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Aan de lezer
Met ingang van het kalenderjaar 2005 verschijnen er jaarlijks twee reguliere afleveringen
van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. De totale omvang zal
vergelijkbaar zijn met die van de drie afleveringen die u de afgelopen jaren gewend
was. De redactie probeert thematische nummers af te wisselen met meer gevarieerde
afleveringen. We openen dit jaar met een aantal artikelen gewijd aan De Vaderlandsche
Letteroefeningen.
Na een periode van jaren hebben Rietje van Vliet en Arianne Baggerman de redactie
verlaten. We zullen hun enthousiasme en inzet node missen; het feit dat de achterblijvers
drie nieuwe redactieleden aantrokken in plaats van twee, zegt genoeg!
Bij deze gelegenheid willen wij Rietje en Arianne graag voor hun redactionele werk
bedanken. We verwachten uiteraard hen als auteurs te kunnen blijven strikken.

De redactie

Edwina Hagen
Cis van Heertum
Ton Jongenelen
Frank van Lamoen
Pieter van Wissing
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De Vaderlandsche Letteroefeningen online!
Nieuw onderzoeksperspectief:
de contemporaine receptie van vergeten schrijfsters
KARINA VAN DALEN-OSKAM EN SUZAN VAN DIJK
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VADERLANOSCHE LETTER-OEFENINCEN
{WW:bobt.} Acht,,",envolgende tItelS van het
tijdschnft vaderlandsche l.8tteroerenÎngen:
1761-1767 Vaderlandsche l.8tteroereningen
1768-1771 NIeuwe Vaderlandsche
l.8tteroere",ngen
1772-177SHed ndaagscheVederlendsche
Letteroefeningen
1779-1785 Algemeene Vaderlandsche

Titelpagina eerste jaargang van de Vaderlandsche Le//eroejeningen, zoals deze verschijnt bij e-Laborate.

ZÓ kunnen wij sinds enige tijd de eerste negenendertig jaargangen van de Vaderlandsche
Letteroefeningen (1761-1876) via internet benaderen: in een uit drie onderdelen bestaand
schenn met een scan van de oorspronkelijke pagina (boven), een OCR-versie van de
tekst (linksonder) en annotaties op diezelfde tekst (rechtsonder). De tekst is opvraagbaar,
bewerkbaar en verder annoteerbaar voor diegenen die toegang hebben aangevraagd en
gekregen.
In dit artikel beschrijven wij de totstandkoming van de online versie van de Vaderlandsche Letteroefeningen: het achttiende-eeuwse deel is gereed voor gebruik, en aan
het negentiende-eeuwse gedeelte wordt gewerkt. In het kader van het NWO-digitaliseringsproject 'The International Reception of Women 's Writing' wordt het geheel getest
(achttiende eeuw) en verder uitgebreid (negentiende eeuw).

Inleiding
Uit alle bijdragen aan dit tijdschriftnummer blijkt het belang van de Vaderlandsche Letteroefeningen (hierna: Letteroefeningen) voor cultuurhistorici die zich bezighouden met
de Nederlandse achttiende en negentiende eeuw. Dit tijdschrift, dat in eerste instantie
beoogde de waarde te hebben van "een historische kroniek voor het nageslacht" en zelfs
"in principe alles bevatte voor het hele mensdom",l wordt door huidige onderzoekers
ook inderdaad gebruikt als een enonne vraagbaak.
Tussen de oprichting in 1761 en de opheffing in 1876 bleef de functie van de Letteroefeningen voor de eigentijdse lezers weliswaar niet onveranderd. Zo signaleert
Gert-Jan Johannes vanaf 1800 een tendens tot specialisering binnen het perswezen,2 die
consequenties had voor het 'totaaltijdschrift' . De verschijning van De Gids in 1837,
die zich in het prospectus presenteerde als een "waardige troonopvolger" van de Letteroefeningen, reduceerde verder de functie van wat werd gepresenteerd als een reliek van
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de achttiende eeuw. 3 Maar ook al \vas de Letteroefeningen in die laatste periode moeilijk
te beschouwen als 'motor' voor enige ontwikkeling in de Nederlandse samenleving, dat
neemt toch niet weg dat het blad zeker nog als 'spiegel' zal hebben gewerkt. En vooral
dat aspect is hier aan de orde.
Met het oog op die functie als vraagbaak voor cultuurhistorisch onderzoek is ook een
praktisch punt van groot belang, dat te maken heeft met de brede verspreiding.-+ Dat is
de huidige alomaanwezigheid in universitaire bibliotheken. Om deze reden werden de
jaargangen van de Letteroefeningen in het verleden al frequent geconsulteerd. Bij dit intensieve gebruik is het een groot geluk dat het papier van relatief goede kwaliteit is, maar
duidelijk is wel dat maatregelen geboden zijn - zeker nu het gebruik nog intensiever
dreigt te gaan worden. Het cultuurhistorisch onderzoek richt zich gaandeweg meer op
minder - of zelfs in het geheel niet - gecanoniseerde geschriften en auteurs. Dankzij
bijvoorbeeld het boekhistorisch onderzoek zijn bepaalde vergeten auteurs weer in de
aandacht gekomen, en de tijdschriften, zeker de 'algemeen-culturele' en met name ook
de Letteroefeningen, bevatten hierover heel wat nuttige informatie. Het wordt dan ook
noodzakelijker om die tijdschriften meer in detail te kunnen doorzoeken.
Die vergeten auteurs zijn deels vrouwen, van wie zou kunnen worden aangenomen
dat hun 'gender ' medeverantwoordelijk is geweest voor de eliminatie uit het collectieve
geheugen. Een oneigenlijke reden, die nu niet meer acceptabel wordt gevonden, zodat
nader onderzoek nodig is - zowel naar de feitelijke aanwezigheid van hun werk binnen
het literaire bedrijf, als naar het door journalisten (en anderen) over hen gehanteerde discours. Met het oog op dat nadere onderzoek worden op dit moment allerlei gegevens over
de personen, hun werk en de receptie ervan in de vorm van metadata opgenomen in een
database, getiteld 'WomenWriters'. Dat gebeurt in het kader van het NWO-project 'The
International Reception of Women's Writing, 1700-1900'. Waardevolle informatie is
vaak te vinden in de pers, maar bevindt zich dikwijls in berichtjes van minimale omvang,
die bijvoorbeeld lang niet altijd de Uuiste) naam van de schrijfster bevatten. De gezochte
informatie laat zich dus niet zomaar op basis van de registers terugvinden, en online beschikbaarstelling van de tijdschrifttekst, met de mogelijkheid om grondig te zoeken en de
tekst verder te ontsluiten door annotatie, opent hier interessante perspectieven.
Dit geldt uiteraard niet alleen voor het onderzoek naar vrouwelijke auteurs, dat in
het kader van dit artikel uitsluitend wordt gebruikt als voorbeeld en om verslag uit te
brengen van de samenwerking tussen twee projecten: 'e-Laborate: tekstverrijking in virtual communities', geleid door Karina van Dalen-Oskam (Den Haag, voorheen NIWI,
nu Huygens Instituut), en 'De VLO en de Schrijvende Vrouw', dat functioneert als een
subproject binnen 'The International Reception ofWomen's Writing', onder leiding van
Suzan van Dijk (Utrecht, OGC). Dit dubbelproject is in die zin bijzonder dat het gebaseerd is op nauwe samenwerking tussen onderzoekers in de geesteswetenschappen en
ICT-deskundigen.
De wehapplicatie
Hoewel de noodzaak van digitalisering meer en meer wordt gevoeld, is het de laatste
jaren uitzonderlijk moeilijk geweest om subsidie te verwerven voor digitaliseringsprojecten. Tot op heden werd het digitaliseren van onderzoeksmateriaal voornamelijk gezien
als taak van (wetenschappelijke) bibliotheken. In de praktijk wordt het ook nog steeds
wel gedaan door bibliotheken, maar gewoonlijk is hun prioritering van te digitaliseren
werken ingegeven door ofwel de aanwezigheid van topstukken in de eigen collectie,
ofwel algemeen gangbare ideeën over wat 'belangrijke werken' zijn: meestal teksten uit
de/een canon, waaraan in het verleden al veel onderzoek is gewijd. Beschikbaarstelling
van die teksten gebeurt dus vanuit de wens voor grotere toegankelijkheid van een collec-
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tie, en niet noodzakelijk in direct verband met onderzoeksvragen die aan de orde zijn. De
lovenswaardige Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren staat in haar opzet een
stuk dichter bij de onderzoekers omdat de prioritering van te digitaliseren materiaal in
nauw overleg met de onderzoekers in het vakgebied plaatsvindt. Maar ook de dbnl moet
keuzen maken en kan niet aan alle wensen tegemoetkomen - zeker niet als het gaat om
zulke omvangrijke tijdschriften als de Letteroefeningen.
Voor dit tijdschrift waren vanwege het belang ervan voor de verschillende disciplines
van onderzoek, al enkele jaren geleden plannen gemaakt om de tekst ook electronisch
toegankelijk te maken. Dit in navolging van grootschalige projecten in het buitenland,
waarvan de vroege experimenten in de jaren '70 in Parijs misschien de eerste waren. 5

Voorgeschiedenis
Onder andere vanuit de wens om de Bijzondere Collecties van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (met daarin de Letteroefeningen) nader te ontsluiten, is aan het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWIKNAW) in 2001 een VLO-projectgroep opgericht. Deze bestond uit medewerkers van
verschillende NIWI-afdelingen, en startte in maart 2001 een pilot-onderzoek naar de
mogelijkheden. Als testmateriaal was gekozen voor de jaargangen 1761, 1787 en 1823
van het tijdschrift. 6 Het uiteindelijke doel dat men voor ogen had was om het tijdschrift
door middel van digitalisering en ontsluiting met metadata voor de gebruikers toegankelijk te maken, zodat bijvoorbeeld de bovengenoemde functie van 'vraagbaak' eindelijk
ten volle tot zijn recht zou kunnen komen.
Voor de ontsluiting van de inhoud van de delen werd ervoor gekozen om de artikelen
bibliografisch te beschrijven en aan elk artikel maximaal drie vrije trefwoorden toe te
kennen, die zoveel mogelijk uit de tekst werden overgenomen. De gedachte was dat in
een latere fase een eigen thesaurus ontwikkeld zou moeten worden of een geschikte al
bestaande thesaurus zou kunnen worden overgenomen. 7 Men ging ervan uit dat diepere
inhoudelijke ontsluiting wellicht overgelaten moest worden aan ter zake deskundige
onderzoekers, specialisten van de historische pers. Omdat binnen deze opzet de inhoud
van de jaargangen alleen als scan en niet als machineleesbare tekst beschikbaar zou
komen, en de artikelen dus niet full-text doorzoekbaar zouden zijn, hing het welslagen
van het traject voor een groot deel af van de kwaliteit van de metadata, dus de titelbeschrijving en de trefwoorden.
De inschattingen die het pilot-project opleverde waren weinig hoopgevend. Voor
een enorm geldbedrag zouden voor de onderzoekswereld scans en metadata beschikbaar
komen met uitsluitend zoekmogelijkheden in de metadata. Dat zou nogal mager zijn. In
de zich ontwikkelende wereld van de digitale bibliotheek werd het nut van het toekennen
van trefwoorden bovendien met steeds meer skepsis bekeken: was het niet veel efficiënter om te zorgen voor digitale beschikbaarstelling van de volledige teksten, waardoor
samenvattende trefwoorden in feite overbodig zouden worden?
e-Laborate (IJ: digitaal platform voor samenwerkingsverbanden in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen
Mede door de positieve reacties van het veld op de inspanningen van de dbnl was inmiddels duidelijk geworden dat onderzoekers inderdaad eerder behoefte hebben aan
volledig doorzoekbare digitale Letteroefeningen dan aan alleen titelbeschrijvingen en
enkele trefwoorden. Maar de omvang van het tijdschrift bleef een probleem: het leek
onmogelijk om voor digitalisering van naar schatting 120.000 pagina's Letteroefeningen
ergens geldelijke ondersteuning te krijgen.
Zowel de traditionele bibliotheken als de recente dbnl trachten in hun digitale be-
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schikbaarstelling de inhoud van het papieren bronmateriaal zo precies mogelijk weer te
geven. De dbnl streeft ernaar de tekst voor bijna honderd procent foutloos op het internet
te plaatsen. Veel tijd gaat zitten in het streven naar een zo correct mogelijke digitale
tekst. In een nieuw VLO-project wilden wij nagaan of deze aanpak wel de enig mogelijke is. Wij wilden verkennen of een inversie van de tot op heden gewone omgang met
digitalisering en gedigitaliseerd tekstmateriaal niet sneller een nuttig hulpmiddel voor
onderzoekers kan opleveren dan wanneer zij moeten wachten op een volledig gecorrigeerde digitale tekst. Kunnen zij niet veel sneller aan de slag met alleen de scans en een
ongecorrigeerde transcriptie die is gemaakt met programmatuur voor Optical Character
Recognition (OCR)?
Om de beschikbaarheid van de digitale Letteroefeningen een stap dichterbij te krijgen dacht het NlWl aan de realisatie van een "digitaal platform voor samenwerkingsverbanden in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen". Daarop konden
scans en ruwe, ongecorrigeerde met hulp van OCR machineleesbaar gemaakte teksten
voor de belanghebbende onderzoekers beschikbaar gesteld worden en ook door henzelf
naar behoefte verder zouden kunnen worden verbeterd en verfijnd. Het was dus niet
de bedoeling van het NlWl om de integrale Letteroefeningen in perfecte staat op het
internet te plaatsen, maar om hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee de gebruikers zelf
op een doelmatige wijze scans handmatige of met OCR gemaakte transcripties kunnen
toevoegen, verbeteren, doorzoeken en elkaar met hun eigen werk zo van dienst konden
zijn. Het doel was dus een website die kon functioneren als collaboratory ('collaborative
laboratory'), een virtueel laboratorium waarin onderzoeksmateriaal ondergebracht kan
worden, selectief beschikbaar kan worden gesteld, en bewerkbaar gemaakt voor actieve
onderzoekers. Juist de Letteroefeningen (eerder dan een minder omvangrijk tijdschrift)
was hiervoor geschikt om al vanaf het begin zoveel mogelijk onderzoekers in de nieuwe
ontwikkelingen te interesseren, hen te kunnen vragen om als testgebruikers mee te werken en op die manier te stimuleren om ook in de toekomst aan dergelijke collaboratories
bij te dragen. Een bij het digitaliseringsfonds van de KNAW ingediende aanvraag voor
het bouwen van zo'n platform werd in het voorjaar van 2003 gehonoreerd. Het project
startte in oktober 2003 en het beoogde product kreeg de naam e-Laborate.
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Home page van e-Laborate.

De technische basis van e-Laborate ligt in i-Tor, een door het NlWI ontwikkeld content
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management systeem waarmee het gebruikers relatief gemakkelijk wordt gemaakt een
website te bouwen en bij te houden. 8 Ten behoeve van digitale samenwerking rond tekst
zijn bovenop deze basis een aantal specifieke functionaliteiten gebouwd. De belangrijkste en eerst gerealiseerde is het 'transcriptie-object'. De screenshot aan het begin van dit
artikel laat de samenhang zien: een scherm waarbinnen een scan opgehaald kan worden,
met daarbij ruimte voor een transcriptie van de tekst die zichtbaar is op de scan (het
derde blokje, de annotatieruimte, stamt uit het vervolgproject dat we in de volgende paragraaf nader beschrijven). Voor het plaatsen van scans en het toevoegen of verbeteren van
transcripties moeten gebruikers schrijfrechten toegekend gekregen hebben van de projectleider. Ieder die deze rechten heeft, kan na invulling van zijn of haar gebruikersnaam
en wachtwoord toegevoegde of verbeterde tekst gemakkelijk opslaan, zodat alle andere
gebruikers (inclusief degenen die alleen visuele toegang tot de pagina's hebben, zonder
schrijfrechten) van deze aanpassingen kunnen profiteren. 9 Het is trouwens de bedoeling
dat voor elk thema of project binnen e-Laborate een moderator wordt aangesteld die
schrijfrechten kan toekennen en eerste hulp bij het gebruik kan bieden.
Om de scans goed bruikbaar te maken is veel aandacht besteed aan de mogelijkheid
om op de scans in- en uit te zoomen. En om optimaal gebruik te kunnen maken van de
transcripties is een zoekfunctie gerealiseerd waarbij de zoekresultaten als keyword in
context worden gepresenteerd en via de resultaten doorgeklikt kan worden naar de tekst
waaruit de context afkomstig is.

efpiegeling~n over den StO(1t der Rechtheid, Dicht,/·

gefield, door ë L 1 ZA B.E r H \l L F 1''' g b. ti E l.-J
l1oorn, by 'f. Tjallingius. 1\ DeeL V. Bel alt
dracht en Yoo beri t J55 b/adzyden, in groot o..'1ov

Voorbeeld van de zoomtimctle binnen de scan.

Daarbovenop is een extra zoekoptie gerealiseerd die van groot belang is voor tekst uit
tijdperiodes waarin de spelling (onder andere van namen!) nog niet vastlag of uniform
was: als de gebruiker bij zijn zoekopdracht het blokje filzzy aanvinkt worden ook resultaten gepresenteerd die erg veel lijken op het gezochte. 10
Uiteraard wilden wij mogelijke gebruikers verleiden om daadwerkelijk met e-Laborate te gaan experimenteren. Om hun belangstelling te vergroten besloten wij zoveel
pagina 's als ons budget dat toeliet te scannen en op de VLO-subpagina te plaatsen. IJ In
mei 2005 konden we 50.000 scans ophalen, die corresponderen met de jaren 1761 tot en
met 1799. Voor iedere jaargang is een folder aangemaakt en daarbinnen zijn de scans in
groepen van 30 verdeeld over subfolders ('subpages'). De reële paginanummers kunnen
door de gebruikers worden ingevuld in de titel van die subfolders. Richard Bos van het
NIWI heeft de 50.000 pagina's met behulp van de Finereader ge-OeR-do De teksten zijn
vervolgens met behulp van een script in de transcriptieblokken links onder de desbetreffende scans geplaatst.
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De folder voor de jaargang 1766, met in de rechter kolom de links naar de subfolders. De scans (met OCRbestanden) zijn automatisch in de website geplaatst. tien per sub folder en met automatische nummering van de
subfolders. Wanneer een geregistreerd gebruiker een subfolder raadpleegt. kan deze de titel van de subfolder
preciseren door aan 'subpage N' de paginanummers toe te voegen.

e-Laborate (1I): tekstverrijking in virtual communities en een blik op het vervolg
Er werd verder gebouwd aan e-Laborate waarbij gebruik gemaakt werd van de ervaring
en de ideeën opgedaan en ontwikkeld in het eerste project. De verwachting was dat, nu
de basis van de beoogde webapplicatie er lag, het relatief eenvoudig zou zijn om meer
functionaliteiten toe te voegen en daarbij ook met alle mogelijke wensen van de gebruikers rekening te houden. In september 2004 is een eerste vervolgproject, 'Tekstverrijking
in virtual communities', van start gegaan. Het project beoogde het collaboratory dat in
het eerste project was opgebouwd, uit te breiden met de mogelijkheid om het tekst- en
beeldmateriaal ook van annotaties te voorzien.
Ten behoeve van de afstemming op de concrete gebruikerswensen werden de onderzoeksgroepen De VLO en de Schrijvende Vrouw: Samenwerking tussen Collaboratories
en de editieprojecten De Ephemerides Historicae van Cornelius de Fine en Een digitale
editie van negende-eeuwse commentaarteksten bij het project betrokken. 12
Deze samenwerking had ook een breder doel, namelijk om onderzoekers aan de hand
van verleidelijke inhoud meer te laten zien over de mogelijkheden van DARE (Digital
Academic Repositories). Doordat onderzoeksmateriaal binnen e-Laborate beschikbaar
komt, is het nog aantrekkelijker om wetenschappelijke publicaties over dat materiaal ook
digitaal beschikbaar te stellen, bij voorkeur via DARE, met uitvoerige hyperlinking naar
de tekstpassages die in het onderzoek worden aangehaald.
De kemfunctionaliteit in dit tweede e-Laborateproject is dus het annoteren van getranscribeerde tekst. In april 2005 kon deze in eerste vorm beschikbaar worden gesteld.
Na het oplossen van een aantal andere problemen kon de aangepaste en verbeterde versie
in februari 2006 daadwerkelijk in gebruik genomen worden.
Bij het testen van e-Laborate gaat de aandacht vooral uit naar die artikelen in de Letteroefeningen, die recensies en commentaren bevatten op het werk van vrouwelijke auteurs. Dit gebeurt in het kader van de genoemde DARE-samenwerking. De metadata van
de artikelen in kwestie bevinden zich in de database' WomenWriters', die wordt gebruikt
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binnen het project 'The International Reception ofWomen's Writing': vanuit de desbetreffende database-records zullen de artikelen zelf dus direct online benaderbaar zijn.
Anderzijds worden er, ten behoeve van de e-Laborate-Letteroefeningen-gebruikers, in
het annotatiegedeelte hyperlinks aangelegd naar in de database aanwezige informatie.
Ook het DARE-project 'De VLO en de Schrijvende Vrouw' heeft een voorgeschiedenis, die hier voor het goede begrip wordt samengevat.

