pretendent in Schotland

1716 uba [Pfl. N p 7] Variant op 23.

25 Harlequin, met een nieuwe rarekiek: in 
Londen. Vertoonende de dood van de 
graaven Derwentwater en Kenmuure

1716 uba [O 86-9:9]

26 De nieuwe arlequyn met zyn rarekiek, 
verhaalende [...] al wat ‘er is gepasseert 
in het verslaan van het Turkze leger, 
en het innemen van de sterke stad 
Belgrado

1717 uba [Pfl N q 21] In proza, een soort brief.

27 Dirk Kalfs eerste harlequin, met syn 
rarekiek

17?? 
[verm. 
vroege 
18e 
eeuw]

kb [13 H 20] Met een op rijm sprekende harlekijn.

28 De nieuwe fraay kurjeus, of Rarekiek, 
vertonende al de spullen, en 
kwaksalvers, die der tegenwoordig in 
Amsterdam staan

17?? 
[verm 
vroege 
18e 
eeuw]

British Library 
[11555.e.27:2]

29 Omzwervende Harlequin, met zyn 
rarekiek; verhaalende het koopen van 
de actien. 

1720 kb [556 J 4:4] Auteur Jan van Gysen. Gaat over de 
windhandel.

30 De nieuwe Paryse Harlekyn. Met zyn 
fraayje raarekiek [...] over het speelen 
van al de actien, in [...] Zuyd-en-Noord-
Holland

1720 Online via 
tempo [Knuttel 
16496]

Harlekijn in gesprek met ‘een 
Amsterdammer’, laat ‘m zijn glazen zien. 
Gaat ook over de windhandel

31 De nieuwemoodese Harlequien, 
met zyn rarekiek. Verhalende op een 
boertige wys: het in de kraem komen 
van de Pretendent zyn vrouw

1721 uba [O 64-261:2] Dialoog tussen harlekijn en Kees.

32 De nieuwe Harlequin, met zyn 
rarekiek, vertoonende het vuurwerk, 
dat’er [...] ter eeren van zyn Czaarsche 
majesteyt binnen [...] Amsterdam is 
afgeschooten

1721 kb [556 J 4:31]

33 De doolende Harlequien, met zyn 
rarekiek. Verhaalende op een boertige 
wys: het vertrekken van myn heer Law 
uyt Parys

1721 kb [185 C 43] Gaat ook over de windhandel.

34 Harlequin, reizende met zyn fraai 
curieus, van het Soissonse congres 
naar de Nederlanden: laatende [...] zien, 
al het gene zo daar als in Spanjen, 
in den jaare 1727, 1728, en in den 
beginne van 1729. voorgevallen is

1729 ub Leiden [1094 
C 4:3]
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45 De Groninger raarekiek 1775-84 uba [OTM: Pfl. R 
S 39, 39a], delen 
ook op tempo 
[Van Alphen 
1597, 1598]

Satirisch periodiek uit Groningen dat meer 
en meer een patriotse kleur aanneemt. 
Biedt tevens veel details over patriottentijd 
in Groningen. Vijf afleveringen van elk 
zestien pagina’s.

46 De rarekiek, van het jaar 1781 1781 ub Leiden 
[thyspf 15911]

Periodiek waarvan slechts 1 aflevering is 
overgeleverd (afl. 3). Biedt dialoog tussen 
Hollander en Waaltje, op rijm gesteld. 
Sterk anti-Engels.

47 De hoogduitsche Jood, met zyn 
politieke rarekiek-kas, die hy van zyn 
vader geërft heeft

??, 
jaren 
17805

Online via 
tempo [Van 
Alphen 1675]

Pamflet met veel Bijbelse verwijzingen, de 
vertoner is geen Fransman maar een jood.

48 De gebooren Hollander, of Geforceerde 
Henri Quatre met zyn [...] Engelsche 
rarekiek [...] vertoonende [...]. Eene 
meenigte staaltjes van Engelsche 
schelm-stukken gepleegt aan de 
vroomen Hollanders

1781 Online via 
tempo [Knuttel 
19735]

Op rijm gesteld anti-Engels betoog, uit de 
mond van een rarekiekvertoner.

49 De vrolyke Walon met de rarekiek-
kas. Op de Amsterdamsche kermis 
[...] strekkende tot antwoord op de 
Lanterne magique eerste vertooning

1782 Online via 
tempo [Knuttel 
20239]

Patriots pamflet, behorend tot de 
lantaarnstrijd. (Zie hoofdstuk 1)

50 De nieuwmodische patriotsche 
rarekiek, vertonende veele 
seldzaamheden welke in Holland nog 
nooit vertoont zyn

Verm. 
1782-
83

Online via 
tempo [Knuttel 
20130]

Als 49.

51 De Goudasche en Utrechtsche optica, 
gefondeerd op twee origineele brieven, 
berustend onder den autheur van 
deeze optica

1783 Online via 
tempo [Knuttel 
20622]

Patriots pamflet dat zich o.a. tegen R.M. 
van Goens richt. De rarekiekvertoning is 
ingebed in een brief.

52 De nieuwe Rotterdamsche rarekiek, 
met spreekende vertooningen

1786 Online via 
tempo

Gaat over de thuiskomst van het eerste 
contingent Rotterdamse vrijwillige 
vrijkorpsleden; orangistisch

53 De nieuwe Haagsche rarekiek, of 
lanterne magique [...] Eerste vertooning

17?? uba [OTM: O 
06-194]

Orangistisch pamflet met monoloog van 
rarekiekvertoner. Gaat over Hagenaren die 
naar Utrecht vertrekken (verm. om voor de 
patriotse zaak te vechten). Hoort wellicht 
bij nr. 52.

54 De vrolyke Nederlandsche rarekiek, 
gemaakt in het eerste jaar der 
Bataafsche vryheid

1795 Online via 
tempo [Knuttel 
22575]

Beschimping van Engelsen, Pruisen en 
orangisten vanuit het perspectief van de 
zojuist ‘bevrijde’ Bataven.

55 Pruissische en Hessen-Kasselsche 
oorlogs-rarekiek: fraai curieus! o soo 
mooi!

1806 Online via 
tempo [Knuttel 
23294a]

Monoloog van de vertoner, met liedjes 
tussendoor. Gaat over de internationale 
politiek van dat moment.

56 De rarekiekkas van Napoleon en zijn 
aanhang

1814 Online via 
tempo [Van 
Alphen 2100]

Rarekiekvertoning ingebed in een 
toneelstuk, anti-Frans.

57 Fraai curieus, of De rarekiek des 
tegenwoordigen tijds : zeer geschikt 
om in een gezelschap te vertoonen

1815 Online via 
tempo [Knuttel 
24069a]

Dialoog van de Waal met Klaas, over de 
slag bij Waterloo en Napoleons verbanning 
naar Sint Helena.
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58 Fraai curieus, of De Rarekiek vertoont 
de gemeenschaps geest van J.H.C. 
Hartman

1817 Online via 
tempo [Knuttel 
24570]

Vertoning door de Waal, die tevens in 
gesprek gaat met de boeren Jan en Kreel. 
Laatste deel dialoog tussen de twee boeren. 
Gaat over Hartman (?).

