
64 

algemeen reeds zoo populair geworden, dat ze door vooraanstaande 
personen rechtstreeks werd verlangd, om regelmatig en tijdig over 
het Europeesch gebeuren te worden ingelicht. 

Over het door het Utrechtsche Statencollege begeerde nieuws 
valt eveneens weinig van beteekenis te zeggen. De rekeningen aan 
het gewestelijk bestuur zijn niet bewaard gebleven. Alleen blijkt uit 
het register van acten en commissien (dl. XXXVI, bl. 176), dat 
meer werd aangekocht, dan wel nuttig en noodig was. Den loden 
Januari 1667 ordonneerden de gedeputeerden ,Joan Ribbius boeck-
vercoper, dat hij voortaan ter secretarije . . . alleenlijck sal hebben 
te leveren vier weeckelijcxe couranten. Interdicerende den selve 
eenige vordere couranten, boecken ofte blauwe boeckjens . . . buy-
ten express schriftelijck billet . . . te leveren ofte dat contrarie 
doende deselve in sijne declaratie sullen worden geroyeert . . ." 

Dat het provinciaal bestuur ook nog vele jaren aandacht bleef 
schenken aan de berichtgeving van elders verschijnende couranten, 
bewijst de resolutie van den 7den September 1699 (dl. XLV, bl. 
107), waarbij de gedeputeerden hadden „goed gevonden en ver-
staen den soon van den overleden courantier Broer Appelaer 
[f 1690], met name Frederick Appelaer te authoriseren . . . om alle 
de couranten aen haer ed. mo. camer, ende leden vande regeringe, 
daar sulcx gewoon is te geschieden, te leveren". Bij deze resolutie 
sluit die van den 27sten Mei 1718 (dl. LVII, bl. 109) aan, waaruit 
blijkt ,,dat door doode van Willemijna Appelaer ende absentie van 
Frederick Appelaer, die sigh in Indien ophoud, de leverantie der 
couranten was comen te vaceren". Na deliberatie werd toen „goed 
gevonden ende verstaen met gedachte leverantie . . . te beneficie-
ren . . . Thomas Appels, borger ende boeckvercoper der stad 
Utrecht". 

Bijzonderheden over de richting der belangstelling bieden deze 
resoluties niet. Aangenomen mag echter wel worden, dat de blauw
boekjes (vlugschriften, die meestal in een omslag van blauw oli
fantspapier waren geplakt), evenals over het algemeen de couran
ten moesten inlichten over elders voorgevallen gebeurtenissen, met 
welker mogelijke gevolgen ook in Utrecht rekening moest worden 
gehouden. E. 

U T R E C H T S C H E O V E R L E V E R I N G E N . 

XIV. De spinnen van St. Aubin (Quatremère d'Isjonval). 

In 1786 was een Franschman, die zich Mr. de St. Aubin noemde, 
in de Republiek gekomen en door den Chevalier Bourgouin, die 
aan het Fransche gezantschap te 's Gravenhage verbonden was, 
voortgeholpen. Zijn doel was, naar hij verklaarde, zuiver weten
schappelijk: het was "hem te doen om zijne uitvinding van een werk-
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tuig om wol en vlas te roten en te kaarden en touw te draaien te 
volmaken. Doch bij dit oogmerk kwam alras een ander. 

Op de een of andere wijze kwam hij in aanraking met den Rijn-
graaf van Salm en met den Utrechtschen patriot Ondaatje, wien 
hij een plan voorlegde om de geheele troepenmacht, die de Prins 
in den omtrek van Utrecht samentrok „te Burgoyniseeren", zoo 
mogelijk in Amersfoort de munitie-voorraden in de lucht te doen 
vliegen en den Prins zelf, op diens reis van Nijmegen naar Amers
foort, te overvallen en naar Holland te ontvoeren. Hij ontving daar
voor een of tweemaal een paar honderd gulden. 

