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Wonderharing en hoerenjagers 

Pamfletten als voorlopers van de sensatiepers 
 

door Maarten Hell 
 

Pamflettencollecties bevatten wonderbaarlijke verhalen, grove lastercampagnes en keihard 

oorlogsnieuws: sensationeel materiaal dat tegenwoordig opduikt in roddelbladen of op 

internet en televisie. Al in de 16de-18de eeuw speelden drukkers en auteurs doelbewust in op 

nieuwsgierigheid en onderbuikgevoelens, zodat hun uitgaven een groot publiek trokken. Een 

kleine duik in sensationele geschriften uit een ver verleden. 
 

Haarkloverijen 
Bijna alle publicaties over pamfletten beginnen met de vraag 'Wat is een pamflet'? De Britse 

schrijver George Orwell stelde de wedervraag: "What is a dog?" Iedereen zal immers een hond 

herkennen als hij er een ziet. Datzelfde geldt voor het pamflet. Aangezien pamfletten in allerlei 

vormen zijn overgeleverd, zoals handschriften, gedrukte boekjes of houtsneden, is de inhoud het 

voornaamste onderscheidende criterium. Die moet actuele informatie bevatten. 

Vaak is het pamflet een reactie op een andere publicatie. Zo ontstonden halverwege de 17de eeuw 

uitvoerige polemieken tussen de voor- en tegenstanders van het dragen van lang haar (afb.). De 

nieuwste haarmode botste met kerkelijke stijfhoofdigheid, waardoor deze 'haarkloverijen' een heet 

hangijzer waren. 

 

Verspreiding en censuur 

Pamfletten werden meestal rommelig en anoniem gedrukt, in een gotische letter gezet en voor 

weinig geld verkocht. De verspreiding ervan ging grotendeels via boekwinkels en marskramers, 

zoals de 18de-eeuwse Amsterdamse beroemdheid Klein Jans. 

 

                                     
 

De meest opruiende pamfletten werden gratis verspreid: op straathoeken uitgedeeld, stiekem op 
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openbare gebouwen geplakt of in een herberg opgehangen. 

De overheid trad soms streng op tegen auteurs en drukkers van zulke pamfletten. Vooral als er een 

bevriend staatshoofd was beledigd of als de openbare orde gevaar liep, kon de lokale magistraat 

overgaan tot confiscatie en vernietiging van het drukwerk en vervolging van de makers en 

verspreiders. Beroemd is de arrestatie en vooral de spectaculaire ontsnapping van Mietje Hulshoff, 

die in de Franse Tijd radicaal-democratische pamfletten schreef. In 1809 wisselde zij in haar 

Amsterdamse cel van kleding de naaister van haar moeder, waarna zij, vermomd als knecht, naar 

Groot-Brittannië wist te ontkomen. 

  

                                 
Om zulk ongemak te voorkomen, verschenen sterk opiniërende of lasterlijke pamfletten doorgaans 

zonder drukker, uitgever of auteur op het titelblad. 

Het meeste historisch onderzoek naar pamfletten
1
 concentreert zich op de vroegmoderne periode 

(ruwweg van 1500 tot 1800), maar ook in later jaren zijn ze populair gebleven. Lang na de opkomst 

van de moderne politieke pers in het laatste kwart van de 18de eeuw probeerden socialisten met hun 

'brochures' nog de publieke opinie te beïnvloeden. Inmiddels lijkt het pamflet een comeback te 
maken: publicaties van de fortuynist Marco Pastors, auteur Geert Mak en het recente 

tolerantiepleidooi van oud-vakbondsman Doekle Terpstra zien als 'pamflet' het licht. 

 

'Wee mensche' 
Tegenwoordig bevatten pamfletten dus vooral politieke of maatschappijkritische uitingen, waar 

deze voorheen een veel breder terrein bestreken. Andere functies van het ouderwetse pamflet, zoals 

nieuws brengen of polemieken uitvechten, zijn overgenomen door kranten, post, televisie, 

tijdschriften en nieuwe media. Zo ook de beschrijvingen van wonderlijke natuurverschijnselen, 

zoals aardbevingen, monsterlijke geboortes, bloedregens en kometenverschijningen. Nu zouden die 

in de sensatiepers of op internet belanden, maar vroeger werden ze vereeuwigd in pamfletten en 

andere gelegenheidsuitingen. 