59 De nieuwe rarekiek, vertoonende de 
weêrgalooze daden van den fameuzen 
Daine en zoo veel andere Belgische 
helden, van de roemruchtige tien 
dagen, van 2 tot 12 Augustus 1831

1831 Online via 
tempo [Knuttel 
26486]

Dialoog tussen Arlekijn en boer Teunis. 
Gelieerd aan de Afscheiding van België 
van Koninkrijk. Arlekijn vertegenwoordigt 
het Belgische standpunt, de boer het 
Hollandse. De boer heeft het laatste woord.

60 Een rarekiek 1846 uba [OTM: Port. 
ton. 121-2]

Auteurs zijn de gebroeders Spiritus Asper 
en Spiritus Lenis. Een samenspraak tussen 
Rarekiek (de vertoner), twee jongens en 
zijn vrouw Mietje. Met illustraties. Niet 
satirisch.

61 De vermakelijke en curieuse Roomsche 
poppenkast (Rarekiek?) op nieuw voor 
het volk vertoond

1853 Online via 
tempo [Knuttel 
29582]

Auteur is S.A. Dwars. Combinatie van een 
dialoog tussen Harlekijn en Paskwil en 
de vertoning van rarekiek door de eerste. 
Antipaaps.

62 De oosterse kwestie door een rarekiek 
beschouwd : eene bijdrage tot de 
geschiedenis van den dag

1854 kb [387 E 7] Wederom een pamflet van Dwars. 
Samenspraak tussen de ‘uitlegger’ 
(vertoner rarekiek) en diverse figuren uit 
het publiek. Levert commentaar op actuele 
internationale politiek, o.a. m.b.t. Palestina. 
Met illustraties. De uitlegger spreekt geen 
koeterwaals. 

63 De nieuwe rarekiek, vertoonende 
de belegering van Sebastopol, en 
andere fraaije zaken uit den ouden en 
nieuwen tijd

1855 uba [OTM: KK 
06-156]

Auteur presenteert zich als neefje van 
Spiritus Asper en Spiritus Lenis (zie 
nr. 60). Tekst heeft de vorm van een 
samenspraak. Met illustraties, op een apart 
vel afgedrukt. Lijkt erg op nr. 60. Ook geen 
satire, maar wel humoristisch.

Noten bij bijlage 1

1  Titelblad meldt: ‘Volgens de Romeinse Copy. 1701’.
2  tempo: The Early Modern Pamphlets Online. Digitale (ingescande) versies van alle pamfletten 

uit de catalogus van Knuttel en die van Van Alphen. Online toegankelijk (alleen voor abonnees).
3  Uit Hanou 2002 blijkt dat juist in deze jaren de jojo erg populair was en er diverse teksten en 

prenten over verschenen. Hij had ook een sterk politieke lading. (Zie ald. 198-199)
4  Hierover: Hanou 1998.
5  Wellicht 1780, omdat er toen iets in de Hoogduitse Joodse Synagoge gespeeld lijkt te hebben 

(volgens enkele krantenadvertenties uit mei-juni van dat jaar).

45 De Groninger raarekiek 1775-84 uba [OTM: Pfl. R 
S 39, 39a], delen 
ook op tempo 
[Van Alphen 
1597, 1598]

Satirisch periodiek uit Groningen dat meer 
en meer een patriotse kleur aanneemt. 
Biedt tevens veel details over patriottentijd 
in Groningen. Vijf afleveringen van elk 
zestien pagina’s.

46 De rarekiek, van het jaar 1781 1781 ub Leiden 
[thyspf 15911]

Periodiek waarvan slechts 1 aflevering is 
overgeleverd (afl. 3). Biedt dialoog tussen 
Hollander en Waaltje, op rijm gesteld. 
Sterk anti-Engels.

47 De hoogduitsche Jood, met zyn 
politieke rarekiek-kas, die hy van zyn 
vader geërft heeft

??, 
jaren 
17805

Online via 
tempo [Van 
Alphen 1675]

Pamflet met veel Bijbelse verwijzingen, de 
vertoner is geen Fransman maar een jood.

48 De gebooren Hollander, of Geforceerde 
Henri Quatre met zyn [...] Engelsche 
rarekiek [...] vertoonende [...]. Eene 
meenigte staaltjes van Engelsche 
schelm-stukken gepleegt aan de 
vroomen Hollanders

1781 Online via 
tempo [Knuttel 
19735]

Op rijm gesteld anti-Engels betoog, uit de 
mond van een rarekiekvertoner.

49 De vrolyke Walon met de rarekiek-
kas. Op de Amsterdamsche kermis 
[...] strekkende tot antwoord op de 
Lanterne magique eerste vertooning

1782 Online via 
tempo [Knuttel 
20239]

Patriots pamflet, behorend tot de 
lantaarnstrijd. (Zie hoofdstuk 1)

50 De nieuwmodische patriotsche 
rarekiek, vertonende veele 
seldzaamheden welke in Holland nog 
nooit vertoont zyn

Verm. 
1782-
83

Online via 
tempo [Knuttel 
20130]

Als 49.

51 De Goudasche en Utrechtsche optica, 
gefondeerd op twee origineele brieven, 
berustend onder den autheur van 
deeze optica

1783 Online via 
tempo [Knuttel 
20622]

Patriots pamflet dat zich o.a. tegen R.M. 
van Goens richt. De rarekiekvertoning is 
ingebed in een brief.

52 De nieuwe Rotterdamsche rarekiek, 
met spreekende vertooningen

1786 Online via 
tempo

Gaat over de thuiskomst van het eerste 
contingent Rotterdamse vrijwillige 
vrijkorpsleden; orangistisch

53 De nieuwe Haagsche rarekiek, of 
lanterne magique [...] Eerste vertooning

17?? uba [OTM: O 
06-194]

Orangistisch pamflet met monoloog van 
rarekiekvertoner. Gaat over Hagenaren die 
naar Utrecht vertrekken (verm. om voor de 
patriotse zaak te vechten). Hoort wellicht 
bij nr. 52.

54 De vrolyke Nederlandsche rarekiek, 
gemaakt in het eerste jaar der 
Bataafsche vryheid

1795 Online via 
tempo [Knuttel 
22575]

Beschimping van Engelsen, Pruisen en 
orangisten vanuit het perspectief van de 
zojuist ‘bevrijde’ Bataven.

55 Pruissische en Hessen-Kasselsche 
oorlogs-rarekiek: fraai curieus! o soo 
mooi!

1806 Online via 
tempo [Knuttel 
23294a]

Monoloog van de vertoner, met liedjes 
tussendoor. Gaat over de internationale 
politiek van dat moment.

56 De rarekiekkas van Napoleon en zijn 
aanhang

1814 Online via 
tempo [Van 
Alphen 2100]

Rarekiekvertoning ingebed in een 
toneelstuk, anti-Frans.

