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Verschenen in: Rotterdams Jaarboekje 2008, p. 113-128. 
 
 

Schandaal in Rotterdam 
Waarom dominee Johan Hendrik Munnikhuizen boekverkoper werd 
 
Rietje van Vliet 
 
 Niet anders dan een hoop ontembre wangedrochten, 
 Geen wet gewoon, dan die van hun verhitte togten, 
 Rent dit verächte schuim, met eenerhanden zinn’, 
 ô Gruwelijk bestaen! ’t gewijde Godshuis in:  
 Daer stoort het, schaemteloos, door uitgelaten woede, 
 Een’ Leeraer in zijn ampt, en durft, met euvlen moede, 
 Dien Heiltolk zelf’, ô hoon! bespotten in zijn werk, 
 Een’ arbeid, ingericht tot stichting van Gods kerk’. 
 Ach! kon de Hemel dit nog straffeloos gedoogen?1  
 

Vol afgrijzen dichtte de onbekend gebleven schrijver van de Geessel, voor den Lutherschen 
Kerkeraed te Rotterdam over de taferelen die zich op maandag 15 november 1773 hadden 
afgespeeld in de voormalige monumentale lutherse kerk aan de Wolfshoek te Rotterdam (bij 
de Leuvehaven). De avonden ervoor was de catechesatieles dermate verstoord door 
gestamp op de vloer en geraas met stoelen, dat de dominee onder begeleiding naar huis 
moest.2 

Arme dominee! Het ergste was dat de 
kerkenraad niets had ondernomen om het 
‘onëdel graeuw’ te weerhouden van deze 
baldadigheden of hen te straffen. Schaamt u 
zich, riep de dichter uit, of bent u te dom om de 
misstanden onder ogen te zien? ‘Waeröm belegt 
gij dan zoo veel vergaderingen?’ U zit slechts te 
vitten op uw predikant en verliest de belangen 
van de geloofsgemeenschap uit het oog.  

De gebeurtenissen naar aanleiding van het 
schandaal rond de lutherse predikant Johan 
Hendrik Munnikhuizen (1736-ca 1803) brachten 
heel luthers Rotterdam in beroering, maar 
werden nadien met grote ijver in de doofpot 
gestopt. Een enkele keer werd het deksel even 
opgelicht. Zo wreef Petrus Hofstede, predikant 

van de hervormde kerk ter plaatse, een kleine twintig jaar na dato nog wat zout in de 
nauwelijks geheelde wonden. In een verdwaald maar vals zinnetje rakelde hij de hele affaire 
op door een bezoek te beschrijven aan de gevallen Munnikhuizen, die inmiddels als allround 
boekverkoper in Den Haag was opgestaan. Het gesprek ging, aldus Hofstede, over de 
‘twijffelachtige stelling der Polijgamie of veelvrouwenheit.’3  

                                                        
1 Geessel, voor den Lutherschen kerkeraed te Rotterdam, over deszelfs onverantwoordelyke achteloosheid in 
het straffeloos gedoogen van verscheiden en verregaende moedwilligheden, gepleegd binnen deszelfs 
Godshuis, door eenen saemgerotten hoop van snoode kwaeddoenderen. o Tempora! o Mores! (z.p. 1773) 3. Het 
werk werd door de hoofdofficier verboden. J.C. Schultz Jacobi, Geschiedenis der Evang. Lutherse gemeente te 
Rotterdam (Rotterdam 1865) 307. 
2 Geessel, voor den Lutherschen kerkeraed te Rotterdam, 5. 
3 [P. Hofstede], Het leven van den geleerden en wijdvermaarden Janus Vlegelius, Luthersche koster- en school-
leeraar in ’s-Gravenhage (Amsterdam 1781) 103. Cf. J.P. de Bie, Het leven en de werken van Petrus Hofstede 
(Rotterdam 1899) 372 e.v. 
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Polygamie? Suggereerde Hofstede hier dat de Rotterdamse dominee zich aan veelwijverij 
had bezondigd? Was dat de aanleiding geweest tot de rellen in Rotterdam?  

* 

Via Hofstede worden we niet veel wijzer, maar ook latere auteurs blijven het antwoord 
schuldig. Schultz Jacobi maakt in zijn Geschiedenis der evangelisch-luthersche kerk te 
Rotterdam weliswaar gewag van de schorsing van de predikant, maar spreekt slechts over 
‘een oneerlijken handel.’4 Loosjes noemt in zijn Naamlijst van predikanten alleen de data 
waarop Munnikhuizen is benoemd, geschorst en vertrokken; wel vermeldt hij enkele 
eigentijdse pamfletten over deze kwestie.5 Het gedenkschrift uit 1990, ter gelegenheid van 
het 400-jarig bestaan van de evangelisch-lutherse gemeente te Rotterdam, is aanmerkelijk 
kariger met zijn informatie. Daarin wordt slechts gememoreerd dat Munnikhuizen in 1774 om 
persoonlijke redenen ontslag moest nemen.6 We worden iets uitgebreider ingelicht over het 
voorgevallene in een bundel uit 2004, die eveneens vier eeuwen bestrijkt, maar die het 
beroepen van de eerste lutherse predikant in Rotterdam als beginjaar neemt. Munnikhuizen 
werd per 1 februari 1774 geschorst, zo staat hier te lezen, wegens omgang met de 
huisvrouw van Jan Klebo; op 7 juni van hetzelfde jaar legde hij zijn ambt neer.7  

Doordat Munnikhuizen na zijn verdwijning van het Rotterdamse toneel in Den Haag opdook 
als drukker, uitgever en boekverkoper, kunnen we ook te rade gaan bij Kossmann, in diens 
beschrijving van de Haagse boekhandel in de vroegmoderne tijd. Geen woord daar over het 
schandaal in Rotterdam, maar wel meldt Kossmann dat Munnikhuizen op 19 januari 1776, 
dus anderhalf jaar nadat hij zijn ambt had neergelegd, de drukkerij overnam van de 65-jarige 
boek- en plaatdrukker Daniel Monnier. Dat deed hij niet voor zichzelf, maar ‘voor en in name 
van Andrina Beek wed. Jan Clebo’. Zij werd feitelijk eigenaresse van de zaak, in het belang 
van haar zoon.8 Hiermee is een deel van het mysterie rond Munnikhuizen onthuld: de 
Haagse boekverkoper was zijn loopbaan in Rotterdam op de kansel begonnen en was door 
een affaire met een gehuwde vrouw genoodzaakt zijn kost voortaan te verdienen met 
wereldser zaken.  

