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In haar opste1 "Kamper boekdrukkers in de 16de eeuw"
heeft Mej. G. H. A. Krans er op gewezen dat het grootste deel .
van de Noord-Nederlandse incunabelen afkomstig is uit Overijssel t }. Honderden van deze zogenaamde wiegedrukken werden vervaardigd in de steden Zwolle en Deventer, ja zelfs de
kleine stad Hasselt aan het Zwarte Water huisvestte reeds in
de 15de eeuw boekdrukkers.
Geen wonder dat men ook in een belangrijke stad als Kampen al vroeg drukkers aantrof. Reeds voor 1524 werden in deze
plaats door de stedelijke overheid voorschriften gegeven, waarbij o.m. bepaald werd dat zonder toestemming van raden en
schepenen geen boeken gedrukt mochten worden. Op 16 april
1524 kreeq Mr. Jan Everts een standje dat hij deze voorschriften had genegeerd. Deze Mr. Jan Everts is de oudste, met
name bekende Kamper drukker. Tot nu toe zijn echter geen
werken door hem gedrukt, ontdekt. Dit houdt tevens ill!dat te
Kampen vervaarcligde incunabelen nog nimrner gevonden zijn.
In het midden van de 16de eeuw waren' verscheidene boekdrukkers te Kampen werkzaam. Zij woonden bijna allen in de
Broederstraat, vlak bij het Raadhuis. Hier was bijvoorbeeld
Peter Wamersz. ,,In de Witten Valek" gevestigd, zijn zoon
drukte "In den St. Lucas". Ook de drukker Steven Joessen
oefende in de Broederstraat zijn beroep uit.
Ill'de 17de en 18de eeuw bleef de boekdrukkunst te Kampen
bloeien. In het laatstgenoemde tijdperk trad vooral de drukker
Aegidius Valckenier op de voorgrond, wiens zaak weer in de
Broederstraat was gevestigd.
V erscheidene van deze boekdrukkers, die meestal tevens uitgevers en boekhande1aren waren, kwamen van elders, soms
1) Krans, G. H. A.: Kamper boekdrukkers in de 16e eeuw, in de Kamper
Almanak 1959-1960, biz. 177.

233

zelfs uit het buitenland. Zo vestigde zich omstreeks 1670 een
Deense drukker te Kampen, Severin Grunn of Gran, later
Groen genaamd 2).
Ruim een eeuw later treHen wij te Kampen weer een drukker aan, wiens naam op herkomst
uit de vreemde
wijst.
Omstreeks 1777 vestigde zich hier ter stede de drukker , en
uitgever Jacques Alexandre de Chalmot.
Deze De Chalmot zelf was een geboren Nederlander,
hij
werd op 11 october 1734 in de Waalse kerk te Leeuwarden
gedoopt 3). De bakermat van het geslacht De Chalmot moeten
wij echter in Frankrijk zoeken en wel in Poitou. Reeds in de
13de eeuw was het geslacht in dit gebied tot aanzien geko~

men 4).
In de 16de en 17de eeuw woonden tal van leden van deze
Iamilie, die tot de Franse landadel behoorde en zich in verscheidene takken had gesplitst, in of in. de nabijheid van de
stad La Rochelle.
Toen het Protestantisme Frankrijk binnendrong, sloten de
meeste Chalmots zich aan bij de Hugenoten en dicnden de
zaak van het protestantisme in hun land met het woord, namelijk als predikant, of met het zwaard, als militair. Geen wonder,
dat vele leden van deze familie in moeilijkheden kwamen toen
Lodewijk XIV in 1685 het Edict van Nantes opzegde en de
Franse protestanten onder zware druk kwamen te staan.
Velen namen de wijk naar het buitenland en vestigden zich
in de Republiek der Verenigde Nederlanden of in Duitsland.
Hun vlucht geschiedde vaak onder dramatische omstandiqheden. zoals blijkt uit het dagboek van Jacques de Chalmot du
Portail, die eerst door de Franse koning als verstokt protestant
in de gevangenis werd qeworpen, daarna veroordeeld werd tot
de galeien. maar na vier jaar dwangarbeid wist te ontvluchten
en zich ten slotte, na het beleven van vele avonturen, op het
grondgebied van de Republiek in' veiligheid wist te stellen 5).
2) Welcker, G. J.: Een Scandinavisch boekdrukker en boekhandelaar te
Kampen, Severin Gron, later Groen. 1670-1674, in Verslagen en Merledee1ingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis, XLIX (1932). bIz. 71-76.
3) Stadsarchief Lecuwarden, Doopboek Waalse kerk,
4) Beauchet-Filleau, H.: Dictionnaire Historique et Genealoqique des
families du Poitou (Poitiers 1892). dl 2. bIz. 215.
5) Zie De Nederlandsche Leeuw 1933. kol. 422 en idem 453.
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Omstreeks 1700 had den zich twee takken van de De Chalmots in ons land gevestigd. Een Jacques de Chalmot du
Portail, lag in deze tijd als kolone1 van de artillerie te Maastricht in garnizoen. Hij maakte later in het Staatse leger een
schitter eride carriere en stierf als goeverneur van de vesting

leper 6).
Een andere tak, die zich De Chalmot de Puyfoulard (ook wel
Prefoulard of Piedsfoulard) noemde kwam met vele andere
Franse vluchtelingen na de opheffing van het Edict van Nantes in Friesland terecht, Een zekere Jacques de Chalmot, seiqneur de Puyfoulard, ging op 10 augustus 1701 te Leeuwarden
als lidrnaat van de Waalse kerk aldaar, in ondertrouw met
een naamgenote Angelique de Chalmot. De bruidegom was
militair en o.m. kamerheer van de stadhouder. Een zoon uit
dit huwelijk, Henri Amelius genaamd, trad in de voetsporen
van zijn vader. Op 24 october 1731 trouwde deze te Leeuwarden als "enseigner du garde du Prince d'Oranqe" dus als
vaandrig, met Emilie Bernardine Savois of Savoye, een dochter van Alexandre Savois en Bernardine Baux. Deze Amelius
bracht het tot kapitein en ook hem benoemde de Prins van
Oranje tot zijn kamerheer. Gezien de uitgesproken rnilitaire
traditie in het geslacht De Chalmot, is het dan ook begrijpelijk
dat verscheidene zonen van Henri Amelius en Bernardme
Baux eveneens de militaire loopbaan kozen. Hun oudste zoon
Gaspard Amelius raakte zwaar gewond bij het be1eg van Bergen op Zoom in 1747 en stierf nag geen 16 jaar oud, eniqe
dagen later te Rotterdam 7).
Ook hun tweede zoon, Jacques Alexandre, gedoopt te
Leeuwarden 29~1O~1734 en dus genoemd naar zijn beide qrootvaders, was aanvarrkelijk voor de krijgsdienst bestemd. Zoals
in die dagen gebruikelijk, nam hij op jeugdige leeltijd dienst
in het leger waarin hij het bracht tot vaandrig in het Eerste
bataljon van Generaal Baron van Aylva. Maar al spoedig
bleek deze Jacques Alexandre de Chalmot, die volgens zijn
eigen getuigenis vanaf z'n jeugd een groot liefhebber van lezen

J. H. W. Verkouteren te Zeist heeft mij medeqedeeld dat dit
in de Tweede Wereldoorlog
verloren is gegaan. Een copie is
eiqendom van de Societe de l'hisroire du protestantisme te Parijs.
6) Beauchet-Filleau o.c., d:l 2, blz. 216.
7) Chalmot, J. A. de: Biographisch Woordenboek
der Nederlanden, dl 2.
blz. 146 onder "Gaspard Baux".
De Heer

J ournal

235

was geweest, met een speciale belangstelling voor de natuurlijke historic en de landbouw, niet uit het ware hout gesneden
te zijn waaruit men militairen maakt. Reeds in het jaar 1752 besloot hij de dienst te verla ten om zich geheel aan de studie te
wijden. Zijn weinige dienstjaren werden hem wel rijkelijk vergoed met een jaarlijks pensioen van f 300.-. dat later zelfs

tot f 400.- verhoogd werd 8).
Het is altijd een hachelijke zaak het optreden' van een "bui~
tenbeentje" in een geslacht te verklaren, hoezeer dergelijke
gevallen ook intrigeren. Men zou zich dus ook kunnen afvragen waar die plotselinge lust om te studeren bij onze Jacques
Alexandre vandaan kwam, wiens vader en grootvader beiden
stellig meer hedreven waren geweest in de wapenhandel dan
in het hanteren van een ganzepen. In dit verband mag toch wel
de aandacht gevestigd worden op 't voorgeslacht van Jacques
Alexandre's moeder, Emilie Bernardine Savois. Zij was de
dochter van Alexandre de Savois en Bernardine Baux. Ook de
families Savois en Baux waren als Hugerroten uit Frankrijk ge~
weken. Alexander Savois was hier nog geboren en stelde in
1712 het boeiende verhaal van zijn vertrek uit Frankrijk en
zijn verdere lotgevallen te Franeker op schrift 9). Hi] stierf
begin 1722 als predikant van de Waalse gemeente te Franeker. Tot 1721 was Savois secretaris van de Hcqeschool aldaar en in 1713 publiceerde hij de catalogus van de bibliotheek
te Franeker. Onmiskenbaar blijkt hieruit zijn litteraire aanleg.
Deze was stellig ook bij de familie Baux aanweziq. Gaspard
Baux, de vader van Bernardine, dus de overgrootvader van
moederszijde van Jacques Alexandre de Chalmot zag eveneens het levenslicht in Frankrijk. Deze Gaspard studeerde
enke1e jaren te Sedan, maar nam toen dienst in het leger van
Lodewijk XIV en bracht het tot luitenant bij de cavalerie. Ook
hij moest ten slotte am ge100fsredenen de wijk naar de Repu~
bliek nemen. In Leiden verkeerde hij veel ten huize van
professor Jacques Gaillard, hoogleraar in de theologie. Hij
verliefde zich in diens dochter Susanne, een Iiefde die beant8) Vriendelijke mededeling van Mej. D. van Alff, bibliothecaresse Kon.
Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (uit Collectie Wakker).
9) Guyot, H. D.: Abbreqe de I'histoire de J'origine de la sortie de France
et de la vie d'Alex Savois, ecrite par lui-meme a Franeker, 1712. in Bulletin de la Societe de l'histoire du protestantisme francais, jan. et fevr. 1905.
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woord werd, maar de vader van Susanne weigerde aanvankelijk zijn toestemming tot een huwelijk, aangezien Gaspard
Baux geen theoloog was. Deze nam toen ontslag uit militaire