57 Fraai curieus, of De rarekiek des 
tegenwoordigen tijds : zeer geschikt 
om in een gezelschap te vertoonen

1815 Online via 
tempo [Knuttel 
24069a]

Dialoog van de Waal met Klaas, over de 
slag bij Waterloo en Napoleons verbanning 
naar Sint Helena.
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Bijlage II  Curriculum vitae van Pieter van Woensel

1747 Geboren in Haarlem als zoon van de arts Joan van Woensel en Susanna Margaretha Zand-
wijk; gedoopt in de remonstrantse kerk aldaar op 10 januari; zijn geboortehuis stond op 
het Spaarne, nabij de Gravestenenbrug; hij had een zes jaar oudere broer, net als zijn vader 
Joan genaamd, die een hoge marineofficier werd en meevocht in de Slag bij de Doggers-
bank (1781), daarnaast een jongere broer (Justus), die ook militair was, maar al jong over-
leed, en een zus (Elisabeth), die tekenares werd, een vak dat zij leerde van de beroemde 
kunstverzamelaar en tekenaar Cornelis Ploos van Amstel

1764 In het voorjaar van dit jaar meldt Van Woensel zich aan bij het remonstrants seminarium 
te Amsterdam; hij komt echter al gauw in conflict met de leiding vanwege ‘zeer onzedig 
gedrag’

1766 Van Woensel laat in oktober schriftelijk aan het seminarium weten te stoppen met zijn stu-
die aldaar omdat ‘zijn gevoelens niet overeenkomen met die der remonstranten’

1768 Op 19 september van dit jaar schrijft hij zich in voor een studie medicijnen aan de Univer-
siteit Leiden; hij begon vermoedelijk al wel eerder met studeren (Vgl. Swarte 1984: 10)

1770 Promotie tot doctor in de medicijnen op 23 november, op het proefschrift Specimen acade-
micum inaugurale, sistens quaedam miscellanea medica

1771 Vertrek naar St. Petersburg (Rusland), vermoedelijk omdat er in de Republiek geen werk 
voor hem is, en men in Rusland juist op dat moment een sterke behoefte aan artsen heeft 
vanwege een heersende pestepidemie (Vgl. Bakker 2008: 33)

1771-78 Werkzaam als hofraad bij Catharina II, arts bij het landshospitaal en bij het adellijk cadet-
tenkorps te St. Petersburg; in deze periode staat hij tevens in contact met de hooggeplaatste 
admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen, die zijn broer Joan goed kent, en vermoedelijk ook 
met de latere onderwijshervormer Joan Hendrik Swildens; beide heren verblijven in deze 
periode eveneens aan het hof van Catharina

1772 Uitgave van De konst van waarnemen, gebaseerd op een verhandeling die Van Woensel in-
zond voor een prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen; hij viel 
niet in de prijzen

1773-74 Zijn vader overlijdt in 1773 en Pieter krijgt last van heimwee; hij schrijft zijn broer Joan dat 
hij weer terug wil keren naar huis, maar deze raadt hem dat af, omdat er op dat moment 
moeilijk werk te vinden is in de Republiek

1774 Hij schrijft La logique des sens, een vertaling van De konst van waarnemen, die evenwel nooit 
uitgegeven wordt

1778 Terugkeer naar de Republiek
1780 Wekelijkse uitgave Monitor, of vertoogen, betrekkelijk tot de zedelijke huishouding […], in totaal 

twintig spectatoriale vertogen, waarin Van Woensel (anoniem) schrijft over medische za-
ken, zedenkunde en politiek; de toeschrijving van dit blad aan hem komt van J.I. van Door-
ninck (1885: 385)

 Uitgave van Nouvelles expériences faites avec le mercure dans la petite vérole een wetenschappe-
lijke verhandeling over de bestrijding van de pokken met behulp van kwik; Van Woensel is 
aardig succesvol met zijn medische experimenten betreffende de bestrijding van infectie-
ziekten en verwerft hiermee ook zeker aanzien in de internationale medische wereld; deze 
verhandeling wordt onder meer vertaald naar het Duits en het Russisch (Zie verder Bakker 
2008: 40-45)

1780-84 Werkzaam als ‘doctor der marine’ te Amsterdam
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1781 Verschijning van De teegenwoordige Staat van Rusland, een uitvoerige beschrijving van het 
Rusland van Catharina II, in 1783 vertaald in zowel het Frans als het Duits; gematigd posi-
tief gerecenseerd in Vaderlandsche letteroefeningen (1781: 512-513)

 Uitgave van enige pamfletten over staatszaken: Onderzoek van den politieken staat der Ver-
eenigde Nederlanden en Vertoog over de opvoedinge van een Nederlandsch Regent, de laatste 
over Willem V

1782 Van Woensel schrijft een voorwoord bij een door hemzelf samengestelde reeks fragmen-
ten uit Histoire des deux Indes van G.Th. Raynal, een monumentale studie (in zeven delen) 
die zodanig kritisch is over het kolonialisme van de Europeanen dat de auteur erom ver-
bannen wordt uit Frankrijk; de Nederlandse versie van dit werk uit 1784 (Tafreel van de be-
zittingen en den Koophandel […]) is zeer waarschijnlijk ook van Van Woensel; hiervan ver-
schijnt ook een erg positieve recensie in Vaderlandsche letteroefeningen (1784: 72-74)

1784  In de herfst van dit jaar neemt Van Woensel ontslag bij de marine in Amsterdam en ver-
trekt hij naar Instanbul om daar als arts te gaan werken bij de Nederlandse ambassade; hij 
reist eerst over land naar Marseille, en vertrekt van daar per schip naar Izmir in januari 
1785, alwaar hij aankomt op 8 februari

1784-89 Reis door het Ottomaanse Rijk en Rusland, naar aanleiding waarvan later het werk Aan-
teekeningen gehouden op een reize […] zal verschijnen; eerst verblijft hij ruim veertien maan-
den in Instanbul, vervolgens reist hij het achterland (Anatolië) in, in de richting van Per-
zië, om uiteindelijk weer terug af te buigen naar de Zwarte Zee; vanuit Sinope zeilt hij 
naar Sebastopol op de Krim, waar hij is aangeworven als hoofdgeneesheer bij de Russi-
sche marine, bij de Zwarte-Zeevloot; die functie houdt hij twee jaar; hij eindigt zijn reis in 
St. Petersburg en de nabijgelegen marinebasis Kronstadt; van daaruit komt hij weer terug 
naar Nederland

1788 De Academie van Wetenschappen in St. Petersburg publiceert van de hand van Van Woen-
sel Mémoire sur la Peste, en het jaar daarop Mémoire…sur le local de Sevastople; Andrej Mejer 
maakt in 1791 een Russische vertaling van het eerste werk

1789 Terugkeer in de Republiek; Van Woensel gaat weer voor de marine werken als arts in Am-
sterdam

1790 Van Woensel is betrokken bij de Schoonhovensche Courant
1791 Het eerste deel van de Aanteekeningen gehouden op een reize […] komt uit; het tweede deel 

zal in 1795 verschijnen; uitgever is Willem Holtrop uit Amsterdam 
 Al in hetzelfde jaar komt in de Britse Monthly review een zeer negatieve recensie uit van 

deze reisaantekeningen, waarin men Van Woensel onder meer verwijt dat zijn werk een 
slappe imitatie is van dat van Sterne; zelf reageert Van Woensel weer op deze recensie in 
zijn eerste Lantaarn uit 1792

