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Dit proefschrift onderzoekt de werking van satire en stelt de vraag hoe dit verschijnsel 

functioneert in cultureel, mediaal, politiek en sociaal opzicht, in de eerste plaats binnen de 

context van het laat-achttiende-eeuwse Nederland, maar bij uitbreiding ook in meer 

algemene zin. Deze vraag komt voort uit de gedachte dat satire een verschijnsel is dat 

(grote) maatschappelijke impact kan hebben en waarop zowel het publiek, als het gezag, als 

wetenschappelijk onderzoekers vaak moeilijk grip kunnen krijgen. De analyse van satire die 

in dit proefschrift plaatsvindt vormt een poging om die impact nader in kaart te brengen en 

te duiden en op die manier de werking van satire beter te leren begrijpen.  

 Als basis voor dit onderzoek dienen twee casussen. De eerste betreft een orangistisch 

tijdschrift uit de jaren 1782-’83, genaamd Lanterne magique of toverlantaern, en een drietal 

patriotse reacties op dit tijdschrift uit dezelfde periode. Al deze publicaties hanteren de 

zogeheten toverlantaarnformule. Zij imiteren de vertoning van een voorstelling met een 

toverlantaarn of rarekiek zoals die op de achttiende-eeuwse kermis voorkwam. Deze 

formule wordt door de genoemde geschriften gebruikt om (lasterlijke) satire te bedrijven. De 

tweede casus is de almanakachtige reeks boekjes die de excentrieke, reislustige marinearts 

Pieter van Woensel tussen 1792 en 1801 onder de naam De Lantaarn op de markt brengt. 

Onder het Turkse pseudoniem Amurath-Effendi Hekim-Bachi levert Van Woensel hierin 

ongezouten commentaar op de Verlichtingsgeest van zijn tijd in het algemeen en het reilen 

en zeilen van de jonge Bataafse Republiek in het bijzonder. Hij doet dit zowel in woord als 

in beeld. De Lantaarn wisselt ironisch getoonzette betogen en beschouwingen af met 

humoristische en spottende prenten. 

 Omdat dit proefschrift zich wil plaatsen binnen het bredere debat over de werking van 

satire, vormt de bestaande satiretheorie een belangrijk vertrekpunt. De theorievorming over 

satire heeft zich de afgelopen vijftig jaar voornamelijk afgespeeld binnen de Angelsaksische 

universitaire wereld. In de jaren ’50 en ’60 hebben een aantal prominente 

literatuurwetenschappers zich met het thema satire beziggehouden. Het is vooral aan hun 



inspanningen te danken dat satire als een serieus te nemen object van onderzoek op de kaart 

kwam te staan. De gezaghebbendheid van hun studies heeft echter ook enigszins 

verlammend gewerkt op het theoretische debat, dat zich feitelijk nooit goed uit de schaduw 

van personen als Northrop Frye, Alvin B. Kernan en Robert C. Elliott heeft weten te 

ontworstelen. Bovendien diende zich vanaf de jaren ’70 in toenemende mate het probleem 

aan dat de methodologische vooronderstellingen waarop deze ‘klassieke’ satiretheorie was 

gebaseerd binnen de literatuurwetenschap in brede zin als achterhaald werden beschouwd. 

De elitaire en tekstimmanente benadering van deze New Critics, die uitging van satire als 

een moreel stabiele en ethisch verantwoorde kunstvorm, werd zodoende onhoudbaar, maar 

een bruikbaar alternatief ontbrak evenzeer. De studies van George Test uit 1991 en Dustin 

Griffin uit 1994 mogen beschouwd worden als succesvolle pogingen om wel een dergelijk  

alternatief te bieden, maar deze werden nooit intensief nagevolgd. 