De Letteroefeningen en vrouwelijke auteurs
De problematiek van het schrijfsterschap vóór de feministische golf wordt in Nederland
nog niet zo lang bestudeerd. Mede dankzij het verschijnen, in 1997, van Met en zonder
Lauwerkrans I3 hebben diverse Nederlandstalige schrijfsters wel enige bekendheid gekregen, maar deze zelfde bloemlezing maakte ook duidelijk dat er nog veel te ontdekken
moest zijn en dat er tal van prangende vragen te beantwoorden waren. Zo lijkt er bijvoorbeeld een groot verschil te bestaan tussen de genrevoorkeuren van Nederlandstalige en
Franse schrijfsters uit de achttiende eeuw: de eersten zouden - volgens de gegevens uit
Met en zonder Lauwerkrans - vooral dichteressen zijn geweest, terwijl in Frankrijk vrouwen zich vooral op het romangenre zouden hebben gestort. 14 Vergelijkend onderzoek op
internationale schaal zal moeten uitwijzen of er inderdaad sprake was van verschillende
voorkeuren bij in het Nederlands respectievelijk in het Frans schrijvende vrouwen. 15
Ook onderzoek naar de mogelijke internationale contacten tussen schrijvende vrouwen is vruchtbaar. Eerder was al de hypothese geformuleerd dat zij over de grenzen
heen, met elkaar gecommuniceerd moeten hebben. 16 Behalve naar de feitelijkheid van
deze onderlinge connecties is het relevant om onderzoek te doen naar de receptie van het
werk van die buitenlandse schrijfsters alhier. Gegevens daarover zijn o.m. te vinden in
catalogi van bibliotheken, maar ook in de pers, en meer bepaald in de Letteroefeningen.
Om dergelijke gegevens bij elkaar te brengen is enige jaren geleden de database
'Women Writers' gecreëerd. Het doel van deze database 17 is om zeer vele, maar vaak
weinig omvangrijke brokjes informatie in een betekenisvolle structuur bijeen te brengen.
We gaan ervan uit dat veel wél ooit vastgelegde informatie over vrouwen niet tot ons is
gekomen, en als het ware uit de geschiedschrijving is gevallen, waardoor men ze dikwijls
pas 'toevallig' terugvindt wanneer men in contemporaine documenten eigenlijk iets anders zoekt. Het is daardoor onmogelijk om voor één bepaalde schrijfster op zoek te gaan
naar inlichtingen over haar productie of over de receptie van haar werk en de invloed die
het zou kunnen hebben uitgeoefend. Dit impliceert dat bronnen waarvan men mag aannemen dat ze informatie over meerdere schrij fsters bevatten, systematisch moeten worden
gedepouilleerd. De meeste onderzoekers kunnen dit niet (laten) financieren. Grootschalige inventarisatie en opslag van data, in projectvorm gerealiseerd, levert een bruikbare
oplossing, waarmee heel wat onderzoekers vooruit kunnen - terneer omdat ook deze
database het karakter heeft van een 'collaboratory' : de bedoeling is dat wie meeprofiteert
van de reeds aanwezige content, zelf ook nieuwe informatie aanlevert.
Binnen 'WomenWriters' was het in eerste instantie niet haalbaar geacht om de artikelen uit de tijdschriften integraal in de database te laten invoeren (dat wil zeggen te laten
overtypen). Wat opgenomen wordt zijn in principe alleen de metadata: exacte referenties,
en waar mogelijk een samenvatting of andere indicaties van in het werk behandelde thematieken en daarnaast eventueel enkele belangrijke citaten. De samenwerking met het
NIWI-project bood hier echter een nieuw perspectief.
Vragen naar aanleiding van eerder verricht handmatig onderzoek
In de database 'WomenWriters' waren eerder, ten behoeve van een ander project,18 verwijzingen opgenomen naar Letteroefeningen-artikelen uit de periode 1761-1800, die
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commentaren bevatten op werk van buitenlandse schrijfsters wier werk naar het Nederlands was vertaald. Handmatige depouillering van het papieren tijdschrift, op basis van
het register, had geresulteerd in een lijst van 60 artikelen (in totaal ca. 200 pagina's - op
het totaal van ca. 50.000. De artikelen handelen over 48 verschillende werken van in totaal 35 vrouwelijke auteurs uit Engeland, Frankrijk, Duitsland en Rusland. De besproken
werken zijn voornamelijk romans of 'conduct books' (adviesboeken inzake opvoeding
- vooral van meisjes - en de vraag 'hoe zich te gedragen?').
Zoals voor de meeste besprekingen van romans (ook die geschreven door mannelijke
auteurs) in de Letteroefeningen geldt, zijn deze artikelen deels kort tot zeer kort (soms
minder dan één pagina in omvang). Naar land van herkomst van de besproken schrijfsters was de verdeling in artikelen en pagina 's als volgt:

Fr.

Eng.
32

22

Duits
1

Russ.

artikelen

5

totaal
60

pagina's

131

54

12

4

201

Dit correspondeerde met de volgende aantallen besproken schrijfsters:

18

12

4

35

Aan de hand van deze zestig, op de ouderwetse - of zo men wil: op de klassieke - manier
gevonden artikelen kunnen wij het nut van beschikbaarstelling via e-Laborate illustreren,
en laten zien hoezeer de tekst ervan aan inzichtelijkheid wint, wanneer deze binnen eLaborate van annotaties kan worden voorzien.
De samenwerking tussen de drie projecten (de database 'WomenWriters', 'De VLO
en de Schrijvende Vrouw' als subproject daarvan, dat voortbouwt op de technische mogelijkheden die zijn gecreëerd binnen 'Tekstverrijking in virtual communities') is zowel
voor vrouwenliteratuurhistorici als voor Letteroefeningen-specialisten van belang. De in
'Women Writers' aanwezige gegevens dienen ter explicatie van wat in de tot tijdgenoten
gerichte tijdschrifttekst niet vermeld hoefde te worden, of wellicht bij de journalist onbekend was: het is mogelijk om aan de namen en titels direct de concrete feitelijke informatie te 'hangen', die in het tijdschrift ontbreekt. De desbetreffende annotaties bestaan
dus in principe uit URL's die 'doorverbinden' naar de bijbehorende auteurs-, werk- en receptie-records, zodanig dat al deze zestig achttiende-eeuwse artikelen over buitenlandse
schrijfsters zullen worden voorzien van informatie op verschillende niveaus:
a. over de schrijfsters komt informatie beschikbaar inzake leefjaren, verdere literaire
productie en over dat werk verricht onderzoek (bibliografische informatie en links naar
andere relevante websites);
b. over de werken (waarvan de Letteroefeningen in het algemeen een Nederlandse vertaling becommentariëren) wordt toelichting gegeven betreffende datum van oorspronkelijke publicatie, eventuele herdrukken, en eventueel bibliografische informatie (al of niet
in vorm van links naar websites);
c. wat de receptie van het werk betreft (waarvan het Letteroe.feningen-artikel zelf natuur-
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lijk een voorbeeld is): gepreciseerd wordt welke andere reacties bekend zijn (voorzover
opgenomen in de database);
d. in een categorie 'diversen' kunnen bijvoorbeeld noodzakelijk geachte woordverklaringen worden opgenomen.
Deze informatie is om drie redenen van extra belang: de mededelingen hierover in de
meestal korte Letteroefeningen-artikelen zijn dikwijls (1) incompleet, en (2) foutief. Bovendien (3) is voor een eenentwintigste-eeuwse Letteroefeningen-Iezer of -deskundige,
hoe vertrouwd ook met het tijdschrift, de relevantie van bepaalde mededelingen inzake
schrijfsters niet altijd duidelijk. Hier heeft de pershistoricus de hulp nodig van (in het
onderhavige geval) vrouwenliteratuurhistorici, die de tijdschrifttekst wezenlijk kunnen
'verrijken' .

Incompleetheid
Voor de in totaal 35 gerecenseerde schrij fsters worden van 11 de namen niet genoemd.
Dankzij de titel van het werk konden deze worden teruggevonden: in de annotaties
worden zij toegevoegd.
Dit geldt bijvoorbeeld voor een indertijd belangrijke schrijfster als Louise d'Epinay
(1726-1783), die ook nu volop erkenning vindt, en wier Conversations d'Emilie (1774,
vertaald door Betje Wolffin 1787) aan tijdgenoten wellicht voldoende bekend was, zodat
de bespreker het niet nodig achtte om nadrukkelijk de auteur te noemen. De journalist is
in ieder geval enthousiast: "Wij deden dit werk tekort met er de bijnamen van aangenaam,
onderhoudende en vermakend leerzaam aan te weigeren; het verdient dezelve dubbel"
(1788, p. 635). Maar voor een ander werk, The female Quixote; or, the adventures of
Arabella (1752, anonieme vertaling 1762), weet de journalist niet dat het afkomstig is
van een vrouw, nl. Charlotte Lennox (1 729-1804). Misschien verklaart dat feit mede
zijn enthousiasme: "De Schrijver van dit Werkje betoont ene uitmuntende bekwaamheid
in ene onnatuurlyke Historie, zo overeenkomstig met deszelfs aart te beschryven, dat
alles eigenaartig t'zamenhange, en, op de vooronderstelde gemoeds-aandoeningen van
Arabella, natuurlyk voortloope" (1762, p. 500).
Fouten
Een enkele man schreef onder vrouwelijk pseudoniem en werd door de Letteroefeningen
als vrouwelijke auteur besproken, maar kon dankzij de beschikbaarheid van Buismans
lijst Populaire prozaschrijvers in de dbnl gemakkkelijk worden ontmaskerd. 20 Zo bleek
'Amalia Will' een pseudoniem te zijn van Friedrich Rochlitz, auteur van Meine Freuden
und Leiden als Jungfrau und Gattin (1797). De journalist is erg gelukkig met dit werk,
dat "jonggehuwden en minnende lieden [kan] aansporen om openhartig jegens elkander
te wezen teneinde de misstappen, voor het huwelijk begaan, geen treurige gevolgen in
hetzelve voor beiden na zich slepen, en zij, door een wederzijds vertrouwen, onderling
elkanders geluk bevorderen mogen" (1799, p. 43). Het feit dat de journalist het pseudoniem aanzag voor de naam van een bestaande schrijfster, maakt dat de recensie niet
aan belang inboet voor wie nu geïnteresseerd is in het discours over het vrouwelijk auteurschap. Toch heeft voor ons een opmerking als zou 'de braave Schryfster de gevaren
ener overij lde liefde zeer levendig [schilderen], met het juiste penseel der ondervinding'
(1 799, p. 43), wel baat.
Mate van relevantie
Dat Jeanne Leprince de Beaumont (1712-1780) als 'hoogstgeplaatste ' Franse schrijfster
eindigt (16 pagina's over vier werken) zou kunnen verbazen: haar naam is op dit moment
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niét alom bekend. 21 Deze hoge score was echter wel degelijk te verwachten, gezien niet
alleen haar populariteit over geheel Europa, maar ook haar verpletterende aanwezigheid
in achttiende-eeuwse Nederlandse privé- en openbare bibliotheken, die was aangetoond
door Alicia Montoya." Dit moet in de annotatie duidelijk worden aangegeven, zeker waar
de journalist wel enige bezwaren tegen haar werk inbrengt: haar "Fransche levendigheid"
zou maken dat de gepresenteerde denkbeelden oppervlakkig lijken en bovendien steeds
"door andere invallende gedagten afgebroken worden, eer ze regt opgehelderd zyn; zo
dat geen jonge Juffrouw langs dien weg tot ene regelmatige manier van denken, of zelfs
ene genoegzame oppervlakkige kundigheid van deze of gene wetenschap gebragt konne
worden" (1761, p. 458).
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Het vakje links onder de scan bevat de met OCR gemaakte machineleesbare en vervolgens handmatig gecorrigeerde tekst. Het vakje rechts bevat een noot bij wijze van voorbeeld; deze wordt zichtbaar als de cursor in
het linkervakje over de geannoteerde tekst wordt bewogen.

Ook de beperkte aanwezigheid van Marie-Jeanne Riccoboni (\ 714-1792; 2 pagina's
over twee werken, waarvan één overigens met toeschrijving aan een mannelijke auteur:
Mannontel) heeft toelichting nodig. Het gaat hier namelijk om een schrijfster over wie
Darnton schreef dat zij wellicht de meest gelezen auteur was van geheel Frankrijk23 en
die ook volop in de door Montoya onderzochte bibliotheken aanwezig is. Inderdaad lijkt
de waardering voor haar Lettres de Madame de Sancerre iets meer dan clichématig te
zijn: "De uitvoering is over het geheel van die natuur, dat ze, door de samenloop der
gevallen, en de levendigheid van verhalen behage; te meer daar de eerbaarheid in alle
de minnarijen bestendig in het oog gehouden wordt, en de meeste karakters hunne leerzaamheid hebben" (1770, p. 288).
Dergelijke commentaren, aanvullingen en rectificaties zijn dus van wezenlijk belang.
Daarom moeten ze direct gekoppeld worden aan een versie van de tekst, die niet uitsluitend door directe collega's en medespecialisten wordt gelezen.

Uitbreiding van het corpus (I)
De bovengenoemde cijfers (60 artikelen over 35 buitenlandse schrijfsters) roepen de
vraag op of die aantallen groot of klein moeten worden gevonden (en ten opzichte van
wat precies?). Een definitief antwoord is voorlopig nog niet te geven. Wel is op grond
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van dit eerste handmatig verrichte onderzoek, alvast duidelijk geworden dat wij in de
Letteroefeningen zeker niet alleen vermeldingen tegenkomen van nu nog steeds bekende
namen. Mary Wollstonecraft ontbreekt weliswaar niet (2 artikelen, in totaal 15 pagina's),
maar diverse nu totaal onbekende schrijfsters komen ook ter sprake, zoals de Française
Mlle de La Motte (I artikel, 5 pagina's). Een zekere representativiteit ten opzichte van de
totale productie van vertaalde vrouwenteksten lijkt daarom wél gegarandeerd.
Maar deze cijfers, gebaseerd op handmatige tellingen, zijn inmiddels achterhaald,
dankzij e-Laborate, en dankzij het feit dat daarin de achttiende-eeuwse periode van de
Letteroe[eningen integraal, in de vorm van scans en OCR-bestanden, is opgenomen. En
we kunnen ons nu gaan buigen over enkele meer inhoudelijke vragen over het vrouwelijk
auteurschap.
Een van deze vragen betreft, zoals in het bovengenoemde artikel werd opgemerkt,
een vergelijking met de manier waarop Nederlandse schrijfsters werden benaderd. Er
leek op het eerste gezicht verschil te bestaan tussen de wijze waarop journalisten zich
opstelden tegenover buitenlandse schrijfsters en landgenotes. Hun werk maakte weliswaar geen deel uit van het toenmalige canon, maar werd van tijd tot tijd natuurlijk wel
aangetroffen in tijdschriften: zo werd bijvoorbeeld, merkwaardigerwijs,24 Mary Wollstonecraft vergeleken met Petronella Moens:
In den voorleden Jaare kundigden wy een Werkje aan van eene Vaderlandsche Schryfster. Petronella Moens.
getiteld: Myne vrye Denkwyze over belangryke Onderwerpen (*). De Engelsche Schryfster. die in haar
Land geen geringen naam gemaakt heeft, en hier te lande mede niet onbekend is (**), wier Werkje wy hier
voorhanden hebben. zou met vollen regte op den Tytel hebben mogen plaatzen: Myne vrye Denkwyze. ofAandoeningen op eene Reis door. enz. Onderscheiden is egter beider arbeid; die onzer Landgenoote is een Roman.
schoon zy het geen Roman wil genoemd hebben, deeze eene daadlyk gedaane Reize. (1799. p. 536)
----
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De annotatie, gebaseerd op het in de database WomenWriters aanwezige materiaal. laat de e-Laborate-Iezers
mee profiteren van de onderzoeksresultaten.

Op basis van dergelijke incidenteel aangetroffen opmerkingen bestond de indruk dat Nederlandse schrijfsters anders werden benaderd dan buitenlandse: "where censure is necessary, reviews of Dutch works are harsher, but in the opposite case praise is more lavishly
bestowed".25 Verondersteld werd dat dit mede te maken had met het feit dat beoordelaars
en schrijfsters elkaar wellicht persoonlijk kenden. Ook heeft de genre-kwestie een rol
gespeeld voor de meer of minder strenge houding van de beoordelaars: de uit het buitenland geïmporteerde werken van vrouwelijke auteurs waren in verhou-ding vaak romans,
een genre waarvoor een criticus zich in het algemeen minder 'uitsloofde'.
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Deze constateringen behoeven echter nadere analyse. Die zal ook inderdaad binnenkort
- door iedereen thuis, online - kunnen worden uitgevoerd. In het kader van 'The International Reception of Women's Writing' zijn nu alle artikelen die de Letteroefeningen
in de achttiende eeu\v aan vrouwelijke auteurs heeft gewijd in de database opgenomen.
Deze opname kon uiteraard nog niet plaatsvinden met behulp van de online versie in eLaborate, en is verricht op basis van door het NIWI gemaakte scans. Aan het corpus voor
de periode 1761-1800 zijn dus de Nederlandse schrijfsters toegevoegd: 26

Artikelen

Buitenlandse sch.
60

Nederlandse schr. 27
128

Aantallen schrij fsters

35

30

Met behulp van de hieruit voortgekomen lijst worden vervolgens (nu: maart/april 2006)
de OCR-versies van de desbetreffende artikelen 'opgeschoond' en voorzien van annotaties.
Maar ook op andere wijze kan nu het achttiende-eeuwse corpus verder worden uitgebreid: voor de zoekfunctie hoefde, zoals boven al was betoogd, de 'ruwe' OCR niet per
se te worden opgeschoond. Deze kan worden doorzocht op trefwoorden als 'schrijfster',
'vrouwenhand', 'vrouwenpen' , en daarnaast op een juist in artikelen over vrouwelijke
auteurs voorkomende uitdrukking als 'manlijke stijl'. Daarbij is de mogelijkheid van
'fuzzy' zoeken inderdaad van groot belang: zoeken we op 'schryfster', dan vinden we
uitsluitend die OCR-bestanden die we eerder al zelf hadden opgeschoond, en die dus al
waren gevonden. By 'fuzzy' zoeken op dezelfde term wordt de hoeveelheid weliswaar
zo groot dat deze onhanteerbaar wordt, maar krijgen we ook te zien in welke vormen het
woord zich dikwijls presenteert - bijvoorbeeld als 'schryffter'. Zoeken hiernaar leverde
verwijzingen op naar vier handmatig niét gevonden schrijfsters, onder wie Marie-Anne
du Boccage (1710-1802) en Françoise de Graffigny (1695-1 758). Een geruststellende
ervaring, want hun afwezigheid in de Letteroefeningen-jaargangen had verbazing gewekt
- in vergelijking zowel met hun internationale beroemdheid, als met hun prominente
aanwezigheid in de achttiende-eeuwse door Montoya onderzochte Nederlandse bibliotheken. 28
Dergelijke precieze vragen naar de aanwezigheid van bepaalde namen waren naar
aanleiding van het eerdere onderzoek in het genoemde artikel geformuleerd. Zij kunnen
nu een wellicht definitief antwoord gaan krijgen - doordat op persoonsnamen, titels en
eventueel op namen van personages kan worden gezocht. Zo werd gesteld:
It is striking for example that only one novel by the then famous French novelist Marie-Jeanne Riccoboni, in
third place on Montoya's list, is presented by the VLO: Lettres d'Adélaïde Dammarfin (1767; tr. 1769); another, Hisfoire d'Ernesfine (1765), is announced but with Marmontel credited as author. (p. 242)

Zoeken op 'Riccoboni' levert een verwijzing op naar de vertaling van haar L 'Aveugle
(1766, p. 505 ss - subpage 106) - overigens niet één van haar belangrijkste werken.
Waarom de in het Nederlands (in 1768) vertaalde roman Histoire de Miss Jenny en de
door Betje Wolff gelezen Lettres de Juliette CatesbJ' niet zijn besproken, blijft een open
vraag. Zoeken op 'Lichtfield' levert het bewijs dat Isabelle de Montolieu's (1751-1832)
Caroline de Lichtfield (1787) - volop in bibliotheken aanwezig - ook is becommentarieerd. Daarentegen leidt het intypen van 'Belle van Zuylen', 'Madame de Charrière',
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'Tuyll', 'Le Nobie' tot niets: kennelijk heeft de redactie van de Letteroefeningen geen
interess gehad voor het werk van de in Nederland geboren schrijfster - dit in tegenstelling tot De Denker (1765) en RijklofMichaël van Goens' Nieuwe Bijdragen tot opbouw
der vaderlandsche letterkunde (1766).29

Verdere uitbreiding van het corpus (Il)
De toevoeging in de database van het materiaal afkomstig uit het negentiende-eeuwse gedeelte van de Letteroefeningen leidde uiteraard tot een indrukwekkende toename van het
aantal schrijfsters. De complete lijst (1761-1876) betreffende voor ons relevant geachte
recensies heeft een omvang van 1106 artikelen over 377 auteurs: 30
Ned
Zwit

Eng
It

Fr
Ok

Dts

462
3

288
2

107
1 art.

117
2

109
2

52
1 schr.

Russ

Zwed

VS

Oost

Ierl

Belg

126

40

34

18

16

5

54

6

11

2

5

3

Het DARE-subproject 'De VLO en de schrijvende vrouw' zal ook al deze artikelen in
e-Laborate toegankelijk maken op de beschreven manier, zodat over de gehele periode
waarin de Letteroefeningen verscheen deze problematiek bestudeerbaar wordt: reageerde de Letteroe.feningen anders op werk van buitenlandse schrijfsters dan op dat van
tijdgenotes? speelde de genderkwestie daarbij een rol? hoe ontwikkelde zich de kritiek
ten aanzien van werk van vrouwen in deze 120 jaar?3l En meer toegespitst: publiceerde
de Letteroefeningen inderdaad zo weinig artikelen over een geruchtmakend auteur als
George Sand? Tot nu toe lijkt de score ver 'achter te blijven' bij haar aanwezigheid in
het Leeskabinet.

Slot
Bij afronding van dit dubbelproject zullen wij dus beschikken over de complete serie
(via 'WomenWriters' als zodanig terugvindbaar) van de artikelen die de Letteroefeningen van 1761 tot 1876 aan vrouwelijke auteurs heeft gewijd, fitll-text en voorzien van
zoomfunctie, zoekoptie en andere functionaliteiten. Al deze artikelen hebben dan hun
plaats binnen de structuur van de database 'WomenWriters', dat wil zeggen dat zij gekoppeld zijn aan de auteurs en de werken die in de artikelen worden becommentarieerd,
in de vorm van een directe link naar e-Laborate, waar ze een eerste verrijking hebben
ondergaan. Ze zijn voorts dankzij het project 'Tekstverrijking in Virtual Communities'
voorzien van functionaliteiten waarmee individuele onderzoekers de tekst naar behoefte
verder kunnen verrijken.
Vanuit het tegenovergestelde perspectief van e-Laborate bezien is een begin gemaakt
met de bewerking van de vele duizenden pagina's tijdschrifttekst. Voor projecten met
een duidelijk afgebakende problematiek, zoals 'The International Reception ofWomen's
Writing', lijkt het zeer goed mogelijk om met een betrekkelijk geringe extra inspanning
die artikelen die nodig zijn voor het onderzoek, tegelijkertijd zodanig in e-Laborate te
laten bewerken dat de desbetreffende pagina's ook voor niet-specialisten toegankelijk
worden. De door ons verwerkte artikelen, die handelen over de in principe willekeurig
gekozen thematiek van het vrouwelijk auteurschap, kunnen dienen als voorbeeld voor
diegenen die om andere redenen de Letteroefeningen wensen te gebruiken. Hopelijk zul-
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len deze Letteroefeningen-specialisten en cultuurhistorici van de achttiende en negentiende eeuw hierdoor geïnspireerd raken om zo snel mogelijk aan de slag te gaan voor
het beschikbaar krijgen van de andere honderden artikelen en duizenden pagina's, en die
vervolgens te gaan bewerken. Daarmee zullen wij allen ons voordeel kunnen doen.