dienst en ging te Leiden godgeleerdheid studer en. T oen hij
proponent was, gaf Gaillard toestemming tot het huwelijk 10).
Van 1681~1733, dus meer dan vijftig jaar, is Gaspard Baux
Waal$ predikant te Leeuwarden geweest. Zijn litteraire aanleg blijkt uit enige werken die hij heeft geschreven. Deze
Gaspard Baux was tevens de grootvader van Lodewijk
Gaspard Valckenaer, de opvolqer van de bekende filosoof
Hemsterhuis te Leiden. Diens vader was namelijk getrouwd
met Susanne Baux, een zuster van Berllardine. De bekende
Bataafse staatsman J ohan Valckenaer, zoon van Lodewijk
Gaspard, was dus nog in de verte familie van onze Jacques
Alexandre de Chalmot. 't Is dus zeer duidelijk dat de laatstgenoemde zijn litteraire aanleg erfde van zijn grootvader
Alexandre Savois, zijn overgrootvader Gaspard Baux en zijn
betovergrootvader Professor Gaillard.
Leeuwarden bood de zo vroeg gepensionneerde vaandrig in
die dagen stellig gelegenheid genoeg om zijn studielust te bevredigen. Mede dankzij de hogeschool te Franeker, was Fries. land in de 18de eeuw een cultureel centrum, waartoe ook her
Stadhouderlijk Hof bijdroeg. Daarbij bezat de stad Leeuwarden in de jaren dat Jacques Alexandre zijn militaire jas aan
de kapstok hiriq, een soort Openbare Leeszaal, die zijn weerga
in het land niet had 11). In 1746 had zich in de Friese hoofdstad de boekhandelaar R. J. Noordbeek gevestigd. Zijn rijk gesorteerde winkel bevatte een keur van wetenschappelijke werken en teneinde zijn omzet te vergroten, kwam deze Noordbeek
op het vooruitstrevende idee een "publique bibliotheek" in te
richten. Liefhebbers hadden voor f 15,- 's jaars gedurende 4
uur per dag vrije toegang tot deze leeszaal. Men kon er zelfs
werken laten halen en deze tegen een bepaald tarief een of
meer dagen thuis ter inzage krijgen. In 1754 liet Noordbeek
een catalogus drukken, waarin alle boeken die in zijn leeszaal
waren, beschreven stonden. Ruim twee jaar later verscheen een
---- ,
10) Chalmot, J. A. de: Biogr. Woordenboek
bIz. 146 onder "Gaspard Baux".

11)

der Nederlanden,

dl 2,

Eekhoff.. W.: De Stedelijke Bibliotheek te Leeuwarden (Lceuw. 1870),

bIz. 440 en 441.
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"Considerabel Vervolq" op deze catalog us en de gehele collectie bleek teen meer dan 10000 werken te omvatten.
Het is zeer waarschijnlijk dat de jonge Chalmot, wellicht
reeds in de jaren dat hij nog vaandrig was, een trouw bezoeker
van deze leeszaal is geweest.
Uit het bovenstaande
mag men echter niet besluiten dat
onze Jacques Alexandre een jongmens geweest is die de hele
dag met zijn neus in de boeken zat en wie het eigenlijke leven
feitelijk vreemd was. Llit alles blijkt dat De Chalmot een gecornpliceerd mens is geweest, hartstochtelijk van aard en een
liefhebber van' de vrouwen. Zo wordt reeds in 1753 zijn naam
genoemd bij een nachtelijke rei ten huize van een zekere Frans
Hakfort 12). Deze Hakfort, in de wandeling Takkebos genaamd, woonde met twee minderjariqe dochters in het steegje
recht tegenover de Gallileerkerk. De twee meisjes warern zo

"willig" ten opzichte van de mannen, dat de woning bij de ornwonenden als een bordeel bekend stond. In de nacht van 21
op 22 februari brachten Jacques Alexandre en twee gewezen
wapenbroeders, Frans Hakfort en zijn dochters, stellig niet
met eerbare bedoelingen, een bezoek. Teen zij niet snel genoeg
op hun wenken bediend werden, zetten de "heren" de zaak zo
op stelten, dat de ratelaar, gealarmeerd door de buren, de rust
moest herstellen. Later nam de Leeuwarder maqistraat Hakfort
en zijn dochters in hechtenis; de drie vrienden kwamen er met
een schrobbering af.
Op 23 mei 1755 ging Jacques Alexandre in ondertrouw met
Albertine Fransen, de dochter van de toen' reeds overleden Me.
kuiper Cornelis Fransen en Gertien Schulting 13). Het huwelijk
werd niet te Leeuwarden gesloten.
De Chalmot's schoonmoeder, Gertien Schulting was na de
dood van haar man hertrouwd met de vaandrig Johannes
Preystinq, waarschijnlijk een bekende van De Chalmot en ik
vermoed dat hij zo zijn a.s. vrouw heeft leren kennen.
Noch Jacques Alexandre, noch Albertine zullen later met
dankbaarheid aan hun eerste kennismaking hebben teruqqedacht. Hun huwelijk is bijzonder ongelukkig geweest en eindigde met een echtscheiding.
12)

Stadsarchief

Leeuwarden,

Informatieboek

Lecuwardcn,

D.T.B.

blz. 205, 206.
13)
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C. 16. d.d. 24 jan. 1753.

In de eerste jaren van zijn huwelijk schijnt De Chalmot geen
beroep te hebben uitgeoefend. Het is zelfs de vraag of hij toen
doorlopend in Leeuwarden heeft gewoond. Ik verrneldde reeds
dat zijn huwelijk niet te Leeuwarden werd gesloten, ook de
doop van zijn eerste kind Henri Arnelius is niet in de registers
van de Waalse gemeente aldaar te vinden. Wei dat van dric
later geboren kinderen, twee dochtertjes Susanne en Emilie
Albertine die respectievelijk in maart 1758 en op 29 april 1759
werden gedoopt en een zoontje Louis, op 11 januari 1761 14).
Eerst in het jaar 1758 moet De Chalmot zich als zelfstandig
drukker te Leeuwarden hebben gevestigd. Dit blijkt uit zijn
eigen verklaring in de voorrede van zijn uitgave van Chomels
W oordenboek 15) en wordt bevestigd door eeri advert entie in

de Leeuwarder Courant, waarin hij op 25 October 1758 voor
het eerst een door hem gedrukt boek te koop aanbiedt, Uit
deze aankondiging blijkt tevens dat hij toen bij de Vismarkt
woonachtig was.
In 1757 stierf zijn grootmoeder, Anqelique de Chalmot. W ellicht erfde hij van haar wat geld en was hij hierdoor in staat
een eigen zaak te stichten.
Merkwaardig is stelliq dat hij zijn zaak, een boekhandel an. nex boekdrukkerij, niet onder zijn eigen naam maar onder die
van zijn tweejarig zoontje Henri Amelius dreef. In de voorrede van het reeds genoemde werk van Chomel i e ) zegt De
Chalmot hier zelf over dat hij de meeste redenen, die hem tot
deze daad bewogen hadden, met stilzwijgen voorbij wilde laten
gaan, maar dat hij o.m. gehoopt had dat zijn oudste 200n zich
later met hem zou associeren, ofwel zijn zaak zou overnemen.
Deze hoop is niet in vervuIIing gegaall. Na te Duisburg rechten te hebben gestudeerd, vertrok Henri Arnelius tot grote teleurstelling van zijn vader naar Nederlands Oost-Iridie om
daar op her eiland Ternate de positie van Eerste klerk van politie en secretaris van [ustitie te aanvaarden. De jonge Chalmot
stierf hier reeds in 1782. Voor zover ik ken nagaan zijn er uit
zijn huwelijk met Ester Dulcina Brugh of Bruck geen kinderen

14)

Idem. Doopboek Waalse Gemeente.
Chome! N.: A!gemeen Huishoudelijk Woordcnbock,
(Leiden en Leeuwandcn 1778) dee! 1, blz, XVII.
W) Idem.

15)

twecde

druk
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geboren 17). Eerst na het vertrek van zijn zoon drukte De
Chalmot onder zijn eigen naam.
Toen Jacques Alexandre de Chalmot zijn zaak in Leeuwarden opende, was er in deze stad stellig geen gebrek aan hoekhandelaren en drukkers. De belarrqrijkste was zonder twijfel
Abraham Ferwerda, die in 1752 de Leeuwarder Courant stichtteo In 1760 droeg deze Ferwerda zijn boekhande1 aan zijn
schoonzoon Gerrit Tresling over en behield aIleen de drukkerij.
De zaak van Noordbeek noernde ik reeds, deze verkocht in
1757 zijn bedrij f aan Arent van Linge en Cy 18).
Concurrentie was er dus in de Friese hoofdstad genoeg en
dat De Chalmot desondanks in korte spanne tijds zijn zaak
toch tot bloei kon brengen, was on'getwijfeld te danken aan
zijn grote kennis, enorme belezenheid en goede relaties. Met
een aantal Franeker hoogleraren moet hij persoonlijk in contact
hebben gestaan. In het najaar van 1761 vertoefde hij geruime
tijd in deze Friese unrversiteitsstad.
In twee opzichten is 1761 belangrijk in het leven van De

Chalmot geweest. In de eerste plaats liquideerde in dat jaar A.
van Linge en Cy. Aangezien De Chalmot in hetzelfde jaar zijn
zaak naar ecn pand gelegen over de Lange Pijp overbracht,
waar ook Van Linge woonde, zou men gemakkelijk geneigd
zijn aan' te nemen dat hi] het bedrijf van Arent van Linge overnam. Geheel zeker is dit echter niet. Uit de Leeuwarder Courant van 5 dec. 1761 blijkt dat Van Linge het vierde huis aan
de Lommerdsteeg bij de Lange Pijp bewoonde, terwijl uit het
Groot Consentboek blijkt dat De Chalmot op 28 augustus
1761 van de koopman Cats een kapitaal pand kocht 19) dat
volgens een advertentie in de Leeuwarder Courant van 13 april
1762, het tweede huis van' de Weert bij de Lange Pijp geweest
moet zijn. Chalmots drukkerij was dus ste1lig niet in het zelfde
perceel gevestigd, waarin Van Linge een aantal jaren zijn bedrijf uitgeoefend had. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat
hij aIleen Van Linqe's zaak overnam. Hiervoor zou kunnen
pleiten dat De Chalmot zich belastte met de verkoop van de
fameuze bibliotheek die Van Lirrqe van Noordbeek had overVriendelijke mededellnq van Mej. D. van AIff.
Eekhoff O.c., bIz. 441.
19) Stadsarchief Leeuwarden: Groot Consentboek 16 Iebr. 1759-29
1763, bIz. 115 verso.