 Als onderdeel van een groter project naar de werking van satire (The power of satire, 

NWO, 2009-2013) dient dit proefschrift als een interventie om het doodgelopen theoretische 

debat over satire te revitaliseren. Die interventie bestaat eruit dat een aantal deelaspecten 

van dit debat, zoals de kwestie van de retorische (in)stabiliteit van satire, de veelvormigheid 

van het verschijnsel en de vraag hoeveel macht of invloed er al dan niet aan is toe te kennen, 

opnieuw worden opgepakt, maar nu worden benaderd met behulp van aanvullende 

theoretische inzichten, afkomstig uit de media- en cultuurwetenschappen in brede zin. In 

tegenstelling tot in het oude debat is de focus dus niet strikt letterkundig. Een tweede 

afwijking betreft de keuze voor het bronnenmateriaal. Binnen de bestaande theorievorming 

werd vooral geput uit een relatief beperkt corpus van canonieke teksten, waarin satirici uit 

de klassieke oudheid en het (vroeg-)achttiende-eeuwse Groot-Brittannië de toon aangaven. 

Hier staan gemengd journalistiek-literaire werken van broodschrijvers en dilettanten 

centraal en krijgt bovendien het beeld, naast de tekst, een prominente rol toebedeeld. 

 Op grond van dit theoretische vertrekpunt is het proefschrift opgedeeld in vijf 

hoofdstukken, die elk een deelaspect behandelen van het functioneren van satire, waarbij 

steeds een van de twee casussen, of beide, het object van onderzoek vormen. Ieder 

hoofdstuk biedt aldus een combinatie van empirie en theorie. Een deel van het 

bronnenmateriaal wordt in detail in kaart gebracht, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Met 



behulp van die analyse en interpretatie wordt een specifiek aspect van het theoretische 

debat over de werking van satire aan de orde gesteld en uitgediept. 

 

Hoofdstuk 1 behandelt de toverlantaarns en rarekieks uit de jaren 1780 vanuit het 

perspectief van het harde en aanvallende karakter dat satire kan hebben. Het orangistische 

tijdschrift Lanterne magique en de patriotse reacties daarop bedienen zich van een bijtende, 

op-de-man-spelende stijl. Ze vallen vertegenwoordigers van de tegenpartij op persoonlijke 

gronden aan en brengen hen in verband met onder meer seksueel wangedrag en 

gewelddadigheid. Tegelijk zit aan deze aanvallen ook een (k)luchtige kant. Ze vinden plaats 

binnen de komische context van de kermis, waar een gebrekkig Nederlands sprekende 

toverlantaarnvertoner de aangevallen figuren opvoert als karikaturen, in scènes die 

duidelijk bedoeld zijn om de lachlust op te wekken. Er is hier dus sprake van laster, maar 

ook van amusement. Daarmee samenhangend is de satire in deze geschriften niet alleen te 

interpreteren als een politieke daad, maar ook als een commerciële: het zwartmaken van 

publieke personen vormt een strategie waarmee uitgevers en broodschrijvers proberen geld 

te verdienen. Dit soort satire demonstreert de kunst van het blameren, die al eeuwenoud is 

en tot op de dag van vandaag gevonden kan worden. Die kunst is allesbehalve subtiel, maar 

daarom nog niet per se plat of inhoudsloos. In het beste geval slaat een blamering twee 

vliegen in één klap: degene die er het slachtoffer van is, wordt uitgeschakeld – dit is de 

politieke dimensie van het blameren – én de maker weet zijn publiek ermee te vermaken en 

zo voor zich te winnen – dit is de artistieke dimensie. 

 In hoofdstuk 2 staat De Lantaarn van Amurath-Effendi centraal. In tegenstelling tot bij 

de toverlantaarns is de satire hier juist ironisch en ambivalent van toon. Die ironie en 

ambivalentie geven aanleiding om De Lantaarn in verband te brengen met het idee van satire 

als een per definitie retorisch en moreel instabiele kunstvorm, dat vooral door Dustin Griffin 

naar voren is gebracht en daarnaast ook door Fredric V. Bogel. Zowel de teksten als de 

prenten in De Lantaarn kenmerken zich door een dubbelzinnige houding: op het niveau van 

de inhoud – niet uitgesproken vóór of tegen de Verlichting of de Bataafse Omwenteling, 

maar ambivalent –; op het niveau van de achterliggende intenties, die tegelijk ernstig en 

vrolijk zijn; en op het niveau van de pretenties van de auteur, die zowel hoogmoedig als 

nederig op te vatten zijn. Door deze consequente dubbelzinnigheid is De Lantaarn te 



beschouwen als een vorm van bevragende of analytische satire, die de lezer ertoe aanzet om 

aan de hand van de morele kwesties die Amurath-Effendi opwerpt zelf op onderzoek uit te 

gaan en zijn eigen standpunt te bepalen, en die het bestaande publieke debat eerder ontleedt 

dan dat hij er zelf een nieuw inzicht aan toevoegt.  