Reception tJ'f
Gender
TlIle of reception document
Reception type
Country
Year.
Presence of reception In pubIIc IIbrarles
Relevant weblinl<s
References:
Source:

: journalist (name unknown)
M

"Art In Vadtrlandscht Lttttrotftnlngtn
Mîcle In the press
Netherlands
1770
• (passim)
pnllne tel<t In e-Labo
VlO 1770-1 lil, p.288
Vaderlandsche Letteroetenlngen

In deze record in de database WomenWriters kan worden doorgeklikt naar e-Laborate. met de tekst van het
betreffende artikel.

Wat het vrouwelijk auteurschap betreft, zullen we dankzij het zoeken op de integrale,
achttiende- en negentiende-eeuwse, Letteroefeningen-tekst ook kunnen nagaan of wellicht de Letteroefeningen verslag heeft uitgebracht van de negentiende-eeuwse 'herontdekking', door Sainte-Beuve, maar ook door Potgieter, van het werk van Belle van
Zuylen. In de handmatig teruggevonden artikelen, die nog moeten worden ingevoerd in
e-Laborate, hebben wij haar werk niet aangetroffen, maar onze eventuele slordigheid,
vermoeide ogen of andere menselijke eigenschappen kunnen daaraan debet zijn.

Noten
l. Cf. Gert-Jan Johannes. De barometer van de smaak. TUdschrifien in Nederland 1770-1830. Den Haag. 1995.
p. 84 en 122.
2.ld.. p. 141 e.v.
3. Remieg Aerts. De letterheren. Liberale cultuur in de negel/tiende eeul...· het tUdschrifi De Gids. Amsterdam.
1997. p. 29.
4. Zie (naast de artikelen in dit nummer van MedJCW) bijvoorbeeld over de verspreiding in Zwolle: Han
Brouwer. Lezen en schrUI'en in de pro"incie: de boeken \'GIl Z"'olse boeherkopers 1777-1849. Leiden, 1995:
en over enkele Haarlemse lezers: René Bosch. 'Met wie las Pieter Teyler van der Hulst de Vaderll1ndsche L<'Iteroefeningen?·. in TS TUdschrifi 1'001' tUdschrifistudies 1999 (6). p. 16-27.
5. Paule Jansen e.a .. L 'année 1768 à tral'ers la presse traitée par ordinatelll: Listings. Parijs. CNRS. ( 1977)... din:
P. Jansen. 'Le dépouillement des principaux périodiques parus en 1768 et son exploitation par ordinateur', in Jean
Varloot en Paule Jansen. L '(//mée 1768 à II'(/\'ers la presse traitée par ordinatenr. Paris. CNRS. 1981. p. 35-57.
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6. Van het eerste jaar bleek het eerste van de twee delen tijdelijk onbeschikbaar te zijn, zodat alleen het tweede
deel is meegenomen. Tijdens het proeftraject, dat werd uitgevoerd van oktober 2001 tot en met maart 2002,
werd enerzijds bekeken hoeveel tijd ernodig was voor het maken van scans. Anderzijds wilde de projectgroep
inzicht verkrijgen in het ontsluiten van het materiaal door middel van metadata (bibliografische gegevens en
trefwoorden). Hiervoor besloot men een Access-database te gebruiken. De scans en de metadata werden vervolgens in september 2002 aan elkaar gekoppeld met een applicatie op Oracle-basis. De scans van de gekozen
twee-en-een-halve jaargangen zijn op het NIWI gemaakt. Gekozen werd voor zwartwit scans van 300 dpi (Dots
Per Inch, de hoeveelheid beeldpunten per gescande inch, ca. 2,5 cm).
7. Voor dat laatste werd uiteraard gedacht aan de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap, die door de afdeling Neerlandistiek van het NIWI werd geproduceerd.
8. Meer technische informatie is te vinden op www.i-tor.org/nl/system_info/about/.
9. We hebben een aantal tests uitgevoerd om enkele vragen te beantwoorden. De eerste moest ons leren hoeveel tijd het gemiddeld kost om binnen het tekstblok naast een scan een VLO-pagina handmatig over te typen.
Bij het handmatig overtypen zijn cursief, accenten, afbrekingen en dergelijke genegeerd, evenals voetregels en
custoden. Hoofdletters werden \\/el overgenomen. De ingevoerde tekst werd niet gecorrigeerd. Op deze wijze
werden gemiddeld zes pagina 's per uur getranscribeerd, die weinig fouten bevatten, maar geen verder onderscheid in bijvoorbeeld romein en cursief, vet, etc.
De tweede test betrof de OCR-mogelijkheden. Specifiek hebben \ve hiervoor de Abbyy Finereader 7 gebruikt. De (toen) nieuwste versie van Finereader zou namelijk zodanig verbeterd zijn dat de herkenningsgraad
hoger is dan ooit tevoren en dat met name ouder drukwerk - dat \vil zeggen ouder dan zo 'n 100 tot 150 jaar,
voorheen een groot probleen1 - daardoor beter gelezen zouden kunnen worden. Binnen Finereader zijn er
verschillende manieren om een tekst aan te pakken. We hebben gekeken naar de mogelijkheden om de resultaten te verbeteren door (I) gebruik te maken van de trainingsfunctie en (2) van de woordenboekfunctie;
en (3) door te kijken naar wat de Finereader oplevert als van geen van deze opties gebruik wordt gemaakt.
Het gebruikmaken van alle mogelijke opties binnen Finereader om de tekst zo goed mogelijk te krijgen kan
het aantal VLO-pagina's per uur op zijn best opvoeren tot ongeveer twaalf pagina's per uur. Op een aantal
punten helpen die uitvoerige opties echter maar nauwelijks om het resultaat ook te verbeteren: cursief en
vet materiaal blijft moeilijk herkend worden en bepaalde leesfouten komen steeds weer terug. Op grond van
deze resultaten hebben we besloten om geen gebruik te maken van de uitvoerige opties binnen Finereader,
maar de basisinstellingen te gebruiken. Zo kon alle beschikbare tijd worden besteed aan het verwerken van
zoveel mogelijk pagina 's. (Deze tests zijn uitgevoerd en beschreven in het stageverslag van Jacoline Takke
(VU), Optica! Character Recognitiol1 met De Vader!andsche Letteroefeningen. Een aantal experimenten met
het OCR-en van achttiende-eeuws materiaaL december 2003 - februari 2004. De kwaliteit van de OCR was
trouwens zoals verwacht erg slecht.
Het derde onderzoek ging de mogelijkheid na om gebruikers van de scans de optie te geven om vanaf de
e-Laborate-website de pagina die zij \~villen bekijken of een bepaalde reeks pagina's door Finereader of een
ander OCR-programma te laten lezen en het resultaat rechtstreeks op de website op te roepen, vast te leggen
en naar wens te verbeteren. Hierop hebben \ve nog geen afdoend antwoord. Het probleem is dat wij nog geen
geschikt OCR-programma hebben gevonden dat zonder licentiekosten voor de gebruiker ofvoor de beheerder
van de site via het web beschikbaar gesteld kan worden.
10. Deze optie is essentieel, ook vanuit de technische kant bezien, omdat hiermee het probleem van leesfouten
bij de OCR in belang gereduceerd wordt. Ook al heeft de Finereader een fout gemaakt in een woord, het zal bij
een zoekopdracht vaak toch worden gevonden - en de onderzoeker is hiermee gediend. Deze fuzzy-zoekoptie
zou in de toekomst nog beter afgesteld kunnen worden, maar ook nu is hij al een belangrijk argument tegen de
absolute noodzaak van een 1000/0 nau\vkeurige tekst.
11. Hiervoor is Strata Preservation (Den Haag) ingehuurd; het beschikbare budget bleek toereikend voor in
totaal 50.000 pagina's. Hierbij is elke pagina van het exemplaar van de KNAW - ook als deze geen of nauwelijks tekst bevatte - gescand. Er werd gescand op grijswaarden en met een resolutie van 300 dpi. Hierna
werden enkele scans in e-Laborate geplaatst direct onder de scan die in het pilot-project van dezelfde pagina
was gemaakt. Het verschil in kwaliteit was onverwacht groot, hetgeen bleek uit een simpele test. Bij de oude
versie was al na tweemaal inzoomen een blokjespatroon in de letters herkenbaar, terwijl dit effect bij de nieuwe
scans pas enkele inzoomacties verder optrad. Een bijkomend effect was dat hernieuwde OCR van de betere
scans ook een aanzienlijk beter resultaat in de tekst opleverde. Vanzelfsprekend leidt dit ook weer tot betere
zoekresultaten, ook met defuzzy zoekoptie.
12. De eerste onder leiding van Suzan van Dijk. De tweede wordt uitgevoerd door dr. Marie-Charlotte Le
Bailly (fellow Nederlands Instituut te Rome) en dott. Giuseppe Motisi (Rome), ondersteund door prof. Ivana
Ait (La Sapienza, Rome); de derde door dr. M.l. Teeuwen (Huygens Instituut, KNAW en Letterenfaculteit,
Universiteit Utrecht, Veni-subsidie van NWO).
13. Riet Schenkeve1d-van der Dussen, Karel Porteman, Piet Couttenier, Lia van Gemert (ed.), Met en zonder
!auvverkrans. Schrijvende vrouvven uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Ca!cal'.
Amsterdam, 1997.
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14. Suzan van Dijk, 'Early historiography of Dutch and French women's literature', in Suzan van Dijk, Lia
van Gemert, Sheila Ottway (ed.). vVriting the history of \t'omen 5' HTiting. Toward an international approach.
Amsterdam 2001. p. 88.
15. ... of dat één van de beide voorstellingen van zaken niet klopt. Duidelijk is bijvoorbeeld wel dat er in
Frankrijk sinds kort onderzoek \vordt gedaan naar poëzie uit de achttiende eeuw: lange tijd werd die in feite
gezien als incompatibel met de Verlichting. De talrijke verzen in tijdschrijften als de Afercure de France \verden afgedaan als 'pièces fugitives'.
16. Suzan van Dijk, 'Vrouwen en hun Republiek der Letteren: Internationale contacten tussen schrijfsters vóór
de feministische gohren " in Tijdschrift voor ·Vrouwenstudies. 1996 ( 17), p. 235-253.
17. Adres: ww\v.databasewomenwriters.nl. Zie voor kader en opzet van het project de \vebsite ~7rtuele Vrouwennetwerken (www.\vomen\\Titers.nl).
18. Publicatie, in het kader van het NWO-project 'Schrijfsters en hun publieken, 1700-1880'. van de bundel
"/ have heard about you ". Foreign lvomen S lvriting crossing the Dutch border: fi'om Sappho to Selma Lagerl~f
(eds. Suzan van Dijk, Petra Broomans, Janet F. van der Meulen en Pim van Oostrum; vert. Jo Nesbitt). Hilversum, 2004. Daarin met name: Suzan van Dijk, 'A Dutch cultural magazine judging foreign women writers:
the Vaderlandsche Letteroefeningen 1761-1800', p. 225-247. In dit artikel zijn niet zozeer de cijfers als \vel de
VLO-commentaren geanalyseerd. N.B. In de tabel op p. 228-229 zijn enkele fouten geslopen: voor de jaren
1785, 1786, 1787, 1789, 1790 en 1790 zijn de cijfers (één kolom naar rechts) versprongen.
19. Catharina de Grote, keizerin en auteur, in het onderhavige geval van een toneelstuk.
20. M. Buisman J.Fzn., Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, nOl'ellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia S, sprookjes. Amsterdam [1960]. nr. 2492.
21. Al heeft de verfilming van' La Belle et la Bête' door Disnel' haar naamsbekendheid enig goed gedaan; zie
in de KB-website: \vww.kb.nl/uitgelicht/kinderboeken/beauty/index.html.
22. Alicia C. Montoya, 'French and English women writers in Dutch library (auction) catalogues, 1700-1800.
Some methodological considerations and preliminary results " in Van Dijk e.a., "] have heard about you " (zie
n. 18), p. 182-216, en vooral het overzicht op p. 193. Zie ook: Suzan van Dijk en Alicia C. Montoya, 'Madame
Leprince de Beaumont, Mademoiselle Bonne en hun Nederlandse lezers', in De achttiende eelHt' 34 (2002) 1,
p. 5-32.
23. 'The sentimental novels of Marie-Jeanne Riccoboni mal' have had a larger readership than those of any
other author, including Rousseau '. Robert Darnton, 'Two paths through the social history of ideas', in Studies
on Voltaire and the Eighteenth CentUI)' 359 (1998), p. 255.
24. A. J. Veltman-van den Bos maakt geen melding van contact met of interesse voor Wollstonecraft of haar
ideeën; cf. haar PetronelIa Moens (} 762-1843). De Vriendin van 't Vaderland. Nijmegen 2000. Bij het lezen
van deze vergelijking dringt zich overigens ook de vraag op hoe getrouw Wollstonecrafts Vindication twee
jaar eerder, zal zijn vertaald door Ysbrand van Hamelsvelt, over wie de recensent zich afvraagt hoe hij tijd had
kunnen vinden om dit werk te vertalen 'De allergewichtigste post, den Leden der Nationale Vergadering aanbevolen, vordert, onzes inziens, een zo ingespannen, zo aanhoudende arbeid, dat men nauwelijks kan begrijpen
hoe [hij nog aan vertalen toekomt)'; hij schijnt echter 'met vermaak enige [snipperuurtjes] besteed te hebben,
om deze verdediging van de rechten der vrouwen, door een vrouw geschreven, in een Nederlands gewaad, aan
de Nederlandse vrouwen aan te bieden' (1797, p. 343).
25. Van Dijk, 'A Dutch cultural magazine', p. 244-245.
26. Ook konden bepaalde cijfers voor de buitenlandse vrouwen worden gecorrigeerd ten opzichte van de
eerdere telling, dankzij grotere vertrouwdheid met het materiaal (betere herkenning van door de recensent
anoniem opgevoerde werken). Voor de overzichtelijkheid laten wij deze detailaanpassingen in dit artikel buiten
beschouwing.
27. In het kader van het project "The International Reception of Women 's Writing' worden beschouwd als
'schrijfster': vrouwen die schreven en hun geschriften publiceerden - daarbij wordt het onderscheid tussen
"eigen' werk en bewerking/vertaling/herschrijving/commentaar als (voorlopig) niet terzake doend terzijde geschoven.
28. Gepreciseerd moet worden dat deze verwijzingen afkomstig zijn uit het Mengelwerk, dat in eerste instantie
buiten beschouwing was gelaten, als zijnde minder relevant. ..
29. Cf. Suzan van Dijk, 'Belle de Zuylen et son contexte historique: perspectives de recherche gràce à internet'.
in Suzan van Dijk. Valérie Cossy, Monique Moser- Verrel', Madeleine van Strien (eds.), Belle de Zuylen/ /sabelle de Charrière. Education, Création, Réception. Amsterdam-Ne\v Vork, Rodopi, 2006. p. 299-320.
30. Nadere bestudering zal zeker nog tot aanpassingen leiden: voor bepaalde schrijfsters is bijvoorbeeld nader
onderzoek nodig naar de als dominant te beschou\ven nationaliteit. Ierse vrouwen verhuisden bijvoorbeeld \\-'el
naar Engeland, en gingen daar door met publiceren; Frans-Zwitserse vrouwen publiceerden ook wel in Parijs
e.d. Ook zal de hierboven genoemde grotere vertrouwdheid Inet het Inateriaal al doende nog toevoegingen tot
gevolg kunnen hebben.
31. Dergelijke vragen zijn, nog enigszins schetsmatig, aan de orde gesteld door Toos Streng in Geschapen om
te scheppen? Opvattingen Ol'er vrouwen en schrijverschap in Nederland. 1815-1860. An1sterdam, 1997.
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Het gewone getjank
Antipapisme in de Vaderlandsche Letteroefeningen, 1761-1811
EOWINA HAGEN

Carnpisten kennen allemaal de Historie des Pausdoms (1725-1 728). Drie dikke pillen
waarin Jacob Campo Weyerman het Vaticaan neersabelt als een diabolisch bolwerk
van manipulatie en bijgeloof.! Weyerman was niet de eerste en ook zeker niet de
laatste auteur die vijandig stond tegenover het katholicisme, maar na hem veranderde
het antipapisme van toon. Omdat het niet langer gevoed werd door de angst voor
een door vijandelijke mogendheden gesteunde gewelddadige machtsovername,
was de protestantse beeldvorming over het katholicisme in de tweede eeuwhelft
minder vastomlijnd. 2 Een diffuus maar breed scala van antikatholieke denkbeelden,
vooroordelen en stereotyperingen ontwikkelde zich in nauwe samenhang met de in de
zestiger en zeventiger jaren van de achttiende eeuw op gang komende campagne voor
een modem cultureel natiebesef. 3 Begeesterd door de zelfopgelegde heilige missie het
verval waaraan de Republiek onderhevig heette te zijn te keren, propageerde de pers
een krachtig nationaal gemeenschapsgevoel. Dat nieuwe natiebesef stond in beginsel
op gespannen voet met de eigen identiteit van alle confessionele' zuilen' die in die natie
moesten samensmelten, want voor het afwijkende, het geloofseigene, was eigenlijk geen
plaats. In de praktijk waren het vooral de katholieken die zich moesten aanpassen en die
geacht werden af te zien van al dat door de rede achterhaalde 'bijgeloof', zelfs al ging
het om geloofspraktijken die volgens hun eigen kerk heilig waren. 4
Tijdschriften speelden een belangrijke rol bij de protestantse beeldvorming over het
katholicisme. In dit artikel zal ik enkele varianten van dit nieuwe antipapisme belichten
aan de hand van het meest gezichtsbepalende algemeen culturele tijdschrift van de laat
achttiende eeuw: de Vaderlandsche Letteroefeningen (1761-1876). De Letteroefeningen
verscheen maandelijks en telde per aflevering ongeveer negentig pagina 's. De eerste
helft daarvan bestond uitsluitend uit recensies van recent vertaalde en in het Nederlands
verschenen titels, de tweede helft was gevuld met 'mengelwerk', een verzamelterm voor
allerhande stukken van opiniërende, educatieve en informatieve aard. De makers van
de Letteroefeningen wisten zich gemotiveerd door de gedachte dat alle inwoners van
Nederland, ongeacht hun kerkelijke achtergrond, met elkaar behoorden tot dezelfde
nationale gemeenschap. Het tijdschrift voedde de lezers met beelden en verhalen die
met elkaar gemeen hadden dat ze Nederland voorstelden als een op verlichte deugden
gebaseerde gemeenschap, waarvan de leden zichzelf begrepen als moreel betrokken,
vrome burgers. 5 In het verlengde daarvan zag het tijdschrift het als haar maatschappelijke
opdracht de culturele en religieuze ontwikkeling en ontplooiing van de burgers te
bevorderen. Zij hechtte daarbij veel waarde aan onpartijdigheid en verdraagzaamheid,
vooral op het vlak van religie, waarvoor zij een prominente plaats inruimde. Haar intentie
was te schrijven voor lezers van alle gezindten; in praktijk echter schreef de redactie
vanuit een bij uitstek protestants perspectief en richtte zij zich impliciet tot een publiek
van gelijkgestemden.
Als ingang tot de historische ontwikkeling van het antipapisme is de Letteroefeningen
bijzonder waardevol. Aan de hand van een min of meer consistente bron kan meerdere
decennia lang vrij nauwkeurig worden gevolgd hoe protestanten het katholicisme
percipieerden, welke relevante titels er bij de uitgeverijen uitkwamen en welke
standpunten de samenstellers van de Letteroefeningen zelf innamen. Het laatste moet
overigens ruim worden opgevat, want de bijdragen verschenen anoniem. Wie wanneer
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precies aan het tijdschrift mee\verkten is tot dusver slechts incidenteel uitgezocht. 6 Ook
o\'er eventuele \visselingen in het redactiebeleid is \veinig bekend. ~ De vele \vijzigingen in
de naamgeving 8 suggereren veranderingen in de redactionele formule~ maar dat hoeft niet
het geval te zijn ge\veest. De naams\visselingen \varen ook een manier om het tijdschrift
op te splitsen in afgebakende reeksen met als doel nieu\ve intekenaren te interesseren. 9
Omdat het zeer moeilijk is de bijdragen te relateren aan namen van mede\verkers zal ik
mijn bevindingen presenteren onder venvijzing naar het tijdschrift in algemene zin. Het
materiaal is verzameld op basis van de inhoudsopgaven~ \vaarin de titels van de besproken
werken stonden vermeld, en de "'bladwyzers"~ zakenregisters, die vaak, maar na circa
1800 helaas niet meer~ achterin het tweede deel van een jaargang \varen opgenomen.
Gezocht is naar stukken die expliciet het katholicisme tot onderwerp hadden~ minder
systematisch ook naar teksten waarin ik uitspraken over het onderwerp vermoedde~
zoals reisbeschrijvingen over Zuideuropese landen of artikelen over bijgeloof. Voor een
integrale bestudering was het materiaal te omvangrijk~ de geëxcerpeerde jaargangen
bestrijken in totaal 102 delen~ elk met een gemiddelde omvang van tussen 500 en 600
bladzijden. Ik heb me beperkt tot het tijdvak 1761-1811. Dit eindpunt is gekozen omdat
de Letteroefeningen het jaar erop fuseerde met haar concurrent, de Vaderlandsche
bibliotheek, een uit 1789 daterende doorstart van het in 1774 opgerichte orthodoxe
tijdschrift de Nederlandsche bibliotheek.