Toch ontbreken nog heel wat puzzelstukjes in de geschiedenis van Munnikhuizen. Wat was 
de ware toedracht van het gebeurde in Rotterdam? Hoe is het te verklaren dat hij eerst werd 
geschorst en vijf maanden later het ambt neerlegde? En had Munnikhuizen in Den Haag 
niets uit te leggen, toen hij zich daar als allround boekverkoper vestigde? Bij bestudering van 
zijn fonds valt een aantal lutherse geschriften op: bijvoorbeeld de kinderbijbel Kern van het 
Nieuw Testament, ten dienst der christelijke jeugd (1778), waarvoor hij beslist het 
vertrouwen moet hebben gehad van de kerk. Ook was Munnikhuizen, in compagnie met 
Christiaan Plaat, uitgever van enkele werken van de Haagse lutherse predikanten Nicolaus 
Barkey en Franz Georg Christopher Rütz. Hoe was het mogelijk dat Munnikhuizen na zijn 
diepe val in Rotterdam in Den Haag met een schone lei als boekverkoper kon beginnen? 
 
 

Biografische gegevens 

Jan Hendrik Munnikhuizen werd in 1736 te Amsterdam geboren. Op 23 december werd hij 
gedoopt door de lutherse pastor Hermanus van Garél.9 Door deze predikant werd hij later 

                                                        
4 Schultz Jacobi, Geschiedenis, 306-308. 
5 J. Loosjes, Naamlijst van predikanten, hoogleeraren en proponenten der luthersche kerk in Nederland (’s-
Gravenhage 1925) 226-227. 
6 C.Ch.G. Visser, Lutheranen in de Maasstad 1590-1990. Gedenkschrift bij het 400-jarig bestaan van de 
Evangelisch-Lutherse gemeente te Rotterdam (Voorburg 1990) 24, 78. 
7 A. van Santen e.a. (red.), Lutherse gemeente Rotterdam 1604-2004 (’s-Gravenhage 2004) 75. 
8 E.F. Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw (’s-Gravenhage 1937) 281, 
283-285. 
9 Gemeentearchief Amsterdam, DTB: ouders zijn de uit Hagen (Duitsland) afkomstige Fredrik Christiaan 
Munnikhuizen en Debora Sombaart. Zie verder Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (NNBW) deel 9, 
704. 
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klaargestoomd voor de predikantenopleiding.10 In 1754 rondde Munnikhuizen zijn 
Amsterdamse vooropleiding af met een Oratio de virtute natalibus praeferenda. Op 21-jarige 
leeftijd vertrok hij samen met twee jaargenoten naar Rostock om er theologie te studeren. Hij 
stond er ingeschreven onder de naam Johannes Henricus Münchhausen.11 Hun 
aanwezigheid moet de lokale bevolking destijds zijn opgevallen. Tot ongeveer 1760 
herbergde het Hanzestadje aan de Oostzee zo’n 160 tot 250 studenten per jaar, van wie de 
meesten uit Mecklenburg kwamen, de staat waarvan Rostock deel uitmaakte. Slechts een 
enkele keer was er een student uit het buitenland neergestreken.12  

Het is niet bekend bij welke hoogleraren het Amsterdamse drietal college liep. Onder de 
professoren aan de theologische faculteit waren er die nauwelijks waren geraakt door de 
fakkel der Verlichting, maar er liepen ook hoogleraren rond met opvattingen waar de 
orthodoxie niets van moest hebben.13 Bij hun terugkeer naar de Republiek konden de drie 
Amsterdamse theologiestudenten als junior predikant (proponent) aan de slag. 
Munnikhuizen werd op 5 maart 1760 te Amsterdam ingezegend, waarna hij als pastor zijn 
intrede deed te Edam. In 1766 werd hij adjunct van dominee Coenraad Christoffel Rensing 
te Zwolle. Twee jaar later echter was hij al weer vertrokken. Deze keer werd de gemeente 
van Rotterdam zijn parochie: de stad waar hij in 1774 ten val werd gebracht. 

Daarna vertrok hij naar Utrecht en schreef zich in bij de juridische faculteit van de universiteit 
aldaar. Zijn studie sloot hij op 10 augustus 1776 af met een promotie op stellingen (Theses 
juridicae inaugurales), die bij Abraham van Paddenburg het licht zagen. Een maand later, op 
2 september 1776, legde hij de eed af als advocaat voor het Hof van Holland.14 Hij was op 
dat moment in Den Haag al begonnen als drukker-uitgever-boekverkoper, waarmee hij in de 
voetsporen trad van zijn Amsterdamse neef Anthony Ernst Munnikhuizen.15 In de Haagse 
drukkerij stonden hem drie boekpersen en een plaatpers tot de beschikking. Die had hij, 
samen met de letters en verdere gereedschappen, gekocht voor ƒ 3200 van Monnier, die op 
1 maart 1776 zijn bedrijfspand aan de Kalvermarkt had ontruimd.16 

Na de aankoop van de drukkerij zette Munnikhuizen voortvarend zijn personeel aan het 
werk. Dat was niet de bedoeling, zo meende het boekverkopersgilde, omdat Munnikhuizen 
zijn leerjaren niet in Den Haag had doorlopen. Het was hem daarom niet toegestaan zich 
daadwerkelijk als boek- en plaatdrukker in Den Haag te vestigen. Toen een lid van het gilde 
hem hierop wees, had Munnikhuizen bits geantwoord dat hij gewoon doorging en dat hij 
bovendien van het gilde verlangde dat het hem zou aannemen als drukker, boekverkoper en 
binder.17 Daarop had het gilde de kwestie voorgelegd aan de burgemeesters van de stad. Zij 
beschikten in positieve zin, dat wil zeggen dat Munnikhuizen op 16 oktober 1777 burger van 
Den Haag werd en tevens lid van het gilde.18 