 Hoofdstuk 3 stelt de vraag naar de rol van de satiricus voor het functioneren van satire. 

Hoewel er ook veel satire anoniem verschijnt, kunnen de satiricus en zijn publieke imago 

een niet te onderschatten rol spelen in de manier waarop een satirisch werk geduid wordt 

door het publiek. De satiricus wordt vaak vereenzelvigd met zijn werk, dat hij op zijn beurt 

ook vaak gebruikt om zichzelf als auteur of intellectueel in een bepaalde rol te profileren. 

Pieter van Woensel vormt met zijn Lantaarn een schoolvoorbeeld van dit mechanisme en 

staat daarom in dit hoofdstuk centraal. Zowel uit zijn geschriften als uit zijn gedrag zoals 

dat is opgetekend door anderen komt hij naar voren als een excentriekeling, een Einzelgänger 

die zich van niemand iets aantrekt en niet schroomt mensen tegen de haren in te strijken of 

ronduit te provoceren. Door dit excentrieke profiel oogt hij in eerste instantie als een 

buitenstaander. Bij nadere beschouwing blijkt Van Woensel echter behoorlijk goed ingebed 

in de culturele en maatschappelijke wereld van zijn tijd. Zijn excentriciteit is vooral een pose, 

die hij ontleent aan de klassieke traditie van de Cynici en die daarnaast goed in verband te 

brengen is met een Europa-brede neiging tot het excentrieke in de tweede helft van de 

achttiende eeuw, waarvan onder meer de Britse predikant Laurence Sterne en de Frans-

Zwitserse filosoof Jean-Jacques Rousseau prominente representanten vormen. Van Woensel 

vormt daarmee een ‘outsider on the inside’, die zijn excentrieke profiel vooral gebruikt om 

een vrijplaats voor zichzelf te creëren om onbekommerd te kunnen spotten en provoceren, 

onder het te betwisten voorwendsel de brenger van een ongewenste waarheid te zijn. 

 Hoofdstuk 4 bestudeert het functioneren van satire vanuit mediaal perspectief. Vanuit 

de gedachte dat satire geen welomschreven, vaste vorm heeft, maar in steeds weer nieuwe 

hoedanigheden in steeds weer nieuwe media opduikt, wordt hier de mediale dimensie van 

zowel de toverlantaarns als De Lantaarn geanalyseerd. Door bestaande uitingsvormen te 

parodiëren of anderszins te ‘misbruiken’ tonen beide casussen zich, zo luidt de 

argumentatie, parasieten. Ze nestelen zich in bestaande media en genres en corrumperen ze 

zo van binnenuit, zoals een parasiet een gastorganisme kan corrumperen. De toverlantaarns 

doen dit met de traditie van reële vertoningen op de kermis. Het type van de vertoner wordt 



in deze geschriften geparodieerd: zijn vreemde taaltje wordt belachelijk gemaakt. Ook wordt 

het beeldende potentieel van de reële vertoningen, waarbij achttiende-eeuwers grote, 

lichtgevende beelden te zien kregen die ongetwijfeld veel indruk maakten, in de 

toverlantaarngeschriften uitgebuit door de inzet van een retoriek van het kijken. Het 

personage van de vertoner nodigt de lezer steeds uit zijn blamerende scènes te bekijken, 

waarmee gepoogd wordt ze voor dat leespubliek aanschouwelijk te maken. De Lantaarn van 

Amurath-Effendi parasiteert op verschillende genres, in het bijzonder de almanak, het 

haneboek en de spectator. De auteur doet het voorkomen alsof hij deze genres serieus wil 

navolgen, maar intussen bespot hij voornamelijk de verlicht-opvoedkundige connotatie die 

alle drie deze genres in de late achttiende eeuw hebben. De Lantaarn toont zich daarmee een 

wolf in schaapskleren. Bij beide casussen is hun parasitaire omgang met bestaande media en 

genres als een vorm van cultuurkritiek te beschouwen: ze zetten zich ermee af van het 

bestaande cultuurgoed. Spotten met de vorm wordt zo een vehikel voor het leveren van 

inhoudelijk commentaar. 