1792-1801 Vijfmaal brengt Van Woensel in deze periode zijn eigenzinnige politieke satire De Lan-
taarn op de markt

1792 De eerste editie van De Lantaarn wordt door de Vaderlandsche Letteroefeningen negatief gere-
censeerd; men verwijt de auteur te spotten met allerhande zaken waar niet mee gespot zou 
moeten worden; hij is te bijtend, te scherp en heeft een te hoge dunk van zichzelf (1792: 
531-532)

1793 Van 20 november van dit jaar stamt een brief van P. van Woensel aan Pieter Nieuwland, in 
het Latijn gesteld. Hieruit valt op te maken dat Van Woensel op dat moment aan de Regu-
liersgracht te Amsterdam woont

1794  Reis naar Suriname en enkele andere Nederlandse koloniën in de West, in de functie van 
marinearts
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1795 Op 27 maart van dit jaar wordt in de nieuwe Bataafse gemeenteraad van Amsterdam een 
door Van Woensel ingezonden memorie besproken, die een ‘plan tot oproeping van het 
volk’ betreft

1796 Blijkens een notitie in het Dagverhaal (notulen van de Nationale Vergadering, d.d. 30 mei 
1796), heeft Van Woensel in dit jaar een Nederlandse vertaling uitgebracht van een Tho-
mas Paines verhandeling The decline and fall of the English system of f inance, onder de titel: 
De daaling en val van het systhema der Engelsche f inancien

 In hetzelfde jaar kondigt Van Woensel ook zijn vertaling van Adam Smiths On the wealth 
of nations aan, in de Haarlemsche Courant van 26 augustus 1796, maar deze is er nooit ge-
komen, omdat een andere uitgever die vertaling reeds geclaimd heeft; dit is die van Dirk 
Hoola van Nooten, die in het voorwerk van zijn editie nog wel naar Van Woensel en de on-
juistheid van diens claim verwijst

1796-97 Tussen oktober 1796 en juni 1797 verblijft Van Woensel voor de Commissie voor de Bui-
tenlandse Zaken in St. Petersburg als geheim agent; zijn taak is informatie te verzamelen 
over de politieke en diplomatieke situatie in Rusland; hij correspondeert hierover in weke-
lijkse, uitvoerige brieven met de Republiek 

1798 Van Woensel verblijft in dit jaar enige tijd in Parijs voor een nieuwe diplomatieke missie; 
hij werkt dan hoogstwaarschijnlijk voor Rutger Jan Schimmelpenninck die op dat moment 
in Parijs zit als ambassadeur namens de Bataafse Republiek; nadien onderhoudt hij een 
blijvend goede relatie met de familie Schimmelpenninck

1798-1805 De verblijfplaats van Van Woensel in deze jaren is onduidelijk; mogelijk werkt hij nog 
steeds als ‘doctor der marine’ in Amsterdam en is hij ook daar woonachtig, maar er zijn 
ook aanwijzingen dat hij ergens in deze jaren, verhuist naar Den Haag; onder meer zijn 
nauwe contacten met het centrale Bataafse bestuur en het feit dat hij vooral bij Haagse uit-
gevers publiceert pleiten hiervoor; voorts is het ook niet onwaarschijnlijk dat Van Woensel 
in deze jaren nog een aantal keer voor korte of langere tijd naar Parijs is gegaan, al dan niet 
voor het uitvoeren van diplomatieke missies

1800 In een aantal afleveringen van De burger politieke blixem spreekt Bernardus Bosch, de re-
dacteur van dit politiek-satirische weekblad, zeer kritisch over Van Woensel en zijn Lan-
taarn; hij verwijt Van Woensel dat hij zich arrogant opstelt, grof is in zijn uitlatingen en een 
anglomaan

 De Lantaarn voor 1800 wordt op 24 september 1800 verboden door de Agent van Inwen-
dige Politie, A.J. La Pierre, officieel omdat het blad onder pseudoniem is uitgekomen, 
maar vermoedelijk vooral vanwege de scherpe satire op de Fransen die in dit deel bedreven 
wordt via de fabel ‘Historie van een Trojaansch Paerd’; naar aanleiding van het verbod geeft 
Van Woensel De bij-lichter uit, waarin hij met veel ironie zijn ware identiteit bekendmaakt 
en zijn meer Fransgezinde en radicaal-revolutionaire landgenoten nog eens flink de oren 
wast

1802 Van Woensels vertaling van Cervantes’ Don Quichot, waar hij jaren aan gewerkt heeft, komt 
uit; in 1819, na zijn dood, zal nog een heruitgave volgen; uitgever is J.C. Leeuwestijn in 
Den Haag, met enige illustraties van de beroemde graveur Reinier Vinkeles; positief gere-
censeerd in Vaderlandsche letteroefeningen (1803: 492)

1803 Verschijning van het Zeemans handboek, dat zeer negatief gerecenseerd wordt in de Va-
derlandsche Letteroefeningen (1803: 642-648); de recensenten vinden het werk onzedelijk en 
menen dat het verkeerde raad geeft; het boek is tevens negatief gerecenseerd in de Nieuwe 
vaderlandsche bibliotheek (dl. 8, 1804:. 258-263); het boek zelf is helaas verloren gegaan

1804 Verschijning van Rusland beschouwd, een nieuw, erg gedetailleerde studie over Rusland, 
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veel kritischer dan zijn eerdere boek uit 1781, gematigd positief gerecenseerd in Vaderland-
sche letteroefeningen (1805: 304-310)

1805 Van Woensel wordt benoemd tot ‘doctor-generaal’ van de marine door zijn oude vriend 
Schimmelpenninck en verhuist om die reden naar Den Haag (wellicht deed hij dat al eer-
der, dat blijft onduidelijk)

 In deze nieuwe functie, die min of meer voor hem en in samenspraak met hem geconstru-
eerd wordt, schrijft hij diverse rapporten en onderneemt hij inspectiereizen. Dit duurt tot 
de winter van 1806-7. Daarna wordt, tot aan zijn dood, weinig meer van hem vernomen in 
deze functie

1806-07 Publicatie van enige stukken in Bruno Daalbergs (pseud. van Petrus de Wacker van Zon) 
bundel Nog wat lectuur op het ontbijt en de theetafel van den Heer Prof. van Hemert, specifiek 
de teksten ‘Redestrijd’ en ‘Ik ben ook in Parijs geweest’; deze bundel bevat vooral stukken 
die eerder in het periodiek De prullemand, later Apollo (1805) verschenen; de titel verwijst 
(ironisch) naar Lektuur bij het ontbijt en de thetafel van de remonstrantse theoloog Paulus 
van Hemert, een populair-wetenschappelijke uiteenzetting van het gedachtegoed van Im-
manuel Kant, dat op dat moment in Nederland net opkomt

