
OP ZOEK NAAR HET TIJDSCHRIFT VOOR LACHERS 
 
In een bespreking van het satirisch woordenboek van Izaak Jakob Lion (1845) vond ik 
vermeld: “Volgens een advertentie in Asmodée van 23 november 1859 heeft Lion in 
het tijdschrift Momus van dat jaar een vervolg op zijn woordenboek gepubliceerd. Dat 
tijdschrift is echter niet in de grote bibliotheken aanwezig.”1 Momus, de Griekse god 
van spot en kritiek, wordt vaak als verwijzing of pseudoniem gebruikt in ironische of 
satirische geschriften. Een tijdschrift met die naam was me echter niet bekend. Dus 
googlen maar, al leverde dat erg weinig op. “In het jaar dat de ‘Gedichten van den 
Schoolmeester’ uitkwamen, verscheen Momus: tijdschrift voor lagchers (1859-1860)”, 
vond ik met de voetnoot: “Ook Momus lijkt niet overgeleverd te zijn”.2 Dat prikkelde 
mijn nieuwsgierigheid nog meer: een ‘tijdschrift voor lachers’ dat nergens te vinden is! 
Volgens de Picartacatalogus is er slechts één exemplaar publiek beschikbaar in een 
Amsterdamse bibliotheek.3 In afwachting dat ik het een dag kan inkijken vroeg ik me 
af wat er met dit tijdschrift gebeurd is. Hier volgt een verslag van mijn zoektocht op het 
internet. 
  
Momus: tijdschrift voor lagchers werd uitgegeven door Willem Fredrik Cornelis 
Beerstecher [°1833], die als Amsterdamse boekhandelaar in 1858 gevestigd was in 
‘Utrechtsche straat bij de Keizersgracht Z N° 3’ en vanaf 1860 in  ‘Runstraat KK 462’. 
Enkel in 1858 & 1859 vind ik melding van zijn uitgaven, met name de periodieke 
blaadjes De Klok (bundel van politieke blaadjes toegeschreven aan Jacob van 
Lennep), Momus – Tijdschrift voor Lagchers en Tot nut voor jong en oud (‘beknopte 
verzameling van wetenswaardige zaken’); verder twee uitgaven van P.J. Klikkert (‘Anti-
kritiek naar aanleiding van een kikvorschenzang der 19e eeuw’, 1858; ‘Een nieuwe 
bijbel voor de negentiende eeuw’, 1858), zangstukjes van W. Herman (‘geloof, hoop 
en liefde‘, 1858) en enkele vlugschriften van Louis Henri Beerstecher (‘proeve tot 
hervorming van het nationaal schouwtooneel’, 1858; ‘over de gunning der concessie 
tot het bespelen der stads-schouwburg’, 1859). Louis Henri Beerstecher (1836-
1906), een destijds bekende journalist, was de jongere broer van de uitgever en ook 
redacteur van het vermelde De Klok.4 Meer kon ik niet vinden over de uitgeverij 
Beerstecher die blijkbaar een kort leven beschoren was, maar toch extra moeite deed 
om zijn Momus op de markt te brengen, zoals blijkt uit de advertenties die ik terugvond. 
 
In het Nieuwsblad voor den boekhandel van 11 november 1858 meldt de uitgever dat 
hij een groot aantal prospectussen naar boekhandelaars verzonden heeft. “Met een 
weinig moeite zijn van dit tijdschrift zeker veel exemplaren te plaatsen, daar het, als 
geheel oorspronkelijk, zonder concurrentie en buitendien goedkoop is. De redactie 
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bevindt zich in handen, die reeds zeer veel in dat vak met goed succes aan de pers 
geleverd hebben”. De redacteurs blijven echter anoniem als ‘de Heeren Grol & Comp’. 
Beerstecher wijst er nog bijzonder op: “Heeren Confraters in de Akademiesteden 
zullen zeker veel van dit tijdschrift plaatsen onder de studenten”. In het Nieuw 
Amsterdamsch handels- en effectenblad van 11 november 1858 verschijnt dan de 
eerste advertentie. 
 