                                                        
10 Loosjes, Naamlijst van predikanten, 88-89, 106. Over Van Garéls opleiding van aanstaand predikanten zie J. 
Loosjes, Geschiedenis der luthersche kerk in de Nederlanden (’s-Gravenhage 1921), p. 194; NNBW deel 3, 180-
181. 
11 A. Hofmeister (ed.), Die Matrikel der Universität Rostock (Rostock 1904) deel 4, 293. 
12 G. Kohfeldt, Rostocker Professoren und Studenten im 18. Jahrhundert. Schilderungen nach den Akten und 
nach zeitgenössischen Berichten. Zur 500-Jahrfeier der Universität Rostock (Rostock 1919) 165-166. 
13 Kohlfeldt, Rostocker Professoren, 32. Zie ook André Hanou, ‘The Leven van Bonkel (1778-1779): German-
Dutch oppositions become visible’. Te verschijnen in 2008 in de bundel artikelen behorend bij het symposium 
2007 Niederländische-deutsche Beziehungen 1600-1830 (red. Bettina Noak), in de Publikationsreihe Berliner 
Mittelalter- und Frühneuzeitsforschung (Unipress-Verlag). 
14 R. Huijbrecht e.a., Album advocatorum. De advocaten van het Hof van Holland 1560-1811 (’s-Gravenhage z.j.) 
224. 
15 Agnes M. Zwaneveld, A bookseller’s hobby-horse, and the rhetoric of translation. Anthony Ernst Munnikhuisen 
and Bernardus Brunius, and the first Dutch edition of ‘Tristam Shandy’ (1776-1779) (Amsterdam 1996). 
16 Kossmann, Boekhandel te ’s-Gravenhage, 283-285. Haags Gemeentearchief (HGA), Oud-Rechterlijk Archief 
(ORA), notaris Samuel Favon (19-1-1776). 
17 Kossmann, Boekhandel te ’s-Gravenhage, 284. HGA, 376, Ambachtsgilden, inv.nr. 15, 
Boekverkopersgildeboek 1702-1797 (2-10-1776). 
18 HGA, 376, Ambachtsgilden, inv.nr. 15, Boekverkopersgildeboek 1702-1797 (16-10-1777). 
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Tegelijk met hem trad de jonge Christiaan Plaat (1753-1798) toe tot het gilde. Ook Plaat 
behoorde tot de lutherse kerk. Ze associeerden zich in 1777 tot een compagnie die tot 1781 
voortduurde. Blijkens een advertentie uit de ’s-Gravenhaagsche courant van 9 maart 1781 
had Plaat toen zijn intrek genomen in een pand aan de Hofstraat. Op 8 juni adverteerde 
Munnikhuizen dat zijn drukkerij in het vervolg gevestigd was aan de Paviljoensgracht.19 Naar 
de redenen voor hun scheiding moeten we gissen. Plaat zou later als enthousiast patriot 
carrière maken in de landsdrukkerij.20  

Met Munnikhuizen liep het minder goed af. Na de uitgave in het Duits en het Frans van 
Entwurf nach welchem eine Armée eingerichtet und gehalten werden muss (1781), 
geschreven door majoor Friedrich Wilhelm von Bessel, zijn er geen nieuwe werken op naam 
van Munnikhuizen verschenen. Het lijkt erop dat Von Bessel deze uitgaven heeft 
gefinancierd. Munnikhuizen adverteerde op 8 juni dat ze niet in commissie werden 
verzonden, maar dat geïnteresseerden ze zelf in zijn winkel moesten komen ophalen. Vier 
maanden later maakte Von Bessel bekend de stad te zullen verlaten (8 oktober) en een 
maand daarna gaf Munnikhuizen procuratie in zijn proces voor de krijgsraad, als impetrant 
jegens de majoor.21  

Was Von Bessel hem veel geld schuldig? En had diens vertrek geleid tot het faillissement 
van Munnikhuizen? Begin 1782 werden de drie drukpersen met bijbehorende drukletters, 
inclusief meubels en huisraad van Munnikhuizen bij executie van het Hof van Holland te 
koop aangeboden. Kossmann vermoedt dat de uitgever gevlucht is, dan wel terechtgesteld, 
maar over de werkelijke toedracht tast hij helaas in het duister.22 Munnikhuizen schijnt zich 
weer in zijn geboorteplaats te hebben gevestigd. Daar dook hij in 1782 op als advocaat. In 
het Naamregister van kooplieden uit datzelfde jaar wordt hij genoemd als koopman op de 
West. Hij moet voor of in 1803 zijn overleden; op 5 juli werd namelijk een voor mij 
onbekende weduwe van Jan Hendrik Munnikhuizen te Amsterdam begraven.23 

 

Het liefje van de dominee 
Terug naar Rotterdam, de stad waar zich de rampspoeden rond Munnikhuizen voltrokken. 

Op 21 februari 1773 was Andrina Beek, echtgenote van Jan Klebo, bevallen van een zoon. 
Hoe oud ze toen was en wanneer ze is getrouwd met deze kapitein van de Vrouwe 
Wilhelmina Aletta, eigendom van slaventransporteur Coopstad & Rochussen, is niet 
bekend.24 Vermoedelijk was het huwelijk nog niet zo heel oud, omdat Klebo voor het eerst in 
oktober 1771 zijn vrouw en ene Cornelis Kool had gemachtigd tijdens zijn afwezigheid 
namens hem te handelen. Ook had hij toen een mutueel testament laten opstellen, met 
Andrina Beek als enige begunstigde.25 Het schip moet kort daarop het ruime sop hebben 
gekozen en, gezien de afstand die het via Guinee naar Suriname had af te leggen, lange tijd 
buitengaats zijn gebleven. Helaas is de exacte vertrekdatum nu niet meer te achterhalen 

                                                        
19 Kossmann, Boekhandel te ’s-Gravenhage, 284. 
20 M. Schneider, De voorgeschiedenis van de Algemeene landsdrukkerij (’s-Gravenhage 1939) passim; 
Kossmann, Boekhandel te ’s-Gravenhage, 310-312. 
21 Kossmann, Boekhandel te ’s-Gravenhage, 284. HGA, ORA, notaris Van Wijck (14-11-1781.) De kwestie is 
verder niet uitgezocht. 
22 Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage, 284. HGA, 376, Ambachtsgilden, inv.nr. 15, 
Boekverkopersgildeboek 1702-1797 (25-2-1782). 
23 Zwaneveld, A bookseller’s hobby-horse, 191. Een intrigerende oproep per e-mail verscheen op 1-9-1999 door 
ene Chris Dixon uit Newcastle upon Tyne (http://archiver.rootsweb.com). Hij is op zoek naar gegevens over zijn 
voorvader John Henry Munnikhuizen, vader van drie kinderen en samenwonend met Juanna Marianna Trionne 
(geb. Brussel 1766; in 1788 gehuwd met Leonard Zentner te Amsterdam; verhuisd naar Londen; in 1792 geb. 
zoon Charles William). Deze Munnikhuizen is gestorven te Londen in 1801. 
24 Over de slavenhandel van deze firma: I. de Groot-Teunissen, ‘Herman van Coopstad en Isaac Jacobus 
Rochussen. Twee Rotterdamse slavenhandelaren in de achttiende eeuw’, in: Rotterdams jaarboekje 2005, 171-
201. Op p. 196-198 komt de Vrouwe Wilhelmina Aletta ter sprake. 
25 Gemeentearchief Rotterdam (GAR), notaris Petrus Jacobus de Superville, inv.nr. 2718, 850-856 (testament 
25-10-1771) en 857-860 (procuratie ad negotia 25-10-1771).  
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maar de Rotterdammers hadden weinig fantasie nodig om uit te rekenen dat de 
kapiteinsvrouw heel goed in de kraam gekomen kon zijn door iemand anders dan haar 
echtgenoot. Was dominee Munnikhuizen niet dikwijls bij haar op bezoek geweest? 