1808 Overleden aan de gevolgen van een beenbreuk, waar hij koudvuur op heeft gekregen (aldus 
de biografische schets van J.H. Halbertsma), volgens de rouwadvertentie van zijn broer 
Joan en zus Elisabeth sterft hij op 17 april, een zondag; hij is op dat moment woonachtig 
aan de Boekhorststraat te Den Haag; op 21 april wordt hij begraven in de Kloosterkerk; tus-
sen 28 november en 6 december wordt zijn bibliotheek geveild samen met die van een an-
dere Haagse arts, C.H. Velse; de erflaters van Van Woensel houden uiteindelijk 308 gulden 
over aan deze openbare verkoop
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Bijlage III  Bibliografie Pieter van Woensel

1770 Specimen sistens quaedam miscellanea medica (proefschrift, Universiteit Leiden)
1772 De konst van waarnemen (Amsterdam: Pieter Meijer)
1774 La logique du sens (vertaling van De konst van waarnemen, vermoedelijk nooit uitgegeven)
1780 Monitor, of vertoogen, betrekkelijk tot de staatkundige en zedelijke huishouding der Nederland-

sche Republiek, en tot andere gewichtige onderwerpen (tijdschrift in 20 wekelijkse afleveringen 
tussen 7 april en 18 augustus, Amsterdam: M. Schalekamp) 

 Nouvelles expériences faites avec le mercure dans la petite vérole, lesquelles démontrent la ver-
tu spécif ique dans cette maladie (Amsterdam: B. Vlam, onder meer vertaald in het Engels, 
Duits en Russisch)

1781 De teegenwoordige staat van Rusland Amsterdam: A. Borchers, in 1783 vertaald naar het 
Frans en het Duits)

 Onderzoek van den politieken staat der Vereenigde Nederlanden (pamflet, Amsterdam: A. Bor-
chers, Knuttel 19674) 

 Vertoog over de opvoedinge van een Nederlandsch Regent (pamflet, Amsterdam: A. Borchers, 
Knuttel 19903)

 Précis de l’histoire philosophique et politique des deux Indes (fragmenten uit de monumentale, 
zevendelige studie Histoire philosophique et politique des deux Indes van G.T. Raynal uit 1770, 
samengesteld door Van Woensel en met een voorwoord van hem, Amsterdam: J.F. Rosart)

1783 État present de la Russie (vertaling studie uit 1781, St. Petersburg & Leipzig)
 Der Gegenwärtige Staat von Russland (vertaling studie uit 1781, St. Petersburg & Leipzig)
1784 Tafreel van de bezittingen en den Koophandel der Europeanen in de beide Indiën, getrokken uit 

het werk van G.T. Raynal (vertaling van Précis de l’histoire [..] uit 1782, Amsterdam: M. Scha-
lekamp)

1788 Mémoire sur la Peste (St. Petersburg: Academie van Wetenschappen, in 1791 vertaald naar 
het Russisch door Adrej Mejer)

1789 Mémoire…sur le local de Sevastople (St. Petersburg: Academie van Wetenschappen)
1791 Aanteekeningen gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland, in de jaar-

en 1784-89, deel 1 (Amsterdam: W. Holtrop) 
1792 De Lantaarn voor 1792 (onder het pseudoniem: Amurath-Effendi Hekim-Bachi; Amster-

dam: In ’t Nieuwe Licht, verschijnt ook in tweede druk) 
1795 Aanteekeningen gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland, in de jaar-

en 1784-89, deel 2 (Amsterdam: W. Holtrop)
1796 De Lantaarn voor 1796 (onder het pseudoniem: Amurath-Effendi Hekim-Bachi; Amster-

dam: In ’t Nieuwe Licht) 
 De daaling en val van het systhema der Engelsche Finantiën (vertaling van een werk van Tho-

mas Paine, Amsterdam: Hendrik Gartman) 
1798 De Lantaarn voor 1798 (onder het pseudoniem: Amurath-Effendi Hekim-Bachi; Amster-

dam: In ’t Nieuwe Licht)
1800 De Lantaarn voor 1800 (onder het pseudoniem: Amurath-Effendi Hekim-Bachi; Amster-

dam: In ’t Nieuwe Licht) 
 De Bij-lichter, zijnde eene uitgewerkte verhandeling over de influenza, dat is: publieke verkoud-

heid (bijlage bij De Lantaarn voor 1800, verschenen nadat deze uit de handel was genomen; 
Amsterdam: In ’t Nieuw Licht) 

1801 De Lantaarn voor 1801 (grotendeels een herdruk van De Lantaarn voor 1800, onder eigen 
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naam gepubliceerd, Amsterdam: In ’t Nieuwe Licht) 
1802-3 De ridder Don Quichot van Mancha, 2 dln. (vertaling van Cervantes, Den Haag: J.C. Leeu-

westijn) 
1803 Raadgeevingen voor de Gezondheid der Zeevaarenden (uitgever en plaats onbekend; uitgave 

verloren gegaan)
1804 Rusland beschouwd met betrekking tot zijne aardrijkskundige en natuurlijke ligging (Haarlem: 

François Bohn, herdrukt in 1819)
1806-7 ‘Redestrijd’ en ‘Ik ben ook in Parijs geweest’, in: Bruno Daalberg [pseudoniem van Petrus 

de Wacker van Zon], Nog wat lectuur op het ontbijt en de theetafel van den heer professor van 
Hemert (Den Haag: J. Immerzeel jr.)
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Bijlage IV  Geannoteerde versie van ‘Boter’

[p. 167]
BOTER. Amurath-Effendi

Hekim-Bachi
den

Vaderlandsche Letteroeffenaars1 /
                                                   Saluit.

Er staat geschreeven, wie van ulieden zonder zonde is, werpe den eersten steen op haer.2 ’t Is er niet op 
gebeetert; en zo zy, die zich vry van over- en onderspel erkennen, alleen bevoegd waren, om met 
steenen te gooijen, de Steenkopers zouden weinig levernatie hebben. Maar ’t is hier de zaak niet 
over de Steenkoperyen. – Zo ’t nu geöorloofd was deeze heilige woorden te parodieeren, en ik zeg-
gen mogt, wie van ulieden een vonkje genies3 heeft, werpe den eersten steen op

[p. 168]
my, had ik zeker vry moeten blyven voor eenigen schamp-scheut4 uit uw hoek. Maar ’t is zoals men 
zegt: men wordt wel van een mist-kar5 (*) overreeden, zelden van een’ koets.