17)

18)
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genomen. De verkoop van de duizenden nummers duurde meer
dan een maand. Daar staat echter teqenover dat na 1762 de
firma Van Linge niet geheel van het torieel verdwijnt: in de
Leeuwarder Courant van 3 augustus 1763 komt een advertentie voor waaruit blijkt dat deze firma dan boeken drukt in een
pand tegenover de Cyprian us steeq gelegen.
De andere belangrijke gebeurtenis in zijn leven was van minder prettiqe aard. In 1761 kwam namelijk een defmitief einde
aan zijn samenlevinq met zijn vrouw Albertine Fransen. Na
enkele redelijk gelukkige jaren, ging het huwelijk volkomen
scheef en maakten de beide echtgenoten elkaar het leven steeds
zuurder. Eind 1761 verliet zijn vrouw met haar jongste kind de
echte1ijke woning en trok bij haar moeder Gertje Schulting
ill' .20). Het is natuurlijk zeer moeilijk een oordeel over de
schuldvraag te vellen. De getuigen van de vrouw, hoofdzakelijk gewezen dienstboden en vroedvrouwen, schilderen ons De
Chalmot af als een onmogelijk mens met een driftig en boosaardig humeur. Zij beweren dat hij zijn vrouw doorlopend zeer
onbehoorlijk behandelde en haar zo nu en dan "op een zeer
20) Stadsarchief Lceuwarden: V olledige verzameling van stukken betrekkelijk de beruchte zaak van Do. Cornelius BIom tegen de Magistraat van de
stad Leeuwanden en nopens al de geschillen en omstandigheden welke daaruit zijn voortgesproten 1763. Aldus bijeengebracht door de schepen P. H.
Petraens. Vroeger later lid: van de gemelde Magistraat. Hierin o.m. de
volgende stukken:
l e. Brief van een Vriend aan de Heel' Boekverkoper H. A. de Chalmot
dienende tot een vriendelijke waarschuwing en recommandatie over
zijn onvoorzigtig gedrag in het drukken en uitgeven van cen zeker
geschrift t' onregt dragende de naam Verdediging van de Edele agtbare
Magistraat der stad Leeuwarden tegen de Deductie des Grooten
Kerkeraads aldaar, rakende de zaak Blom.
2e. Antwoord op .de Brief van een zoogenaamde Vriend. waarin Hoofdzakelijk wordt aangetoont dat deszelfs inhoudt meestendeels uit Laster
en Onwaarheidt bestaat en waar in op het klaarste wordt beweesen
dat Do Cornelius Blom geenszins de Schrijver van dat Hatelyk Stukje
kan geweest zyn.
3e. Verdediging van Albertine Fransen, Huisvrouw van de Boekverkoper
J. A. de Chalmot, uitgegeven ter harer zuivering tegens de verregaande
Beschuldiginge haar door harer man J. A. de Chalmot aangedaan in
zeker geschrift, geintutileert: Antwoord op de Brief enz.
4e. Antwoordt van J. A. de Chalmot voorzien van de nodige Bylaagen Ter
Wederlegginge van de zogenaamde Verdediqinq, uitgegeven op de
naam van zijn huisvrouw Albertine Fransen. Tel' nodige reddinqe van
zijn eer en qoede naam.
5e. Copy Extract uit Resolutieboek van de ,Walsche kerkenraad binnen
Leeuwarden. 'Uit het Fransch vertaald.
6e. Copia Sententia van Chalmot en Desselve huisvrouw.
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iiselijke manier' sloeg 21). Ook zou hij volgens een getuige op
haar hebben neergekeken, aarrgezien Albertine maar van eenvoudige afkomst was, terwijl hij op zijn add stofte 22) .
De getuigen van de man daarentegen, waaronder een oud

echtpaar in wiens huis de Chalmots tijdelijk hadden gewoond
en verder een aantal jonge vrouwen uit de gegoede stand,
stellen de zaak gehed anders voor. Zij zien Jacques Alexandre
vooral als een man die het grootste dee! van de dag rustig
zat te lezen en te schrijven en daarbij "goed op zijn affaire paste en altijt kloek en neerstig voor sijn' huishouding was, altijt
nugteren en bequaam sijnde" 23). Voor zijn vrouw hebben
deze getuigen echter geen goed woord over. Unaniem zijn zij
van oordeel dat zij een slons was, nooit een vriendelijk woord
voor haar man over had, maar steeds boos en brutaal was. De
kwade gen'ius van het gezin was volgens hen de schoonmoeder'
Gertien Schulting, die bijna dagelijks bij het echtpaar over de
vloer kwam en haar dochter voortdurend ophitste tegen "die
swarte duivel" zeals zij bijvoorkeur haar schoonzoon betitelde 24).
Het ongelukkige huwelijk van De Chalmot, met als climax
het weglopen van zijn vrouw, wekte nogal wat deining in Leeuwarden, zoals dat gebruikelijk is bij een schandaal in een deftige familie in een kleine stad. Ook de Kerkeraad van de
Waalse gemeente werd in het conflikt tussen man en vrouw
gemoeid, zoals uit notulen blijkt. Het was ook stellig een pijnlijk geval dat zo iets een kleinzoon van Ds. Gaspard Baux,
tevens diaken van de Waalse kerk moest overkomen. Een speciale kerkelijke commissie werd benoemd om de vrede tussen
de echtelieden te herstellen.
Jacques Alexandre bleek verzoeningsgezind te zijn, maar
Abertine verklaarde liever te willen sterven dan bij haar man
terug te keren. Zij haatte eenvoudig haar echtgenoot. De
sympathie van het kerkbestuur ging nu helemaal naar De
Chalmot uit en men besloot de zaak te laten zoals zij was. "De
21)

Verdediging van Albertine Fransen o.c., Getuigenis van Piettie [elkes

d.d, 27 sept. 1762.
22)
Idem, Getuiqenis van Dina Pytters Frank, d.d, 23 sept. 1762.
23)

Antwoord van

J.

A. de Chalmot enz. o.c., Getuigenis van Anna Maria

Brodier, 12 oct. 1762.
24)
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Idem, Getuigenis van Trijntie Harsma, d.d. 10 mei 1763.

Heer Chalmot, als een meedebroeder, die onge1ukkig was, beklaqende" 25). Hij bled als diaken gehandhaafd.
Albertine is inderdaad nimmer meer naar haar man teruqgegaan. In een pamflet, gedateerd 30 januari 1764, stelt zij
het voor of zij toen reeds meer dan twee jaar, om haar leven te

beveiligen, als een balling buiten de echtelijke wonirrq had
moeten leven "zonder een kruimel broods of een slegte dronk
water van U, mijn man te mogen genieten" 26).
Jacques Alexandre trachtte de beweringen van zijn vrouw
te weerleggen in een tegenstuk "ter nodige reddinge van zijn
eer en goede naam" 27). De Leeuwarders zullen wel van deze
onsmakelijke geschiedenis genoten hebben.
Eerst in het jaar 1771 werd de scheidinq definitief uitqesproken; waarschijnlijk hield dit verbarrd met het voornemen van
De Chalmot opnieuw in het huwelijk te treden. In haar vonnis
van 31 october van dat jaar gelastte de Hooge Krijgsraad der
Vereenigde Nederlanden (als gepensionneerd vaandrig viel
Chalmot nog onder de krijgswetten) Albertine Fransen binnen
de tijd van:veertien dagen bij haar man terug te keren. Volgde
zij dit bevel niet op, dan zou de vrouw als een "malitieuse
Desertrice" beschouwd worden en werd het huwelijk "gedissolveert". Ook moest zij de proceskosten betalen .28).
Albertine zwichtte niet, want op 10 april 1772 gingen te
Leeuwarden in ondertrouw Jacques Alexandre de Chalmot en
Maayke Asendorp. Het huwelijk werd op 20 april daarop volgende te Beetgum gesloten .29). En hiermede verdwijnt De
Chalrnots eerste vrouw uit de geschiedenis; wat er van haar
en het door haar meegenomen zoontje Louis verder is terecht
gekomen, kon ik niet achterhalen.
Meer dan tien jaar mod De Chalmot dus als onbestorven
weduwnaar in Leeuwarden hebben gewoond, een onnatuurlijk leven voor een man die in de kracht van zijn leven was. Of
hij dan ook de dienstmeisjes, die zijn huishouding bestierden,
altijd met rust heeft kunnen: Iaten, valt te betwijfelen. Een
hunner, Sjoukje Piers schopte althans op 20 februari 1763 een
25)
26)

27)
28)
29)