Een goed geoliede geruchtenmachine deed het verdere werk. Het was dan ook 
voorspelbaar dat de kraamvrouw sancties te wachten stonden. Op 4 maart reeds besloot de 
Kleine Kerkenraad26 juffrouw Klebo ‘onder Kerkelyken Censure te leggen’, waarmee haar de 
toegang tot het avondmaal werd ontzegd. Dominee Andreas Lutgerus Kolver en twee 
ouderlingen kregen de taak haar van het besluit in kennis te stellen. Toen ze daarvan in de 
kerkenraad verslag uitbrachten, protesteerde dominee Munnikhuizen. Hij liet bij de notulen 
aantekenen dat hij niet bij de besluitvorming betrokken was geweest en dat hij de conclusie, 
namelijk dat juffrouw Klebo van een bastaard was bevallen, wel erg snel getrokken vond. Hij 
stelde voor het besluit aan de Grote Kerkenraad voor te leggen. Daar bleek hij echter de 
enige te zijn die tegen de kerkelijke censuur wenste te stemmen. De ergernis was groot 
onder de kerkenraadsleden, vooral omdat Munnikhuizen zich verdacht veel ophield ten 
huize van juffrouw Klebo. Hem werd vervolgens te verstaan gegeven zijn bezoeken te 
staken.27 

Twee dagen na deze Grote Vergadering liet juffrouw Klebo, duidelijk ingefluisterd door 
Munnikhuizen, bij een notaris een verklaring opstellen met het verzoek deze aan dominee 
Kolver te bezorgen. Er had geen wederhoor plaatsgevonden, had zij reeds gezegd tegen 
Kolver toen deze haar het besluit van de Kleine Kerkenraad kwam mededelen, maar Kolver 
had geantwoord ‘dat dezelve geen geschrift of brief van een particulier lidmaat gewoon noch 
ook van mij willens was aan te nemen.’ Ze had daarom van een reactie afgezien maar had 
daar spijt van: haar stilzwijgen kon immers in haar nadeel worden uitgelegd. Vandaar dat ze 
de kerkenraad langs deze weg verzocht voor 1 april aanstaande de beschuldigingen met 
bewijzen te staven en de censuur hangende de uitslag op te schorten.28 

De insinuatie was aanleiding om een Grote Vergadering bijeen te roepen. Dat gebeurde op 
25 maart. Behalve Munnikhuizen was iedereen van mening dat Kolver indertijd terecht had 
gesproken: ‘dat de Kerkenraad niet gewoon is Notariale geschriften aanteneemen’ maar als 
juffrouw Klebo dat wenste, dan mocht ze op de eerstvolgende vergadering zelf verschijnen 
om te vernemen waarop het besluit was gebaseerd. Opnieuw werd Munnikhuizen verzocht 
de contacten met juffrouw Klebo te verbreken.29 Bij de kerkenraadsleden wisselden irritatie 
en argwaan elkaar om beurten af. Munnikhuizen leek zich aan zijn toezeggingen niet te 
houden en de actie van juffrouw Klebo beloofde veel onrust in de Rotterdamse gemeente. 
Ze besloten dan ook de Grote Vergadering zonder Munnikhuizen bijeen te roepen om over 
zijn rol in deze kwestie vrijelijk te kunnen beraadslagen.30 

Op 5 april legden Cornelis Gruyter en Jan van den Linge een verklaring af bij notaris de 
Superville. Ze hadden enige dagen daarvoor juffrouw Klebo samen met haar moeder, 
weduwe Andries Beek, om tien uur ’s avonds naar het huis van Munnikhuizen op de 
Leuvehaven zien lopen, waar ze tot één uur ’s nachts zijn gebleven. Daarna kwam de 
predikant zijn huis uit, met aan elke arm een vrouw, om hen vervolgens naar huis te 
brengen. De volgende dag was het wederom raak, aldus de spionnen. ’s Middags om twee 
uur zagen ze juffrouw Klebo alleen, op weg naar Kees Kool, die aan het einde van de 
Binnenweg woonde. Om half drie arriveerde daar, jawel, Munnikhuizen, die pas om half 
zeven huiswaarts ging.31 Het bewijs was hiermee geleverd. Munnikhuizen was 
                                                        
26 De Kleine Kerkenraad bestond uit dominees, ouderlingen en diakenen; zij maakten allen, samen met hen die 
ooit een functie in de Kleine Kerkenraad hadden bekleed, deel uit van de Grote Kerkenraad. 
27 GAR, 28.01, Evang.-Luth. Gemeente, inv.nr. 40, Archief kerkenraad, Register der bijzondere notulen van den 
Kerkenraad en van den Grooten Kerkenraad betreffende den omgang van Ds. Munnikhuyzen met de huisvrouw 
van Jan Klebo, folio 1r-v (4-3-1773, 12-3-1773, 16-3-1773). 
28 GAR, notaris Cornelis van der Looy, inv.nr. 2921, p. 502-505 (insinuatie 18-2-1773). 
29 GAR, 28.01, Evang.-Luth. Gemeente, inv.nr. 40, Archief kerkenraad, Register der bijzondere notulen, folio 1v-
2r (22-3-1773, 25-3-1773). 
30 Ibidem, folio 2r (29-3-1773 en 30-3-1773). 
31 GAR, notaris Petrus Jacobus de Superville, inv.nr. 2720, 317-320 (attestatie 5-4-1773). 
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vreemdgegaan. De kerkenraad besloot daarop Munnikhuizen noch voor de Kleine noch voor 
de Grote Kerkenraadsvergaderingen uit te nodigen wanneer zijn naam of die van juffrouw 
Klebo op de agenda prijkte.32  