De natuurwonderen werden gezien als tekenen van Gods gramschap, die vaak weer resulteerde in 

oorlogen, hongersnoden en pestepidemieën. Zo was de stranding van een potvis in 1598 (afb.), 

anatomisch onjuist maar magistraal vastgelegd door Goltzius, niet alleen een bijzondere sensatie, 

maar ook een voorbode van de straffen die het opperwezen zou zenden.  
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In de onzekere tijden aan het eind van de 16de eeuw grepen mensen bij alle onverklaarbare, 

buitengewone verschijnselen naar de Bijbel. 

De interpretatie van natuurwonderen werd vergemakkelijkt wanneer afbeeldingen of leesbare 

teksten opdoken op het lijf van onderwaterdieren. Zoals op het zeemonster dat in 1616 bij Kalkar 

aanspoelde. Behalve twee olifantstanden in de bek, hellebaarden op de rug en een zwaard op het 

voorhoofd droeg dit schepsel op zijn zij de tekst: "Wee, wee, wee, mensche".
2
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Tonijn met schepen 
Niet alle boodschappen uit de mysterieuze onderwaterwereld waren even helder. In 1565 werd een 

grote tonijn uit de Middellandse Zee opgevist met tekeningen van schepen op zijn huid. Getuigen 

lieten hun belevenis vastleggen voor een notaris in Gibraltar, welke attestatie als pamflet het licht 

zag (afb.). Via dit pamflet hoorde ook de Scheveningse strandvonder, vishandelaar en amateur-

natuuronderzoeker Adriaen Coenen over de bijzondere vangst. Hij verwerkte de informatie de zijn 

Visboek (afb.), waarin hij zeemonsters en kometen maar ook gewone vissen tekende en beschreef. 

Coenen ging niet verder in op de betekenis van de 'tonijn met de schepen', maar de vangst kon 

uitgelegd worden als aankondiging van de hongersnoden en gewelddadigheden in 1566.
3
 De 

stranding van een 'poelomp', een grote inktvis, in dat 'Wonderjaar' 1566 zagen sommigen 

bijvoorbeeld als voorteken van de overwinning van de geuzen, de protestantse opstandelingen. Een 

monstervis met in zijn 'handje' een roede (afb.) werd in 1599 ook zonder aarzelen verklaard als 

teken van Gods toorn. 
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Adriaen Coenen waagde zich niet aan zulke beschouwingen. Hij hechtte weliswaar geloof aan 

onheilspellende voortekenen, maar scheidde deze duidelijk van zijn natuurhistorische observaties. 

In 1577 maakte Coenen binnen enkele maanden veel wonderbaarlijks mee: een verschrikkelijke 

muizenplaag, de verschijning van een komeet en de landing van maar liefst drie potvissen. 

Rampspoedverwachting liet hij echter liever over aan de echte geleerden. 

 

Allah-vis 
Die bescheidenheid is ook terug te vinden in een Duits pamflet uit 1587. Hierop zijn bij Zweden 

opgeviste haringen te zien, die aan beide kanten beletterd waren. De maker van het pamflet, 

Bartholomäus Käppeler, waagde zich niet aan een interpretatie; die liet hij liever over aan de 

Almachtige. Op een ander pamflet brengt Gottfried von Kempen dezelfde wonderharingen in 

verband met een gewelddadig luchtgevecht van honderden eenden in Kroatië. Dit deed de 

pamfletschrijver aan de hand van een indrukwekkende sliert bijbelpassages en een bijzonder vrije 

vertaling van de tekens op de haringhuid.4 

 

                           

                                                 
 



 

24 

Betekenisvolle visvangsten vinden nog altijd hun weg naar het publiek, nu via kranten en internet. 

Op www.allahfish.com zijn foto's en filmpjes te vinden van twee wonderbaarlijke vissen met de 

arabische woorden voor 'Allah' en 'Mohammed' op hun lijf (afb.). In 2006 berichtten kranten en 

websites dat de 23-jarige Ali Al Waqedi de tropische vissen gewoon met hemelse boodschap 

gewoon bij een dierenwinkel in Liverpool had gekocht. Moslims verdrongen zich rond het 

aquarium en de plaatselijke imam meende dat met de vissen een signaal is afgegeven. Niets nieuws 

onder de zon, weet de liefhebber van oude pamfletten.
5
 

 