 

 
 
In dezelfde krant wordt deze advertentie op 26 november herhaald met de melding dat 
de eerste aflevering “is van de pers gekomen”. Soortgelijke mededeling staat in het 
Algemeen Handelsblad van 18 november 1858. De Italiaanse astronoom Giovanni 
Battista Donati had op 2 juni 1858 een komeet waargenomen en dit grote nieuws 
gebruikte Beerstecher in zijn advertentie: “Wat de verschijning van de Komeet van 
Donati voor de Sterrekijkers was, is de verschijning van het Tijdschrift MOMUS voor 
de Liefhebbers van Humor en Scherts, Satyre en Kwinkslagen”. Onder de leus ‘Wie 
vrolijk is, is rijk’ adverteert Beerstecher in het Nieuw Amsterdamsch handels- en 
effectenblad van 26 november 1858, met het oog op een bijzonder lezerspubliek: “Dit 
Tijdschrift is het éénige oorspronkelijke en tevens het goedkoopste Humoristisch-
Satyrieke Maandwerk, dat hier te lande verschijnt. Het bevat de aangenaamste 
uitspanningslectuur die men verlangen kan. Het is een orgaan voor echte Momus-
Kinderen, voor opgeruimden van geest, terwijl het den zwartgallige kniesooren tot een 
heilzaam geneesmiddel dienen kan. De Abonnementsprijs bedraagt slechts vier 
gulden in het jaar, betaalbaar in vier termijnen. Ondanks dezen goedkoopen prijs is 
het Tijdschrift voor Lagchers meer bepaald bestemd voor  den beschaafden stand, 
want men zal er geen enkele platte of ondélicate aardigheid in vinden. Integendeel 
wenscht de Redactie aan een gedwongen geestigheid de strengste kieschheid te 
paren, om het Tijdschrift te brengen onder het patronaat der lieve Dames”.  



 
Al in zijn eerste aankondiging had de uitgever het blad omschreven als zeer geschikt 
voor een studentenpubliek. Geen wonder dus dat hij in de Leydsche courant van 1 
december 1858 een speciale advertentie plaatst. 
 

 
 
De uitgever kondigt nu ook  ‘jolige prentjes’ aan op voorwaarde dat hij voldoende 
abonnees heeft natuurlijk! In het Nieuwsblad voor den boekhandel (16 december 
1858) richt Beerstecher zich tot de ‘leesbibliotheekhouders’, die hij de tweede 
aflevering (“die een bijdrage in poëzy bevat”) gratis wil zenden en hen bovendien 
korting geeft als ze zich voor het einde van het jaar abonneren: “Het gunstig onthaal, 
dat dit tijdschrift reeds dadelijk bij zijne verschijning vond, versterkt mij in de goede 
verwachting, waarmede ik deze onderneming heb aangevangen”. In het Nieuw 
Amsterdamsch handels- en effectenblad van 20 december 1858 krijgt het tijdschrift 
een goed ‘boekbeoordeeling’, wellicht ook omdat de uitgever er een paar maal in 
adverteerde! Momus zou ontkrachten dat de Nederlanders minder geneigd zijn tot het 
lachen… 
 



 
 
Volgens een advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 13 januari 1859 is 
de derde aflevering verschenen: “Bij de 4de aflevering zal eene geestige houtgravure 
gevoegd worden”. In het Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad (27 januari 
1859) wordt die illustratie nog eens onderlijnd: “De vijfde aflevering, die ter perse is, 
zal o.a., als eene bijdrage tot het Spiritualisme, eene geestige Houtsneê-Plaat 
bevatten, voorstellende twee klopgeesten en een medium”. De uitgever heeft hierin 
een nieuwe promotieslogan gevonden, met een schreeuwerige kop in het Algemeen 
Handelsblad (9 februari 1859).  
 