Dat de predikant dit niet over zich heen liet gaan, was te voorzien. Op vrijdag 16 april 
verscheen hij op de Grote Vergadering, ofschoon hij daartoe geen uitnodiging had 
ontvangen. De vergadering werd daarop stilgelegd. Of hij de zaal wilde verlaten? werd hem 
dringend verzocht. Munnikhuizen weigerde, waarop de aanwezigen besloten de vergadering 
onmiddellijk stil te leggen. Men vertrok naar het huis van ouderling Albert Burmeester om 
daar de beraadslagingen in vrijheid te kunnen voortzetten.33 Het protest dat Munnikhuizen 
liet opstellen, waarin hij deze vergaderingen onwettig verklaarde, werd tijdens de 
eerstvolgende bijeenkomst voorgelezen, maar slechts ter kennisgeving aangenomen.34 

Intussen hadden juffrouw Klebo, en met haar Munnikhuizen, de deadline van 1 april niet 
vergeten. Op 5 april liet zij haar notaris opnieuw naar dominee Kolver gaan, met het verzoek 
informatie te verstrekken over de bewijzen die de beschuldigingen moesten staven. Kolver 
reageerde afhoudend: ‘de Juffrouw heeft reeds het antwoord bekomen, door twee Heeren 
gecommitteerdens uijt den Kerkenraad en daaraan gedraag ik mij.’35 Het gevolg was dat ze 
de kwestie op 21 april bij de plaatselijke schepenen aanhangig maakte met als doel het 
besluit tot kerkelijke censuur te doen intrekken en ‘de oneere daardoor aan de Eisseresse 
aangedaan te repareren door een declaratoir op een gewone kerktijd van den predikstoel te 
doen aflezen, behelzende dat zij Eisseresse aan ’t geene haar te lasten is gelegt, niet 
schuldig is bevonden, en daarom van de haar opgelegde censuur wederontslagen zij.’36 
Helaas voor juffrouw Klebo achtte het college van schepenen zich als civiele rechter niet 
gemachtigd zich te mengen in kerkelijke zaken. Ook deze weg om haar recht te halen was 
daarmee afgesloten.37 

 

De echtscheiding voltrokken 

Het voert te ver om alle ontwikkelingen in deze kerkelijke kwestie op de voet te volgen. Vele 
vergaderingen van de Kleine en Grote Kerkenraad waren hieraan gewijd, zonder dat 
Munnikhuizen daarbij aanwezig was. Men had besloten Elisabeth Schutte te dagvaarden, de 
vroedvrouw die juffrouw Klebo bij de bevalling heeft geholpen. Ook dat verliep niet soepel. 
De kerkenraad probeerde haar via de civiele rechter te doen getuigen, maar de schepenen 
verklaarden het verzoek als niet ontvankelijk. De gemoederen waren inmiddels zo hoog 
opgelopen – vooral omdat Munnikhuizen blijkens diverse getuigenissen de kapiteinsvrouw 
bleef ontmoeten – dat men meende het Hof van Holland te moeten inschakelen.38 

In juli 1773 was Jan Klebo weer in Rotterdam gearriveerd. De hele commotie rond zijn vrouw 
zal hem ongetwijfeld per brief zijn medegedeeld. Direct trof hij maatregelen. Allereerst stelde 
hij notaris Van Rijp aan als gemachtigde in alle rechtszaken die komen zouden.39 Verder 

                                                        
32 GAR, 28.01, Evang.-Luth. Gemeente, inv.nr. 40, Archief kerkenraad, Register der bijzondere notulen, folio 2v, 
(11-4-1773 en 13-4-1773). 
33 Ibid. folio 3r, (16-4-1773). 
34 Ibid., folio 3v (19-4-1773); voor de tekst van het protest, zie HGA, 3, Evang.-Luth. Gemeente, inv.nr. 8, 
Protocol van de Groote Kerkenraad d.d. 17-2-1774 (kopie protest 16-4-1773). Zie ook verklaring Munnikhuizen in 
GAR, notaris Cornelis Jacobi, inv.nr. 3093, 270-272 (acte van afvraging 28-6-1773). 
35 GAR, notaris Cornelis van der Looy, inv.nr. 2921, 598 (relaas mondelinge afvraging 5-4-1773). 
36 GAR, ORA, 15, College van Schepenen, inv.nr. 410, Civiele rol, kortrechtrol en arrestrol van schepenen met 
aantekeningen van eis, repliek en dupliek per zaak, 212 (21-4-1773); ibid. inv.nr. 432, Registers, houdende eisen 
en antwoorden in zaken op de civiele rol van schepenen, folio 130r-132v (26-4-1773). 
37 Ibid. inv.nr. 432, Registers, houdende eisen en antwoorden in zaken op de civiele rol van schepenen, folio 
132r-v (30-4-1773). 
38 Ibid. inv.nr. 432, Registers, houdende eisen en antwoorden in zaken op de civiele rol van schepenen, folio 
133v (21-6-1773) en folio 142r (27-10-1773); GAR, 28.01, Evang.-Luth. Gemeente, inv.nr. 40, Archief 
kerkenraad, Register der bijzondere notulen, folio 4r (19-4-1773); over rechtsbijstand Elisabeth Schutte, zie GAR, 
ORA, 15, College van Schepenen, inv.nr. 332, Civiele Besoigneboeken folio 146r-v (27-9-1773).  
39 GAR, notaris Christiaan Beyerman, inv.nr. 3106, 350-351 (generale procuratie ad lites 19-7-1773). 
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verbood hij zijn vrouw het echtelijk huis nog te betreden. Andrina Beek – ik laat haar nu in de 
aanloop van hun echtscheiding onder haar meisjesnaam figureren – accepteerde dit niet en 
eiste van hem langs gerechtelijke weg om normaal, als man en vrouw, voort te leven. Mocht 
hij daartoe niet genegen zijn, dan wenste ze een bedrag van vijftig gulden per maand om 
zich hangende het proces in levensonderhoud te kunnen voorzien.40  