Copy Extract uit Resolutieboek van de Walschc kerkenraad.
Verdediging van Albertine Fransen o.c., biz. 1.
Antwoord van J. A. de Chalmot enz. o.c.
Copie Sententie van Hr. Chalmot en Desselvs huisvrouw o.c.
Stadsarchief Lccuwarden, Trouwboek Waalse Gemeente.
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heel kabaal voor zijn huis bij de Lange Pijp en schreeuwde
daarbij haar opvolgster toe "Clungel, woonst hier nog, hoe
meenig mooye guldens heste by dyn Heer verdynd, weI die
Hoer" 30). Waarschijnlijk is hier de uitdrukking "geen rook

zonder vuur" wel op zijn plaats.
Dit trieste verhaal van De Chalmots mislukte eerste huwelijk
is voor het naqeslacht bewaard gebleven doordat onze drukker
in 1763, min of meer door toeval, in een affaire werd betrokken
die men de zaak van Ds. Blornr zou kunnen noemen 31). Ds.
Cornelis Blom was op 21 juni 1744 tot Gerdormeerd predikant
te Leetrwarden benoemd. Hij was een zeer rechtzinnig mens,
aanhanger van Voetius en een onvermoeid verdediqer van de
kerkelijke leerstellingen en rechten. Toen in 1749 de hooqleraar Casper Valckenier het rectoraat van de Hogeschool te
Franeker aanvaardde en daarbij een rede hield, waarin sommigen critiek op de leer van Dordt meenden te kunnen beluisteren,
verscheen een paskwil onder de naam van "Veldbloemen",
waarin Valckenaer op venijnige en grove wijze werd aanqevallen. De schrijver van dit paskwil was. Ds. Blom en deze
werd dan ook hiervcor door de classis Leeuwarden berispt.
Zijn naam kwam opnieuw in opspraak bij de benoeming van
een vierde predikant te Leeuwarden inplaats van Ds. Rutgers.
De Leeuwarder Raad drong er bij de Kerkeraad op aan dat in
Rutgers' plaats een Fries zou worden benoemd die tevens de
Coccejaanse beginselen toegedaan zou zijn. De Kerkeraad
achtte dit een ongeoorloofde inmenging van de Overherd in
zuiver kerkelijke zaken en maakte dan ook een voordracht op
waarop uitsluitend niet Friese predikanten' voorkwamen die de
leerstellingen van Voetius aanhingen. Toen het stadsbestuurwaarschijnlijk uit protest - zolang mogelijk talmde met de benoeming van een dezer predikanten, benoemde de Kerkeraad
een commissie die tot taak kreeg de Stedelijke Overheid morrdeling de wenselijkheid van een snelle keus onder de ogen te
brengen. Aan het hoofd van deze cornmissie stond Ds. Blom en
deze kweet zich op zo'n onhebbelijke rnanier van zijn opdracht,
30)

Idem, Informatieboek C. 18. biz. 7/8.
Zie voor de zaak Ds Blom: Chalmot, J. A. de: Bioqraphisch W oordenboek der Nederlanden, deel 3, blz. 159 onder "Blorn". Veen, S.O.: Uit de
vorige eeuw (1887) biz. 101-148. Kalma, J. J.: Ds. Blom en dreigend
oproer in Leeuwarden, in Leeuwarder Courant 21 juni 1950.

31)

244

dat zijn redevDering de Raad "ergerlijk en oproeriq" in de oren
klonk.
Maar BIDm ging nDg verder! Niet alleen werd op zijn ver-

zoek zijn tcespraak woordelijk in de Bandelingen van de
kerkeraad opqenornen, maar hij zorqde er DDk noq voor dat
deze door middel van de drukpers werd verspreid. Zowel
Blom als, de drukker werden hiervoor door de Overheid vervolqd en tot een boete veroordeeld. De. predikant bleef echter
ageren en in 1763 verscheen bij De Chalmot een verdediging
van de "Edelachtbare Magistraat der Stads Leeuwarden" tegen de Deductie van Ds. BIDm.Zeer kort daarop werd nu in
Leeuwarden een anoniem pamflet verspreid waarin De Chalmot niet alleen het drukken van het verweerschrift der Overheid verweten werd, maar waarin tevens op zeer hatelijke wijze zijn mislukt huwelijksleven aan de kaak werd gesteld. Op
zijn beurt bracht onze Jacques Alexandre nu een geschrift in
ornloop,waarin hij zijn gedrag tegenDver zn weggelopen vrouw
trachtte te rechtvaardigen en - quasi verontwaardigd - de
verDnderstelling van de hand wees dat Ds. Blom (die alqemeen als de geestelijke vader, zo niet de schrijver zelf van dit
pamflet beschouwd werd) iets met het anonieme geschrift te
maken zou hebben gehad. Waarschijnlijk door Ds. BIO'mopgestookt, mengde zich nu ook Albertine Fransen in de strijd
en verweet in een geschrift haar man de vreselijkste dingen
zoals mishan'deling en bedreiging met de dood. Dit lokte weer
een felle reactie van De Chalmot uit. ZO'kwam de gehele vuile
was van het echtpaar De Chalmot te Leeuwarden open en
bloot op straat te hangen. Toch schijnt zijn reputatie hierdoor
niet sterk te hebben geleden. Zo slecht het De Chalmot in de
liefde verging, ZD goed ging het hem in de zaken. Llit de advertenties in de Leeuward:er Courant krijgt men de indruk
dat zowe1 zijn drukkerij als zijn boekharrdel vrijwel direct na
de oprichting gingen Iloreren. Ook orqaniseerde hij reqelmatig boekverkopinqen en veilde hij tevens allerlei kostbare VODr~
werpen, zoals gouden en zilveren zakhorloges, microscopen,
telescopen enz. 3.2).
Op 4 juli 1768 was hij in staat VODr2500 carolusqulden een
pand .Achter de Hoven" buiter» de Wirdumerpoort te kopen,
32)

Blijkens diverse advertenties in de Leeuwarder Courant.

245

zij het dan ook dat hij niet direct betaalde 33). Waarschijnlijk
gebruikte hij dit perceel als buitenhuis.
Zoals reeds vermeld werd. werd de defmitieve scheiding
tussen De Chalmot en Albertine Fransen in het jaar 1771 uitgesproken en hertrouwde Jacques Alexandre enkele weken
daarna met Maayke Asendorp. MogeIijk was zij de dochter
van Ds. Hermannus Asendorp die in de jaren 1744 te St.
Johannesga stond en door Cuperus een "berucht dronkaard"
wordt genoemd. Twee jaar later kocht dit echtpaar voor 950
carolusqulden nog een pand op de Weert 34) .
In 1777 verliet De Chalmot Leeuwarden. Op 12 mei 1777
verkocht hij voor 7800 carolusgulden zijn huis bij de Lange
Pijp gelegen aan de apotheker Sjouke Harkema met de uitdrukkelijke bepaling dat aIIes wat tot zijn winkel, drukkerij en
boekhandel behoorde, zijn eigendom zou blijven 35). Vi] f da-

gen daarvoor, op 7 mei 1777 had hij te Kampen een groot huis
van Ds. Meyhardus Buschman gekocht, dat gelegen was in de
Boven Nieuwstraar, hoek Morrensteeq, Oostzijde 36). Hierin
heeft hij het grootste gedeelte van zijn verdere leven doorqebracht en waarschijnlijk was in dit pand ook zijn drukkerij gevestigd.
,
Het is niet duidelijk waarom De Chalmot Leeuwarden heeft
verlaten, hij daar een bloeiende zaak opgaf en zich in een nietFriese stad vestigde. In zijn voorbericht bij de uitgave van
Chomels Woordenboek laat hij doorschemeren dat het vertrek van zijn oudste zoon Henri Amelius naar NederlandsIndie een grote slag voor hem is geweest 37). Hij had altijd
gehoopt dat dit jongmens, dat in Duisburg gestudeerd had, in
zijn zaak zou komen en zijn opvolger zou zijn. Tevens blijkt
uit de genoemde voorrede dat de combinatie boekhandelaardrukker hem zwaar viel, daar hij hierdoor weinig tijd om te
studeren overhield. Het blijft echter een raadsel waarom hij
naar Kampen trok: voor zover nagegaan kon worden had hij
Stadsarchief Leeuwarden, Groot Consentboek 10 oct. 1766---13 oct,
1769, biz. 103 verso.
34)
Idem. 6 mei 1774-13 febr. 1776. biz. 5.
35)
Idem. 1776-1779. blz. 103 verso.
36)
G.A. Kampen. Inv. Don. inv. No. R.A. no. 72. Overdrachten
1757-1780, fol. 216v.
37)
Charnel. N.: Huishoud. Woordenboek o.c.. deel 1. biz. XVII.
33)

hier geen relaties. Misschien gaven de lage belastingen in de
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I J sselstad de doorslag.