Het 'magasyn' van Walen 

Hoewel het woord 'pamflet' nu al ouderwets lijkt, is het pas tegen het eind van de 18de eeuw in 

zwang geraakt. Voordien spraken mensen bijvoorbeeld van boekjes, libellen, traktaten, paskwillen, 

liedjes of praatjes. Ook 'magasyn' kwam voor, getuige het titelblad van 't Magasyn van meyneedige 
ontucht, ende bastard Spaensche moedt-wil uit 1647. Met 'magasyn' werd hier een 'verzameling' 

aangeduid van aanklachten tegen het zittende Dordtse stadsbestuur. Dat zou het recht verkrachten 

en slechts handelen uit eigenbelang: bekende thema's in de pamfletliteratuur. Auteur van het 

schotschrift was de gefrustreerde advocaat Johan Walen, die twee jaar eerder uit de stad was 

verbannen. Zijn aanklacht bracht een periode van sociale onrust Dordrecht, waardoor het 

stadsbestuur uiteindelijk concessies moest doen aan de gilden. 

In Dordtse regentenkringen was het duidelijk dat de grote belangstelling voor het pamflet van Johan 

Walen slechts was voortgekomen uit sensatiezucht. Het gewone volk voelde zich van nature 

aangetrokken tot dergelijke beschuldigingen, hoe absurd ze soms ook waren. Het volk liet zich 

gemakkelijk manipuleren.
6
  

Historici moeten dus op hun hoede zijn bij het gebruik van zulke bronnen, maar ze zijn 

onontbeerlijk voor bestudering van de Republiek (1588-1795). Gewone burgers konden in deze 

periode nauwelijks invloed uitoefenen op de politiek, die in handen was van een kleine groep 

regenten. Het pamflet gaf dus een stem aan de underdog: het was een schaars platform voor 
burgerlijke ontevredenheid over het overheidsbeleid. Ook buitengesloten regentenfacties 

probeerden via pamfletten hun tegenstanders van het regeringspluche te krijgen. 

 

'Liefhebbend hoerevel' 
Talloze pamfletschrijvers wilden de publieke opinie beïnvloeden door een persoon of groep zwart 

te maken. Favoriete mikpunten van spot in de late 18de eeuw waren de relatief zwakke 

Oranjestadhouders en hun favorieten, zoals "de dikke hertog" van Brunswijk. Het Overijsselse 

statenlid Joan Derk van der Capellen tot den Pol ging in zijn beroemd geworden Aan het volk van 
Nederland (1781) bijvoorbeeld flink tekeer tegen Willem V en diens gehele voorgeslacht. Tot aan 

de in 1625 overleden Maurits toe; "Een wreedäart, en valsch mensch, en een overmatig geile boef". 

Maar zelfs deze grove scheldkanonnade bevatte een kern van waarheid, zoals dat met veel 'fameuse 

libellen' of 'faemrovende Schriften' het geval was. Maurits stond immers al in zijn eigen tijd bekend 

als rokkenjager en schuinsmarcheerder, hoewel dat in zijn meest recente biografie zorgvuldig wordt 

verzwegen. 

Net als de Oranjes kregen de regenten er in pamfletten van langs, vaak in een seksuele context. 

Schouten en baljuws, die als handhavers zaken als prostitutie juist moesten tegengaan, werden 

verdacht van allerlei perversiteiten. In een 17de-eeuwse mop werd de Amsterdamse schout Lambert 

Reynst "de grootste hoerejaeger van de stat" genoemd, wat zowel hoerenloper als -bestrijder kan 

betekenen. De schrijver Bernard Mandeville noemde de Rotterdamse baljuw Jacob van Zuijlen van 

Nievelt in een berijmd pamflet onder meer een 'liefhebbend hoerevel'. Hiermee refereerde hij aan 

diens vermeende bordeelbezoek en seksueel misbruik van vrouwelijk personeel en gevangenen.
7
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Topje van de ijsberg 
De pamfletten van Mandeville werden gedrukt, net als een dertigtal andere geschriften tegen de 

beruchte baljuw. Maar ze zijn ook op grote schaal overgeschreven, ten huize van een oud-

burgemeester. Slechts een klein deel van deze schimpdichten is opgenomen in grote 

pamflettencollecties zoals die van de Koninklijke Bibliotheek (Knuttel). De overige exemplaren 

zijn alleen te vinden in rechterlijke archieven en in het familiearchief van de Van Zuijlen van 

Nievelts. 

Het is dus belangrijk te beseffen dat de Knuttel-collectie van zo'n 34.000 pamfletten uit de periode 

1486-1853 nog maar een topje van de ijsberg is. Voor historisch onderzoek is het dus nooit genoeg 

om deze – inmiddels gelukkig deels gedigitaliseerde – verzameling te doorploegen. Zo bevatten de 

ontsloten pamflettencollecties niets over de geruchtmakende 18de-eeuwse zaak tegen de 

Amsterdamse VOC-bewindhebber Willem Sautijn. 