Klebo was vastbesloten de schande die hem door zijn overspelige vrouw was aangedaan, te 
niet te doen. Vlak voor hij het zeegat weer zou kiezen, herriep hij de machtiging die hij ooit, 
in 1771, op naam van zijn vrouw en Kees Kool had gesteld. Voor hen in de plaats kwamen 
zijn werkgever Isaac Jacobus Rochussen en Jan van der Sluijs. Zij waren bevoegd om hem 
in alle particuliere zaken te vertegenwoordigen, zoals bij de komende boedelscheiding. 
Verder herriep Jan Klebo het testament waarin zijn vrouw als begunstigde was aangemerkt. 
Ook hier werd haar naam vervangen door Rochussen en Van der Sluijs.41 

Het zag er voor Andrina Beek niet best uit. Hoewel zij Munnikhuizen bleef ontmoeten, stond 
zij er als moeder van een bastaardzoon alleen voor. De echtscheiding van Jan Klebo, die na 
veel juridisch getouwtrek voltrokken werd, maakte haar situatie er niet beter op.42 Eind april 
1774 was haar maandelijkse toelage verlaagd tot veertig gulden. Geld lenen was er niet 
meer bij, want Klebo liet een bericht in de Rotterdamsche courant opnemen, dat hij niet 
aansprakelijk kon worden gesteld voor de schulden die zijn vrouw zou maken. De 
procedures waren weliswaar nog niet afgerond en ook was de hoogte van de alimentatie 
nog niet vastgesteld, maar leveranciers werd geadviseerd Andrina Beek geen krediet meer 
te verstrekken.43 

Op 17 september van datzelfde jaar overleed Jan Klebo, aan boord van zijn schip. Zijn 
erfgenamen Rochussen en Van der Sluijs, die tijdens Klebo’s afwezigheid al waren 
begonnen met het onderhandelen over de echtscheiding, lieten zich er niet van weerhouden 
de hun toebedeelde taak tot een einde te brengen. Inmiddels was de zaak aan het Hof van 
Holland voorgelegd. Op 20 januari 1777 was de boedelscheiding een feit.44 

 

Voor- en tegenstanders Kolver en Munnikhuizen  

De kerkenraad zat al die tijd opgescheept met een geestelijk leidsman die de gelovigen in 
moreel opzicht weinig meer te vertellen had. Sterker zelfs, Munnikhuizen had de kerk 
ondanks herhaalde waarschuwingen tot een schande gemaakt. Op dinsdagmiddag 7 
september 1773 – Klebo had de eerste stappen reeds gezet op weg naar zijn echtscheiding 
– moest Munnikhuizen voor de Grote Kerkenraad verschijnen, waar hij opnieuw 
vermaningen moest aanhoren. De predikant toonde zich weinig onder de indruk omdat hij, 
zo zei hij, de kerkenraadsvergaderingen als onwettig beschouwde. Statutair behoorde hij 

                                                        
40 GAR, ORA, 15, College van Schepenen, inv.nr. 432, Registers, houdende eisen en antwoorden in zaken op de 
civiele rol van schepenen, folio 141r (22-9-1773). 
41 GAR, notaris Petrus Constantinus van Rijp, inv.nr. 3133, 310-311 (acte van revocatie van een procuratie 23-
10-1773), 312-314 (procuratie ad negotia 23-10-1773), 315-317 (testament 23-10-1773). Cf. ibid., 328-329 (acte 
van insinuatie en relaas 26-10-1773). 
42 Over het juridische getouwtrek tussen beiden, zie GAR, ORA, 15, College van Schepenen, inv.nr. 410, Civiele 
rol, kortrechtrol en arrestrol van schepenen met aantekeningen van eis, repliek en dupliek per zaak, 242 (13-10-
1773, 21-10-1773, 17-12-1773, 9-2-1774, 23-2-1774, 2-3-1774, 9-3-1774); ibid., 294 (15-3-1774, 29-6-1774, 19-
10-1774, 26-10-1774, 4-12-1774, 25-1-1775, 15-2-1775). Andrina liet zich vertegenwoordigen door notaris 
Cornelis van der Looy. GAR, notaris Manta Meyndert van der Loeff, inv.nr. 3292, 161-162 (procuratie 20-4-1773). 
43 GAR, ORA, 15, College van Schepenen, inv.nr. 332, Civiele Besoigneboeken folio 161r-162r (29-4-1774); 
advertentie Rotterdamsche courant 17 mei 1774. 
44 GAR, notaris Petrus Constantinus van Rijp, inv.nr. 3140, 507-508 (generale procuratie ad lites 22-2-1776); 
idem, inv.nr. 3143, 11-13 en 14-16 (procuratie ad negotia 6-1-1777); ibid. 155-159 (acte van scheijdinge waer bij 
verdeelt word beneden de ƒ 12.000, 20-1-1777).  
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immers uitgenodigd te worden.45 Daarop besloot de kerkenraad extern advies te vragen bij 
de zustergemeenten in Gouda, Delft en Schiedam.46 

De gemeenteleden begonnen zich echter ook te roeren. Sommigen namen het op voor 
Munnikhuizen, anderen kozen partij voor dominee Kolver. Voor zover bekend zagen acht 
pamfletten kort achter elkaar het licht. Allereerst verscheen De wolf in ’t schaapsvel, een 
anoniem paskwil dat tussen 17 en 18 oktober moet zijn verschenen, maar waarvan geen 
exemplaren bewaard zijn gebleven. De uitvallen tegen dominee Kolver waren van dien aard 
dat Coenraad Grell, lidmaat van de lutherse kerk en volgens een latere pamflettenschrijver 
een ‘Pakhuisknegt’, zich geroepen voelde het voor Kolver op te nemen in zijn Bittere gal van 
een naamloozen schryver.47  

Daarmee was het startschot voor de pennenstrijd naar aanleiding van de kwestie 
Munnikhuizen gelost. De discussie werd niet alleen binnen Rotterdam op de voet gevolgd, 
ook ver daarbuiten, tot en met in steden als Amsterdam, Middelburg, Franeker en Zwolle. 
Dat blijkt uit de verkoopadressen van het pamflet, met die van de lutherse boekverkoper 
Johann Friedrich Ebert uit Rotterdam voorop, waarin de pijlen op Grell, en dus op Kolver, 
waren gericht: de Trouwhartige waarschouwing aan Coenraad Grell. De toonzetting van 
deze anonieme aanval was bepaald niet vriendelijk te noemen: ‘was hy niet meer te pryzen 
indien hy zynen leedigen tyd besteedde om zyn bot verstand wat te slypen, en door leezen 
van goede Boeken zyne kennis wat te vermeerderen?’48 