Op 1 october 1777 werden Jacques Alexandre de Chalmot
en zijn tweejarig zoontje Caspard Amelius in het Kamper
Burgerboek 38) ingeschreven. Ruim vier jaar later overleed
zijn tweede vrouw Maayke Asendorp. Zij werd op 29 juni
1782 in de Kamper Bovenkerk begraven 39). Al is het een feit
dat men' als weduwe of weduwnaar in die dagen spoedig
hertrouwde, toch doet het wel een beetje eigenaardig aan dat
De Chalmot nog geen half jaar na de dood van zijn tweede
vrouw, namelijk op 12 december 1782, voor de derde maal in
zijn leven ill'ondertrouw ging en wel met Sara Wilhelmina van
Laar, de 29 jarige dochter vall' Hendrik van Laar en Margaretha Brandenburg 40). Het huwelijk werd niet te Kampen
gesloten. Het heeft er alle schijn van dat De Chalmot er steeds
bezwaar tegen had om in de plaats van zijn inwoning te trouwen. Waarschijnlijk hebben zijn voorgenomen huwelijken
steeds opzien gebaard en wilde hij teveel gerucht vermijden.
Zijn derde huwelijk werd eveneens met een aantal kinderen
gezegend, maar er zijn aanwijzingen dat ook deze verbintenis
geen gelukkige is geweest. Op 7 juni 1787 liet Sara Wilhelmina, terwijl zij nog een kind van De Chalmot onder het hart
droeg, een testament maken, waarin zij zich "gesepareerde
huisvrouw van J. A. de Chalmot" noemde 41). Ook dit huwelijk is dus scheef gegaan. Een echtscheidingsproces heb ik
echter niet kunnen vinden. Jacques Alexandre's derde vrouw
werd op 10 april 1792 in de Bovenkerk te Kampen beqraven 42).
Ook De Chalmot zelf heeft enkele malen in zijn leven een
testament gemaakt. Zo testeerde hij "ziek te bedde liggende"
op 4 september 1779 43) en confirmeerde dit testament aan
een dat hij met zijn tweede vrouw Maayke Asendorp in LeeuG.A. Kampen,Inv. Don. Inv. R.A. No. 334. Burgerboek 1672-1868.
fol. 180.
'.
39)
G.A. Kampen,Inv, Don. Inv. No. 1341, Rek. Bovenkerk 1766-1785,
ongepagineerd.
40)
G.A., Kampen, Inv. No. 338. Gebadenboek Ned. herv. gem. 17771811.fol. 21.
41) G.A. Kampen, Inv. Don, Inv. RA. No. 154, Testamenten, fol. 16v.
42) G.A. Kampen,Inv. Don, Inv. No. 1342Rek. Bovenkerk 1786-1809,
fol. 126.
43) G.A. Kampen,Inv. Don. Inv. R.A. No 153 Testarnenten 1778-1791.
fol. 50v.
38)
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warden had gemaakt. Uit deze wilsbeschikking blijkt dat op
die datum nog twee van zijn zusters ill' leven waren, namelijk
Susanna Jacoba Maria en Cornelia Charlotte. Op 28 maart
1786 maakte hij een nieuw testament te Kampen 44). Hieruit
blijkt dat hij een gefortuneerd man was geworden. Zijn zuster
Susanna Jacoba Maria zou na zijn dood en lijfrente van 150
gulden's
jaars krijgen, zijn zoon Hendrik Alexander uit het
derde huwelijk zou alle geschreven papieren erven, alsmede
een zilveren kannetje met twee oortjes dat zijn .xwerbeste vader" nog uit Frankrijk had meegebracht. Voorts vermaakte hij
aan alle kinderen uit het derde huwelijk, Hendrik Alexander,
Willem Lodewijk en Arnelie Charlotte elk f 3000,-, alsmede

alle erven en landerijen die hij te Kamperveen en Zalk bezat.
De grond die de testateur na dato van het testament nog zou
verwerven, zou onder fidei commis worden gebracht en eerst in
1826 verdeeld mogen worden. Zijn zoon Daspard Amelius uit
het tweede huwelijk erfde f 10000. De rest van de inboedel
moest gelijkelijk onder zijn vier kinderen worden verdeeld.
Over kinderen uit zijn eerste huwelijk wordt in dit testament
niet gesproken, waarschijnlijk waren zij allen overleden.
De Chalmot was ongetwijfeld te Kampen een vooraanstaand
burger. Tot driemaal toe werd hij tot gildemeester van het St.
Lucasgilde gekozen, narnelijk op 19 october 1781, 28 october
1785 en 27 october 178845). Toen in 1782 zijn tweede vrouw
gestorven was, werden over haar twee minderjarige kinderen
Gaspard Amelius en Emilie Bernardine, burqemeester Assuerus Strockel en de gemeensman F. L. Rambonnet als voogden
aangesteld 46). Zijn laatste levensjaren heeft hij, zoals uit het
voorbericht van Chomels Woordenboek blijkt, voornamelijk op
een klein' buitenverblijf te Kamperveen doorgebracht 47). Hi]
werd op 19 september 1801, dus op ruim 66 jarige leeftijd in
de Bovenkerk te Kampen begraven 48).
Het is waarschijnlijk dat een man als De Chalmot ook een
4<1) G.A. Kampen, Inv. Don, Inv. R.A. No. 154 Testamenten 1791-1805,
fol. 246.
45) Nanninga Llitterdijk. J.: Het St. Lucasgilde te Kampen, in Bijdragen
tot de Geschiedenis van Overijssel, .deel 2 (1875), blz. 65.
46)
G.A. Kampen, Invent. Don. Inv. R.A. No. 135 Register van mornberstellingen 1745-1809, fol. 104 verso.
47) Chalmot, J. A. de: Biographisch Woordenboek o.c., dee! 1. bIz. XXV.
48)
G.A. Kampen, Inv. No. 1342. Rek. Bovenkerk 1786-1809, fol. 295v.
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grote belangstelling heeft gehad voor de staatkundige qebeurtenissen die zich tijdens zijn leven in en buiten de Republiek
afspeelden. Als typische vertegenwoordiger van de Verlichting,
zal hij ongetwijfeId sympathie hebben gehad voor de denkbeelden der patriotten, hetgeen ook wel blijkt uit een aantal
werken die hij te Kampen uitgaf. Maar noch in Leeuwarden,
noch in Kampen bekleedde hij ooit een regeringsambt, hoewel
zijn afkomst en sociale positie hem hiervoor wel in aanmerkinq
deden komen. Een reden voor het Ieit dat wij De Chalmots
naam in geen van beide steden op de regeringslijsten zien prijken, kan geweest zijn dat zijn familie niet behoorde tot de betrekkelijk kleine kring waaruit de stadsbestuurders
gekozen
werderr, Het is echter ook de vraag of De Chalmot ooit een
politieke loopbaan heeft gewenst. Men krijgt sterk de indruk
dat hij zijn schaarse vrije tijd 't liefst met studeren doorbracht

en - zoals zo vaak met wetenschappelijk ingestelde mensen
het geval is - wei politieke belangstelling, maar geen politieke
ambitie had.
Toch is er een periode geweest waarin De Chalmot zich wel
degelijk daadwerke1ijk met de lokale politick heeft bezig ge~
houden en wei in het jaar 1797, dus kort na de val van de
Republiek 49 ). Hij blijkt dan in Kampen te behoren tot een
groep we1geste1de burgers die zich weI verheugde over het
verdwijnen van het "Ancien Regime" en de geboorte van de
Bataafse Republiek. maar er toch voor paste geregeerd te
worden door zeer radicale elementen die, met uitschakeling van
alle "aristocraten" en aanhangers van het Oranjehuis, de volkssoevereiniteit konsekwent wilden doorvoeren. De komst der
Fransen en de val van het stadhouderlijk bewind hadden natuurlijk ook in Kampen gevolgen gehad. Ook hier staken de
patriotten na het vertrek van Willem V onmiddellijk het hoofd
op. Op 28 januari 1795 nam een Comite Revolutionnair. bestaande uit 8 leden, in de stad Ieitelijk de macht in handen en
zette "in naam des Volks" het oude bestuur op beleefde, maar
besliste wijze af. Enke1e dagen later kozen aIle Kamper burgers
boven de achttien jaar, door middel van het luidkeels afroepen
Zie voor deze gebeurtenissen het opstel van W. A. Fasel: De democratisch-patriottische woelingen te Kampen in Verslagen en Mededeelinqen
van de Vel'. tot Beoeff, van Overijss, Re.gt en Gesch., 74e st. (1959), biz.

49)

89-131.
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van namen in de Bovenkerk, een nieuwe voorlopige regering.
Veel veranderde er toen niet, niet minder dan de hel£t der
oude stadsbestuurders
werden als Provisione1e Representanten
gekozen en alle oude secretarissen herkreqen hun ambt. Voor
Kampen waarschijnlijk een gelukkige uitslag, maar een uitslag
die stellig niet naar de zin was van de radicale elementen in
de stad, die eeri ware volksregering wensten en geen bestuur
dat verdacht veel op het oude leek. Zij verenigden zich in een
zogenaamde Volksvergadering,
die de schone naam "Ter beveiliging van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" droeg en
eisten verdere democratisering
van het stadsbestuur
en uitschakeling van alle Oranjegezinde
elementen. Weldra stelden
deze .xlemocraten'
alles in het werk om de Voorlopige Reqering van Kampen ten val te brengen en zelf de macht over te
nemen.
Dankzij de steun' van de Franse commandant en hun agitatie
in de zogenaamde Wijkvergaderingen,
lukten hun dit ten slotte
ook. Op 22 Iebruari 1796 dwongen deze democraten de op 8
mei wettig gekozen Municipaliteit haar ontslag te nernen en
daarna wisten zij, stellig niet op gehed oirbare wijze, alle macht

in handen te krijqen.
Bijna een jaar lang wist deze democratische regering zich te
handhaverr, maar toen kwam plotseling een Commissie van
twaalf leden uit de lucht vallen die op 17 januari 1797 qekwalificeerd bleek te zijn door 251 leden van de "bloem des volks"
ofwel "de weldenkendste burgers". De gematigde elementen
in de stad begonnen de tegenaanval! Tot deze twaalf gekwali~
ficeerde burgers behoorde ook De Chalmot! Zijn naam vinden
wij vanaf dit ogenblik onder aIle adressen vermeld, die "de
Twaalf" eerst tot de Kamper Municipaliteit en later tot de
Provisionele Representanten van Overijssel richtte om deze
bestuurslichamen van de onwettigheid der gebeurtenissen van
22 februari 1796 te overtuigen. Zel£s de N ationale Vergadering
in Den Haag werd in de kwestie gemengd en stuurde een
Commissie naar Kampen om de zaak te onderzoeken.
Met grote hardnekkigheid verdedigde de Commissie van
Twaalf haar zaak en smaakte tenslotte de voldoening dat op
21 juli 1797 de democratische stadsregering van Kampen werd
weggestemd en de "weldenkende burgers" - lees natuurlijk de
gegoede burgerij - weer de macht in handen kreeg. Maar ook
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toen heeft De Chalmot geen regeringsambt qeambieerd. De
vreugde van de heren duurde echter maar kort. Teen een half
jaar later de radicale e1ementen in de Nationalevergadering
een
geslaagde staatsgreep forceerden, ging ook Kampen weer om.
Wellicht is dit voor De Chalmot het sein geweest om zich op
zijn buitenverblijfje te Kamperveen terug te trekken daar hij
de wraak der democraten vreesde.