Tot heil van godsdienst en burgerstaat
In het allereerste voorbericht stelde de redactie van de Letteroefeningen niet gebonden te
zijn aan ~~eenige Burgerlyke of Godsdienstige party"~ men bepaalde zich tot alles wat kon
strekken om de waarheid te onderzoeken en "den Godsdienst nuttig en den Burgerstaat
heilzaam te weezen".l0 Kenmerkend was dat het blad samenbindend wilde zijn en
religieuze, evenals politieke controverses liever uit de weg ging. 11 Voortdurend werd de
nadruk gelegd op de pretentie van objectiviteit. De recensenten meenden rechtvaardig
te werk te gaan door hun tekst te brengen in de vorm van lange uittreksels en parafrases.
Hun eigen kwaliteitsoordeel of mening beperkten zij tot een minimum aantal zinnen.
Door de consequente toepassing van deze methode kon elke vorm van partijdigheid
worden vermeden.
De praktijk bleek weerbarstiger. Ook de redacteuren van de Letteroefeningen konden~
alle idealen ten spijt~ niet ontsnappen aan hun eigen subjectiviteit. Het verheven beginsel
van onpartijdigheid werd geïnterpreteerd als het onontkoombare resultaat van simpelweg
redeneren vanuit en met het gezonde verstand. Wat men gemakshalve vergat, was dat
die schijnbare objectiviteit bereikt werd door het eigen gezichtspunt te generaliseren.
Het verlicht protestantse perspectief gold als normatief voor wat het gezonde verstand
behoorde voor te schrijven en auteurs werden dan ook stilzwijgend afgemeten aan deze
norm. Soms pakte dat voor de katholieken gunstig uit. Redelijkheid impliceerde tevens
een kritische afstandname van de inhoud van wat men beschouwde als ongefundeerde~
religieuze haat verspreidende teksten, waaronder ook antipapistische. Men diende zich
te houden aan "gegronde bewyzen". Dat was echter niet altijd het geval - integendeel:
de tendens de eigen normen als maatstaf te nemen betekende gewoonlijk dat de aspecten
waarin de katholieken en hun godsdienst van het verlichte protestantisme verschilden,
gepresenteerd werden als af\vijkend en inferieur.

Selectie en receptie van katholieke uitgaven
De feitelijke subjectiviteit zat hem ten dele in \vat men uit het Nederlandse en buitenlandse
boekenaanbod selecteerde en in wat men juist negeerde. De redactie maakte een
stelselmatige keuze voor auteurs die met hun godsdienstige opvattingen inz\vommen
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tegen de hoofdstroom van de orthodoxie. 12 De verklaring hiervoor moet worden gezocht
in het feit dat zij, met hun geëtaleerde afkeer van religieuze uiterlijkheden, dogmatisme
en leergezag, dicht in de buurt kwamen bij het ideaal van de innerlijk gevormde vrome,
onafuankelijk denkende burger. Bij dit beeld past ook de sympathie van het tijdschrift
voor tegen het primaat van de paus gerichte, nationalistische stromingen als het Duitse
febronianisme en Franse gallicanisme. De laatste was in de zeventiende eeuw verdedigd
door Jacques Bénigne Bossuet (1624-1704). Verschillende Nederlandse vertalingen
van de leerredenen van deze beroemde Franse kanselredenaar, bisschop van Meaux
en raadsheer van Lodewijk XIV, leenden zich volgens de Letteroefeningen uitstekend
voor de aanmoediging tot een "deugdzamen wandel" van zowel protestanten als van
katholieken. De preken konden met een "verstandelyke opwekkende stichting" gelezen
worden, niet in de laatste plaats omdat de bisschop "uiterlyke plegtigheden en gebruiken
der Kerke ( ... ) van gene wezenlyke waerde", zoals het "schandelyke misbruik" van het
aanroepen van heiligen in het algemeen en Maria in het bijzonder, had verworpen. 13
Net zo geliefd was Francois de Salignac de la Fénelon, bisschop van Kamerrijk.
Deze prelaat genoot bij protestanten veel aanzien; om zijn beroemde werk Telemachus
(1699) maar bovenal om het feit dat hij het opgenomen had voor zijn biechtelinge
Madame Guyon, een verdedigster van het door Rome veroordeelde, op innerlijke
vroomheid georiënteerde, quiëtisme. 14 Het boek waarin hij dat deed werd, na een door
zijn voormalige vriend Bossuet geleidde campagne, verboden door de paus. Fénelon
verdroeg dit leed, aldus de Letteroefeningen "met eene waarlijk ongemeene en den
Roomschen Geestelijken betamende onderwerping" en bleef met zijn onverzettelijke,
piëtistische vroomheid ook voor protestanten een stichtend voorbeeld. 15 Een andere
dissidente katholiek aan wie de Lettero~reningen veel aandacht (21 pagina's) besteedde
was Pierre Francois Ie Courayer. Door een publicatie uit 1723 waarin hij poogde aan
te tonen dat er een rechte lijn bestond tussen de apostelen en de Anglicaanse kerk, was
deze Franse theoloog en kanunnik van de Parijse orde van St. Geneviève, in ongenade
gevallen bij de paus. Hij vluchtte naar Engeland waar hij zich geliefd maakte bij het
Britse hof, maar bleef tot het einde toe standvastig in het geloof "doch zonder goed te
keuren veel van de Begrippen en Bygeloovigheden, ter Roomsche Kerke ingevoerd".
Een man van "kunde en bekwaamheden" die helaas geen afstand had kunnen doen van
alle "ongerymde Instellingen", maar dat moest worden toegeschreven aan "zyne vroeg
ingezoogene vooroordeelen".16
Geheel in het straatje van de Letteroefeningen paste ook Tafereel van Gedenkschriften
des Christe(vken Ouderdonls, nopens de Oorbiecht (1784) van Johann Valentin Eybel,
een van de prominente woordvoerders van het febronianisme. Deze Weense hoogleraar
was tot de slotsom gekomen dat er voor het gebruik van de individuele belijdenis van
zonden geen grond in de Heilige Schrift bestond. Omdat de geheimhoudingsplicht
van de biechtvaders nogal eens tot misbruik en verleiding leidde kon het beter worden
afgeschaft. 17 Een vergelijkbare, maar expliciet politieke geest ademde een in de
Letteroefeningen samengevat pleidooi van de Fransman Charles Palissot de Montenoy.
Hij riep de Nationale Vergadering op de oorbiecht te verbieden omdat het als "heimelyke
plechtigheid" de binnenlandse veiligheid van de staat zou bedreigen. In zijn opzet slaagde
hij overigens niet. 18

Een nieuw pausbeeld: Paus Clelnens XIV als rolmodel voor de morele burger
Naast al deze dissidenten was er ook één paus die zich in de gunst van de Lettero~feningen
mocht verheugen. De frisse wind die met de wijding van Paus Clemens XIV in 1769
in het Vaticaan begon te waaien, bleef in de Letteroefeningen niet onopgemerkt. Grote
interesse toonde men in de uit het Frans vertaalde, in drie delen uitgegeven Brieven van
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Paus C/emens XIV (1777).lY Giovanni Ganganelli, die in 1773 de religieuze orde van de
alom schadelijk en te invloedrijk geachte jezuïeten ophief, \vas in protestantse ogen de
beste paus ooit. De Brie\'en toonden volgens de Letteroefèningen dat hij:
hoewel de Roomsch-Katholyke Leer omhelzende, en eindelyk zelfs Paus geworden zynde. egter wel verre
was van verslaafd te zyn aan alle de Volksvooroordeelen, die veelvuldig in deeze Kerk gev'onden \vorden, en
wel byzonder, dat hy in geenen deele behoorde onder die Geestelyken, welken het "er op toeleggen. om de
Kerkelyke Magt boven het Waereldlyke Gezag te verheffen?'

Clemens XIV was bovenal een ""verstandig en een deugdlievend Mensch"; in alles
een "verlicht vernuft' .21 Een opmerkelijke omslag in de beeldvorming: tot dan toe
\vas de Heilige Stoel immers nauwelijks anders gerepresenteerd dan als een bastion
van bijgeloof. Nu werd de paus omhoog geschreven als een potentiële inspiratiebron
voor maatschappelijke hervorming waar zelfs het vaderland van kon profiteren. In
1779 stelde E.M. Engelberts uit de brieven en redevoeringen van Paus Clemens XIV
een bloemlezing samen die hij speciaal opdroeg aan de katholieken van Nederland. 22
De predikant hoopte ermee de ""Roomschen" te verheffen tot ""beminnelyke en nuttige
Leden van de Maatschappy" in het bezit van juist die eigenschappen die zij kennelijk nog
teveel ontbeerden: ""gemaatigdheid", ""zagtmoedigheid", ""nedrigheid" en ""Christelyke
liefde". Engelberts had met zijn betaalbaar alternatief voor de kostbare Brieven een
duidelijke afzetmarkt voor ogen. Hij hoopte dat de pas opgerichte armenscholen massaal
tot de aanschaf van zijn bloemlezing over zouden gaan, want ""Bybels, Testamenten,
Psalmboeken of Protestantsche Zedeschriften" kon men de katholieke leerlingen nu
eenmaal niet geven. De Letteroefeningen voorspelde een goede ontvangst bij zowel
""verstandige Roomschen" als bij ""bescheiden Protestanten" en was ervan overtuigd dat
het breed zou worden opgepakt ter bevordering van ""Kennis en Deugd". 23 Een heruitgave
volgde in 1781. 24

Listige jezuïeten en onwetende monniken
Terwijl dissidente theologen en de verlichte knuffelpaus Clemens XIV geprezen
werden, was het oordeel over de ordegeestelijkheid onveranderlijk negatief. Zo pakte
de Letteroefeningen in haar beginjaren verschillende keren met grote artikelen over
de jezuïeten uit. Daaruit rijst het aloude beeld: de trouwste volgelingen van de paus
waren slu\v opererende intriganten die regeringen hun wil oplegden - in Frankrijk
en helemaal in de Portugese kolonie Paraguay waar zij als kleine vorsten heersten complete bevolkingen manipuleerden en uit eigenbelang de voortgang van de Verlichting
frustreerden. 25 Toch konden wat de Letteroefeningen betreft niet alle anti-jezuïtische
geschriften door de beugel. Over de jezuïtische ongerechtigheden in Portugal, Spanje en
elders, publiceerde de gereformeerde predikant en vermaard hater van de "'paapschen",
Anthoni van Hardenveldt in 1760 en 1768 twee "'Zamenspraken". De recensent liet zich
er op dodelijk kritische wijze over uit: hij zag er ""den yverigen Protestant in doorstralen,
die "t wel meent met de goede zaak".26 Uitgesproken antipapistische auteurs waren bij
de Letteroefeningen dan ook aan het verkeerde adres. De redactie stelde een duidelijke
grens: spot, laster of krenking \varen niet toegestaan. 27 Zo werd een satirisch prentenboek,
volgens de Letteroefeningen een: ""laffe berymde Samenspraak" vol hatelijkheden over
de jezuïeten, sterk afgekeurd: er stak geen ""nuttigheid" in, dat men hen [de jezuïeten]
""op ene pasquilleerende wyze" behandelde, al achtte de criticus het ""niet raadzaam de
verdeediging der Jesuieten op zig te neemen" .28
Ook andere geestelijke orden waren bepaald niet geliefd. De Lettero~feningen
maakte er geen geheim van in het kloosterwezen de ultieme manifestatie van "onkunde'
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te zien. Een aantal, uit het Duits vertaalde "Brieven over het Munniks-Wezen" uit 1777,
behelsde de weergave van gesprekken tussen een pastoor die "enigszins verstandiger had
leeren denken", en een 'goed katholiek' die waakte voor de "beuzelachtige denkbeelden
der Munniken en de daar op gegronde bygelovige gebruiken en gewoonten welken zy
ingevoerd hebben". De recensent achtte de brieven behalve geschikt "om de oogen der
Roomschgezinden te openen" ook voor protestanten nuttig: om op de hoogte te raken
van de "staat der Roomsche kerke, als om de gevolgen van onkunde en bygeloof te
oplettender in aanmerking te nemen". 29 Een in 1778 gepubliceerd relaas van twee gewezen,
tot het protestantisme overgegane, Kapucijner monniken, naar zij verklaarden door hun
voormalige orde vreselijk mishandeld, besloot met een vermaning en waarschuwing
aan allen, die "zig nog aan de Leer der Roomsche kerke houden". De Letteroefeningen
noemde de auteur een 'waarlyk ernstig en geloofwaardig Man', en achtte diens geschrift
"geschikt om invloed te kunnen hebben".30
Maatregelen van de wereldlijke overheid vormden een welkome aanleiding tot
het ventileren van antimonastieke kritiek. In de eerste helft van de jaren tachtig van
de achttiende eeu\\' ging Keizer Jozef 11 over tot de opheffing van contemplatieve
kloosters in de Oostenrijkse Nederlanden. Lof was zijn deel. Jozef 11 "praalde", aldus
de Letteroefeningen, "aan 't hoofd der Hervormderen". Bij wijze van aanvulling op de
dagelijkse nieuwsberichten over de keizer belichtte men in de rubriek "mengelwerk"
nog maar eens de oorsprong van het kloosterleven, '''t welk zo veele Eeuwen in de Kerk
heeft stand gehouden", en tot "schande van ons verlichte Tydperk" voortduurde. 31 In
overeenstemming hiermee werd een uit Wenen afkomstige publicatie over de "nutloosheid"
en "schadelykheid" van de kloosters, getiteld De afschaffing der Nonnenkloosters en
Danklied der Nonnen (1782), goedkeurend besproken. 32 Lovend waren ook recensies
naar aanleiding van in druk uitgebrachte, veelal uit het Frans vertaalde, antimonastieke
theaterstukken. Deze waren hier vooral in de jaren negentig van de achttiende eeuw
populair en werden toen ook daadwerkelijk op de planken gebracht. We moeten hier niet
denken aan scabreus amusement; de Letteroefeningen lette juist bij kloosterliteratuur
altijd scherp op eventuele 'zedenbedervende' elementen. De theaterstukken beoogden,
net als overigens vele kloosterromans, de aandacht te vestigen op het vermeende feit
dat in kloosters per definitie wantoestanden heersten. De grootste misstand was dat de
bewoners het recht werd ontzegd hun eigen geweten te gehoorzamen. Men bedacht er zelfs
een woord voor: "kloosterdwang". 33 De Letteroefeningen kon zich in deze voorstelling
van zaken goed vinden, want geloofsdwang streed immers met het protestantse beginsel
van vrij onderzoek. De kloosterroman Agatha, of de Engelsche Non (1803) "byna ene
Verdediging van de Kloostergelofte en den dwang tot het Klooster" viel in slechte aarde. 34
Naar aanleiding van Tafereelen uit het Nonnenleven (1809), gepresenteerd als een waar
gebeurde Beierse geschiedenis over een onnozel meisje dat besloot non te worden en
vervolgens veel lijden moest, meldde de dienstdoende redacteur ervan overtuigd te zijn
dat "als de geschiedenis van ieder Klooster eens aan 't licht kwam, men een aantal nog
rampzaliger slagtoffers vinden zou". 35

Reisbeschrijvingen: Rome door protestantse bril
Reisbeschrijvingen verschenen hier in groten getale. 36 Een belangrijke reden voor de
Letteroefeningen om deze publicatiestroom nauwlettend te volgen was de algemeen
onderschreven vooronderstelling dat wie kennis nam van het buitenland zich als vanzelf
bevoorrecht zou gaan voelen te zijn geboren in het beschaafde en verlichte Nederland. 37
Veel reisbeschrijvers presenteerden zich als een soort toeristische gidsen die hun lezers
informeerden over de bijzondere bezienswaardigheden van het door hen bezochte
land. Lezers die hierdoor geïnspireerd zelf een uitstapje wilden wagen, kregen op
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het hart gedrukt de 'd\vaasheden' van andere national iteiten niet mee terug te nemen.
Dat reisad\'ies gold in het bijzonder voor landen waar het katholicisme de dominante
godsdienst \\ras. ~~ In geen ander genre was het antipapisme zo geprononceerd aan\vezig
als in dat van de gepubliceerde reisbeschrijvingen. ~9
Reisbeschrijvers hadden lang niet altijd op voorhand de bedoeling het katholicisme
negatief af te schilderen. In hun rol van gids konden zij zich ook onder de indruk tonen
van de esthetiek ervan: de schoonheid van de architectuur van de kerken en gebouwen, het
zinnenprikkelende van de liturgie en de artistieke superioriteit van de religieuze schilder- en
beeldhouwkunst. 40 Tegelijkertijd kon men ook flink uitvaren tegen al dat uiterlijk vertoon.
De pracht en praal gingen ten koste van de morele samenhang van de samenleving. In de
ogen van veel reizigers waren de katholieken als individuen gelijkwaardig. Het probleem
was dat zij leefden in door Rome beheerste gebieden en navenant geen ontplooiingskansen
kregen. Doordat zij vasthielden aan allerlei bespottelijke bijgelovigheden \varen zij
gedoemd te leven onder armoedige omstandigheden. In de vele recensies die er in de
Letteroefeningen over reisbeschrijvingen in vrijwel alle jaargangen te vinden zijn, valt
deze beeldvorming veelvuldig aan te treffen. Ook wat dit betreft citeerde het tijdschrift
er lustig op los, daarbij zorgvuldig in het midden latend of wat zij citeerde door haarzelf
\\Terd onderschreven. Hierin verschilde zij van haar voorganger, de Boekzaal van Ellrope
(1692-1702). De oprichter van dit geleerdentijdschrift, Pieter Rabus (1660-1702),
getuigde al in zijn auteursvoorwoord van zijn "afkeer van Pausselijke macht in zaken
van geloof, en alles wat na Pausselijke macht zweemt".41 Rabus werd in zijn antipapisme
vooral bevestigd door wat hij las in de door hem gerecenseerde reisverslagen. Aan de
hand van passages daaruit fulmineerde hij tegen door het protestantisme verworpen
instellingen als de pauselijke onfeilbaarheid, de heiligenverering, de transsubstantiatie en
de monnikenorden. 42 De Letteroefeningen putte uiteraard uit een ander repertoire. Laat
achttiende-eeuwse reisbeschrijvers schreven over het katholicisme niet zozeer vanuit een
leerstellige invalshoek, maar veeleer in termen van haar vermeende remmende \\'erking
op de voortgang van de Verlichting, vooral op het gebied van economie en ondef\vijs. Zo
selecteerde het tijdschrift uit een verslag van een Zwitserse reis van de Engelse predikant
William Cox de volgende zinsnede:
Gedurende de tegen\voordige en voorgaande eeuw zijn de protestanten aanmerkelijk in getal venl1eerderd en
derzelver werkzaamheid overtreft in alle takken van koophandel verre die der rOOll1sgezinden: een blijkbaar
bewijs, hoe zeer de leerstellingen der rk de nijverheid belen1meren en de geestvermogens onderdrukken' .4_~

Reisbeschrijvingen omvatten meestal meerdere landen, waaronder vaak Italië, ook al
omdat dat land de bestemming van de 'educatiereis ' was, het sluitstuk van een beschaafde
opvoeding. 44 Heel wat auteurs brachten verslag uit van hun bezoek aan de paus. De
Letteroefeningen kon van dergelijke getuigenissen geen genoeg krijgen. Ook die van
John Moore waren in trek. Hij beschreef en detail hoe hij op eerste kerstdag Paus Pius
VI de mis zag bedienen. Volgens de reisbeschrijver manifesteerde de steile opvolger
van Paus Clemens XIV zich bij die gelegenheid als een ware ijdeltuit. Zelfs door de
onflatteuze pauselijke gewaden heen was duidelijk te zien dat hij niet ongevoelig \vas
voor "persoonlyke bevalligheden". Hij droeg zijn zijden kousen, rode muilen en sieraden
met zichtbaar plezier en "verrigtte alle de wendingen en draaij ingen dier Plegtigheid
met eene vaardigheid en buigzaamheid des lichaams, zelden aan te treffen by hun die
de driedubbele Kroon draagen". Vrouwen vielen ervoor in katz\vijm en wierpen de paus
hysterische liefdesbetuigingen toe. In zijn lnet goud behangen draagstoel, leek hij, vanaf
het Sint Pietersplein gezien, \vel te vliegen en ....als een hemelsch \veezen, uit het venster in
de lugt te dryven". Met de zegen vanafhet balkon bereikte de op\\Tinding een hoogtepunt
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voor de "eersten Acteur" een "heerlyke vertooning". Geen andere plechtigheid was "beter
geschikt om de zinnen te treffen, en het verstand te verblinden".45 Bij andere reizigers
wekten de devotionele plechtigheden tijdens de misviering vooral gêne op:
De veelvuldige wisselingen der Kleeding van den Paus, by welke hy zomtyds tot zyne onderkleederen ontbloot
werd, deeden ongelukkig wel eens belachlyke denkbeelden by ons opryzen ( ... )-+6

In het derde deel van zijn vierdelige Berichten omtrent Pruisische, Oostenryksche en
Siciliaanse Monarchiën (1793-1794) beschreef de Nederlandse Italië-kenner Johan
Meerman hoe hij bij de paus op audiëntie ging in de Sint Pieter. Voetkussen hoefde
hij niet; het maken van tientallen diepe kniebuigingen vond hij geen probleem. Wat
hem verbaasde, was dat de ware gelovigen de rechtervoet van het immense bronzen
Petrusbeeld meenden te moeten kussen. Meerman moest tot zijn afgrijzen meemaken
hoe zelfs de Heilige Vader zijn "kaaIen kruin" tegen de "koude voetzoolen" van Petrus
aanwreef. 47
Tientallen bladzijden kunnen met vergelijkbare voorbeelden worden gevuld. Wat
opvalt is dat de, in onze ogen ridiculiserende, reisobservaties van de protestantse Romegangers, de Letteroe.feningen geen enkele keer aanleiding tot kritische reflectie gaf,
terwijl zij toch zo gespitst \vas op 'bespotting'. Was het antipaaps sentiment zo diep
geïnternaliseerd dat het vanzelfbuiten de orde van de kritische evaluatie viel? Ofwerd niet
van de redactionele koers afge\veken en doorstonden de reisfragmenten de lakmoesproef
van het gezond verstand? Dit laatste lijkt het geval te zijn geweest. De Letteroefeningen
had alleen waardering voor auteurs die naar haar oordeel hun uiterste best deden een zo
onpartijdig mogelijk beeld te schetsen. Dat zij hun protestantse bril nooit helemaal af
konden zetten en vaak dezelfde gemeenplaatsen herhaalden, werd hen niet verweten.
Waarschijnlijk verwachtte men niet anders. Het genre van de reisbeschrijving was
gebonden aan strakke conventies en de marge voor echt originele opinies was klein. 48
Bovendien kon de Letteroefeningen zich bij eventuele kritiek zich natuurlijk toch altijd
verschuilen achter de stelling dat het aangehaalde citaat voor rekening van de betreffende
auteur zelf kwam.
Dat de door de Letteroefeningen gereproduceerde 'vooroordelen' zeer waarschijnlijk
niet werden gezien als uitingen van kwaadwillende partijdigheid wil niet zeggen dat
de vraag tot in hoeverre de eigen protestantse identiteit een rol in de waarneming
mocht spelen, in het geheel geen onderwerp van discussie was. De reisbeschrijvers zelf
begonnen, vanaf ongeveer de jaren zeventig van de achttiende eeuw, steeds vaker in hun
voorwoorden aan te geven wat precies hun houding ten opzichte van het katholicisme
was. Sommigen gaven aan te willen breken met de in het genre gangbare gewoonte
de katholieken te kwetsen. 49 Zij wilden er op een verlichte of in elk geval respectvolle
manier over schrijven maar in praktijk maakten zij toch nog vaak hun afschuw kenbaar. 50
Anderen zagen het juist als hun taak 'misbruiken' van de godsdienst aan de kaak te
stellen, ook als dat de katholieken beledigde. 51 Aan dit alles, inclusief het feit dat de
auteurs op elkaars standpunten reageerden, ging de Letteroefeningen goeddeels voorbij.
Vermoedelijk met opzet, want anders had zij zelf een standpunt moeten formuleren en
dat viel weer moeilijk te verenigen met het beginsel vooral niemand voor het hoofd te
willen stoten.