 Het vijfde en laatste hoofdstuk gaat over de (mogelijke) impact van satire. Om die 

impact in kaart te brengen, wordt de receptiegeschiedenis van de twee casussen geschetst. In 

het geval van de toverlantaarns bestaat die receptie vooral uit de aanwezigheid van 

tegenschriften: de patriot Klaas Hoefnagel reageert met zijn toverlantaarns op de 

orangistische Lanterne magique waarin hij zelf een voornaam mikpunt van spot vormt. De 

toverlantaarns zijn echter ook in verband te brengen met een breder vertoog over het 

delegitimerende effect van schotschriften, die door het steeds maar weer herhalen van 

negatieve beelden over concrete publieke figuren de machtsbasis van die figuren kunnen 

ondermijnen. Als ergens de sociale en politieke impact van dit soort blamerende satire 

gezocht moet worden, dan is het in dit (potentiële) delegitimerende effect. Bij De Lantaarn 

valt de receptie uiteen in twee delen. In de eigen tijd fungeren De Lantaarn en zijn auteur 

vooral als een luis in de pels. Amurath-Effendi is de recalcitrante schoolmeester die zijn 

lezer voornamelijk scepsis bijbrengt ten aanzien van de op dat moment toonaangevende 

idealen van Verlichting, gelijkheid en democratie. Hij maakt zich daarmee niet geliefd bij de 

fervente aanhangers van die idealen. De Lantaarn voor 1800 wordt getroffen door een 

verschijningsverbod, waarmee het vermogen tot provocatie van deze publicatie wordt 

getoond. Dat provocerende effect is als een vorm van impact te beschouwen. In de 



negentiende eeuw wordt De Lantaarn juist vanwege zijn scepsis geprezen. De kansen zijn 

inmiddels gekeerd en het revolutietijdvak staat in een kwade reuk. Van Woensel verwordt 

daarmee tot een postume held, de enige wijze in een wereld vol dwazen. Deze negentiende-

eeuwse receptie laat tevens zien dat satire ondanks zijn tijdgebondenheid in staat is te 

blijven voortleven in latere tijden. Ook dat is te zien als een vorm van impact: het vermogen 

herinnerd te blijven. 

 

De vijf hoofdstukken tonen hoe veelzijdig satire is. Satirici kunnen lasteren en ironiseren, 

polemiseren en amuseren, bijten en kietelen. Grove, harde aanvallen worden in satire 

afgewisseld met subtiele dubbelzinnigheden. Reputaties breken gaat samen op met het 

amuseren van het publiek. Aan het denken zetten wordt gecombineerd met relativeren. 

Buitenstaanders blijken insiders, de ogenschijnlijk onschuldige imitatie van bestaande media 

en genres blijkt parasitair, een luis in de pels kan postuum veranderen in een held. 

 Toch is er ook één thematische constante. Wie zich hult in het kleed van de spot, het 

mom van satire, verkrijgt een positie in het publieke domein die bijzondere kansen biedt. 

Die kansen ontstaan door de consequente mengeling van het ernstige en het ludieke die het 

satirische mom typeert. De ernst doordringt het publiek en de autoriteiten ervan dat de 

satiricus iets te melden heeft, dat zijn gespot en gelaster ergens over gaat. De luim en het spel 

halen de scherpe kantjes af van dat gespot en gelaster. Dit gemengd ernstig-speelse karakter 

is wat de satirische vorm onderscheidt van andere culturele uitingsvormen en vormt het 

voornaamste principe waarop het verschijnsel satire drijft. 
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