De betekenis van De Chalmot als drukker,
uitgever en auteur.
Huizinga heeft er op gewezen dat e1ketijd zijn eigen natuur-bee1d en historiebeeld heeft en dat de organen waarmede de
mensheid zich de wereld verbee1dt en haar zin tracht te beqrijpen geloof, Iilosofie, poezie en tenslotte wetenschap zijn 49a ) .
Het grote nieuwe £eit in de 17e eeuw is volgens hem het voorwaarts dringen en veldwinnen van de wetenschap als kenvorm en tegelijk het achterhalen en' overschaduwen van het
historiebeeld door het natuurbeeld.
Typerend voor de 18e eeuw is stellig dat men in WestEuropa dit natuurbeeld of liever het wcreldbeeld in het
algemeen, zo strikt mogelijk rationeel trachtte te benaderen,
waarbij de rede de enige richtsnoer was. En al mocht, gelijk
Huizinga terecht betoogt, het causaliteitsbegrip in de 18e eeuw
nog naief-realistisch, schematisch en mechanisch zijn, het valt
toch niet te ontkennen dat het 18e eeuwse rationalisrne de
Europese beschaving met een enorme kennis heeft verrijkt. In
sommige gevallen heeft dit rationalistische denken van de 18e
eeuw op godsdienstig gebied ongetwijfeld tot ongeloof geleid,
maar gezegd moet, worden dat deze ongodsdienstigheid sterk
is overschat en stellig niet typerend was voor de Vcrlichtinq
in Nederland. Tenzij men natuurlijk de in deze eeuw zo sterk
op de voorgrond tredende tolerantieqedachte als een teken van
toenemend ongeloof wil zien.
Bet is vooral de gegoede burgerij geweest die door de geest
van de Verlichting werd aangeraakt en' dan ook een levendige
be1angstelling kcesterde voor de resultaten van onderzoek en
kritiek op schier elk gebied.
49a)
Huizinga, J.: Natuurbeeld en Histonebeeld
in Verzamelde werken, dee! 4, bIz. 342.

in de Achttiende eeuw,
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De Chalmot is een typisehe vertegenwoordiger
van de V erliehting geweest zonder - en dit is kenmerkend voor de 18e
eeuwse Nederlander-hierbij
in uitersten tevervallen. Hij aeht

het een groot voorrecht in een verlichte eeuw te mogen leven
en zijn streven als drukker en uitgever was er dan ook op ge~
rieht zijrr medernensen voor te liehten op het gebied van de
nieuwste ontdekkingen van de wetensehap. Aan het verstand
heehtte hij de grootste waarde; in de door hem opnieuw uitqegeven en qeheel omgewerkte druk van het Algemeen Huishoudelijk Woordenboek van de Fransman Chomel, schrijft hij
o.rn. in de Voorrede: "Het vermogen te kunnen denken is de
rijkste gave welke de natuur ons heeft qeschonken en wij ge~
nieten het geluk van onze soort niet als naar mate wij een
goed gebruik van ons verstand rnaken 50). Deze verering voor
de Rede heeft De Chalmot niet tot onqeloof verleid. weI tot
een gematigd Christendom, dat Openbaring en Rede met elkaar trachtte te verzoenen.
In dit zelfde voorbericht sehrijft hij dan ook steeds op zijn
hoede te zijn geweest "aan spotters eenige wapens, hoe dan
ook genaamd" in handen te geven "om door twijffelingen of
spotternijen onzen gezegenden en alleen waaragtigen Godsdienst, den Godsdienst van Christus" te bestrijden. 51). Hoewel hij er van overtuigd was dat het Christendom de enige
ware godsdienst was (waarsehijnlijk kwam hij tot deze conclusie omdat deze godsdienst "de beste, de Godheid waardigst
en ons voordeeliqst" was '52), toonde hij zieh toch zeer tolerant
ten opziehte van de versehillende stromingen in de Christelijke
kerk. Wel verscheen nog in 1765 een werkje van zijn pers,
getiteld "Nodige Tegengift voor de Verhandeling over de
verdraaqzaamheid in het stuk der Religie, door den Heer Voltaire", een reactie op een door zijn eollega Ferwerda uitqegeven verhandeling over de verdraagzaamheid dat door de
Geduputeerde Staten van Friesland verboden werd 53), maar
Chomel, N.: Huishoudelijk Woordenboek o.c., dee! 1, blz. IX.
Idem, bIz. XII.
Schetze der eenvoudiqste bewijzen voor de waarheid van de Christelijke gads dienst, naar een socratische leertrant (1783), blz. IX.
53) Omstreeks 1764 haddcn de predikanten te Leeuwarden. op verzoek
van de Stedelijke magistraat, een advies uitgebracht over de verhandeling
van Voltaire, als verdraagzaamheid in de qodsdienst betreffende. Zijn
collega Ferwerda had deze vcrhandelinq in vertalinq in druk doen ver50)

51)
5:2)
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in 1769 moest hij zelf ervaren dat een door hem uitgegeven
.Verhandelmq
over de Tolerantie of Verdraagzaamheid
... "
evenmin genade kon vinden in de ogen van' de Overheid en
bij plakkaat van 6 en missive van 7 juli 1769 door de Gedeputeerde Staten van Friesland met vier tegenschriften,
bij een
boete van 50 gouden Friese Rijders, eveneens verboden
werd 54).
D~ schrijver van het laatstgenoemde geschrift, die zich "een
liefhebber der waare regtzinnigheid"
noemde, betoogde o.m.
dat atheisten of zij die de Goddelijkheid van Christus ontkenden, met recht uit de Kerk geweerd mcesten worden, maar dat.
andere dwalingen de Kerk nog 1l'1ethet recht gaf gelovige men~
sen te weren of uit te stoten, daar het stellig niet bewezen was
dat God deze Iieden de hemelse zaligheid zou on thou den 55).
Hoewel De Chalmot waarschijnlijk een gebrekkige opleiding
heeft gehad (hij trad imrners op zeer jeugdige leeftijd in de
militaire dienst), is zijn belezenheid op rijpere leeftijd werkelijk
verbazingwekkend.
Deze grote belezenheid, gepaard gaande
met een goed vermogen om critisch te denken, een veeIzijdige
be1angstelling en een charmant optreden naar buiten (al dachten twee van zijn echtgenoten, die hem binnenkamers meemaakten hier kenne1ijk anders over) brachten Jacques Alexan.
dre, die daarbij nog kon bogen op een adellijke afkomst, in
nauw contact. met de toen levende vooruitstrevende corypheeen
van de Friese wetenschap.
Zo drukte hij in zijn Leeuwarder tijd verscheidene werken
van de beroernde Petrus Camper, hoogleraar in de philosophic,
ontleedkunde en chirurgie, eerst te Franeker, later te Amsterdam en Groningen, een geleerde die in vele opzichten zijn tijd
ver vooruit was en door niemarrd minder dan Goethe "ein
Meteor von Geiste, Wissenschaft,
Talent und Thiitigkeit"
werd genoemd 56). Verder verschenen van zijn pers werken
schijnen. In bedoeld advies werd het werk van Voltaire heftig aangevaIIen,
hetgeen een verschijningsverbod ten gevolge had. Ds. G. T. de Cock. waarschijnlijk een goede bekende van De Chalmot, predikant te Harich (later
te Beetgum) nam in een geruchtmakende preek stelling tegen de onverdraagzame houding der Leeuwarder predikanten.
54) Eckhoff, W.: De Stcdelijke Blbliotheek te Leeuwardcn o.c., bIz. 442.
55)
Zie bIz. 3-6 van dit werk.
5G)
Nicuw Nederlandsch Biografisch W oordenboek (Leiden}, deeI 1, kol.
552-556 (in het vervolg af te korten: N.N.B.W.).
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57), professor in de poesis
te Franeker, van de theoloog Herman Venema 58), eveneens
aan de Hogeschool te Franeker verbonden en bekend om zijn
gematigde en vrijzinnige religieuze denkbeelden. Ook Henricus
JohannesArntzenius 59), eerst rector te Leeuwarden, later professor te Zutphen, Groningen en Utrecht, een kenner van het
vaderlandse en romeinse recht, bet een aantal van zijn ge~
schriften door De Chalmot drukken, evenals de bekende jurist
Daniel [ozephus Slotsboo 60).
De belangrijkste werken die De Chalmot drukte of uitgaf
en aan welker totstandkoming hij vaak een groot persoonlijk
aandeel had, stammen echter uit zijn Kamper tijd. In deze
IJsselstad yond hij blijkbaar de tijd om zijn talloze aantekeningen, die hij tijdens zijn verblijf in Leeuwarden' verzameld
had, te ordenen en uit te werken. Hier kon hij zich ongestoord
aan zijn drukkerij en wetenschappelijke arbeid wijden, niet
meer geplaagd door de beslommerinqen, die een boekwinke1
en verkopingen met zich mee brachten.
Een uitzondering moeten wij echter maken voor de uitgave
van' het reeds meermalen genoemde Woordenboek van Chomel
waarvan' de eerste zeven delen in 1778 bij Johan Le Mair te
Leiden en bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden verschenen.
Uit een advertentie in de Leeuwarder Courant van 8 augustus
1767 blijkt dat De Chalmot en Le Mair reeds toen besloten
hadden een herdruk van dit werk te verzorgen. Zij stelden op
die datum de intekening open en nodigden een ieder die
een
of ander beproeft middel" bezat "dat tot vermaak, nut en uitbreiding van wetenschappen, tot heil en bewaring van's menschen gezondheid" kon dienen, dit aan De Chalmot mede te
delen. Op 2 december van dit zeIfde jaar weerspraken Le
Mair en De Chalmot in deze Courant het praatje dat Chomels
Woordenboek slechts "met eenige nietige vermeerderinqen"
herdrukt zou worden. Zij beloofden zeUs een premie van 100
ducaten te betalen aan degene die zou kunnen aantonen dat het
werk niet aan de verwachtingen zou beantwoorden. Tevens
deelden de drukkers in deze advertentie mede dat reeds enige

van de bekende Johannes Schrader

,:t

57)
58)
59)