Bekeringsgeschriften
Het conflict mijdende karakter van de Letteroefeningen bracht de redactie in verlegenheid
wanneer er bekeringsgeschriften moesten worden beoordeeld. Bekeerlingen waren immers
ertoe geneigd de religieuze tegenstellingen aan te wakkeren. Dat de Letteroefeningen
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zich distantieerde van bekeringen tot het protestantisme blijkt uit haar reactie op de
Nederlandse vertaling van het Antipapistisch Journaal (1773) van de Duitser Ferdinand
Ambrosius Fidler. De bespreking van dit geschrift volgde op een korte recensie naar
aanleiding van t\vee andere publicaties \vaarin dezelfde schrijver verantwoording aflegde
over de achtergronden van zijn bekering van Augustijner monnik tot EvangelischLuthersch godgeleerde. De Letteroefeningen achtte Fidler oprecht en was geporteerd van
zijn "gemoedlyke voorstelling van de hinderpalen, die vele beletten Jezus na te volgen
( ... )".52 Tot op zekere hoogte toonde de Letteroefeningen ook voor Fidler's Antipapistisch
Journaal begrip. Bekeerlingen waren nu eenmaal per definitie "aendoenlyker en vuuriger"
dan de protestanten die met hun geloofwaren grootgebracht. Maar al betoonde de schrijver
zich een "welmenend Yveraer in 't bestryden der Roomsche Kerke", '''mans schryfwyze"
kon er niet mee door. De predikant zette zichzelf te kijk als een fanaticus "die zeer in 't
wild schermt". Een tegenreactie van een "Domprediker", die Fidler afschilderde als een
"Huichelaer" met "valsche streken", vond men even ergerniswekkend. 53 Scherpe kritiek
op Fidler uitte men eveneens naar aanleiding van diens driedelige De Proselyt, dat maar
liefst vijf herdrukken beleefde. Volgens de Letteroefeningen schetste Fidler hierin "de
haetlykste zyde" van de Katholieke kerk, wederom met de verwerpelijke bedoeling "op
te hitsen" in plaats van "in te nemen".S4 Nederlandse lezers zouden er "gene byzondere
nuttigheid uit trekken"~ men moest wel "ene bittere geestgesteldheid bezitten", wilde
men "zodanige twistgeschriften met vermaek" lezen. ss
Toch maakte men zich meer zorgen over bekeringen tot het katholicisme dan over
bekeringen tot het protestantisme. Dit komt pregnant naar voren in de wijze waarop
het tijdschrift omsprong met de geruchtmakende kwestie rondom de bekering van
reisbeschrijver Frederik Leopold Graave van Stolberg. De inhoud van het derde deel van
diens, door de Letteroefeningen gerecenseerde Reis door Duitschland, Zwitserland, Italië
en Sicilië (1 798-1801) bestond onder meer uit aanmerkingen op de "bygeloovigheid"
van de inwoners van de stad Tarente. Daarmee wekte de Duitse auteur de indruk zelf in
elk geval geen katholiek te zijn. Maar juist toen de Nederlandse vertaler het betreffende
tekstfragment onderhanden had, vernam hij dat de graaf katholiek geworden was.
Dit noopte hem tot een drie bladzijden lange beschouwing over deze onverwachte
bekering. De vertaler veronderstelde dat Van Stolberg's overstap een combinatie
was geweest van zijn passie voor de kunst en zijn "goedhartige lichtgelovigheid~ de
fraaie Italiaanse opsmuk had hem kennelijk verblind voor de veel hogere waarde
van intrinsieke religiositeit. Het was treurig dat zijn "al te vuurige verbeelding", die
zo vaak het "verstand verbijsterde", met hem op de loop was gegaan. De nieuwe
"geestneiging" van Van Stolberg, die in zijn reisbeschrijving het "domme bijgeloof' met
"zo veel reden gispte", moest haast wel door "list en bedrog" van buiten zijn aangezet. S6
De recensent besteedde opvallend weinig aandacht aan de kritiek van de Nederlandse
vertaler. Volgens zijn nogal summiere weergave gaf de bekering aan de vertaler "de
gelegenheid, om, in eene aantekening, daarover uit te weiden, en dien overgang uit 's
Graaven Character op te lossen".57 Ook ging hij stilzwijgend voorbij aan de naam van
de vertaler. Terwijl dat niemand minder was dan Johannes Lublink de Jonge, bekend als
literator maar evenzeer als de opsteller van het wetsontwerp dat de scheiding van kerk
en staat regelde. 58 De Letteroe.feningen wilde onder alle omstandigheden diplomatiek
blijven en was principieel afkerig van "personaliteiten". Door min of meer voorbij te
gaan aan de noot van de vertaler, wees het tijdschrift Lublink de Jonge 's aanmerkingen
op de individuele afweging van Van Stolberg af, maar kennelijk vond men het niet kies
om de oud-politicus expliciet terecht te wijzen. Via een omweg deed men dat echter
toch.
In 1806 verscheen Overdenkingen, bijgelegenheid'van den overgang van den Grave FL.
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van Stolberg tot de Roomsche Kerk, allen onzijdigen Christenen ter ernstige ovenveging
voorgesteld, een uit het Duits vertaald geschrift dat volgens de Letteroefeningen trachtte
aan te tonen "dat men waarlijk geen rede heeft, om op de eendracht, eensgezindheid
overeenstemming en onfeilbaarheid" van de Katholieke kerk te roemen, en dat het dus
te verwachten viel dat Van Stolberg en allen die zich dat hadden laten 'wijsmaken', zich
jammerlijk teleurgesteld zouden zien. In haar recensie positioneerde de Letteroefeningen
zich nadrukkelijk tegenover al degenen die er openlijk aan hadden getwijfeld dat Van
Stolberg zich te goeder trouw had laten overtuigen. Persoonlijk gerichte aanvallen gaven
geen pas, maar dat nam niet weg dat de Letteroefeningen de door de auteur aangeleverde
ammunitie tegen de katholieke leer volledig onderschreef: "Het volstrekt gemis van
bewijzen voor de zekerheid van de onfeilbaarheidsleer, die de Katholieke kerk haar
leken opdringt en waaromtrent zij geen redelijk onderzoek toelaat" en "van 't verbod
aan de Leken, om den Bijbel te lezen, tenzij 'er ten minsten gezorgd worde, dat de
gemeene man alleen zulke vertalingen in handen krijge, die van Roomsche Schrijveren
afkomstig zijn, en 't stempel der Kerkelijke goedkeuring hebben" evenals het "even groot
gezag, dat zij aan zoogenaamde Overleveringen toeschrijven", waren zaken die, aldus
de Letteroefeningen: "zeer wel dikwijls gezegd zijn, maar bij zoodanige, gelegenheid,
welke aanleiding gaf tot dit geschrift, wel eens weder mogen erinnerd worden".59
Nederlandse katholieken: moreel burgerschap
Tot dusver bleek dat de in de Letteroefeningen voorkomende beeldvorming over het
katholicisme en de katholieken overwegend werd ontleend aan buitenlandse literatuur. De
vraag die gaandeweg dit artikel steeds prangender is geworden is welke percepties zich
in het tijdschrift van de Nederlandse katholieken laten onderscheiden, zowel in moreel
burgerlijk als in staatkundig opzicht. De oogst op dit punt is in vergelijking met wat al
gepasseerd is tamelijk mager. Op het totaal van de 102 doorgenomen, vuistdikke delen
beloopt het aantal specifiek aan het Nederlandse katholicisme gewijde bijdragen, voor
zover valt in te schatten op basis van de inhoudsopgaven (die soms inaccuraat bleken)
om en nabij de dertig. De eerste twee decennia vanaf de oprichting van het tijdschrift was
de aandacht vrijwel nihil. De betrokkenheid bij het onderwerp manifesteerde zich vooral
gedurende de gepolitiseerde jaren van de patriottentijd, in het bijzonder tussen 1780 en
1784; daarna vooral gedurende de Bataafse tijd, met als piekjaren 1797-1802. Percepties
van het katholicisme en de katholieken waren daarnaast traceerbaar in artikelen over wat
als aanverwante zaken kunnen worden beschouwd: de geschiedenis van de Hervorming
en het verlies van de bevoorrechte positie van de Hervormde kerk na 1796
Hoewel de Letteroe.feningen zich als cultureel tijdschrift niet zo expliciet politiek
profileerde, menen Kloek en Mijnhardt dat zij, evenals de spectatoriale geschriften, romans
en genootschapsverhandelingen, een belangrijke bijdrage leverde aan de totstandkoming
van een nieuw burgerideaal op grond waarvan eerst de patriotten en later de Bataven hun
hervormingen konden doorvoeren. 6ü Dit impliceert dat de revolutionaire veranderingen
de wil waren van de meerderheid van de Nederlandse schrijvende elite en suggereert dat
de Republiek een op harmonie en continuïteit gerichte democratie avant la lettre was.
Volgens Van Sas gaat deze interpretatie te gemakkelijk voorbij aan de felle, diepgaande
conflicten die zich voordeden op politiek gebied. De patriotten wilden van meet af aan
meer dan alleen het moreel burgerschap, zij streefden ernaar de besluitvorming uit te
strekken tot de burgerij in het algemeen en wilden, desnoods gewapenderhand, concrete
invloed en macht. 61 De Letteroefeningen daarentegen distantieerde zich bewust van
het politieke strijdgewoel. Een midden tussen het straatrumoer staande felle patriot als
Gerrit Paape, die de roep om nationale verzoening beantwoordde met nog agressiever
getoonzette geschriften, was de Letteroefeningen een doorn in het oog. In 1799 sprak
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zij de hoop uit nooit meer iets van Paape te hoeven lezen. 62 Dit onderscheid tussen het
revolutionaire elan van patriotse \/oormannen en het behoudende afstandelijk-literaire
standpunt van de Letteroefeningen valt ook te zien aan het tempoverschil bij de in\'ulling
van het moreel burgerschap. Waar een journalist als Pieter "t Hoen het burgerideaal voor
alle confessies gelijkelijk toegankelijk verklaarde, hield de Letteroe.feningen \vat de
katholieken betreft nog flink wat slagen om de arm. 63 Typerend is dat het tijdschrift zich
- uitgerekend in 1781 - boog over de vraag waarom de katholieken toch zo veelvuldig
vloekten. De voorzichtig geformuleerde conclusie luidde dat men hen deze slechte
gewoonte niet echt kwalijk kon nemen. Doordat zij zoveel moesten bidden, lag Gods
naam in hun mond nu eenmaal bestorven. 6-+ De Letteroefeningen wilde de katholieken
het moreel burgerschap zeker niet ontzeggen, maar anders dan de patriotse journalistiek
stelde zij hen nog niet gelijk aan de protestanten. Generaliserende uitlatingen omtrent
hun vermeend ondermaats peil kwamen in de Letteroefeningen in alle jaren in talrijke
artikelen in de vorm van achteloze tussenzinnetjes voorbij. De "'domheid des volks in het
stuk van den Godsdienst" \verd als een typisch katholiek probleem gezien. 65
Handreikingen tot verbetering waren wat de Letteroefeningen betreft welkom.
Dit kwam al naar voren in haar welwillende reactie op Engeibert's zendingsdrang de
katholieken zich te laten spiegelen aan de deugden van de enige goede paus, Clemens
XIV. In dezelfde lijn toonde het tijdschrift vijf jaar eerder sympathie voor de katholieke
priester Adriaan Wittert en diens uit 1770 daterende oproep aan zijn eigen geloofsgenoten
om als christenen en gehoorzame onderdanen van de Republiek deel te nemen aan de
"'Algemene Dank,Vast- en Bededag", sinds 1713 een jaarlijks ritueel dat, aldus Van
Rooden, de politieke eenheid van het vaderland moest bevestigen en door alle religieuze
groepen vrijwel algemeen werd gevierd. 66 Een uitgesproken gunstig onthaal vond ook
een door een anonieme "'vaderlander" in 1789 gelanceerd plan om de Katholieke kerk op
te stoten in de vaart der Verlichting door haar financiën te reorganiseren. Daarmee zou
meer geld vrijkomen voor de salariëring van de priesters, het onderhoud van de kerken
en de armenzorg. 67
De Letteroefeningen wilde de katholieken op termijn opnemen in de morele
gemeenschap. Dat gold althans in praktische zin. Op het meer abstracte niveau, het
niveau van de historische verbeelding van de gemeenschap, lag het moeilijker. Zoals alle
protestanten in deze tijd waren ook de redacteurs van de Letteroefeningen van oordeel
dat het belangrijkste ijkmoment van de Nederlandse natie de Hervorming was, oftewel:
de "'bevrijding" van het "'Pauslyk juk". Het was aan de achttiende-eeuwse protestanten
het in de zestiende eeuw begonnen "'heilzaam" werk te vervolmaken. 68 De Hervorming
gold dus als rechtstreekse voorloper van de Verlichting (met als geijkt tegenbeeld de
"'duistere Middel Eeuw").69 Op grond van de met grote regelmaat in de Letteroefeningen
verschijnende artikelen over de Hervorming, Luther en protestantse martelaars, lijkt het
logisch te veronderstellen dat de eventuele katholieke lezers zich als morele burgers toch
wat geïntimideerd voelden. Toch moet dit eerder als een onbedoeld neveneffect, dan als
de uitkomst van een bewuste, vroege vorm van culturele "identiteitspolitiek' worden
gezien. 70 Het proces van protestantse toeëigening van de geschiedenis dat hier in de loop
van de negentiende eeuw zo manifest zou worden, was ook in de laat achttiende eeuw al
aan de gang - de Letteroe.feningen was er trots op dat de "'Protestantsche Natiën" over een
grote voorraad van "'uitmuntende" historische geschriften beschikten - maar omdat er in
deze tijd nog geen sprake was van een Nederlandse katholieke geschiedtraditie, vormden
uitgesproken polemische doelstellingen er nog geen onderdeel van. 71

Nederlandse katholieken: politiek burgerschap
De patriotse en Bataafse jaren moeten de voor polarisatie allergische redactie van de
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Letteroefeningen heel wat hoofdbrekens hebben gekost. Met het oog op het voortbestaan
van het tijdschrift op de langere termijn kon zij het zich niet permitteren om zich met
een bepaalde partij te identificeren. 72 De politieke ontwikkelingen werden niettemin
gevolgd, via de gebruikelijke boekbesprekingen; de redactionele formule incorporeerde
nu eenmaal geen actuele nieuwsberichten. Gelet op het grote aantal recensies dat inging
op publicaties die verband hielden met de gebeurtenissen aan het revolutionaire front,
ligt het in de lijn der verwachtingen dat er ook grote belangstelling voor de kwestie van
de katholieke burgerrechten bestond. Afgemeten aan de frequentie waarin dit onderwerp
ter sprake werd gebracht bleek dat slechts in geringe mate het geval. Tot circa I 780
bleven de concrete omstandigheden waarin de Nederlandse katholieken verkeerden in
ieder geval buiten beeld, enkele uitzonderingen daargelaten. 73
Vanafbeginjaren tachtig vervoegden steeds meer katholieken zich bij hun plaatselijke
autoriteiten met bezwaren tegen hun achterstelling. Deze ontwikkeling trok in de
opiniepers veel publiciteit. 74 Ook de Letteroefeningen kon er niet omheen. Zo vermeldde
het tijdschrift in 1780 de uitgave Aanspraak der Roomsch-Catholijke Pastooren, gericht
aan de dijkgraaf en baljuw van Rijnland. Bij zijn aanstelling was deze bestuurder
overgegaan tot verhoging van de "douceurs", gelden die de katholieken plaatselijk
moesten betalen om vergunning te krijgen voor het houden van hun eredienst. De pastoor
van Rijnsaterwoude, M.H. Witbols tekende hier namens zijn ambtgenoten bezwaar tegen
aan. Bij het schrijven voegde hij nog wel het oude geldbedrag, maar dat werd door de
baljuw geweigerd. Dit voorval greep een anonymus aan om via een fictieve ambtsbrief
over de "toestand van de Roomsche Kerke hier te Lande" hevig uit te varen, vooral
tegen het aftroggelen van de niet eens bij wet vastgestelde penningen. In een bijgevoegd
stukje dreef hij de spot met het ~~oodmoedig en onderdanig" gedrag van de pastoors en
beschuldigde hij Witbols ervan de baljuw te hebben willen omkopen in ruil voor een
ruimhartig gedoogbeleid. De Letteroefeningen lijkt wederom meer gepreoccupeerd met
schrijfstijl en toonzetting dan met thematiek en inhoud. De argumentatie voldeed aan het
oogmerk van de schrijver, maar de bewoording van diens aantijging tegen de pastoor was
te ~personeel' en te hatelijk om in ~openbaren druk gemeen te worden' .75 In 1784 drukte
het tijdschrift een gedeelte van de tekst af van een rekest van de katholieken te Arnhem,
waarin zij de magistraat verzochten om toegelaten te worden tot de kleine stadsambten.
Gaf dit verzoekschrift de patriotse publicist Pieter 't Hoen aanleiding tot een juichende
steunbetuiging, de Letteroe.feningen noemde het: "bescheiden".76 Het lag in niet in haar
aard op de barricaden voor politieke principes te gaan staan, dus ook niet voor de rechten
van de katholieken.
Dat het tijdschrift zich niet door een specifieke partij-ideologie liet leiden, maar
steeds op basis van "redelijkheid" een eigen middenpositie zocht, blijkt ook uit het
gemak waarmee het de binnenlandse discussie omtrent de katholieke emancipatie van
de buitenlandse scheidde. Terwijl de Letteroefeningen de internationale actualiteit
rondom het vraagstuk meestal aan de "nieuwspapieren" overliet, maakte ze in I 780
plotseling wel reclame voor een Nederlandse vertaling van de juridische verdediging
van Lord George Gordon, de leider van de langste en hevigste rellen uit de Engelse
geschiedenis, beter bekend als de "Gordon Riots" die in I 780 in Londen uitbraken als
verzet tegen een besluit van de regering de antikatholieke wetgeving te matigen. Gordon
werd op beschuldiging van hoogverraad voor de rechtbank gedaagd. Het was, aldus de
Letteroefeningen, "aangenaam" te lezen met hoeveel "hartelijkheid" en "bondigheid" hij
door zijn advocaat was vrijgepleit. 77
De hausse aan pro- en contrapropaganda die losbarstte gedurende de Bataafse
revolutiejaren vond ook weerklank in de Letteroefeningen. Het tijdschrift zelf stelde
zich opnieuw niet activistisch op, maar uit een recensie naar aanleiding van twee
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gepubliceerde ~~Zamenspraaken", tussen een gereformeerde dorpspredikant en diens
katholieke tuinman, kan \vorden opgemaakt dat zij de inmiddels gelegaliseerde politieke
emancipatie van de katholieken onderschreef. De tuinman verdedigde het toetreden van
zijn geloofsgenoten tot de landelijke en plaatselijke besturen, tegenover zijn baas, die
meende dat de politieke participatie van de katholieken ten koste ging van de leden
van de Hervormde kerk en bovendien een uiting \vas '/an ~~religiezucht". Volgens de
Letteroefeningen toonde de tuinman ~'meer harts en meer rechtschapene begrippen dan
zyn Meester te bezitten".78
Werd in de Letteroefèningen indirect positief gerefereerd aan de katholieke
emancipatie, veel meer kopij besteedde het tijdschrift aan verdedigers van de belangen
van de voormalige publieke kerk. Zij ageerden voornamelijk tegen de herverdeling
van de kerkgebouwen over de verschillende kerkgenootschappen, waartoe in het kader
van de scheiding van kerk en staat door de \vetgever richtlijnen \varen opgesteld. 79
De kerkelijke eigendomsrechten \verden grotendeels beargumenteerd op grond van
historische argumenten, \vaarbij in talrijke geschriften getamboereerd werd op alle
"daadzaaken" die de protestanten in vroegere en latere tijden door de katholieken
waren aangedaan: van de ~\vreedste vervolgingen" tegen allen die in de zestiende eeuw
geweigerd hadden het "gezag van den Paus en de Geestelykheid" nog langer blind te
gehoorzamen, de "weinige Roomschgezinden" die bereid zouden zijn geweest samen
met de "Onroomschen" te strijden voor de vrijheid in de oorlog tegen de Spanjaarden,
tot de "gevaarlyke" katholieke "samenrottingen" om het land "weder in 's vyands hand te
leveren".80 Een "schrandere" auteur bracht tegen de nationalisering van de "Geestelyke
Goederen" in dat het verbod op de uitoefening van de katholieke eredienst destijds op
het gezag van de "gantsche natie" was uitgevaardigd, de kerkelijke goederen sindsdien
nationaal bezit waren geweest en dat ook moesten blijven. 81 De Letteroe,.feningen zelfnam
de haar vertrouwde tussenpositie in. Voor de stelling dat de protestanten op historische
gronden de wettige eigenaars van de kerkgebouwen waren, viel hier en daar wel wat te
zeggen, maar zij hoopte met het oog op de vrede toch op "billyke schikkingen". 82
Onder de aandacht van de lezers bracht de Letteroefeningen ook Reize door de majorij
van s Hertogenbosch, in 1799 en 1800 in twee delen uitgegeven, en Gedachten over de
Meierij van s Hertogenbosch en derzelver inlt'oners uit 1801. In alledrie de boeken
hekelde de anonieme auteur - de gereformeerde predikant Stephanus Hanewinkel - de
"domheid, bygeloof, dweepzucht, godsdienst-haat en vervolging" van de nog mijlenver
van de Verlichting verwijderde Brabanders en adstrueerde daarmee de stelling dat zij
de, door de gereformeerde elite vervulde politieke en bestuurlijke taken, niet konden
overnemen, omdat zij, als onverlichte en bijgelovige katholieken, daartoe niet capabel
waren. 83 Hanewinkel's geschriften kwamen de Letteroefeningen waarheidsgetrouw voor,
maar ook contraproductief: de Brabantse belijders van de "Roomschen Godsdienst", toch
al niet behept met "leeslust", zouden er geen lering uittrekken omdat de teksten vooral
"walging" opwekten. De kritiek was dus moreel van aard. De politieke implicaties van
Hanewinkel 's negatieve Brabant-beeld liet het tijdschrift buiten beschouwing. 84