Maar hij werd in Augustus 1787 te Amersfoort aangehouden, en 
daar vond men bij zijn knecht twee brieven, in onzichtbaar ge
maakt schrift, die, toen men hem gedwongen had ze leesbaar te 
maken, de zaak aan het licht brachten. De jonge man werd opge
sloten, eerst te Amersfoort, daarna te Utrecht — op Hazenberg 
(onder het stadhuis) —• tot voldoening van zijn vader, die hem 
daar blijkbaar het best voor zichzelf bewaard achtte. Ofschoon dus 
het plan nog niet tot een begin van uitvoering gekomen was, ver
oordeelde het Hof van Utrecht den ontwerper tot 25 jaren confine
ment in het werkhuis en daarna levenslange verbanning buiten 
Utrecht en Holland — een onzacht vonnis x ) . 

Voor het Hof, waar hij alles bekende, kwam aan het licht, dat 
zijn ware naam was Denis Bernard Quatremëre Disjonval en dat 
hij de oudste zoon van een rijk, kundig en gezien lakenfabrikant te 
Sedan was, die te Parijs woonde. Zeer zorgvuldig opgevoed, had 
hij reeds vroeg gelegenheid zich te onderscheiden en werkelijk trok 
hij dan ook op nog jeugdigen leeftijd de aandacht der geleerde 
wereld door zijne scheikundige onderzoekingen van kleurstoffen 
en vooral van de zouten; onderzoekingen die zoozeer gewaar
deerd werden, dat hij benoemd werd tot lid van de Académie 
des sciences. Maar zijn onrustige en phantastische aard was oor
zaak, dat hij zich niet tevreden stelde met de verworven eer als ge
leerde en met de welvaart, die hij als deelgenoot in zijns vaders be
drijf genoot. Weldra waagde hij het met groote kosten een eigen 
fabriek op te richten, waardoor hij in zulke ernstige geldelijke moei
lijkheden geraakte, dat hij een reddeloos bankroet moest maken en 
overhaast de vlucht nemen, eerst naar Spanje, toen naar Holland. 
Door zijn roekeloos en onzinnig plan kwam hij daar op 33-jarigen 
leeftijd in de gevangenis terecht. Hij werd krankzinnig 2 ) , doch 
herstelde in zoover, dat hij zich met de vertaling der werken van 
Petrus Camper in het Fransch kon bezig houden, en zooals later 
bleek met de bestudeering der spinnen, die de cel met hem deel
den 3 ) . 

In den namiddag van 16 Januari 1795, toen de Fransche troepen 
voor de poorten stonden, deed het gepeupel een aanval op het 
Utrechtsche tuchthuis en kon hij tijdens de daardoor ontstane ver-
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warring met zes andere gevangenen ontkomen 4 ). Hij vertrok naar 
zijn vaderland, trad in den krijgsdienst, doch kwam spoedig weer 
in Holland terug, waar hem het oppertoezicht over de touwslage-
rijen werd opgedragen. Na nogmaals naar Frankrijk te zijn terug
gegaan en een wisselvallig bestaan en zwervend leven te hebben 
geleid, stierf hij in 1830 te Bordeaux. 

Nauwelijks in vrijheid, moet hij zich aan het schrijven van zijne 
ervaringen met de Ütrechtsche spinnen hebben gezet. Uit het doen 
en laten der spinnen beweerde hij allerlei voorspellingen te kunnen 
doen en ook te hebben gedaan, vooral ten opzichte van gewichtige 
krijgsbedrijven en staatkundige gebeurtenissen. Van het tuchthuis 
uit had hij reeds beschouwingen over de spinnen kunnen geven en 
over de gevolgtrekkingen, die uit hare gedragingen vallen op te 
maken, kunnen spreken. In de „notes supplémentaires" van „La 
flore des insectophiles", een door Jacques Brez in 1791 bij Wild en 
Altheer te Utrecht uitgegeven werk, komen reeds enthousiast in
geleide mededeelingen van Quatremère over de „Utilité des araig
nées dans la météorologie — dans l'économie domestique" voor. 
Na zijne bevrijding kwam hij echter vrij spoedig (de inleiding is 
van 22 Augustus 1795) voor den dag met een tweetalig boekje over 
het verband tusschen de spinnen en het weer, dat door den beruch-
ten Pieter Boddaert was vertaald en ingeleid 5 ). Boddaert beweerde 
in de voorrede, dat Quatremère het in het tuchthuis „op den grond 
zittende schreef, slcehts weinig en maar een uur op een dag licht 
genoeg genietende, in een koude die de pen van Ovidius zelfs zoude 
hebben doen bevriezen". 