  

Deze was tegen de lamp gelopen met verboden 

ambtenverkoop, maar ontsnapte aan 

rechtsvervolging dankzij de opzettelijke laksheid 

van de schout, Wigbold Slicher. In het 

schoutarchief en in de bibliotheek van het 

Amsterdamse Stadsarchief liggen twee 

handgeschreven pamfletten over deze zaak. Een 

auteur schreef in een inleiding de karakteristieke 

omschrijving van Slicher zó vermakelijk te vinden, 

dat hij meteen twee afschriften van de tekst maakte: 

"Had ik een drukpers tot mijn dispositie gehad, het 

was al onder de menschen". 

 

 

 

 

 

 

Willem Sautijn 
 

Hoerhuisbelasting 

Het pamflet tegen Slicher bevat een ander, typisch Hollands element van het 17de-eeuwse 

schimpdicht: het centraal stellen van corrupt gedrag van ambtsdragers. In de vroegmoderne 

samenleving lagen de grenzen anders dan tegenwoordig. Het was niet per se een schande als 

regenten zich verrijkten met overheidsgeld, want dat was nu eenmaal onderdeel van het systeem. 

Maar voor de burger was het volstrekt duidelijk wanneer een regent of ambtenaar over de schreef 

ging. En omdat corruptie dikwijls ongestraft bleef, waren 'fameuse libellen' een goede uitlaatklep. 

In het pamflet over de Amsterdamse schout Slicher ligt de nadruk op zijn ongegeneerde 

afpersingspraktijken. Hij zou de 'goede ingezetenen', maar met name katholieken en prostituees 

veel geld afhandig hebben gemaakt. Zo zouden Slicher en zijn vrouw een 'hoerhuisbelasting' heffen 

en bij overtredingen schikkingen treffen, die buiten de burgemeesterskamer bleven. Nu zijn er 

verschillende aanwijzingen dat Slicher inderdaad pastoors en prostituees liet betalen, zonder dat de 

overige regenten hiervan op de hoogte waren. Maar het pamflet past ook in een schriftelijke traditie 

dat iemand iets ten laste werd gelegd wat hij zelf zou moeten bestrijden: corruptie. 
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Onbeschaamde griffier 
De 17de-eeuwse griffier van de Staten-Generaal, Cornelis Musch, bracht nog veel meer pennen in 

beweging dan schout Slicher. De geldzucht van deze griffier was legendarisch, zodat hij in 

pamfletten voorkomt als 'Gryp-vier' of 'Catalina', naar de corrupte Romeinse patriciër. Zijn rijkdom 

had Musch niet alleen te danken aan zijn huwelijk met Elizabeth Cats, dochter van de 

moralistischedichter en raadpensionaris Jacob Cats. 

Onder leiding van Musch groeide de griffie uit tot een soort marktplaats van officiële documenten, 

ambten en inlichtingen, waarvan de griffier de fijnste financiële vruchten plukte. 

Het huis van Musch aan de deftige Haagse Kneuterdijk was dan ook een soort paleis. Gevuld met 

kostbaarheden waaronder een verzilverde pispot, als we een pamfletschrijver van een 'Buyr-praetje' 

mogen geloven (afb.). Met die pronkzucht zou Musch willen bewijzen dat hij "mier als ien Visch-

Teven Soon is". Dat laatste was onheus, want zijn moeder was echtgenote van een rijke 

haringreder, maar Musch stond in een kwade reuk. Een Zweeds agent wilde niets meer met hem te 

maken hebben, omdat de griffier zo onbeschaamd te werk ging, "dat men d'r pasquillen van 

stroyden".8 

 

Lastercampagne 
Langzamerhand verloor griffier Musch echter steun van de landsregering. Zijn neergang werd in 

1647 ingeluid door een strenge instructie, 

waardoor hij veel van zijn extra inkomsten 

kwijtraakte. De Staten-Generaal lieten de 

instructie publiceren, waarop een enorme 

pamflettenstroom over de misbruiken van 

Musch volgde. Nieuwshandelaar en 

diplomaat Lieuwe van Aitzema kocht een 

grote partij pamfletten op om ze naar zijn 

buitenlandse afnemers te sturen, zodat op 

alle Europese hoven van de lastercampagne 

kon worden genoten. Ook de echtgenote van 

Musch moest eraan geloven: in de 

schotschriften werd zij afgeschilderd als 

overspelige vrouw en mannenverslindster 

("Zy helpter vier gelijck, 's morgens al voor 

de noen"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dochter van Jacob Cats, gehuwd met 