Johannes Philippus Hildebrand, net als Grell van lutherse gezindte, nam het eveneens voor 
dominee Kolver op. In zijn Byna verscheurde schaap pareerde Hildebrand in krachtige taal 
de aanvallen op de predikant, zoals die te lezen waren in De wolf in ’t schaapsvel. Hij had 
zich aangesproken gevoeld, schreef hij, omdat Kolver ervan werd verdacht een smeekschrift 
aan de kerkenraad te hebben gezonden betreffende de ‘beklagenswaardige 
omstandigheden van onze thans kwynende Kerk.’ Maar dat was onjuist: Hildebrand was de 
opsteller geweest. Vandaar zijn uitnodiging ‘Zoo moet gy dan niet dezen Eerwaarden 
Leeraar maar my aantasten.’ Een fellere pleitbezorger dan Hildebrand had Kolver zich niet 
kunnen wensen. Uitgebreid poetste Hildebrand het blazoen van de voorganger schoon: 
‘Heeft hy zich ooit gehuuwd of ongehuuwd zynde, in ontugtigheid met eens anderen vrouw 
of vrouwen opgehouden?’49 

Tot nu toe was Munnikhuizen, om wie het allemaal begonnen was, in de pamfletten buiten 
schot gebleven en had alleen de vastberadendheid van zijn opponent Kolver onder vuur 
gelegen. Maar ook Munnikhuizen ontliep de dans niet, zij het dat van de vier resterende 
pamfletten die over het schandaal in Rotterdam bewaard zijn gebleven, er twee in zijn 
voordeel spraken. Dat was het geval met de Brief aan den eerwaarden zeer geleerden 
Heere Jan Hendrik Munnikhuysen, op 10 november 1773 geschreven door een niet-lutherse 
toehoorder uit Rotterdam. Het werd net als de Trouwhartige waarschouwing uitgegeven door 
de lutherse boekverkoper Ebert, die blijkens de verkoopadressen opnieuw rekende op een 
debiet ver buiten de stad. De auteur was vol lof over de ‘doorwrogte, en zieltreffende 
                                                        
45 GAR, 28.01, Evang.-Luth. Gemeente, inv.nr. 40, Archief kerkenraad, Register der bijzondere notulen, folio 5v 
(7-9-1773). 
46 Ibid. folio 6r (14-9-1773). 
47 Coenraadt Grell, De bittere gal van een naamloozen schryver, vertoont in zyn eerroovend lasterschrift, het 
welk hy tusschen den 17 en 18 october 1773 hier en daar heeft aangeplakt, getituleert: De wolf in ’t schaapsvel. 
Waar in hy Do. Kolver, predikant in de gemeente, toegedaan de Onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis, 
in Rotterdam, op een godlooze wyze lastert en scheld, tot groot nadeel van dezelve kerk en armen (Z.p. [1773]). 
48 Trouwhartige waarschouwing aan Coenraad Grell, wegens zyn geschrift de Bittere gal, van eenen naamloozen 
schryver, vertoond in zyn eerrovend lasterschrift, getituleert: De wolf in ’t schaapsvel, waar in hy Do. A.L. Kolver, 
predikant in de gemeente toegedaan de Onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenisse, in Rotterdam op 
eene goddelooze wyze lastert en scheldt, tot groot nadeel van dezelve kerk en armen (Rotterdam 1773) 3-4. 
49 Johannes Philippus Hildebrand, Het byna verscheurde schaap, gelukkig gered uit de razende en reeds met 
bloed bemorsde muilen, van de op roof uitgaande wolven: dat is: De eere van den Eerwaarde Heere, A:L: 
Kolver, tot groot genoegen van alle welmeenende Leden der luthersche gemeente, thans leeraar derzelver 
binnen Rotterdam, tegen de lastertongen die gelyk wolven op roof uitgaan, om den onschuldigen te verslinden, 
gehandhaaft (Z.p. [1773]) 7, 10. 
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Predicatien’ van Munnikhuizen en maakte zich kwaad over ‘snoode Kwaadsprekers’ als 
Coenraad Grell en Johannes Philippus Hildebrand. Hij had zich vooral gestoord aan diens 
Byna verscheurde schaap en vond dat Munnikhuizen zijn stilzwijgen moest doorbreken en 
zich moest verdedigen.50 

De schrijver van de Cordaate mondstopper nam het min of meer op voor Hildebrand. 
Waarom zou een leek een predikant die zich aan allerlei ondeugden bezondigt, niet mogen 
bekritiseren?  

 
 Of heet zulks uit een vuile long 
 Juist, spuuwen met een zwaddertong?51 

 

Intussen was het 15 november geweest, de dag waarop de relletjes in de kerk plaatsvonden 
waarop was gezinspeeld in de hierboven reeds aangehaalde Geessel, voor den 
Lutherschen Kerkeraed te Rotterdam. De verkoopadressen bevonden zich wederom, zoals 
het bij alle anti-Korver pamfletten het geval was, in Rotterdam (Ebert wordt echter niet 
genoemd) en ver daarbuiten. ‘Eens zal de Hemelwraek u op ’t gevoeligst’ treffen’, raasde de 
auteur tegen de heiligschenners, terwijl ook de kerkbestuurders niet werden ontzien: ‘bedekt 
geen schaemte uw kaken? Of vindt uw domheid niets in dit bedrijf te laken?’52 

Hildebrand had, voor zover we kunnen nagaan, het laatste woord in het publieke debat. Zijn 
Brief aan den geëerden en zeer geleerden Heere, genaamt Toehoorder, dateert van 30 
november en is blijkens de titel een reactie op de Brief aan den eerwaarden [...] 
Munnikhuysen. Hildebrand geeft de auteur hiervan in eerste instantie gelijk. Ja, ook hij wil 
rust en vrede binnen de gemeente, en ja, ook hij vindt dat men eerbied moet hebben voor 
de predikanten, maar wee de gemeente die geleid wordt door een dominee die zelf Gods 
geboden aan zijn laars lapt.53 

 

De val van Munnikhuizen 
Het tij was voor Munnikhuizen niet meer te keren. Zijn positie binnen de lutherse gemeente 
was inmiddels onhoudbaar geworden. Op 1 februari 1774 werd hij geschorst, met behoud 
van tractement,54 totdat de geraadpleegde gemeenten van Delft, Gouda en Schiedam met 
een advies zouden komen. Gouda zou zich met een smoesje ervan afmaken – men wist niet 
wie af te vaardigen naar de commissie van wijze mannen – en plaatsmaken voor 
Dordrecht.55 Munnikhuizen had op voorhand weinig fiducie in de onpartijdigheid van de 
commissie en vroeg de lutherse gemeente van Den Haag eveneens afgevaardigden naar 
deze commissie te sturen. Ook de Hagenaars hadden er kennelijk geen trek in, want ze 
antwoorden beleefd doch afwijzend dat zij ‘door verscheide redenen weerhouden worden op 
deze wyze eene zo gewichtige Commissie op ons te neemen.’56  