Even als ’t gebeurt is, dat, terwyl de man van Haarlem6 yvert in zyn, voor ’t mensdom zo vernee-
derend, handwerk, eenig incurabel7 schelmpje zyne vingers in eens anders zak liet glijen, ter hei-
melyke verbrugginge8 van zakdoek of orlogie, even weinig spiegelt gy u aan de noch zo recente exe-
cutie, gehouden over uw Collega Criticus (wiens ongepaste geemelykheid de gerechte Hemel wil 
vergeeven!) en dwingt my eenige oogenblikken van myn thans kostelyken tyd afteknippen voor u, 
noch voor myn vertrek. In die

(*) Een juistgepaste uitdrukking. – Schoon de Vaderlandsche Letteroeffenaars uit voorzichtigheid 
achter de schermen blyven, ziet men ze nu en dan wel eens door de reeten.9 Maar als deeze pre-
tense10 keurmeesters ’t waagen met eige werk uit de muit te komen;11 hoe fraai ziet ’t er dan uit! ’t 
Is onmogelyk iets dorrer, leeven- ziel- en zoutelooser, en meer water-achtigs uittedenken, dan zom-
mige produkten deezer helden: produkten zo overvliegend slecht, dat de Schryver van den Weeke-
lykschen Nieuws-Vertelder12 zich schaamen zou ‘er de pen geleend toe te hebben. En van zulke luiden 
wordt men quasi in de wielen gereeden.

1 Verwijst naar de recensenten van het culturele tijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen, dat, met verschil-
lende naamsvarianten, van 1761 tot 1876 heeft bestaan. Dit blad was bedoeld om nuttige publicaties onder de 
aandacht van het publiek te brengen en tevens te recenseren. In de jaargang van 1792 was een kritische recensie 
van De Lantaarn voor 1792 verschenen. Deze tekst is bedoeld als een reactie daarop.
2 Johannes 8: 7: “En als zij Hem [Jezus, I.N.] bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulie-
den zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.” (Statenvertaling) 
3 Genialiteit
4 Schimpscheut, honende opmerking
5 Mestwagen
6 Niet duidelijk naar wie dit verwijst, tenzij naar Van Woensel zelf, die in Haarlem opgroeide
7 Ongeneeslijk (in figuurlijke zin, als in: onverbeterlijk)
8 Verkoop
9 Kieren (tussen de ‘schermen’ waar ze zich achter verbergen)
10 Zogenaamde
11 Voor de dag te komen
12 Slaat op een type nieuwsbladen waarvan er in die tijd diverse bestonden, en dat vooral gericht was op sen-
satie en huis-, tuin- en keukennieuws.
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[p. 169]
laatste misreekende gy u; en daar gy my reeds op de hoogte van St. Jago13 giste, leg ik noch met 
huid en hair alhier, ten rheede van Nova Zembla. Dan deeze miswyzing op uw kompas is zeer ver-
schonelyk voor luiden, wier zeetochten zich niet verder uitstrekken, dan van Haarlem op Amster-
dam: anders zoudt gy hebben kunnen weeten, dat alle zee-expeditien voor meer wisselvalligheden, 
voor meer uitstel bloot staan, dan ’t afvaaren der trek-schuiten.

Ter zaake.
I. Gy beschuldigt my van gebrek aan eerbied voor ’t publiek. Welke qualiteit en quantiteit van eer-
bied een Schryver ’t zelve verschuldigd is, behoorde wel eens hier uitgeploozen te worden; maar 
de vrees voor de oostenwind, die my de pen uit de hand mogt waaijen, doet my myne gedagten in 
petto houden! Weet echter dat ’t grootste bewys van dit gebrek is, wanneer men ’t zelve voorliegt, 
zo als gy met u uittegeeven voor vrymoedige tevens en oordeelkundige bëoordeelaars, zo veele jaaren 
doet; twee hoedanigheden, waarop gy de minste aanspraak moet maaken. Wie, die ’t geduld heeft 
u te volgen, heeft niet opgemerkt, hoe ’t yskoude zweet u uitbreekt, zo meenigmaal gy voor u, ter 
beoordeelinge, hebt een Autheur van eenige reputatie. En wat uw

[p. 170]
oordeel aangaat, zo uwe kurkdrooge, historieque enumeratien14 (recensien kan men ze niet noe-
men) overgooten met een saus van oudbakken phrases, bewyzen geeven van oordeel, van smaak, 
van genie, geev’ ik ’t om beter. – Leer noch een ander bewys van gebrek aan eerbied voor ’t publiek; 
’t is als men ’t verveelt. Myn lantaarn mag nu veele lezers boos gemaakt, ook eenige hebben doen 
lagchen; doch wien zy verveelde, was wel een rechte druiloor.

II. Gy beschuldigt my te zyn iemand van een zonderlinghoofd en charakter. Dit beken ik. ’t Is een 
gevolg van mynen leeftrant, die my gevoerd heeft in een veel grooter kring van omstandigheden, 
dan dien gy, en uw geheel zootje hebt doorloopen. Ik wil u noch meer zeggen. Niet gebonden aan 
land of stand, of partyschap, aan ontzag voor eenigen superieur, niet gedrukt door ’t gewicht aan 
zommige opiniën gehegt, vry van alle vreeze van onterft te worden door Oom of Tante, vry in één 
woord als een vogel in de lucht, kon ik myn geest (die daardoor misschien zekere wildheid, iets on-
gezets, ’t geen de witte puntjes in myn baard noch niet schynen te kunnen corrigeeren) verkreeg,15 
vry laaten uittuilen.16 Dan of by dit zonderlinge, by deeze wildheid myne lezers winners of verlie-
zers waren, beslissen zy zelve; eene beslissing, die niet meer van de qualiteiten eens

[p. 171]
boeks, als van ’t hoofd, ’t hart, de maag, ’t onderlyf der leezenden, ook van weêr en wind pleegt af-
tehangen.

III. Gy beschuldigt my te zyn, te scherp, te bytende, Gy, die nu zo veele jaaren met den geest der 
Nederlanders zo geesteloos tobt, hebt gy hunne doorslaande dromerigheid, hunne apathie niet op-
gemerkt! en weet gy niet, dat wien eene slaapziekte kwelt, niet een borst-syroopje, maar sterk prik-
kelende, heftigwerkende middelen worden toegedient! Gy kent immers ’t grootste ongeluk eens 
Schryvers, niet geleezen te worden. Maar in de overstelping van boeken, om geleezen te worden, 
moet men zyne lezers wakker houden, hun braaf om de ooren raazen. Is ’t beter als een zuiker-zoet 
Auteurtje voor een dubbeltje te koop te leggen onopgesneeden, of bytende geleezen te worden?

13 St. Jago is een van de Kaapverdische eilanden, tegenwoordig bekend als Santiago.
14 Opsommingen
15 Grammaticaal gezien zou hier eigenlijk het haakje sluiten moeten staan, en waar het haakje sluiten staat 
de komma. Wellicht is dit een drukfout.
16 Zijn gang laten gaan
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IV. Noch spot ik te veel met zaaken, die of heilig zyn, of door ’t meerder getal, de Kristenen na-
melyk (merk hier wel op ’t meerder getal, een trek van ignorantie17 pardonnabel in luiden, wier be-
reisdheid zich van Haarlem tot Amsterdam uitstrekt) voor zodanig worden gehouden. Inderdaad, 
Mannen van oordeel! ik weet niet wat wat men aan u heeft, visch of vleesch! Dan hangt gy den 
naturalist,18 den vrydenker,19 dan wederom den fynman20 uit. Ook is, in andere gevallen,

[p. 172]
uw verhangen van de huik21 naar den wind,22 den braaven een afschuuwen.