Nergens blijkt uit dit boekje, dat hij bij de nadering van het 
Fransche leger in December 1794 in de gelegenheid is geweest den 
generaal Pichegru voorspellingen van een spoedig te verwachten 
weersverandering te doen, zooals hem later is toegeschreven. In 
later ontstane verhalen wordt n.l. beweerd, dat het Fransche leger 
met groote snelheid in Holland kon doordringen, omdat het gewel
dig vroor en de rivierovergangen dus geen natuurlijke en als zoo
danig verdedigbare beletselen vormden. Eensklaps begon het echter 
zoo hard te dooien, dat de wegen in modderpoelen veranderden, 
het ijs onbetrouwbaar werd en de Franschen vóór- noch achteruit 
konden. Pichegru stond reeds op het punt zich over te geven, toen 
er een geheime koerier in het kamp kwam, die hem mededeelde: de 
generaal Quatremère, die sinds zeven jaar in de gevangenis zucht, 
laat U weten, dat de spinnen in zijn kerker hem voorspellen, dat 
het binnen veertien dagen weer hard zal gaan vriezen. Hij bidt U 
den strijd zoo lang vol te houden. 

Pichegru hoorde het verhaal spotlachend aan, maar op aandrang 
van zijn adjudant besloot hij nog eenigen tijd stand te houden. Het 
bleef echter dooien en onder de soldaten, die zonder voldoende 
voedsel in den modder moesten blijven legeren nam het aantal 



67 

zieken onrustbarend toe. Op den twaalfden dag na het bezoek van 
den koerier bleek de wind evenwel naar het oosten te zijn gedraaid 
en begon het te vriezen dat het kraakte. Binnen enkele dagen lag 
op alle riviere a weer een ijslaag, die de zwaarste kanonnen kon 
dragen. Weldra trok Pichegru met zijn leger de bisschopsstad 
binnen en zijn eerste werk zou zijn geweest den generaal Quatre-
mère, aan wien hij zijn overwinning te danken had, uit de gevange
nis te bevrijden. 

Dit verhaal is, zooals uit de voorafgaande mededeelingen reeds 
bleek, in strijd met de waarheid. We l heeft de toen reeds bevrijde 
Quatremère den 22 Januari 1795 een spin, gesloten in een afgedekt 
jeneverglaasje, aan den reeds te Utrecht verblijvenden Pichegru 
gezonden met de mededeeling, dat hij zich niet ongerust behoefde 
te maken over de rest van zijn in aantocht zijnde troepen, en even
min over „het geschut in vollen aanmarsch op de dyken", al „dooy-
de het nog steeds verraadelyk". De vorst zou spoedig invallen 
en lang aanhouden en volgens Quatremère hield de voorspelde 
strenge winter, die den Franschen „zoo veel gediend heeft", tot 
22 Maart aan. 

Welk vertrouwen Pichegru in deze voorspelling heeft gesteld, 
blijkt niet; vermoedelijk zal het wel in overeenstemming zijn ge
weest met den indruk, die de lezer der zonderlinge spinnenverhalen 
van Quatremère's geestesgesteldheid ontvangt 6 ) . E. 
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en het verdwynen, den arbeid en de werkeloosheid, de meerdere, of mindere 
uitgestrektheid der webben, als ook der hoofddraaden van de onderscheiden 
soorten van spinnen, en de veranderingen, welke'er in den dampkring, met opzigt 
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Vermoedelijk is het in 1797 te Parijs verschenen boekje o. d. t.: De l'aranéo-
logie, ou sur la découverte . . ., dat niet in een Nederlandsche openbare biblio
theek aanwezig is, een herdruk van dit geschrift. Een Duitsche uitgaaf verscheen 
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in 1798 te Frankfurt. Verder verscheen nog: Nouveau calendrier aranéologique, 
dans lequel les phases lunaires sont rectifiées & disposées, conformément au 
véritables rapports de la lune avec les vicissitudes athmosphériques, les crises 
des maladies, 6 le travail ou le repos des araignées. Par l'adjudant-général 
Quatremère d'Isjonval. A la Haye, 1796. (34 blzn. 12°. 