"zwakke redeneeringen "
Ook tijdens de Bataafse tijd bleef het een voornaam doel van de Letteroe,.feningen de
lezers een palet aan te bieden van nieuwe mogelijkheden en beperkingen voor individuele
ont\vikkeling op cultureel en religieus gebied. Daarmee gaf zij tevens de marges aan van
de ruimte \\raarbinnen aanspraak kon worden gemaakt op het moreel burgerschap. De
invulling van dat ideaal werd steeds gepresenteerd als het resultaat van een autonome,
individuele keuze, de Letteroe.feningen reikte slechts bouwstenen aan. Dat geschiedde
in relatie tot het katholicisme aanvankelijk voornamelijk op basis van vertaalde boeken.
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Vanaf 1797 kwamen daar ook Nederlandse publicaties bij. De eerder gesignaleerde
voorkeur voor bij de Katholieke kerk uit de gratie geraakte geestelijken tekende zich
ook binnen het nationale kader af. Zo stond het tijdschrift stil bij de lotgevallen van de
priester van de Haarlemse statie van de clerezij, Theodorus van Middelwaert, die in 1796
in opspraak raakte omdat hij zichzelf rekende tot de rooms-katholieke geestelijkheid en
daarmee de banvloek van Rome negeerde. 85
Uitzonderlijk binnen het kader van de redactionele formule "personaliteiten" en
polemieken te vermijden, was dat de Letteroefeningen een serie van zeven recensies
wijdde aan de controversiële kwestie Frans Voorhout, de Nederlandse equivalent van
de convertiet Van Stolberg, in 1808 door de Letteroefeningen geportretteerd als een
goedmenend christen die in religieuze zin helaas tot de verkeerde slotsom was gekomen.
De publiciteitsgolf rondom de bekering van Voorhout begon in 1798, toen de Alkmaarse
pastoor Petrus Schouten diens geloofsbelijdenis openbaar maakte. In 1795 was Schouten
- een vooraanstaand Bataafs patriot - door de Letteroefeningen nog voluit geprezen als
een verdienstelijke burger en verstandige katholiek. 86 Ook met zijn weergave van de
geloofsbelijdenis gaf hij volgens het tijdschrift blijk van een "gezond oordeel". Maar
dat maakte de zaak volgens de recensent juist ook zo onbegrijpelijk. Hoe kon een zo
"schrandere" pastoor de katholieke leerbegrippen, in het bijzonder de transsubstantiatie,
nog zo "getrouwelyk" aankleven? En dan de bekeerling zelf: dat een "man van verstand,
die zoo veel onderzocht, zoo veel verworpen en weggeredeneerd heeft, zich met zulke
zwakke gronden voor zyn geloofheeft kunnen vergenoegen (... )" viel volgens de recensent
nauwelijks te geloven. 87 De Letteroefeningen gaf ook het woord aan een anonymus, die
in een tegengeschrift de zwakkeren van geest tegen de redenaties van de als "kundig en
verstandig man" bekendstaande Schouten wilde beschermen. Dat Voorhout zich door
Schouten had laten overhalen kwam doordat hij ook als protestant al behept was met
"verwarde en oppervlakkige denkbeelden". Het was dus niet verwonderlijk dat hij zijn
toevlucht nam tot "blind gezag". Zijn overgang had ook staatkundige implicaties: de door
hem gezworen eed van gehoorzaamheid aan de paus moest worden beschouwd als een
staatsgevaarlijke daad want in de "voorgewende eenheid lag de verplichting besloten
over te gaan tot "vernieuwde vervolgingen en mishandelingen" van andersdenkenden.
Los daarvan: de geloofsbelijdenis was broddelwerk. Schouten's voorstelling van de
katholieke leer was "ruw" en onderbouwd met "allerzwakste bewyzen".88 Een andere
anonieme scribent, die verklaarde niets tegen katholieken zelf te hebben maar alles
tegen hun leer, viel Schouten aan op diens beschuldiging dat vele gereformeerden
de Katholieke kerk de "lompste en onbeschaamdste lasteringen op den stouten toon
aantygen". Daartegenover stelde de schrijver alle "afgodische daadzaken" die nog
altijd door de katholieken gepraktiseerd werden, met als toppunt de "aanstootelykheid
en bygeloovigheid der aanbidding en eeredienst van Maria". De Letteroefeningen was
het met het geschetste beeld volmondig eens maar vond het als aanval op Schouten en
Voorhout te zwaar aangezet. 89 Schouten verdedigde zichzelf en zijn protégé in totaal in
vijf geschriften, maar de Letteroefeningen bleefbij haar eerste oordeel. Hoe "kunstig" de
leerbegrippen door Schouten ook aan de man werden gebracht, zij konden nooit "de toets
van het gezond verstand' doorstaan, laat staan ooit 'voorwerpen van redelyk geloof'
worden. Voorhout was gecapituleerd voor "zwakke redeneeringen", om:
het gezond verstand ten eenemaal te doen zwygen en plaats te geeven aan een blind geloof, alleen gegrond op
menschelyk gezag, ook wel omtrent zaaken, die de grootste tegenstrydigheden in zich bevatten 90

Het nieuwe Nederlandse antipapisme aan de hand van de Letteroefeningen
Van het idee van het katholicisme als een immer dreigend machtsblok, waartegen alleen
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de allerdappersten het durfden op te nemen - met Weyerman in de voorste gelederen was in de late achttiende eeuw weinig meer o\'er. De katholieke hervormingsbe\vegingen
die overal in Europa \varen opgekomen en \\'aarvoor ook de Letteroe.feningen interesse
toonde, hadden de macht van de paus verzwakt en onder invloed van het toen \'eld
winnende cultureel natiebesef \vas een nieu\ve variant van het antipapisme opgekomen.
De kern daarvan lag in het verlengde van het streven alle in\voners van Nederland te
kneden naar het ideaalmodel van het moreel burgerschap. Meer dan bij de protestanten
moest dat bij de katholieken gebeuren met ferme, zo niet zeer krachtige hand. Voor dat
project spande ook de Letteroe.feningen zich in. Dat deed zij op verschillende manieren.
De verzamelde gegevens omtrent de receptie van katholieke uitgaven weerspiegelden
een patroon van een steeds terugkerende voorkeur voor katholieke auteurs \vier
godsdienstige opvattingen innerlijke vroomheid vooropstelden en daarmee aansloten bij
de religieuze invulling van het burgerideaal van het eigen tijdsgewricht. Dat men hoopte
op een voorbeeldwerking, bleek onder meer uit het feit dat Engelbert paus Clemens XIV
als rolmodel voor de katholieken concipieerde.
We zagen ook hoe het anti-jezuïtisme vanaf eind jaren zeventig afgewisseld werd
door het vanaf die tijd blijvend aanwezige antimonasticsme. Veranderende kerkelijk
politieke omstandigheden zorgden ervoor dat de jezuïeten uit beeld verdwenen, althans
tot 1811. Maar ook strookte de altijd rondom hen hangende sfeer van dubieuze affaires en
verdachtmakerij niet langer met de fatsoensnormen die de Lettero~feningen graag hoog
wilde houden. Het antimonasticisme daarentegen bleek als kapstok voor het ophangen
van de eigentijdse moreelgodsdienstige waarden bij uitstek geschikt. Via de identificatie
met het gedrag van de personages in antimonastieke toneelstukken en romans kon het
(lezers)publiek worden aangespoord zelfstandig te blijven nadenken en zich nooit en
te nimmer blind te onderwerpen aan geloofsgezag. Een soortgelijke sturende werking
ging wellicht ook uit van de recensies naar aanleiding van de reisbeschrijvingen. De
meeste reisbeschrijvers waren het erover eens: de katholieken werden door de paus en de
kerkelijke hiërarchie gevangen gehouden in een neerwaartse spiraal van onwetendheid
en bijgeloof en waren bijgevolg nog lang niet toe aan de heilzame invloed van de op
redelijkheid gebaseerde Verlichting. Dit werd niet rechtstreeks gerelateerd aan de
Nederlandse katholieken, maar hierop kan nog een aanvulling worden gegeven. In een
ander verband stelde de Lettero~feningen namelijk ervan uit te gaan dat "opgeklaarde
en eerlyke Roomschgezinden" de ""ergerlyke bygeloovigheden" die in vele katholieke
landen nog "geduld" werden "ten sterksten" verfoeiden. Het moet voor de Nederlandse
katholieken niet moeilijk zijn geweest te vatten waar zij zich in ieder geval niet mee
mochten identificeren. 91
Hoewel de Letteroefeningen zich beslist niet richtte op politieke opinievorming
en daarom zelden inhaakte op de directe actualiteit, gaf zij er vanaf de jaren tachtig
tussen de regels door blijk van de katholieken in staatkundig opzicht als gelijk\vaardige
burgers te accepteren. Vanaf 1796 vulde zij haar kolommen tevens met meningen
van gereformeerden die zich door de scheiding van kerk en staat en de burgerlijke
gelijkstelling geschaad voelden in hun kerkelijke en politieke belangen. Zelf koos het
tijdschrift geen positie, althans niet in strikt politieke zin. In de lTIorele sfeer had zij
haar standpunten altijd al klip en klaar naar voren gebracht, maar in de jaren rond 1800
deed zij dat met nog meer verve, nu ook aan de hand van een Nederlands voorbeeld.
De actuele kwestie Voorhout greep zij aan nogmaals en krachtiger dan voorheen te
stipuleren \vaarom verstandige burgers beter in protestantse richting konden navigeren.
Deze climax viel SalTIen met de jaren \vaarin de revolutie getekend \verd door grote
t\veedracht en de katholieken \veer \verden teruggedrongen uit het openbaar bestuur.
Dat voltrok zich deels op grond van de argumenten dat katholieken bijgelovig \varen en

niet open stonden voor de heilzame invloed van de Verlichting. 92 Het voorbeeld van de
Letteroefeningen laat zien dat deze argumenten behoorden tot een vertoog dat al vanaf
de jaren zestig van de achttiende eeuw in de culturele sfeer latent aanwezig was. Aan
de politieke activering ervan lnet als doel uitsluiting deed de Letteroe.feningen zelf niet
mee. Zij bleef inzetten op toenadering door eenzijdige aanpassing van de katholieken.
Daarvan getuigt dit laatste citaat uit 1806, gehaald uit een recensie naar aanleiding van
een uit het Duits vertaald Roomsch-Katholiek Gebeden-boek (1805):
Onder de aangenalne verschijnselen van den tegenwoordige tijd, mag men ook wel de aannadering van
sommige boven 't gemeen verlichte Geestelijken in de Roon1sche Katholijke Kerk, tot de grondbeginselen der
Protestanten rekenen. CI :;

Met dergelijke opvattingen maakte de Letteroe.feningen geen vrienden in katholieke kring.
In weerwil van de redactionele intentie een zo breed mogelijk publiek te bereiken, kon
de katholieke lezer voor het tijdschrift \veinig enthousiasme opbrengen, al \verd dat pas
voor het eerst luid en duidelijk gezegd na de Franse tijd. In 1821 startte l.G. Ie Sage ten
Broek het tijdschrift de R00111sch-catholijke bibliotheek (1821-1826) lnet de specifieke
bedoeling krachtig \veerwerk te bieden tegen de gebruikelijke "lasteringen en valsche
aantijgingen" in "protestantsche tijdschriften", waaronder ook de Letteroefeningen. CJ4
Naar aanleiding van een van haar afleveringen uit 1826 meldde de katholieke tegenhanger
niets te zijn opgevallen ~"behalve enige uitvallen tegen den Paus, de Jesuïeten enz., met
één \voord, het gewone getjank (... )".95 Deze polemische \voorden suggereren dat het
tijdperk van de welwillende betutteling definitief voorbij was.
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Duitse boeken in Nederland rond 1800:
de Vaderlandsche Letteroefeningen als filtert
ALMUT SOMMER

Inleiding
Welke Duitse boeken vonden omstreeks 1800 hun weg naar de Republiek? Hoeveel
ervan zijn vertaald en in Nederland gerecenseerd? In welke verhouding staan de Duitse
vertalingen tot vertalingen uit andere brontalen? De vraag naar het aanbod van vertaalde
boeken impliceert tevens de receptie ervan. Waarover gaan de besproken boeken? Is er
een voorliefde voor een bepaalde thematiek te ontdekken?
In mijn afstudeeronderzoek heb ik geprobeerd antwoorden op deze vragen te vinden.
Studieobject waren Duitse boeken die hun weg naar Nederland vonden, hier werden
vertaald en in een recensietijdschrift werden besproken. De vraag welke boeken hier
daadwerkelijk en door wie werden gelezen is moeilijk te beantwoorden. Het is wel
mogelijk gegevens over het aanbod en de thematiek van boeken te verzamelen. Ik heb
voor deze k\vesties één bron bevraagd, de recensies in het gerenommeerde en alom
gerespecteerde tijdschrift Algemeene Vaderlandsche Letter-0e.feningen. Aan de hand
van de besprekingen in dit tijdschrift en de voorwoorden van een aantal vertaalde werken
\vil ik een beeld schetsen van de ontvangst van Duitse auteurs en hun werk in Nederland
rond 1800.
Tijdens de voorbereiding van het onderzoek bleek dat er maar weinig is geschreven
over de invloed van de Duitse cultuur in Nederland. De onderzoeksliteratuur concentreert
zich op de literatuurgeschiedenis en is nauwelijks systematisch van aard. Er is ook
niet veel bekend over de rol die vertalingen binnen het proces van cultuuroverdracht
spelen. Pas recent is er belangstelling voor de geschiedenis van het vertalen en worden
vertalingen steeds meer gewaardeerd als cultuur-historische bron. Met mijn onderzoek
vvil ik bijdragen aan de ontginning van dit gebied en een nieuw aspect belichten in het
onderzoek naar het contact tussen de Nederlandse en de Duitse cultuur.
Stand van zaken
Studies over de invloed van de Duitse cultuur op de Nederlandse treft men voor het eerst
aan tegen het einde van de negentiende eeuw. 2 De onderzoekers hebben in hun studies
vooral aandacht voor de invloed van de Duitse letterkunde op het Nederlandse culturele
leven. In diverse publicaties wordt er gewezen op het grote aantal vertalingen uit het Duits
in de tweede helft van de achttiende eeuw. Zo beweert Karl Menne dat de Nederlandse
letterkunde in de achttiende eeuw een vertalingsliteratuur is. 3 Hij denkt dat het door
de gelijkenis van de Duitse en Nederlandse taal voor Nederlanders gemakkelijker is
om Duitse boeken te vertalen dan Franse of Engelse werken. Tegelijkertijd neemt hij
aan dat om die reden Duitse boeken juist in de originele taal werden gelezen en niet
vertaald hoefden te worden. Maar als die bewering juist is kun je je afvragen waarom die
boeken dan toch werden vertaald? Want spraken veel Nederlanders ook niet goed Frans
in die tijd? Menne geeft geen antwoorden op deze vragen, hij verzamelt slechts literairhistorische feiten en presenteert zijn stellingen alsof deze niet meer getoetst hoeven te
worden.
In 1928 verschijnt het proefschrift van W.J. Noordhoek over de Duitse dichter
Christian Fürchtegott Gellert en diens betekenis voor Nederland in de achttiende eeuw. 4
Hij beweert daarin dat de Nederlanders hun kennis van Duitse letterkunde in de tweede
helft van de achttiende eeuw voornamelijk putten uit vertalingen. Om deze stelling te
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onderboll\ven \vijst hij op het ontbreken \'an Duitstalige boeken in de bibliotheken van
vooraanstaande geleerden uit deze tijd~ bovendien citeert hij opmerkingen \vaaruit moet
blijken dat men belangrijke Duitse schrijvers niet in het origineel kon lezen.~
Maar bij zijn inschatting \/an de rol die Gel1ert en andere Duitse schrijvers in
Nederland speelden kampte hij met het probleem dat er lnaar \veinig systematische
infonnatie aan\\'ezig \vas over de \/erspreiding van Duitse geschriften in Nederland.
Het enige \vaarover hij kon beschikken \vas de in 1908 door J.A.Worp samengestelde
lijst van \rertalingen en be\verkingen van toneelstukken~ uitgegeven in Nederland
tussen de zeventiende en negentiende eeu\v. 6 Noordhoek probeerde het gemis van
systematische informatie te compenseren door uitgebreide beschou\vingen te geven over
de verschil1ende ont\vikkelingen op intel1ectueel gebied in Duitsland in Gel1erts tijd.
Ook zijn studie blijft daardoor uiteindelijk een verzameling interessante feiten zonder
systematische benadering.
De eerste die het ondef\verp \vel systematisch benadert is Henriette Spoelstra met haar
proefschrift uit 1931. 7 Zij maakt uitgebreide analyse van de Duitse invloed in Nederland
in de achttiende eeu\v. Haar belangstelling gaat in eerste instantie uit naar de letterkunde~
maar zij is van mening dat al1een recht gedaan kan \vorden aan de historische situatie als
er ook aandacht \vordt besteed aan de ont\vikkelingen op het gebied van religie, filosofie,
pedagogiek en esthetiek. Haar studie is tot op heden de enige poging om een algemeen
oordeel te geven over de rol van Duitse geschriften in Nederland in de achttiende eeu\v.
In de loop van de twintigste eeuw wordt er regelmatig gepubliceerd over de ontvangst
van Duitse auteurs en hun werk in Nederland, bijvoorbeeld door 1.1. Kloek die de receptie
van Goethes Werther onderzocht. Maar de informatie over de rol die Duitse schrijvers
in Nederland speelden is bij hem verstrooid en er is geen enkele studie te vinden die
probeert een systematisch overzicht te geven.
Die systematische benadering ontstaat pas eind jaren tachtig, begin jaren negentig,
overigens niet bij de geschied\vetenschap maar bij vertaalwetenschappelijk onderzoek.
Zo gaat de reeks Vertaalhistorie van start met een bibliografische lijst van publicaties over
literaire betrekkingen en receptie van buitenlandse auteurs. 8 De reeks \vil de opvattingen
over vertalen in Nederland inventariseren die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld. L.G.
Korpel is de auteur van het deel dat de vigerende opvattingen rond 1800 behandelt. 9 In
haar proefschrift over hetzelfde onderwerp stelt zij zich de vraag hoeveel er eigenlijk
\verd vertaald in Nederland. 10 Zij komt daarbij als eerste met vergelijkend cijfermateriaal
over vertalingen uit verschillende brontalen op het gebied van fictioneel proza. 11
Deze kwantitatieve benadering van de vertaalgeschiedenis hanteert 1. van Eijnatten
ook. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar het voorkomen van geschriften van
achttiende-eeuwse Duitse theologen in Nederland. Hij verzamelde gegevens over
aantallen vertalingen uit het Duits tussen 1760 en 1795 uit drie belangrijke Nederlandse
recensietijdschriften en bracht het resultaat aan de hand van de titel in verschillende
categorieën onder. 12 Uit zijn gegevens bleek dat de meeste vertalingen in de categorieën
religie en entertainment vallen. Zijn aanpak geeft voor het eerst een duidelijk beeld over
vertalingen op een ander gebied dan dat van de letterkunde. Ik heb dit voorbeeld gevolgd
en ook, zoals gezegd, een recensietijdschrift gebruikt als bron voor lnijn onderzoek naar
de Duitse cultuur in Nederland.

De Vaderlandsche Letteroefeningen
De ~flderlandsche Lettero~reningen (hierna Letteroefeningen) \vordt in 1760 opgericht
door de doopsgezinde predikant Cornelis Loosjes uit Haarlem. 13 In het meer dan
honderdjarig bestaan van het tijdschrift verandert het \vel meermaals van naam maar
het karakter blijft bestaan. 1.+ De Lettero~feningen \vil niet slechts één speciale doelgroep
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bereiken maar een zo breed mogelijk lezerspubliek. Het is een 'algemeen cultureel'
tijdschrift waarin informatie, opinie en vermaak samengaan. 15 Daarnaast wil de redactie
de lezer beschaven.
De Letteroefeningen bestaat uit recensies van (nieuw verschenen) boeken en een
rubriek waarin de lezer onder de titel Mengelwerk bijdragen over de meest uiteenlopende
onderwerpen kan vinden. In het mengelwerk worden vaak artikelen uit buitenlandse
tijdschriften in vertaling afgedrukt. Uit het aantal vertaalde artikelen uit deze rubriek
blijkt dat de uitgevers zich sterk oriënteerden op Engelse tijdschriften. Van Eijnatten
vond een uitspraak van de uitgevers waarin zij een vergelijking met de Deutsche
Allgemeine Bibliothek van de hand wezen en duidelijk maakten dat zij hun tijdschrift als
een Nederlands equivalent van de Engelse Monthly Review beschouwden. 16
In de voorwoorden van de eerste jaargangen maakt de uitgever zijn doelstellingen
duidelijk. De lezer kan volgens de aankondiging rekenen op "oordeelkundige berigten"
over het werk van de "beste Schryveren", op "vrymoedige aanmerkingen over
Nederduitsche Werken en Schriften, die dagelyks in ons Vaderland uitkomen' en op
'nauwkeurige gedagten over verscheidene onderwerpen". 17
De lange levensduur van de Letteroefeningen maakt dit tijdschrift als bron uitermate
geschikt om de ont\vikkeling van bepaalde groepen betrokkenen te volgen. Het tijdschrift
vertegenwoordigt namelijk zowel de schrijvers als het leespubliek. De keuze voor de
gerecenseerde boeken en de uit buitenlandse tijdschriften overgenomen artikelen levert
informatie over uitgever, redactie en medewerkers. De redactie maakt ter bespreking een
keuze uit de werken en die keuze is bepalend voor de lezer. Zo is er via deze bron indirect
ook informatie over het lezerspubliek beschikbaar.
Ik heb de Letteroe.fèningen voornamelijk gebruikt als kwantitatieve bron en probeer
met behulp van tellingen van gerecenseerde geschriften tot een genuanceerd beeld te
komen van het aanbod in een bepaalde periode.
Recensies en voorwoorden
Recensietijdschriften als de Letteroefeningen kunnen uiteraard ook gebruikt \vorden voor
kwalitatief bronnenonderzoek. Aan de hand van recensies in dit blad en voor\voorden
van enkele uit het Duits vertaalde en in de Letteroefeningen besproken boeken heb ik
geprobeerd meer te weten te komen over de receptie van deze werken in de Republiek.
De recensies in de Letteroefeningen zijn in hun toon vaak terughoudend en geven
meestal slechts een korte samenvatting van de inhoud van het besproken werk. Dit is niet
alleen een kenmerk van de kritiek in dit tijdschrift maar is een algemeen kenmerk van
recensietijdschriften vóór en rond 1800. De literaire kritiek ontwikkelt zich in Nederland
bijzonder traag, omdat de Republiek als literaire markt een beperkt afzetgebied is. Lange
tijd bleven de recensenten in Nederland anoniem. Dat gaf hen in een omgeving waar
schrijvers, redacteuren en uitgevers elkaar vaak persoonlijk kenden enige mate van
vrijheid. Maar in die anonimiteit schuilde ook een beperking. De redelijkheid verbood
anoniem felle kritiek te uiten. 18
Ondanks deze beperking valt er uit de recensies in de Letteroefeningen wel het een en
ander te leren over de besproken auteurs en hun werken. Zo zegt bijvoorbeeld de keuze
om een bepaald werk te bespreken op zichzelf al iets over de prioriteiten die de redactie
van het tijdschrift zich stelde.
Zoals gezegd heb ik naast de recensies van een aantal besproken werken de voorwoorden
van de vertalingen als bron gebruikt. De mate van kritiek in een voorwoord is afhankelijk
van de verhouding die de schrijver met zijn werk heeft. Een voorwoord van de auteur van
een boek heeft een andere strekking dan een voorwoord van de vertaler of de uitgever
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ervan. Dat \'an de auteur heeft vaak een interpretatief karakter. Hij \vijst op het belang
\'an zijn onder\verp en het nut van zijn bijdrage en probeert de lezer in een bepaalde
richting te sturen. In voor\voorden van uitge\/ers domineert meestal het economische
belang~ de uitgever \vil simpehveg dat het boek verkoopt. De vertaler staat tussen deze
t\vee polen in. Hij heeft het geschrevene niet zelf bedacht en kan zich daardoor lneer
afstandelijk opstellen. Aan de andere kant heeft hij veel vertaahverk verricht en een
eigen interpretatie aan de tekst gegeven. De verhouding van de vertaler met zijn \verk
vv'ordt ook beïnvloed door de vraag of de vertaling als brood\vinning of als liefhebberij
is verricht. Vaak blijven vertalers evenals recensenten anoniem. Maar als de vertaler
openlijk voor zijn \verk uitkomt en ook een voor\voord schrijft dan is dit vaak - net als
het auteurs-voorwoord - van interpretatieve aard.
Voof\voorden kunnen dus een interessante aanvulling zijn op de informatie uit recensies
en helpen een genuanceerder beeld te geven over de receptie van de desbetreffende
\verken.