GO)
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Idem, dee! X, kol. 894.
Idem, dee! II, kol. 1485.
Idem, dee! L kol. 178.
Idem, dee! X, kol. 934.

proefbladen gereed waren gekomen en bij De Chalmot ter inzage Iagen. Zij zouden zich ook beijveren het werk in twee
jaren te voltooien. Dit laatste is hen niet ge!ukt. eerst in' 1777,
toen De Chalmot dus op 't punt stond naar Kampen te ver-

huizen, kwam het zevende en laatste deel van dit Woordenboek qereed. Het eerste dee! was reeds in 1768 verschenen.
De drukkers hebben niet over be1angstelling voor hun uitgave, te klagen gehad; terecht zegt Prof. Brugmans dat de
toenmalige maatschappij die vooral om parate kennis vroeg,
grote behoefte aan dergelijke naslagwerken had 61).
Chomels werk was in 1743 voor het eerst in het Nederlands
vertaald. Reeds spoedig was het zo verouderd dat De Chalmot,
in samenwerking met de Leidse drukker [oh. Le Mair, besloot
het geheel om te werken, alvorens tot een herdruk over te
gaan. Deze omwerking geschiedde grotendeels door De Chalmot zelf, waarbij hij zeer critisch te werk ging en zich tevens
goed op de hoogte toonde van de nieuwste litteratuur over de
talloze onderwerpen die in dit naslagwerk behandeld worden.
Sensatielust was hem vreemd, zo schrijft hij bijvoorbee1d in
zijn Voorbericht "zeer omzichtig (te zijn geweest) in het beschrijven van ziekten, in het voorschrijven van midde1enom die
te genezen" daar het "altoos 't veiligst is, in de meeste ziekten
een ervaren geneesheer te raadplegen, en zijn raad en voorschriften te volqcn" 62). V erstarrdiqe taal van iemand die Ieefde in een eeuw waarin de kwakzalverij nog hoogtij vierde.
Ook in de keuze van zijn betrekkelijk schaarse medewerkers
was hij ge.lukkig. In de eerste plaats noemt hij als zodanig de
hoogleraar Petrus Camper, die voornamelijk de onderwerpen
op medisch gebied voor zijn rekening nam. Het beschrijven van
kruiden, planten en bomen vert.rouwde De Chalmot toe aan
de gewezen hortulanus van Maria-Louise van Hessen-Kassel,
Johann Hermann Knoop, een Duitser van geboorte, die met
Maayke-Meu rraar Friesland was gekomen en door de prinses
tot hovenier op haar buitenverblijf Marienburq bij Leeuwarden
was aangesteld. Stellig een bekwaam man, die o.a. de eerste
aardappe!en op de tafel van de vorstin bracht, maar zich ook
op wiskundig gebied bewoog. Drankzucht was zijn ondergang
en Knoop stierf in de diepste armoede voordat hij zijn taak,
Gl)
62)

Idem, dee! VI, kol. 295.
Chome!, N.: Huishoudelijk Woordenboek o.c., deeI 1, blz. XIV.
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als medewerker aan Chomels Woordenboek,
had kunnen voltooien 63). De Chalmot, die zelf steeds een grote belangstelling
voor de bioloqie had getoond. nam, na Knoops ontijdig einde,
diens arbeid toen zelf over.
Een derde, door de drukker genoemde medewerker was de
Lutherse theoloog Augustus Sterk. die in de jaren 1773-1780
predikant te Leeuwarden was. Deze had o.m. bekendheid .verkregen door zijn Leerrede, getiteld ..Over de bewijzen voor de
Leer der Heilige Drieeeniqheid" 64). Sterk was stellig geen
nieuwlichter, maar een orthodox gelovig man. Het trekt de
aandacht dat De Chalmot de Waalse prcdikant te Leeuwarden. Jacques Andre Courtonne niet noemt als medewerker.
Deze liet o.a. zijn vertaling van Wotton's werk ..Some toughts
concerning a proper method of studying Divinity" bij hem
drukken en uit het Biographisch Woordenboek
der Nederlanden blijkt dat Chalmot op zeer goede voet met hem stond en
een grote bewondering voor diens vrouw S. M. De Desclaux
had 65). Waarschijnlijk heeft De Courtonne deze taak vanwege zijn zwakke gezondheid niet op zich durven te nemen.
Chomels Huishoudelijk Woordenboek
hedt een oplage van
ruim 1500 exemplaren gehad. het aantal intekenaren bedroeg
ongeveer 1000. Zij die op het werk inschreven, behoorden zo-

ais uit het Register van Intekenaren blijkt, hoofdzakelijk tot
het denkend 'en leidinggevend deel van de Natie. Hiertoe behoorde ook een aantal inwoners van Kampen. zoals de burgemeester R. W. baron van Hemert, de secretaris Mr. E. H.
Hubert. de ontvanger del' Kamper Domeinen Mr. A. P. Lemker van Breda en de bekende boekdrukker Aegidius Valckenier.
Chalmot droeg het werk op aan de toenmalige GouverneurGeneraal van Nederlands-Indie, Jeremias van Riemsdijk en
onze drukker kwam er eerlijk voor uit dat hij, door middel van
deze vleierij, de aandacht van deze machthebber op zijn oudste
zoon, Henri Amelius wilde vestigen. die toen juist in dienst
van de Oost-Indische compagnie was getreden.
Tijdens zijn verblijf te Kampen gaf Jacques Alexandre. tezamen met de Amsterdamse drukker J. Yntema, in de jaren
6..1)
64)

65)
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N.N.B.W., deeI III. kol, 706.
Idem, dee! X, kol. 972.
Chalmot, J. A. de: Biograf. Woordenbaek

o.c., deel 8, bIz. 32-35.

1786-1793
noq een negenddig vervolg op Chomel uit. Ben
voorrede ontbreekt, dus eventuele medewerkers zijn onbekend
gebleven. De belanqstellinq van het publiek voor dit Vervolg
is aanzienlijk minder groot geweest dan voor de eerste zeven

.delen. De lijst van intekenaren vermeldt slechts 375 namen van
lieden die voornamelijk tot de middenstand behoorden.
Op de eerste zeven delen moeten De Chalmot en Le Mair
goed hebben verdiend, de reeks werd voor f 75,- verkocht. De
latere negen delen zullen hem heel wat minder hebben opqeleverd.
In zijn Iaatste levensjaren beqon De Chalmot nog met de
uitgave van een ander belangrijk naslagwerk, namelijk een
Bioqrafisch Woordenboek der Nederlanden.
Het eerste deel verscheen in 1798 en werd. bi] Johannes
A11artte Amsterdam gedrukt. De auteur heeft dit groot opge~
zette werk - te groot voor een man - nimmer kunnen voltooien.
Kort na het verschijnen van het 8e deel in 1880. waarin nog
eeri dee! van de letter D. (tot en met Drebbel ] behandeld
wordt, stierf De Chalmot. Ook dit werk heeft onqetwij feld
kwaliteiten: bij de behandelinq van Ds. Blom, zijru persoonlijke
vijand, Pieter Bayle en Johannes Calvijn (om maar eniqe willekeuriqe voorbeelden te noemen ) treft zijn objectiviteit, gema~
tigdheid en gedegen kennis. Volqens Prof. Brugmans was bij
de samenstellinq van dit Biografisch W oordenboek de bekende
philosoof, rcchtsqeleerde en letterkundiqe Meinard T'ideman
een van zijn medewerkers 66). In zijn voorrede noemt De Chalmot hem echter niet. Trdeman heeft inderdaad van 1795-1801
in Kampen gewoond, zodat het heel goed moqelijk is dat hij
met De Chalmot samenwerkte. Wel blijkt uit de voorrede dat
de auteur zeer .veel gegevens ontleende aan een tweetal werken van de Lltrechtse hoogleraar Christophorus Saxe 67).
Belangrijk werk heeft De Chalmot ook verricht door zijn
uitgaven van rechtsbronnen en andere officiele stukken. In
1771, dus nog in zijn Leeuwarder tijd, drukte hij een werk, ge~
titeld "Kerke!ijke wetten van Friesland en Kerkenordeningen
der Nederlandsche Gereformeerde Kerken". Deze Kerkelijke
66)

67)

N.N-B.W" dee! VI, kol. 295.
Bioqr. Woordenb~ek der Nederlanden·o.c, deel I, bIz. XX.
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wetten werderr in 1757 voor het eerst door de Amsterdamse
drukker Tongerlo uitgegeven, maar niet al te nauwkeurig. Na
de dood van Tongerlo kocht De Chalmot de nog in dien zaak
aanwezige exemplaren en het copierecht. Hij besloot tot een
herdruk, maar bracht dit plan eerst ten uitvoer toen een vriend
van hem in het bezit bleek te zijn van een accuraat gecorri~
geerd en bijgehouden exemplaar 68).
In 1782 drukte hij "Oude Friese Wetten met een Nederduitsche vertaling en opmerkende aanteekeninqen". Zijn medewerkers waren Petrus 'Wierdsma, procureur en openbaar notaris te Leeuwarden 69), de eiqenaar van een prachtiqe collec-

tie boeken en handschriften, en de raadsheer Petrus Brandsrna.