Aan de gemeenten die om advies waren gevraagd, werd de situatie uitgelegd. Door zijn 
aanhoudende conversaties met Andrina Beek was Munnikhuizen niet meer geschikt om het 

                                                        
50 [Toehoorder], Brief aan den eerwaarden zeer geleerden heere Jan Hendrik Munnikhuysen, predikant der 
luthersche gemeente te Rotterdam (Rotterdam 1773) 6.  
51 Cordaate mondstopper aan den kwasi erbiedige lof toewyder, welke, onder schyn van aanpryzinge den 
jongen, doch in oordeel en verstand grys geworden jongeling, Joh. Phil. Hildebrand, zo zeer hekelt en lastert 
(Z.p. [1773]) 2. 
52 Geessel, voor den Lutherschen kerkeraed te Rotterdam, 6.  
53 Joh. Phil. Hildebrand, Brief aan den geëerden en zeer geleerden Heere, genaamt Toehoorder van den 
weleerwaarden en zeer geleerden Heere J:H:M: (Rotterdam 1773) 5. 
54 HGA, 3, Evang.-Luth. Gemeente, inv.nr. 37, Correspondentie, resolutie Rotterdamse kerkenraad (1-2-1774). 
55 GAR, 28.01, Evang.-Luth. Gemeente, inv.nr. 40, Archief kerkenraad, Register der bijzondere notulen, folio 7r 
(17-2-1774). 
56 HGA, 3, Evang.-Luth. Gemeente, inv.nr. 8, Protocol van de Groote Kerkenraad (17-2-1774: brief Munnikhuizen 
10-2-1774 en brief kerkenraad Den Haag 17-2-1774). 
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ambt van dominee uit te oefenen omdat, aldus de kerkenraad aan zijn zustergemeentes, hij 
al twee jaar niet meer aan het Avondmaal had deelgenomen. Hoe kon de dominee dan zelf 
de avondmaalsdienst leiden?57 Nu Pasen naderde, een van de hoogtijdagen waarop een 
avondmaalsdienst werd gehouden, was er haast geboden om de predikant te schorsen.  

Maar ook voor Munnikhuizen begon de tijd te dringen, zeker nu de commissie van wijze 
mannen door het afzeggen van Den Haag en Gouda op zich liet wachten. Uiteraard 
accepteerde hij zijn schorsing niet, omdat het besluit buiten hem om was genomen en de 
kerkenraadvergadering derhalve onwettig was. Hij wenste dan ook door te gaan met zijn 
predikbeurten en had dit voorgelegd aan de burgemeesters der stad. Plichtverzaking kon 
hem niet verweten worden.58  

Op 11 maart legde hij zijn zaak daarom voor aan het Hof van Holland. De kerkenraad gaf 
hem nog één kans: als hij niet binnen zes weken met een eed getuigde dat hij niets met 
Andrina Beek had uitstaan, dan kon hij zijn ambt weer vervullen. Zo niet, dan zocht men 
naar een opvolger. Het Hof stelde hem uiteindelijk in het gelijk, maar Munnikhuizen zag in 
dat hij nooit meer het vertrouwen van zijn gemeente kon herwinnen. Op 7 juni 1777 hield hij 
de eer aan zichzelf, nam ontslag59 en vertrok naar Utrecht om zich aldaar als ambteloos 
burger op een studie rechten te storten. 

Het verhaal is inmiddels bekend. Munnikhuizen vestigde zich twee jaar later in Den Haag om 
Andrina Beek en haar zoon ter zijde te staan bij haar plannen een boekhandel-uitgeverij te 
beginnen. Zelf was hij ook als vertaler actief. Een van de beroemdste maar wegens deïsme 
ook beruchtste werken die in de jaren zeventig verschenen, was zijn vertaling van het 
Leben, Bemerkungen und Meinungen Johann Bunkels (1778).  

Hij was er samen met zijn compagnon Christiaan Plaat tevens 
de uitgever van. Met dit werk – het werd tot in alle uithoeken 
van Europa verboden60 – liet hij zien hoe zeer hij zich met zijn 
moderne opvattingen over het kerkelijk dogma van de Heilige 
Drie-Eenheid had geschaard onder de vleugels van de 
moderne Haagse predikanten Barkey en Rütz. Zij hadden zich 
van meet af aan achter hem geschaard toen hij, ondanks de 
gunstige uitspraak van het Hof van Holland, noodgedwongen 
aan een nieuwe carrière in Den Haag begon. Zij lieten hun 
publicaties door de nieuwbakken uitgever en zijn compagnon 
op de markt brengen, waardoor het tweetal snel een goed 
fonds konden opbouwen.  

Helaas geven de Haagse archieven nog weinig prijs over 
andere hulp die de Haagse dominees hebben verleend aan 
hun voormalige Rotterdamse ambtsgenoot. Maar dat hij in zijn 
nieuwe woonplaats het gelijk gekregen heeft dat hem volgens 

het Hof van Holland rechtens toekwam, is duidelijk. Kennelijk heeft de lutherse kerkenraad 
zijn invloed bij het Haagse stadsbestuur aangewend om hem vrij te stellen van alle 
verplichtingen waaraan een beginnend uitgever-boekverkoper moest voldoen. Een nieuwe 
carrière lag in het verschiet. Maar ondanks de vliegende start was het geluk ook daar niet 
voor hem weggelegd.61  

 

                                                        
57 HGA, 3, Evang.-Luth. Gemeente, inv.nr. 37, Correspondentie (6-2-1774). 
58 GAR, notaris Cornelis van der Looy, inv.nr. 2923, 409-412 (insinuatie 10-3-1774). 
59 Schultz Jacobi, Geschiedenis, 308. 
60 André Hanou, ‘The Leven van Bonkel (1778-1779)’ (zie noot 13). 
61 Zie mijn 'De kortstondige carrière van Johan Hendrik Munnikhuizen als Übersetzungs Fabricant’. Te 
verschijnen in De Achttiende Eeuw 2008/9. 