Het onderzoek: ,verkwijze
In zijn hiervoor aangehaalde artikel . Paratexts~ Book Revie\vs and Dutch Literary
Publicity ~ zet Van Eijnatten uiteen hoe hij met behulp van een database informatie
verzamelde over uit het Duits vertaalde boeken die in de Letteroefeningen \varen
besproken. Daarentegen heb ik niet alleen de vertalingen uit het Duits maar ook die uit
andere talen geteld, alsmede de gerecenseerde Nederlandse geschriften en de aantallen
vertalingen daarmee te kunnen vergelijken. Zowel de vertalingen als de Nederlandse
werken heb ik in genres ingedeeld en daaruit categorieën samengesteld. In de door
mij aangelegde database is de inhoud van het recensiegedeelte van acht jaargangen
Letteroefeningen, van 1796 tot 1803, verwerkt.
De daarin opgenomen titels waren duidelijk als zodanig herkenbaar door toevoegingen
als "vertaald uit", ~~(vrij) gevolgd naar" of "overgebracht uit". De recensenten \varen
overigens niet altijd even consequent in de aanduiding ofhet wel ofniet om een vertaling
ging. Er is dus een kans dat er onder de titels die ik als niet-vertaald heb ingedeeld nog
een aantal vertalingen schuilgaan. Om duidelijkheid over de herkomst van een tite I te
krijgen moest ik regelmatig de recensie en biografische woordenboeken raadplegen.
Van de gerecenseerde vertalingen heb ik zoveel mogelijk informatie uit de
titelbeschrijving venverkt, bij de onvertaalde werken heb ik mij beperkt tot tellen en het
indelen in genres.
In de database is per vertaald werk de volgende informatie vastgelegd: de plaatsaanduiding
van de recensie in de Letteroefeningen, de titel van het gerecenseerde \verk, auteur( s)~
uitgever(s), vertaler(s), jaar van uitgave, formaat en aantal pagina's druk.
Alle getelde werken zijn in genres ingedeeld. Daarbij heb ik de database zo ingericht
dat het mogelijk was om één titel in meerdere genres in te delen. Ik heb 72 verschillende
genrenamen gebruikt en deze uiteindelijk over negen categorieën verdeeld. Deze indeling
heb ik in de meeste gevallen vast kunnen stellen aan de hand van de titel, bij onduidelijke
gevallen heb ik de recensie gelezen. Als men de resultaten bekijkt nloet l1len in het oog
houden dat een trefzekere beoordeling vanzelfsprekend pas na het lezen \'an de \verken
zelf mogelijk is.
Algeinene resultaten
In de door l1lij onderzochte jaargangen 1796 tot en l1let 1803 verschenen 1.770 recensies.
Per jaargang \verden genliddeld 221 \verken besproken~ \vaaronder 80 vel1alingen (zie
grafiek 1 en 2). Mijn ver\vachting dat de Duitse vel1alingen als grootste groep uit hèt
onderzoek naar voren zou konlen be\vees zich als juist. Van de in totaal 642 vertalingen
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waren er 295 vertaald uit het Duits (46%).19 Op de tweede plaats staan de vertalingen uit
het Frans met 171 besproken geschriften (27%). 141 van de gerecenseerde geschriften
waren vertaald uit het Engels (22%). Sporadisch komen er ook vertalingen uit het Latijn,
Hebreeuws (beide 2 %) en het Grieks (I %) voor. Over het totaal aantal gerecenseerde
geschriften genomen bedragen de aantallen vertalingen uit de drie grote brontalen Duits,
Frans en Engels respectievelijk 17 %, 10 % en 8 %.
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Gerecenseerde literatuur in categorieën
Uit de inventarisatie van genres blijkt dat de Letteroejeningen aandacht besteedt aan zeer
veel verschi Ilende onderwerpen, terecht wordt het blad gekarakteriseerd als een algemeencultureel tijdschrift. De meeste van de besproken geschriften zijn ondergebracht in de
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categorie '\\'ereld en mensen". Het zijn \verken \ran een sterk uiteenlopend karakter:
boeken over geschiedenis of politiek, reisbeschrijvingen, juridische \'erhandelingen,
kinderboeken maar ook \verkjes over astrologie. Toch over het geheel gezien richt de
Lettero~feningen zich sterk op religieuze literatuuc naast de verzamelcategorie ~\vereld
en mensen" \/allen de meeste van de gerecenseerde \verken binnen deze categorie.
Bekijkt men de groep \/ertalingen dan ontstaat een ander beeld: Daar is de letterkunde
de grootste categorie en komt "religie" op de t\veede plaats. In beide categorieën
domineren de Duitse vertalingen het beeld. Het meest gerecenseerd zijn daarbij \verken
van August von Kotzebue, een in zijn tijd immens populaire Duitse auteur die nu nog
alleen bekend is van\vege zijn ge\\'elddadige dood. 20 De Letteroe,feningen \veerspiegelen
zijn bekendheid en populariteit in Nederland, want niet minder dan tVv'intig vertalingen
van toneelstukken en romans van zijn hand passeren in de bestudeerde jaargangen de
revue.
Werken die onder de categorieën "opvoedkunde", "filosofie", "geneeskunde" en "natuur"
vallen krijgen ongeveer evenredig veel aandacht. Met afstand de kleinste is de categorie
~economie'. En natuurlijk blijven er ook een paar titels over die nergens duidelijk onder
te brengen zijn, zoals Alle de Kunststukken door den vennaarden Ridder PfNETTf DE
A1ERef l'ertoond te BerZvn, uitgelegd. Deze heb ik ingedeeld in de categorie "anders".

Uitgevers en vertalers
Uit de titelinformatie in de recensies was ook het een en ander te destilleren over de
activiteiten van verschillende Nederlandse uitgevers rond 1800. Het leeuwendeel van de
besproken vertalingen (890/0) verscheen in Holland. Zoals te verwachten was kwamen
de meeste vertalingen in Amsterdam uit. Rond 1800 was Johannes Allart daar een van
de grootste en succesvolste uitgevers. 21 Liefst 44 titels van de in de acht jaargangen
Letteroe.feningen besproken vertalingen verschenen bij hem, daaronder dertien Duitse
vertalingen. Onder de vertalers die voor hem \\'erkten waren Willem Bilderdijk, de grote
Nederlandse rechtsgeleerde Johannes van der Linden en de diplomaat en lid van de
Nationale Vergadering Jan David Pasteur. Toch werd het grootste aantal vertalingen,
namelijk 47 titels, niet door Allart uitgegeven, maar door Johannes Coenradus
Leeuwesteyn in Den Haag. 22 Biografische gegevens over hem zijn zeer schaars. Uit de
verzamelde gegevens blijkt dat hij bijvoorbeeld samenwerkte met bekenden als Elizabeth
Wolff-Bekker en Ysbrand van Hamelsveld. Leeuwesteyn was de uitgever van achttien
uit het Duits vertaalde titels in het bestand.
De derde plaats wordt ingenomen door Pieter Johannes Uylenbroek, die niet alleen
boeken uitgaf en verhandelde, maar zelf ook de pen ter hand nam. Hij komt zowel als
uitgever van talrijke vertalingen als ook als vertaler van drie Franse toneelstukken voor.
De vertalers van de andere Duitse en Franse toneelstukken, die door Uylenbroek zijn
uitgegeven, heeft hij waarschijnlijk geworven via zijn Amsterdamse boekhandel, destijds
een trefpunt voor liefhebbers en beoefenaars van de letterkunde. De gegevens over
Uylenbroek wijzen erop dat hij zich had gespecialiseerd in het uitgeven van letterkundige
werken. Alle door hem uitgegeven werken die in het bestand zijn opgenomen vallen in
de categorie "letterkunde": Op dit gebied heeft hij alléén evenveel werken uitgegeven
als Leeuwesteyn, Allart en de eveneens Amsterdamse uitgeverij Dóll samen. Maar dat
is binnen de verzamelde gegevens de enige aanwijzing voor een specialisatie op één
bepaalde categorie boeken. De gegevens wijzen naar één uitgever met een specialisatie
in het uitgeven van boeken uit een bepaalde brontaal: van Herman Carl Anton Thieme uit
Zutphen, zelf van Duitse oorsprong, zijn er in de onderzochte jaargangen t\\raalf uit het
Duits en maar t\\lee uit het Frans vertaalde titels besproken. De gegevens over de grote
uitgevers Leeuwesteyn en Allart maken aannemelijk dat zij zich nóch op een bepaalde

42

taal nóch op een bepaald genre toelegden. Ook de gegevens over andere uitgevers duiden
niet op een specialisatie.

"Wereld en mensen"
De genres geschiedenis, politiek en reisbeschrijving zijn in deze categorie het sterkst
vertegenwoordigd. De historische en de politieke boeken betreffen veelal vraagstukken
over staatkundige inrichting. In deze jaren vlak na de Franse revolutie en haar effecten
in heel Europa is dat zeker niet verbazingwekkend. Voorbeelden hiervan zijn recensies
van vertalingen zoals De oorzaken van de Fransche Om~venteling van de Fransman De
La Tocnaye en Over Staatkunde en Wetgeving. Ter beantvvoording van de Vraag, hoe kan
men geH'eldige OmH'entelingen best voorkomen; - of, dezelven reeds daarzynde, op de
zekerste H~vze te regt brengen? van de Duitser Johann Heinrich Tieftrunk.
Historische achtergronden en politiek bestel vormen een belangrijk onderdeel van de
in grote hoeveelheid aangetroffen reisbeschrijvingen. In de acht onderzochte jaargangen
heb ik maar liefst 113 recensies van reisbeschrijvingen geteld. Aan 95 van deze recensies
ligt een vertaling ten grondslag. In dit genre overheerst duidelijk het Engels als brontaal
met 64 besprekingen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende delen van James Cook's reizen
rondom de wereld gerecenseerd. Een ander voorbeeld is de Reis van Lord McCartney
naar China van George Staunton, waarvan zeven delen in de Letteroefeningen zijn
besproken. Het aandeel uit het Frans en Duits vertaalde reisbeschrijvingen is daarentegen
relatief klein, respectievelijk negentien en twaalf.
Religie
Deze categorie is over het geheel gezien de op één na grootste. Bijna 300/0 van alle
recensies heeft betrekking op religieuze werken. Hierbij is onder de vertalingen het
aandeel Duitse met 71 van 126 recensies het grootst. Daartegenover staan slechts 29
besprekingen van Engelse en acht van Franse vertalingen.
De gerecenseerde godsdienstige publicaties vertegenwoordigen belangrijke religieuze
stromingen uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Van Eijnatten onderscheidt vier
verschillende die allemaal in de onderzochte jaargangen vertegenwoordigt zijn. 23
Tot de eerste groep behoren de aan de confessies vasthoudende theologen die hun
tradities tegen veranderingen beschermen. De tweede groep concentreert zich voornamelijk
op filologisch en historisch onderzoek van de bronnen van het christendom. Een derde
stroming bekritiseert het klerikale establishment. Ten slotte zijn er nog theologen die een
radicaal andere opvatting van geloof en religie verkondigen.
De meeste titels zijn geschreven door twee vertegenwoordigers van de eerste groep:
Johann Kaspar Lavater en Johann Ludwig Ewald. Beiden staan in de traditie van het
piëtisme. Een belangrijk aspect daarin was de aandacht voor de christelijke opvoeding,
zichtbaar in leven en werk van Ewald. In zijn ambt als hofpredikant te Detmold zette hij
zich zeer actief in voor hervorming van het onderwijs. Zijn werken hebben een duidelijk
opvoedende en moralistische boodschap, hetgeen bijvoorbeeld te zien is aan een titel
als De Kunst, om een goed Meisjen, ene goede Echtgenote, Moeder en Huisvrolnv te
H'orden. Zowel van Lavater als van Ewald zijn vijf titels in de onderzochte afleveringen
van de Letteroefeningen gerecenseerd.
In het verlengde van het piëtisme ontwikkelde zich aan het eind van de achttiende
eeuw het zogenaamde supranaturalisme. 24 De theologen van deze stroming waren
opponenten van de radicaal rationalistische theologen. De supranaturalistische theologie
bekritiseerde de twijfel aan de bijbelse wonderen, aan de drieëenheid Gods, aan de
leer van de erfzonde en aan het bestaan van de duivel. Maar ook binnen deze stroming
werd het verlichte ideaal van verbetering van de mens door opvoeding gehuldigd. Van
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een prolninente vertegen\\'oordiger van het Duitse supranaturalisme. Franz Volkmar
Reinhard. zijn vier titels in de Letteroefeningen gerecenseerd. Representatief voor de
historisch-filologisch geïnteresseerde theologen in mijn bestand zijn Johann David
Michaelis. Johann Jacob Hess en Johann Gottfried Herder.
Recensies van vertalingen van Duitse radicale theologische geschriften zijn in
de Letteroefeningen dun gezaaid. De jaargang van 1800 bevat een van de \veinige
voorbeelden. namelijk een bespreking van een \verk van Gotthilf Samuel Steinbart over
geestelijke bijstand voor misdadigers. In 1781 veroorzaakte een vertaling van Steinbarts
5.l'sten1 der reinen Philosophie oder Glzïckseligkeitslehre des Christentzllns in Nederland
zo'n grote commotie dat er zelfs een ....genootschap ter verdediging van de vv'aarheden van
de Christelijke religie" (= het Haagsch Genootschap) w'erd opgericht. 2:'
Op deze plaats moet ook één Engelse vertaling w'orden genoemd, namelijk De EeUH'
der Rede van Thomas Paine. Het \verk zorgde voor grote opschudding en \verd energiek
bestreden, \\'aarvan in de Letteroefeningen t\vee voorbeelden te vinden zijn: een vertaling
van Elhanan Winchesters Verdediging der God~l'ke Openbaaring, in X Briel'en aan
Thomans Paine en van R. Watson Verdediging l'an den Bybel tegende bedenkingen van
één 1/an desze(f'ç hedendaagsche Best,.) ·deren.
De lneeste religieuze \verken die ik bij mijn onderzoek aantrof\verden uitgegeven bij
Blussé in Dordrecht en Van IJzenvorst te Utrecht.

Letterkunde
Letterkundige \verken nemen over het geheel gezien qua aantal de derde plaats in. Van de
vertalingen valt zelfs de helft van alle gerecenseerde werken onder deze categorie zodat
deze daarin de t\veede plaats bezet. Telt men de rOlnans, verhalen en verzamelingen van
letterkundige werken bij elkaar op dan blijkt dat meer dan 560/0 van het proza vertaald
is uit het Duits tegenover 270/0 uit het Frans en 160/0 uit het Engels. Dit resultaat komt
overeen met de verhouding tussen de brontalen die Korpel op het gebied van fictioneel
proza heeft vastgesteld. Zij berekende dat er in de periode 1791-1800 52% van het proza
\verd vertaald uit het Duits tegenover 320/0 uit het Frans en 15% uit het Engels. 26
Interessanter dan deze cijfermatige verhoudingen zijn de werken en hun auteurs zelf.
Zoals eerder gezegd is August von Kotzebue met zijn talloze toneelstukken en romans
meer gerecenseerd dan enige andere auteur. Ook in Van Eijnattens onderzoek komt hij
als een van de meest gerecenseerde auteurs naar voren. 27
Andere veel voorkomende Duitse schrijvers van letterkundige werken, tegenwoordig
eveneens in vergetelheid geraakt, zijn August Wilhelm Iffland, August Lafontaine en
Christian Heinrich Spiess. De thans als . grote klassieken' beschouwde schrijvers zoals
Goethe en Schiller komen daartegenover geen enkele keer in het bestand voor. Joris
van Eijnatten heeft in zijn onderzoek vastgesteld, dat \verken van Goethe vaak anoniem
verschenen en dat slechts enkele van Friedrich Schillers \verken \verden gerecenseerd en
dan nog negatief. 28

Opvoedkunde
Op het gebied van de opvoedkundige \verken kOlnen de Duitse vertalingen eveneens
als sterkste naar voren. Vertalingen van Engelse opvoedkundige \verken heb ik in geen
enkele van de doorzochte Letteroefeningen gevonden en \'an vertalingen uit het Frans op
dit gebied slechts drie.
Het verband tussen religie en opvoedkunde \vordt duidelijk aan de hall.j van de
levensloop \'an t\vee nog steeds beroelnde Duitse pedagogen, die in de Letteroe/(Jningen
gerecenseerd zijn: /\.ugust Hermann Niemeyer en Christian GotthilfSalzlnann. beiden van
oorsprong theoloog. Nienleyer \vas de achterkleinzoon van August Hennann Francke. de

piëtistische stichter van de weeshuizen in Halle. In 1799 werd Niemeyer zelfdirecteur van
de weeshuizen en zette daar zijn opvattingen over moderne opvoeding om in de praktijk.
Zijn ideeën vatte hij in 1796 samen in Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts,
een werk dat de geschiedenis is ingegaan als het eerste systematische leerboek voor
pedagogiek. De Haarlemse predikant Josué Teissedre I' Ange vertaalde Niemeyers werk.
In 1799 werd het eerste deel van Grondbeginselen van de Opvoeding en het Onderlt~vs
voor Ouders, Leermeesters en Opvoeders in de Letteroejèningen besproken.
De predikant Salzmann werd in zijn ambt geconfronteerd met de grote armoede van
de landbevolking. Kansen voor verbetering van de slechte toestanden zag hij alleen in
de hervorming van de opvoeding. Hij bekritiseerde de autoritaire ondenvijsmethoden
van zijn tijd en pleitte voor kindvriendelijk onderwijs waarin zowel verstand als gevoel
\vorden gestimuleerd. Hij ont\vikkelde een programma voor de religieuze en algeInene
opvoeding van kinderen. Met de steun van hertog Ernst 11 van Gotha kon Salzmann
in 1784 in het plaatsje Schnepfenthal een eigen school oprichten. Daarnaast bracht
hij zijn gedachten over religie en opvoeding in diverse werken op papier. Zo schreef
hij de opvoedkundige roman Konrad Ki~rer oder Anl1'eisung zu einer vernün.ftigen
Erziehung der Kinder, waarvan de vertaling, naast drie van zijn andere werken, in de
Letteroefeningen is gerecenseerd.

Filosofie
De Letteroejeningen geeft blijk van belangstelling voor het gedachtengoed van Immanuel
Kant in de bespreking van de vertaling van de BeginzeIs der Kantiaansche U)Jsgeerte van
Friedrich Gottlieb Bom. De gerecenseerde filosofische werken hebben vaak betrekking op
religieuze kwesties. Zo probeert bijvoorbeeld een Liefhebber der Waarheid antwoord te
geven op de vraag: Is Jesus Christus niet de lt'aare God? Kan 'er dan lt'el een beäefenend
Christendom lveezen? De als Hoogleeraar te Berzvn in de titel van zijn boek genoemde
Villaurne schrijft over De Betrekking van den Godsdienst, met de Zeden en den Staat. Van
auteurs die zich meer met het menselijk karakter bezighouden vermeld ik Freiherr Adolf
Friedrich Ludwig Knigge, die schrijft Over Eigenbaat en Ondankbaarheid en Johann
Gottlieb Meissner die filosofeert over De Kunst on1 Menschen te leeren kennen en met
hen omtegaan. Ook in deze categorie komen de Duitse vertalingen het meest voor.
Geneeskunde
Ook hier zijn de meeste van de vertalingen afkomstig van werk van Duitse auteurs:
34 gerecenseerde Duitse vertalingen staan tegenover slechts twee oorspronkelijk Franse
werken. De meeste van de geneeskundige boeken zijn uitgegeven door Honkoop
in Leiden en Van Paddenburg in Utrecht. Het vermelden waard zijn de besprekingen
van werk van Christian Wilhelm Hufeland, de lijfarts van de Pruisische koninklijke
familie. Hij zette zich in zijn werken vooral in voor de bestrijding van virusziekten
door middel van vaccinatie. De Engelse vertalingen zijn in deze categorie met veertien
recensies vertegenwoordigd. Van de chirurg Benjamin Bell zijn er naast verhandelingen
over verschillende ziektes ook zes delen van een overzichtswerk van de geneeskunde
besproken. De gerecenseerde geneeskundige verhandelingen betreffen niet alleen de
mens, ik heb ook enkele vertalingen aangetroffen over de behandeling van dieren, een
teken van de opkomst van de nieuwe specialisatie diergeneeskunde.
Natuur
Boeken over bijvoorbeeld dieren maar ook over natuur-, schei- en aardrijkskundige
onderwerpen heb ik ingedeeld in deze categorie. De vertalingen uit het Duits vormen
ook hier weer de grootste groep. Hieronder bevinden zich bijvoorbeeld twee leerboeken:
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een \viskundeleerboek voor openbare scholen van Gerhard Ulrich Anton Vieth en een
aardrijkskundeleerboek vanAdam Christian Gaspari. In de titels van beide boeken \vorden
de auteurs als professionele pedagogen aangekondigd. Vieth \\lordt relatief bescheiden
"Leeraar in de Wiskunde te Dessau" genoemd. Gaspari is niet alleen "Leeraar in de
Wysbegeerte" maar \vordt verder aangeduid als "Hoogleeraar in de Geschiedkundige
Wetenschappen te Oldenburg", tenvijl zich in deze plaats helemaal geen universiteit
bevond. Blijkbaar probeerden de uitgevers met dit soort toevoegingen in de titel de status
van een boek te verhogen en op deze manier meer te verkopen.Oe Engelse vertalingen
in deze categorie vallen allemaal onder het genre ""aardrijkskunde". Het zijn vier delen
van een werk over Engelse kolonies geschreven door de al eerder genoemde Bryan
Edwards en één titel van ledidiah Morse over de Verenigde Staten van Amerika. Van de
gerecenseerde boeken uit deze categorie zijn de meeste bij Adriaan Loosjes te Haarlem
uitgegeven.