V. Er staan toch eenige nuttige waarheden in de lantaarn, en veele schadelyke vooroordeelen, 
zegt gy, worden ‘er in bestreeden. Zeker dit is iets, ’t geen de Kruijer uit zyn pothuis over uw deur, 
met een half oog kan zien: eene remarque zo zouteloos, dat zy perfect harmoniëert met de gewoo-
ne insipiditeit23 van uw maand-werk. Maar ’t geen gy niet zegt, en ’t geen toch waar is, bestaat hier-
in, dat ‘er ook eenige zaaken in staan, te vergeefsch gezogt in andere boeken, zaaken die den hoof-
den der Natie niet onverschillig mogen zyn, en tot welke ik niet dan na eene waereld van moeite, en 
eindeloos strykvoeten24 toegang kreeg. ’t Geen gy niet zegt, en dat ook waar is, bestaat hierin, dat zo 
ik opgewarmde kost op tafel zet, ik ‘er eene aparte saus overgooi, die ’t opwarmen noch al vermomt.

VI. Ik behandel andere Schryvers met te weinig achting. Behalven den Heer H…25 die, zo ik meende 
onze Natie te kort deedt, en den Hr. Review,26 die ’t my deedt, en uit welke questie gy uw partydige 
neus wel wat hadt kunnen houden, herinnere ik my niet met eenig indvidu overhoop te leggen. En 
wat geleerde corporatien aangaat, die my verveelen, wanneer zy betoogen uit de natuur der Godheid 
vorderen, en die ik bespot,

[p. 173]
wanneer zy, door eene zo frivole als indecente nieuwsgierigheid, de Kraamvrouwen onder de rokken 
voelen, om de dimensies van haare buiken te neemen, ik heb ‘er harde dingen van gezegd. Die wat ver-
dient, moet wat hebben. ’t Is den volke niet onverschillig, dat zy die ’t willen quasi voorlichten, ’t 
niet op een dwaalweg brengen.

VII. Ik heb te groote verbeelding van myzelven. – Zeker zou ’t op ’t doorslaandste myne ver-
waandheid kenteekenen, wilde ik my vrypleiten van een zwak, waaraan de gansche waereld hinkt. 
Maar kleedt u deeze remarque? u, die meenende, dat ’t genoeg zy eene predikatie te kunnen tee-
men, of de Engelschen zo wat na te baauwen, om over alles uitspraak te doen, zints zo veele jaaren 
u voor oordeelkundig uitgeeft. Hoe steekenblind van eigeliefde moet gij niet zyn, om niet te gevoe-

17 Onwetendheid
18 Aanduiding voor filosofen die geen God aannemen, maar al het bestaande uit natuurlijke oorzaken ver-
klaren.
19 Iemand die zich in zijn denken vooral door de rede laat leiden, in plaats van door kerk of Bijbel.
20 Iemand die streng godsdienstig is
21 Dekzeil voor een schip
22 ‘De huik naar de wind hangen’ is een spreekwoord, dat wil zeggen: meeheulen, altijd andermans stand-
punt volgen.
23 Lafheid, flauwheid
24 Letterl.: de voeten beurtelings achteruit strijken om onderdanigheid aan iemand te tonen. Hier te lezen 
als: slijmen
25 Ysbrand van Hamelsveld (1743-1812), Utrechts predikant, actief in de patriottenbeweging en later ook lid 
van de Nationale Vergadering. In De Lantaarn voor 1792 schreef Van Woensel kritisch over zijn tweedelige uit-
gave De zedelijke toestand der Nederlandsche natie, op het einde der achttiende eeuw uit 1791.
26 Verwijst naar de Monthly Review, waarin een kritische recensie van Van Woensels eerdere werk Aanteek-
eningen gehouden op eene reize […] was verschenen. Van Woensel reageerde in De Lantaarn voor 1792 op deze 
recensie in een stuk getiteld ‘Die kaatst, moet de bal verwachten, of dank-schrijven aan Mr. Monthly Review’.
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len uwe weinigbeduidendheid – hoe schaamteloos, om u zelven niet te belyden, dat, zedert de ge-
boorte van den Recensent,27 de dood van uw Maandwerk eene weldaad voor de geleerde republiek 
zou geweest zyn: daar ’t toch niet meer dan ballast en scheurpapier is, in waardy te plaatzen naast 
de Boekzaal.28

VIII. “Eene behaaglyke nieuwe dwaaling is my welkomer dan eene verlepte waarheid.” – ’t Is een

[p. 174]
doodzonde! Maar, oordeelkundige mannen! Wat helpt ook de nuttigste waarheden te schryven, zo 
ze niet geleezen worden! ’t Is de nieuwigheid die den mensch wakker houdt; en mits hy wakker is, 
zal eene nieuwe dwaaling hem op geen dwaalweg brengen, en hy des des Schryvers meening gaauw 
vatten. Heeft ’t Erasmus dan zo by u verkurven met zyn lof der zotheid, en verdiende Swift om zyne 
manier om den Kristelyken Godsdienst den hals te breeken,29 ’t zelve by u gedaan te worden…..
 Is ’t zo wel?

  Ter Rheede van
Nova Zembla.

[Bron: De Lantaarn voor 1793, pp. 167-174.]

27 De recensent, blad dat van 1787 tot 1792 heeft bestaan, en recensies leverde van pas uitgekomen werken. Dat 
Van Woensel dit blad in positieve zin aanhaalt is niet toevallig: het is het enige blad dat een positieve recensie 
leverde van zijn Aanteekeningen. (in dl. 3, jaargang 1792, pp. 387-88)
28 Verwijst naar de Boekzaal der geleerde wereld, een blad dat van 1715 tot 1863 heeft bestaan, en net als Vader-
landsche Letteroefeningen boekbesprekingen leverde. De Boekzaal mikte echter op een wat intellectueler publiek.
29 Verwijst vermoedelijk naar Swifts pamflet An Argument Against Abolishing Christianity uit 1708, waarin hij 
met behulp van veel ironie de Anglicaanse kerk verdedigt tegen haar opponenten.
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Bijlage V  Transcript van J.H. Halbertsma ‘Over P. van Woensel’

BToelichting

Het getranscribeerde handschrift bevindt zich in de collectie van Tresoar Leeuwarden, onder signa-
tuur 145 Hs. Het handschrift bestaat in totaal uit acht pagina’s, vier dubbelzijdig beschreven folio’s. 
Het bestaat uit twee delen: een biografische schets onder de titel ‘P. van Woensel’ en een overzicht 
van de werken van Van Woensel onder de titel ‘Werken van P. van Woensel’. Het geheel bevindt 
zich een mapje met het opschrift: J.H. Halbertsma, Over P. van Woensel.