 
 



Opnieuw verkiest de uitgever het Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad voor 
advertenties. Op 1 april 1859 wordt de volgende aflevering van Momus aangekondigd, 
die “zal onder veel meer bevatten: Briefstijl voor minnende harten. I. Liefdesverklaring 
van een Deurwaardersklerk (in den vorm van eener dagvaarding)”. In het blad van 4 
mei 1859 wordt het tijdschrift extra aangeprezen: “Iets om te lagchen heeft geen 
aanbeveling noodig. Wie lacht niet gaarne? Dat moet wel een heel erge druiloor 
wezen! Voor zulke druiloorden wordt MOMUS niet geschreven. Wel voor den 
levenslustigen, den vrolijken mensch, die over elke zotheid hartelijk lagchen kan, die 
van prettige lectuur, uijen en kwinkslagen houdt. De zoodanige vindt dan ook in dit 
Tijdschrift, het eenige oorspronkelijke humoristische hier te Lande, stof in overvloed 
om den lever te doen schudden”. Enkele maanden blijft het stil tot er een reeks 
advertenties in de Rotterdamsche courant verschijnt (5 & 8 september 1859). Hierin 
staat voor het eerst een uitvoerige inhoudsopgave en het triomfantelijke bericht dat er 
reeds meer dan duizend abonnees zijn! 
 

 
 
De jubeltoon wordt verder gezet in advertenties in de Delftsche courant (20, 23 & 27 
september 1859): “MOMUS, Tijdschrift voor Lagchers, door Grol & Comp., het joligste, 
geestigste en onderhoudenste onzer periodieke werken. Na een bestaan van een half 
jaar, telt dit tijdschrift reeds meer dan DUIZEND INTEEKENAARS, welk getal nog 
dagelijks toeneemt”. Een grote advertentie, opnieuw met uitvoerige inhoudsopgave, 
verschijnt nog in de Provinciale Drentsche en Asser courant (20 september & 6 oktober 
1859). Beerstecher komt dan met een bijzondere aflevering vol ‘printverbeeldingen’ 
volgens de advertentie van het Algemeen Handelsblad (6 december 1859) en maakt 
nu van Momus een ‘geïllustreerd’ blad. Opvallend is ook voor het eerst de vermelding 
van medewerkers. 



 
 
Op 16 februari 1860 geeft een advertentie in de Schager Courant de inhoud van 
nieuwe afleveringen van de tweede jaargang met de melding dat er nagenoeg 1500 
intekenaars zijn. Dezelfde advertentie verschijnt in de Hoornsche courant (13 maart 
1860), alleen staat nu niets meer vermeld over het aantal abonnees! 
 

 
 

 
Op 31 maart 1860 wordt de derde aflevering van “dit veel gelezen luimige tijdschrift” 
aangekondigd in het Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad. Het is de laatste 
advertentie die ik heb gevonden. Zijn er daarna nog afleveringen verschenen? We 
weten alleen dat het tijdschrift ergens in 1860 ophield te bestaan5 en van Beerstecher 
zijn er verder ook geen andere uitgaven bekend. Wellicht waren zijn optimistische, ja 
triomfantelijke uitspraken over het succes van Momus gewoon een publicitaire truc en 
viel de zaak financieel tegen zodat hij er de brui aan gaf.  Ondanks zijn diverse 
reclame-acties is zijn tijdschrift vroegtijdig gestorven en kende hij een kort 
uitgeversleven. 
 

 
5 Nederlandsche bibliographie meldt in de ‘lijst van tijdschriften’ van oktober 1863 het ophouden van 
Momus in 1860 
 



 
 
 
Waarom is het Beerstecher niet gelukt? Zijn publicitaire acties tonen duidelijk dat hij 
met verschillende reclametrucs in diverse kranten op zoek ging naar een lezerspubliek. 
Wellicht voerde hij zelf de redactie samen met zijn broer, de journalist Louis Henri. 
Mogelijk leverde de bij de inleiding genoemde publicist Izaak Jakob Lion (1821-1873) 
bijdragen. Christiaan le Blansch (1827-1886) zorgde voor de houtgravures naar 
tekeningen van Jacobus Wilhelmus Adrianus Hilverdink (1809-1864). Dat waren in elk 
geval ervaren medewerkers, maar toch sloeg het tijdschrift niet echt aan. Misschien 
kwam Beerstecher gewoon te laat: toen Momus - Tijdschrift voor lagchers verscheen 
was het hoogtepunt van de Nederlandse 19de-eeuwse ‘humorcultus’ over.6  
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