Cornelis Musch werd mede onderwerp 

van de laster rondom de corrupte griffier.  
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Toch heeft Musch alle negatieve publiciteit doorstaan. Hij schaarde zich achter de nieuwe 

stadhouder Willem II en diens plannen om de Hollandse steden eronder te krijgen. Vooral met 

Amsterdam was deze in conflict geraakt over militaire bezuinigingen. Als griffier had Musch de 

resolutie opgesteld, die de stadhouder groen licht gaf voor de mislukte aanslag op Amsterdam in 

1650.  

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

Over deze controversiële kwestie verscheen een zee aan pamfletten
9
, zoals het aan de oranjegezinde 

dichter Jan Zoet toegeschreven 't Hollandts rommelzootje.  
 

           
 

Hierin moeten vooral de Bickers het ontgelden, de schatrijke Amsterdamse regenten die tegenstand 

hadden geboden aan de stadhouderlijke militaire ambities. Twee Bickers hadden moeten aftreden 

om uit de impasse van 1650 te komen. De auteur wilde hen "niet als mooren" afschilderen, maar de 

Bickers hadden teveel macht verworven en nu was hun spel uit. 

Voor Cornelis Musch volgde dat einde na het vroege overlijden van zijn patroon, Willem II. Op 15 

december 1650 sloeg de corrupte griffier hoogstwaarschijnlijk de hand aan zichzelf. 
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Illustraties Maarten Hell 

 

EEN HEKELGEDICHT VAN VONDEL 

 

De corrupte praktijken van Cornelis Musch 
 

Ten tijde van Cornelis Musch (al genoemd in het artikel van Maarten Hell) wekte 

corruptie ook al het ongenoegen van het publiek op. Zelfs grote dichters zoals Joost 

van den Vondel lieten zich niet onbetuigd en hij schreef een hekelgedicht over de 

praktijken van Musch. 

 In het Den Haag van de zeventiende eeuw was het heel gebruikelijk dat ambtenaren zich 

lieten betalen door particulieren. Zij verdienden niet slecht, maar ze konden iets extra’s wel 

gebruiken. En dus lieten ze zich niet alleen betalen voor geleverde diensten, maar kregen ze 

ook wel eens een gift om de betrekkingen te bevestigen, vergelijkbaar met een 

relatiegeschenk. Hoeveel ze mochten aannemen was vastgelegd in regels. Alleen namen 

sommige ambtenaren, zoals Cornelis Musch, het wat minder nauw met de gangbare regels. 

Cornelis Musch werd ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) griffier van de 

Staten-Generaal. Hij had veel profijt van die oorlog, speelde hier een ‘bemiddelende’ rol in 

en ontving daar veel geld voor. Na de oorlog stopten zijn extra inkomsten echter niet. Hij 

vond altijd wel een manier om aan geld te komen.  

Hij kopieerde Raadsstukken, paste resoluties aan en door zijn dossierkennis wist hij de 

raadsleden te bespelen en te intimideren om ze de juiste richting op te krijgen. Ook 

bemiddelde hij bij het vergeven van belangrijke ambtelijke posten. Legendarisch is het 

verhaal van een vrouw die bij Musch thuis kwam om hem om een baan te vragen voor haar 

echtgenoot. Daarop vroeg Musch haar wat er in zijn kamer ontbrak. Een aantal dagen later 

kwam de vrouw terug met de ontbrekende kussens en kleden. Maar ondanks deze 

geschenken ging de baan aan de neus van haar man voorbij. 

Dat Musch lang weg kon komen met zijn corrupte gedrag, kwam door zijn bijzondere 

positie. Allereerst was hij de schoonzoon van één van de hoogste bestuurders van het land: 

Jacob Cats (1577-1660) en adviseur van stadhouder Willem II (1626-1650). Daarnaast had 

hij een zeer lange diensttijd. Twintig jaar zat hij op dezelfde post en hij kende daardoor de 

ontwikkelingen binnen de Staten-Generaal beter dan wie ook. Hij kon minder ingewijde 

mensen makkelijk misleiden.  

Daar komt bij dat er sprake was van een echte bureaucratie. Musch werd omringd door 

tientallen solliciteurs, agenten en andere bemiddelaars. Het was een ondoorzichtig netwerk. 