De tekst is niet altijd goed leesbaar – het lijkt een kladversie te zijn – waardoor sommige woor-
den en zinsneden uit het transcript onder voorbehoud zijn. Voor zover bekend heeft dit hand-
schrift nooit tot een gedrukte tekst geleid. Wel werd eerder al, in 1984, een transcript gemaakt van 
dit handschrift door J.L. Swarte, in het kader van zijn doctoraalscriptie over Pieter van Woensel 
(Universiteit van Amsterdam, aldaar te vinden onder sign. 113: NED 3250). Van dit transcript heb 
ik dankbaar gebruik gemaakt bij het ontcijferen van het originele handschrift.

Transcript

[p. 1]
P. van Woensel

Van Woensel was een scherp en tartarisch1 opmerker; een medicus, maar, die de regeerkunde be-
studeerd had in het practische leven. 

Hij was practisch en paste zijne kennis toe op de welvaart der Staten; op de voeding en opvoe-
ding der menschen. 

Hij had lang in Rusland geweest, gereisd door Frankrijk; door [en] door practisch.
Hij ging om met Petrus Camper en Pieter Nieuwland.
Bloedig heeft hij de dwaasheden der Nederl. en hunne leiders2 doorgestreeken in zijne Lantaarn, 

en had verschil met de opperhoofden blijkens de Lantaarn want hij spaarde volk

[p. 2]
noch leiders. Zijne satire is bijtend en bespottend in den hoogsten graad; hij heeft er caustische3 
plaatjes bij gemaakt, die nog grievender zijn.

Onder Schimmelpenninck diende hij als spion te Parijs, en verscheen dikwerf aan diens tafel, 
waar hij gezien was om zijne geestige quinckslagen. Bij Lodewijk Napoleon speelde hij in ’s Hage 
zowat voor hoveling verscheen hij wel aan ’t hof; en speelde daar op zijne wijze voo zo wat voor ho-
veling. Hij verscheen daar in zijn geliefd Russisch costuum en met den vervaarlijken ruigen muts 
op ’t hoofd. 

Eens ’s avonds van ’t hof thuis komende viel hij op de gladde straat. Daar leit de Lantaarn, zeide 
hij; De blixem, daar zou wel een glas in ka-

[p. 3]
pot kunnen zijn. En ja wel, het was zo; zijn been was gebroken. Een gewoon chirurgijn kon ’t ge-
makkelijk genezen hebben, maar omdat de algemene weg gemijd moest worden, volgde hij zijn 
eigen, kreeg er ’t koudvuur in en stierf.

1 Slaat vermoedelijk op Van Woensels Russische connectie.
2 De frase ‘en hunne leiders’ is later toegevoegd (in een afwijkend handschrift).
3 Scherpe, bijtende.
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Te Parijs was hij niet gelukkiger in de praktijk over zijn eigen lichaam. Hij miste enige tanden 
waar voor hij die der kunst wilde in de plaats stellen; het kwam hem echter regelmatiger voor dat 
ze allen nieuw waren, daar dat nieuw tegen alras oud zoude staan. Dus hij liet ze allen overblijven-
den tegelijk uittrekken, en de dokter zette toen hem een volslagentallige ratelier4 in de mond, dat 
die hem echter zo gruwelijk pijnigde, dat hij ze wegwierp. Toen had hij niets.

Hij had de grillen van het genie. Hoewel onbekommerd over zijn toilet was

[p. 4]
hij echter vrij coqueteerde hij echter met zijn geliefd Russisch costuum, plaatsende zich daarmede 
zijn beeld uitgedost zelfs in plaats van zijn naam voor de boeken. Zo verscheen hij ook wel eens 
voor mevrouw Schimmelpenninck.5

Op zijne reizen had hij allerlei geloven gezien,6 en had ten laatsten alle geloof in ene openba-
ring verloren, waarin hij met zijn tijdgenoten Petrus Camper, Simon Stijl en Francois Hemster-
huis gelijkstond.

Hij was geleerd, hij was scherpzinnig; hij was bereisd; zag menschelijke begrippen, geloven en 
gebeurtenissen op de schaal van het wereldrond. Zijne landgenoten waren bekrompen, kleingees-
tig, ingenomen met zichzelven en hunne patriottische dwaasheden. Onder dat volk had moest hij 
dus een groot denkbeeld van

[p. 5]
zichzelven krijgen, en hij was zwak van karakter genoeg om te spreken of hij de waarheid in pacht 
had, hetgeen nergens in de wereld bevalt, maar het allerminst hier te lande wanneer het met zulke 
grote bekwaamheden als Van Woensel had gepaard ging. Ieder loopt hier met eene duimstok in de 
hand, om ***7 te meten de maat zijner eigener lengte in den hand, waarmede hij anderen meet; is 
men er ver onder dan wordt men bespot en ver boven dan raakt men uit het gezelschap wordt hij uit 
de synagoge geworpen. Men vreest uwe lengte om niet van eigene kleinheid overtuigd te worden.

Hij had kleine zwakheden, die men in een wereldburger zo niet vermoeden zou; onder anderen 
kon hij niet best tegen verlies in

[p. 6]
het kaartspel. Spelende met mevrouw Bru**8 Schimmelpenninck verloor hij er drie gulden. Toen 
het spel uit was railleerde9 zij. Ja, zeide Van Woensel, mevrouw kan wel en belle humeur zijn; me-
vrouw wint.

[witruimte]

Hij had ’t groot gebrek van een groot en oorspronkelijk genie; dat hij was een Jantje Contrarie.
Hij bekreunde zich weinig over uitwendigheden in kleding en gebruiken, waarin dit bekrom-

pen volk den gehelen mensch doorgaands plaatst. Ook plaatste hij zich nimmer op de voorgrond; 
twee rede-

4 Frans voor kunstgebit.
5 Deze zin is later toegevoegd in de kantlijn (in hetzelfde handschrift).
6 Hierbij staat in de kantlijn ‘Lantaarn 1792. p. 141’ (in hetzelfde handschrift). Halbertsma verwijst hier naar 
het artikel ‘Gelooven. Niet gelooven.’ uit De Lantaarn voor 1792 (140-142).
7 Onleesbaar.
8 Onleesbaar.
9 De gek steken (met Van Woensel).
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[p. 7]
nen waarom deze oorspronkelijk denker, die alle zijne sluitredenen op de ondervinding vestigde en 
meer dan iemand zijne weergalozen ***10 tot de stoffelijke want en zedelijke welvaart van het land 
had aangewend, geheel vergeten en onbekend in de herfst van 1808 te ’s Gravenhage, waar zulke 
verdiensten het eerst behoorden opgemerkt te worden, is overleden.

[p. 8]
Werken van P. van Woensel

De konst van Waernemen. (Pieter Meijer. Amst. 1772) door P. van Woensel.
Aantekeningen op een reis door Turkije (Amst. 1790, 1793) In plaats van den naam des auteurs 

zijne afbeelding en wel in Russisch costuum.
Rusland door P. van Woensel. Haarlem. F. Bohn. 1804. opgedragen aan den Admiraal van Kins-

bergen.
De Lantaarn. Een Almanak, met staathuishoudkundige vertogen en politique satires. 5 Jaargan-

gen, namelijk 1792, 1796, 1798, 1800, 1801. Jaargang 1800 heeft een bijlichter.

10 Onleesbaar.
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