6) Vgl.: A. J. Barnouw, Spinnen beslissen het lot van Europa. In: Vader-
landsche letteroefeningen 1836 M., biz. 524.—525; en het tegenschrift van 
H. W . in: Alg. konst- en letterbode 1836 II, blz. 346—347. 

BOEKAANKONDIGINGEN. 
Willibrordiana 1939. — Het was te 

voorzien, dat de herdenking van Willi-
brords sterfdag, twaalf eeuwen gele
den, aanleiding zou worden tot talrijke 
publicaties, populair en wetenschappe
lijk, tot verbeeldingen van episoden uit 
zijn leven in dramatischen vorm, tot 
nieuwe voorstellingen van zijn figuur 
in de beeldende kunst. 

I. 
Als eerste publicatie verscheen een 

klein geïllustreerd boekje (39 blz.) 
onder den titel Aartsbisschop Willi-
brotd, door ]oh. Ram in samenwer
king met pastoor W . Nolet geschre
ven. (N.V. Paul Brand's uitgevers
bedrijf, Hilversum). Het geeft een 
overzicht van Willibrords leven en 
werkzaamheden in een hier en daar 
wat kinderlijken en elders wat lyri
schen toon, die niet ieder zal bevallen. 
Intusschen houde men in het oog, dat 
het werkje in hoofdzaak voor de 
schooljeugd bedoeld is, al wenscht de 
inleider, dat het ook buiten die cate
gorie nut mag stichten. Bij enkele 
passages zet men gemakkelijk een 
vraagteeken, zonder daarbij uit het 
oog te verliezen, dat een boekje als 
dit in allerlei onopgeloste kwesties een 
bepaalde voorstelling moet geven. 
Ook mist men tot zijn verwondering 
de vermelding van de schenking van 
1 Januari 723, waarbij Karel Martel 
den burcht Trajectum met omliggend 
gebied aan Willibrord in eigendom 
schonk. 

Van meer beteekenis is het ge
prezen boekje van Dr. P. C. Boeren, 
Sint Willibrord, apostel van Brabant, 
(47 blz.), op last van het Brabantsch 
Comité voor de St. Willibrord-her-
denking 1939, door Dukkerij Henri 
Hermans N.V., Tilburg, uitgegeven. 
Hier is iemand aan het woord, die 
over de vroege middeleeuwen eenig 
recht van spreken heeft. De bijzondere 
verdienste van Boerens werkje is, dat 
hij daarin het licht laat vallen op de 
beteekenis, die Willibrord voor Bra
bant (aan beide zijden van de lands
grens, het vroegere Toxandrië of 
Kempenland) gehad heeft. Het tweede 
hoofdstuk — om daarmede te begin
nen — verhaalt, hoe Willibrord ge
leefd en gepredikt heeft onder de 
Brabanders. Na een korte samen
werking met St. Lambertus, den bis
schop van Tongeren-Maastricht, liet. 
zijn opvolger St. Hubertus het bestuur 
van de Kerk in Brabant geheel aan 
Willibrord over. De dienstreizen van 
dezen laatste worden nog heden door 
de talrijke Willibordputjes gemar
keerd. Zoo goed als in het utrecht-
sche en het echternachsche gebied 
werden ook in Brabant veel landerijen 
aan den prediker geschonken, waar
van de opwonende hoorigen slechter 
heer hadden kunnen treffen. De ziel
zorg bracht vanzelf den bouw van 
kerken en kapellen mee; de devotie 
tot het H. Kruis en de H. Maagd 
werd door hem bevorderd. 