Twee jaar later publiceerde De Chalmot het eerste deel van
"Register der Resolutien en Placaten van Hun' Eddmogende
Heeren Staaten van Friesland, beginnende met het jaar 1570
en eindigde met 1780 inqesloten". Het tweede deel verscheen
een jaar later. Over de tot standkoming van dit nog steeds
geraadpleegde werk schrijft De Chalmot in zijn voorrede dat
het hem op een goed ogenblik gelukt was eigenaar te worden
van een geschreven register. Na dit register te hebben verge~
leken met andere exemplaren die door liefhebbers waren samengesteld en, in geval van twijIel, de Resolutieboeken zelf te
hebben geraadpleegd, ging hij tot de uitgave van dit werk
over. De ordening op trefwoorden geschiedde door hem persoonlijk 70).
De Chalmot heeft zich niet alleen voor de Friese, maar ook
voor de Overijsselse bibliografie verdienstelijk gemaakt. In
1782 verzorgde hij een nieuwe uitgave van het bekende werk
van de 16e eeuwse schrijver Melchior Winhoff "Landrecht van
Auerissel" genaamd. Uit het voorbericht blijkt dat de veIe
aantekeningen die deze herdruk zo waardevol maken, voornamelijk van de hand van de bekende rechtsqeleerde en patriot
Mr. J. W. Racer uit Oldenzaal afkomstig zijn 71). AanvankeZie biz. 4 en 5 Voorbericht van dit werk.
Wij hebben deze uitgave voornamelijk aan Petrus Wierdsma te dan,
ken, vrgl. W. Eekhoff: Petrus Wierdsrna, uitqever van de oude Friese
wetten, in: De Vrije Fries XII (1873), biz. 429-435.
70)
Zie Voorbericht van dit werk.
71) Winhoff, Melchior: Landrccht van Auerissel, 2e druk (Kampen 1782),
biz. IV.

68)
69)
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lijk had De Chalmot deze aantekeninqcn zelf willen verzorqen.
Reeds was het intekeningstermijn
(october 1781) voor het
werk gesloten, toen het hem na een ontmoeting met Racer duidelijk werd dat deze er wel voor voelde de annotatie, voor zijn
rekening te nemen. Hoewel De Chalmot reeds met het afdrukken was begonnen, stopte hij hiermede onmiddellijk, teneiride
Racer in de gelegenheicl te stellen zijn aantekenirrqen toe te
voegen 72).Wel een bewijs dat onze drukker ter wille van de
wetenschap bereid was, persoonlijkc eerzucht opzij te zetten
en zelfs daarvoor Iinanciele offers te brenqcn.
Het contact met Racer heeft er toe geleid dat deze zijn bekende werken "Overijsse1sche
Gedenkstukken",
nadat het
eerste stuk van het eerste dee! in 1781 bij T. Koet in Leiden
was verschenen, in het vervolg bij De Chalmot te Kampen liet
drukken, Zij werden tussen 1784 en 1787 gepubliceerd.
De Chalmot en Racer waren op politick gebied waarschijnlijk geestverwanten. Een radicale patriot is de Kamper drukker
stellig nooit geweest. Het is tenminste wel opmerkelijk dat hij
in 1783 de "Deductie voor de Heeren van de Ridderschap van
Overijssel nopens de zaak van' den Heer J. D. van der

Cap ellen tot den Pol en de Drostendtensten" drukte, een werk
waarin de Ridderschap nog eens uitvoerig zijn standpunt ten
opzichte van de denkbeelden van Van der Capellen uiteenzette.
Uit het feit dat De Chalmot dit ceschrift, waarin de denkbeelden van de Overijsselse "burgerbaron" door de Ridderschap Iel bestreden worden, op zijn pers liet drukken, zou men
de conc1usie kunnen trekken dat hij in 1783 nog maar weinig
op had met de zeer radicale denkbeelden van deze recalcitrante edelman 73). Misschien was dit ook wel zo, maar dan is zijn
mening over Van der Capelle, wellicht onder de invloed van
Racer, later grondig veranderd, In zijn Biografisch Woordenboek spreekt De Chalmot vol lof over de patriot Joan Derk
Van der Capelle tot de Pol in een uitgebreid en lezenswaardig opstel 74).
72) Zie Mr. J. 1. van Doorninck: De tweede uitgave van Winhoff's Landrecht van Auverlsscl, in Bijd'ragen tot de Geschiedcnis van Overijssei, deel I,

biz. 186.

73)

Zie voor Joan van der Capellen de dissertatie van M. de [onq: Joan

Derk van Capellen (Groningen 1922).
H) Zie deel 6 van dit werk, biz. 67-142.
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Meer in zijnlijrr.1ag de uitqave van het "Nader Betoog van
burgemeesteren en Gemeenslieden del' stad Enschede" waarin
de stelling werd verdedigd dat het recht van wroegen en het
ijken van ellen, maten en gewichten uitsluitend de Twentse
steden en niet de drosten toekwam, een opvatting die zijn
vriend Racer reeds in het eerste deel van' zijn Overijsselsche
Gedenkstukken had verkondigd.

In zijn laatste levensjaren heeft De Chalmot zich bijzonder
beijverd om zijn stad- en landgenoten voor te lichten op het
gebied van de eigentijdse geschiedenis. In 1797 gaf hij het bekende werk van F. G. Blok uit "Voorbericht, Historisch Verhaal en Echte Stukken van de burgerverschillen te Campen",
waarin de gebeurtenissen in het jaar 1797, waarbij hi] zelf zo
nauw betrokken was geweest, uitvoerig beschreven worden.
Een "onbegrijpelijke arbeid" 75) noemde De Chalmot zelf de
uitgave van zijn uit niet mindel' dan 50 delen bestaande "Ver~
zameling van placaten, resolutien en andere authentieke Stukken" die voornamelijk betrekking hebben op de gebeurtenissen
in 1787 in de Republiek. Een jaar later verscheen een driedelige "Nieuwe Verzameling van placaten enz." van zijn pers met
het jaar 1793 als middelpunt. Zes door hem zelf vervaardigde
registers completeren dit enorme werk dat dus uit niet minder
dan 59 delen bestaat en waaraan De Chalmot bijwijze van
spreken dag en nacht gewerkt moet hebben. En toch zag hij
in 1795 nog kans een werk van een totaal andere aard, namelijk zijn "Beredeneerd Register op de natuur- en zedekundige
beschouwing del' aarde en hare bewoonderen" (naar het hooqduisch van J. F. Zollner en J. L. Langen) persklaar te maken,
dat echter te Amsterdam werd gedrukt.
De.veelzijdigheid van De Chalmots belangstelling doet soms
haast grappig aan. Zo gaf deze merkwaardige man te Leeuwarden volgens prof. Brugmans in 1772, onder het pseudoniem van Catharina Zierikhoven, zelfs een tweedelig kookboek uit! 76) Ook op culinair gebied zal hij stelliq een veeleisend echtgenoot zijn' geweest, tenzij hij zelf graag in de keuf

In de door Mr. H. W. de Beaufort uitgegeven ..Brieven van en aan Joan
Derek van der Capellen van de Poll (Werken Histortsch Genootsehap
27 b) treft men echter geen eorrespondentie tussen Van der CapeJlen en
De Cha!mot aan.
75)
Zie het Voorbericht van .dit werk.
76) N.N.B.W., dee! VI, ko!. 295.

260

ken stond, hetgeen ook niet elke huisvrouw weet te waarderen.
Het spreekt haast wei vanzelf dat deze bekende drukker
ook nauw contact heeft gehad met zijn vooraanstaande
c611e~
qa's die toen in ons land werkzaam waren. In het testament
dat hij op 4 september 1779 maakte, wijst De Chalmot de drukkers Johannes Luchtmans en Frans de Does te Leiden aan om
aile zaken "zijn boeknegotie specterende hoegenaamd, te redden en tot liquiditeit te brengen" 77). De hier genoemde [channes Luchtmans was eigenaar van een der oudste en meest invloedrijke Hollandse boekhandelhuizen 78).
Ook de drukkers met wie De Chalmot soms samenwerkte,
waren stelliq niet de eerste de besten. Joh, Le Mair te Leiden,

de mede-drukker van Chomels W oordenboek, was waarschijnlijk een afstammeling van de bekende 17e eeuwse drukker
Jean Le Maire 79) J. Yntema van wiens pers het Vervolg op
Chomels Woordenboek kwam, had een gerenommeerde zaak
in de Kalverstraat te Amsterdam 80), Johannes AHart, die o.m.
zijn Bioqraphisch Woordenboek der Nederlanden typografisch
verzorgde was een der grootste boekhandelaren en uitgevers
van zijn tijd 81).
Met de dood van De Chalmot in 1801, is vermoedelijk ook
z'n uitgeverij en drukkerij ter ziele gegaan. Zijn kinderen schijnen geen belangstelling voor het beroep van hun vader gehad
te hebben, hoewel een van zijn vier zonen, Hendrik Alexander
in 1806 met Johanna Geertruy de Greeve, resp. dochter en
kleindochter van de Kamper drukkers David de Greeve en
Aegidius Valckenier, trouwde 8.2). Jacques Alexandre was een
uitschieter in de Iamilie De Chalmot en is dat ook gebleven.
Naschrift.
Gaarne betuig ik de stadsarchivaris van Leeuwarden, Jhr.
M. J. van Lennep mijn hartelijke dank voor alle steun die hi] mij
77) G.A. Kampen, Inv. Don.
78) Zie voor de betekenis van de boekhandelaren Luchtmans: Dr. W. N.
du Rieu: Levensschets van mr. J. T. Bodel Nijenhuis (Leiden 1873).
79)
Ledeboer, A. M.: Alfabetische Lijst van Boekdrukkers. Boekverkopers
en uitgevers (Utrecht 1876), bIz. 42.
80)
Idem.
81)
Idem, bIz. 5.
82)
G.A. Kampen, Inv. No. 338, Gcbodenboek Ned. herv. gem. 1777~
1811, fo1. 85v.
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verleende tijdens het schrijven van dit artikel. Bijzonder erkentelijk ben ik hem voor het deponeren van een aantal oude
Leeuwarder couranten op het Frans Walkate archie].
Aanqenaam verrast werd ik door de toezegging van OS. J. J.

Kalma te Sneek om bij dit artikel een lijst van werken te voegen
die door J. A. de Chalmot tijdens zijn verblijf te Leeuwarden
en Kampen werden gedrukt.
Bij het opstellen van de genealogie De Chalmot deed ik
nimmer een vergeefs beroep op het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, het Centraal
Bureau voor Genealogie en het Algemeen Rijks Archief te
Den Haag. Ditzelfde geldt voor mijn zoon J. A. Fehrmann te
Leiden, die o.a. de advertentieverzameling in het Centraal
Bureau voor Genealogie voor mij raadpleegde.
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