Economie
In totaal zijn er maar negen vertalingen van economische werken in de Letteroefeningen
gerecenseerd. Vijf daarvan zijn, op zich niet verassend, afkomstig uit Engeland. Zo is er
bijvoorbeeld de beroemde Engelse econoom Adam Smith gerecenseerd. Van de Duitse
vertalingen heb ik slechts één titel onder het genre economie kunnen indelen, namelijk
de Aardrykskundige BeschJ)Jving en Geschiedenis van Amerika. De Vereenigde Staaten
van Noord-Amerika, byzonder Massachusetts, door C. D. Ebeling. Dit is een voorbeeld
van een overlapping die soms tussen verschillende categorieën optreedt. Op het eerste
gezicht gaat het hier om een aardrijkskundig en historisch werk. Maar uit de recensie
blijkt dat de auteur zeer veel aandacht aan de economische situatie van Massachusetts
besteedde en daarom heb ik deze titel ook onder "economie" geplaatst.

Receptie van enkele gerecenseerde vertalingen
Ter verdieping van het kwantitatieve onderzoek heb ik een poging ondernomen meer te
weten te komen over de ontvangst van een aantal Duitse boeken in Nederland. Hiertoe
heb ik de recensies en voonvoorden van een aantal vertalingen in de categorie religie
bekeken. Bij de keuze heb ik mij vooral laten leiden door de populariteit van een auteur
in de Letteroefeningen. Maar ook de beschikbaarheid van de boeken in een bibliotheek
heeft een rol gespeeld.
Ik zal hier kort ingaan op een aantal werken van Lavater en Ewald, de meest
voorkomende auteurs in deze categorie. De werken van 10hann Ludwig Ewald waren
in deze tijd zeer populair in Nederland zoals volgende opmerking van een recensent
laat vermoeden: "Dr. Ewald is onder ons, sedert een geruimen tyd, met lof bekend."29
Ook vertaler Bernard Venveij bevestigt dit beeld in zijn voonvoord tot de uitgave van
het boek De godvruchtige avondmaalganger of overdenkingen tot regt gebruik van het
Heilige Avondmaal: "De godvruchtige schrijver is te wel bij hen bekend, en zijne schriften
worden met zulk eene ongemeene graagte ... , gelezen, dan dat wij een enkel woord ter
aanprijzing behoeven te schrijven". Misschien is de recensent van de Lettero~feningen
daarom zo voorzichtig met zijn kritiek. In de bespreking van Ewalds Behoeft de mensch
vergeeving van ZJ)J1e zonden en H'at leert ons de B.ybel daaromtrent? is het volgende te
lezen: "Wy hebben niet kunnen bemerken, dat door den Eenvaarden Schryver nieu\v
licht over dit moeielyk stuk verspreid is. Men vindt hier evenwel 't beste, dat voor en
tegen hetzelve, vooral in de laatste jaaren, gezegd is."
10hann Kaspar Lavater is eveneens een gewaardeerd auteur in Nederland zoals blijkt
uit de hoeveelheid besproken werken en herdrukken van talrijke van zijn werken binnen
enkele jaren. Maar in de recensie van een bundel preken 30 van zijn hand \vordt toch een
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kritische toon aangeslagen. De recensent is teleurgesteld in de kwaliteit van het gebodene.
Hij vindt de preken te kort en oppervlakkig. 3l Bij een ander werk, de Aansporing tot
bekeering en geloof in Christus heeft Letteroefeningen, heeft de recensent juist moeite
met Lavaters sentimentele stijl: "Indien wy eene bedenking tegen 's Mans behandeling
mogen in 't midden brengen, derzelve zou zyn, dat hy, indien niet doorgaans, immers
dikmaals eene te hoge vlugt neemt ... "32 Vertaler Ahasverus van den Berg brengt in het
voorwoord daartegen in dat Lavater de lezers wel weet te raken anders zou het boekje
niet al de derde druk beleven.
Door de kleine aanwijzingen die de recensenten en schrijvers van voorwoorden
geven ontstaat al een indruk erover hoe de onderzochte werken bij het Nederlandse
publiek in de smaak vielen. Onderzoek naar besprekingen van deze auteurs in andere
recensietijdschriften zou dit beeld kunnen aanvullen.

Conclusies
Door het systematische onderzoek van een aantal jaargangen van de Letteroefeningen
is een genuanceerd beeld ontstaan over het aanbod van vertalingen in Nederland in de
jaren 1796-1803. Uit de verzamelde gegevens bleek dat meer dan één derde van de
gerecenseerde geschriften een vertaling was en dat de meerderheid daarvan afkomstig
was uit het Duitse taalgebied. Het is aannemelijk dat het daadwerkelijke aantal vertalingen
nog groter was omdat in de recensies niet altijd even consequent is aangegeven of
het om een vertaling gaat of niet. De resultaten laten zien hoe groot de toevoer van
Duitse geschriften in Nederland in deze periode is geweest. Ze bieden ook inzicht in
de verhoudingen tussen auteurs, uitgevers en vertalers. Het recensietijdschrift is dus
in meerdere opzichten een waardevolle bron over het Nederlandse boekenbedrijf rond
1800 gebleken. De verzamelde gegevens bieden veel mogelijkheden voor diepgaander
onderzoek naar de rol van de verschillende partijen toentertijd. Het onderzoek beperkt
zich natuurlijk tot slechts één tijdschrift, het beeld zou dan ook gecomplementeerd
kunnen worden door gegevens uit andere recensietijdschriften.

Noten
1. Dit artikel is een bewerking van mijn afstudeerscriptie .. Vertaald uit het Hoogduitsch. .. " Een onderzoek
naar Duitse vertalingen in de Vaderlandsche LetteroeJeningen (1796-1803), met bijzondere aandacht 'voor
geschr~ften met religieuze thenzatiek. (VU 2002). De volledige scriptie met uitgebreide bijlagen is te lezen
via ww\v.historischhuis.nl/scriptiebank. Specifieke gegevens uit het bestand zijn op aanvraag bij de auteur
verkrijgbaar.
2. Zie bijvoorbeeld C. G. Kaakebeen, De Invloed der Duitsche Letteren op de Nederlandsche (Culemborg
1888): l J. J. A. Frantzen, "De Invloed der Duitsche Letteren op de Nederlandsche', in: De Gids LIII (1889),
p. 29-79; K. Menne, Der Ei1?fluss der deutschen Literatur auJ die niederländische um die Wende des 18. zmd
19. Jahrhzmderts, Periode der Obersetzungen; Fabel- und Id.J'1lendichtung; Klopstocks Messias,' das Drama.
(Weimar 1898) en E. F. Kossmann, Holland und Deutschland,' Wandlzingen und Vorurteile, Den Haag 1901.
3. K. Menne, Der Ei1?fluss der dezlfschen Literatur, 5.
4. W.J. Noordhoek, Gellert und Holland. Ein Beitrag zu der Kenl1tnis der geistigen und literarischen
Beziehungen zwischen Deutschland und Holland im achtzehnten Jahrhundert, Amsterdam 1928.
5. Noordhoek, Gellert und Holland, p. 15-17
6. lA. Worp, Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland. 2 delen, Groningen 1904-1908.
7. H. A. C. Spoelstra, De Invloed van de Duitsche Letterkunde op de Nederlandsche in de nveede helft van de
18e eeuw, Amsterdam 1931.
8. Th. Hermans, Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst, Den Haag 1991.
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1993.
10. L. G. Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820) in een
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"Een met het gezond verstand strijdig stelsel":
de receptie van de homeopathie in de Vaderlandsche Letteroefeningen
~ARCOEN SPRENGER

Een van de meest opmerkelijke ontwikkelingen op medisch gebied aan het begin van
de negentiende eeuw is zonder twijfel het ontstaan van de moderne homeopathie. De
Duitse arts Samuel Hahnemann bracht als grondlegger van de homeopathie met zijn
nieuwe opvattingen over het genezen van ziekten de gemoederen danig in beroering; niet
alleen in eigen land maar ook in de rest van Europa. Aan de hand van enkele recensies
en verhandelingen in de Vaderlandsche Letteroefeningen (1760-1876) zal nader bekeken
worden welke ontvangst de homeopathie hier in Nederland ten deel viel.'

Vaderlandsche Letteroefeningen
Het blijft een van de meest interessante aspecten van een tijdschrift als de Vaderlandsche
Letteroe.feningen (hierna: Letteroe.feningen) dat men naast besprekingen van de laatste
theologische, religieuze en belletristische boeken die toentertijd in het Nederlands op
de markt verschenen, er ook verhandelingen in kan aantreffen die uitgebreid operaties
beschrijven - al dan niet ondersteund door fraaie gravures - en recensies van zeer
specialistische, medische boeken. De aandacht voor medisch-wetenschappelijke en
heelkundige onderwerpen maakte deel uit van het allesomvattende 'format' dat de
uitgevers bij de oprichting van het tijdschrift voor ogen hadden. De specialistische
teksten die vooral in de eerste decennia in het ~engelwerk-deel van de Letteroefeningen
werden opgenomen, vormen een mooie indicatie dat men met het tijdschrift aanvankelijk
ook daadwerkelijk artsen als doelgroep voor ogen moet hebben gehad. 2 Die verregaande
specialisatie is in de loop der tijd - na 1800 - weliswaar langzamerhand verdwenen, maar
het heeft de redactie van de Letteroe.feningen er niet van weerhouden haar lezers toch
tamelijk uitvoerig over medische thema 's te blijven informeren. Zo krijgt bijvoorbeeld
de omstreden "koepokinenting" veel aandacht en ook het (dierlijk) magnetisme komt
uitgebreid aan de orde in het tijdschrift.
De teksten in de Letteroe.feningen vormen uiteraard maar een klein deel van de
Nederlandse receptie van de homeopathie. Toch kunnen ze een aardige indruk geven
van de discussie over Hahnemanns ideeën. Niet alleen omdat voor- en tegenstanders van
de homeopathie in het tijdschrift besproken werden, maar ook vanwege het algemene,
gematigde en grotendeels onpartijdige karakter van het tijdschrift dat een breed
geïnteresseerd publiek moest aanspreken.
Salnuel Hahnemann
Nadat hij met veel problemen zijn medische studie had afgesloten, probeerde Christian
Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) als arts en vertaler van scheikundige en
farmaceutische boeken in zijn onderhoud te voorzien. Na aanleiding van de vertaling
van een van die boeken begon Hahnemann proeven op zich zelf te doen met een speciaal
medicament, de "Kina-bast", dat gebruikt werd als middel tegen malaria. 3 Hij wilde
namelijk onderzoeken welke effecten het innemen van dit medicament had op een
gezond lichaam. Omdat hij vervolgens alle symptomen begon te vertonen van malaria,
concludeerde hij dat juist dàt de reden was waarom het middel zo effectief was. Het is
deze gedachte - het similia similiblls Cllrentllr-principe - die de basis zou vormen van de
homeopathie. Om een ziekte afdoende te bestrijden is er een stofnodig die - toegepast op
een gezond lichaam - dezelfde symptomen oproept als de ziekte zelf. Hahnemann begon
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op dezelfde \vijze de \verking van andere stoffen te onderzoeken, \vaarbij hij geholpen
\Nerd door een groep van \vehvillende proefpersonen. Aangezien hij overtuigd \vas
geraakt van zijn eigen ideeën begon hij ook patiënten volgens dit principe te behandelen.
Hahnemann vervaardigde daarbij zelf zijn medicijnen~ zeer nauwkeurige, sterk verdunde
oplossingen. Dit bracht hem in conflict met lokale apothekers die in principe het
alleenrecht hadden op het maken en verstrekken van medicijnen. Hahnemann liet zich
\veinig subtiel uit over de apothekers die in zijn ogen corrupt, geldbelust en ondeskundig
\varen. Ook over de reguliere geneeskunde was de empiricus Hahnemann niet te spreken.
Hij was een fel tegenstander van het 'beproefde' aderlaten en het veelvuldig gebruik
van braak- en laxeermiddelen. Vooral omdat deze behandelingen alleen gebaseerd waren
op een théorie om zo kwade lichaamssappen af te scheiden. Aangezien de innerlijke
wetten van het menselijk lichaam naar zijn mening niet onderzocht konden worden, was
een kwantitatieve of gestandaardiseerde behandelmethode van ziektes ook niet aan de
orde. Elke patiënt moest een specifieke, op de persoon gerichte behandeling krijgen. De
ervaring van de arts was daarbij doorslaggevend.
Het jaar 1796 wordt algemeen gezien als het geboortetijdstip van de moderne
homeopathie. Hahnemann publiceerde toen namelijk een artikel in Hufelands bekende
medische Journa! waarin hij zijn Simi/e-principe uit de doeken deed. 4 Het woord
"homeopathie" zelf zou pas voor het eerst gebruikt worden in Hahnemanns meest
bekende werk, het Organon der rationellen Hei/kunde waarvan het eerste hoofdstuk
ook al in Hufelands tijdschrift verscheen.:' De vermaarde en invloedrijke arts Christoph
Wilhelm Hufeland (1762-1836) stond aanvankelijk welwillend tegenover Hahnemanns
theoriën en maakte graag plaats voor hem vrij in zijn eigen tijdschrift. Temeer omdat hij
net als Hahnemann van mening was dat de individuele kwaliteiten van een geneesheer
- intuitie, ervaring en 'genialiteit' - van groot belang waren bij het behandelen van
zieken. Na 1815 begaf de geneeskunde in Duitsland zich echter in een andere richting
dan Hahnemann voorstond. De academische, natuurwetenschappelijke geneeskunde
- zoals we die tegenwoordig kennen - kreeg de overhand boven de empirische
ervaringsgeneeskunde. Hahnemann kon zich met deze ontwikkeling in het geheel niet
identificeren en keerde zich nu tegen de gehele geneeskunde, waarbij hij nadruk begon
te leggen op de onverzoenlijke tegenstelling tussen de homeopathie en "allopathie".
Daardoor kwamen hij en zijn aanhangers steeds meer alleen te staan. Ook Hufeland zou
zich uiteindelijk aan het begin van de dertiger jaren uitspreken tegen de homeopathie. 6

Hahnemann in de Vaderlandsche Letteroefeningen
In het Mengelwerk van 1794 is al een eerste artikel van Hahnemann te vinden over een
scheikundige proef waarmee vastgesteld kon worden of er schadelijke stoffen in wijn
aanwezig waren. 7 Een echte indruk van het homeopathische werk van Hahnemann kregen
de lezers van de Letteroefeningen voor het eerst in 1802. In dat jaar verscheen namelijk
in het Mengelwerk een artikel over hem en zijn boekje Heihing und Verhütung des
Schar!achfiebers (Gotha 1801).8 Hahnemann beschreef daarin hoe men het Belladonnagif kon gebruiken om de scharlakenkoorts (roodvonk) te bestrijden. Hij baseerde zich
hierbij op zijn gelijkheidsprincipe zoals hij dat aan de hand van de malaria en Kinabast had beschreven. Een sterk verdund extract uit de bladeren van de Belladonna-plant
zorgde volgens hem voor dezelfde soort symptomen als roodvonk. 9 De anonieme auteur
van het artikel- uit de tekst zelfblijkt dat het een Nederlandse arts moet zijn - beschrijft
aan de hand van Hahnemanns boekje hoe men dit medicijn moet maken en het beste aan
de patiënt kan toedienen. En hoewel hij in een Duits tijdschrift had gelezen dat het middel
niet altijd werkte, raadde hij zijn collega's toch aan dit middel onbevooroordeeld te gaan
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beproeven aangezien het naar zijn mening ook geen schade zou kunnen berokkenen.
De gelijkheidstheorie wordt uitgebreider uit de doeken gedaan in het Organon
waarvan de eerste Nederlandse vertaling uit 1827 twee jaar later in de Letteroefeningen
besproken wordt. 10 Dat die vertaling zo laat verscheen, mag best opmerkelijk genoemd
worden. Zeker gezien het Nederlandse interesse voor de Duitse geneeskunde en de
grote hoeveelheden Duitstalige boeken die aan het begin van de negentiende eeuw in
het Nederlands vertaald werden. De mening van de recensent over dit "hoofdwerk voor
de Homöopathie" is voorzichtig kritisch. Nadat hij het Simile-principe heeft uitgelegd,
meent hij dat het Hahnemann niet ontbreekt aan voorbeelden waarvoor zijn systeem
opgaat. Het gaat hem echter te ver om het als algemeen geldend te beschouwen. De
beperking van Hahnemann om zich alleen op de zichtbare kenmerken te richten en niet
op de aard van de ziekte zelf, zou ook al het "wijsgeerig onderzoek" uit de geneeskunst
verbannen en haar volgens de recensent prijsgeven aan het grofste "empirismus".ll Ook
het gebruik van de zeer kleine doseringen die Hahnemann voorschrijft, zijn de recensent
een doorn in het oog. Deze hoeveelheden zouden volgens hem te klein te zijn om nog
enige werking te hebben, waardoor de arts een geschikt wapen in de strijd tegen de ziekte
uit handen wordt genomen. Als laatste kritiekpunt richt de recensent zich op de stijl
van Hahnemann: die is vermoeiend en niet aangenaam en de tekst is van teveel noten
voorzien. Een opmerking die overigens wel vaker door de Letteroefeningen-recensenten
werd gemaakt als er Duitse boeken besproken werden ...
Deze kritische houding over de homeopathische geneeswijze krijgt een vervolg
in de bespreking van Hahnemanns Geest der Homöopathische Genees/eer in 1834. 1:2
De vertaler van dit werk - de arts Schönfeld (1 792-1861) uit Winschoten, een fervent
aanhanger van de homeopathie die meer Duitstalige teksten over de homeopathie vertaalde
- wil met dit boek reageren op een satirisch stukje dat kort daarvoor in het Mengelwerk
was verschenen. 13 Het Mengelwerk-stukje zou volgens hem er namelijk weleens voor
kunnen zorgen dat geneeskundigen niet meer onbevooroordeeld de homeopathie zouden
onderzoeken. De recensent acht dit niet waarschijnlijk en laat duidelijk merken dat hij niet
echt overtuigd is van de beloofde wonderdadige werking van de homeopathie. 14 Het zou
niet overeenkomen met de rede en hij zou graag meer bewijzen voor de daadwerkelijke
werking ervan willen zien:
Tot dusverre vindt het overdreven stelsel van Hahnemann, en die hem in overdrevenheid nog voorbijstreven,
geen' steun. noch in Natuurkunde. noch in eene op dezelve steunende redelijke Ziekte- en Geneeskunde. [... ]
Intusschen geven wij gaarne de verzekering. tegen dit stelsel niet vooringenomen te zijn, maar daarom te meer
afdoende. op ondervinding en door rede gelouterde bewijzen te verlangen [... ]15

Ook de verwijzing van de recensent naar twee kritische Duitstalige boeken over de
homeopathie is in dit opzicht veelzeggend. 16 Een opvallend onderscheid wordt echter nog
wel door hem gemaakt: voor chronische ziekten acht hij de homeopathie niet ongeschikt,
maar voor de genezing van meer acute gevallen zijn voor een succesvol gebruik van
homeopathische middelen toch meer harde bewijzen nodig.

Meer kritiek op de homeopathie
In het satirische, spectatoriale Mengelwerk-stukje uit 1834 - de directe aanleiding voor
de hierboven besproken vertaling van Schönfeld - werd ook al de draak gestoken met
de sterk verdunde oplossingen als homeopathisch geneesmiddel. Dat bleef een dankbaar
gegeven voor de tegenstanders van Hahnemanns theorieën. De 'spectator' is in elk geval
niet onder de indruk van de zeer kleine doseringen werkzame stofwaarvan de homeopaten
gebruik maken. Hij beweert dan ook dat de grootste werking van de homeopathie juist
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uitgaat van het feit dat ze niets doet! De natuur gaat haar gang, de patient heeft vertrou\ven
in de behandeling en als hij een "~gepaste leefregel" in acht neemt, dan zouden er volgens
hem bij slepende ziektes \vonderen kunnen gebeuren. ]7
Als reactie op Schänfelds vertaling verscheen er een kritisch boek van de Nederlandse
arts Eekma dat in 1837 in het tijdschrift aan bod komt.l~ Hoewel de recensent niet echt
enthousiast is over de pennevrucht van Eekma, blijkt opnieu\v uit deze bespreking
dat de recensent geen voorstander is van de homeopathie. Hij vergelijkt het met een
nieuwigheidje - zoals het magnetisme eerder - waarover nu eenmaal een tijdlang veel
wordt gesproken. Wel ergert het hem blijkbaar.-.en met hem ook Eekma van wie het citaat
stamt - dat ~'reeds de eene lapdoos, voor de andere na uit Duitschland \vordt ontboden."19
Daarmee doelden ze op de verschillende geneeskundige ~~wonderstelsels"zoals die bij de
oosterburen werden uitgedacht. Eekma en de recensent laten ook niet na te vermelden,
dat er naar hun mening een tegenstelling is tussen ~'rede en gezond verstand" enerzijds
en de homeopathie aan de andere kant.
Het gebruik van de kleine doseringen \Nordt ook door de in Nederland wonende arts
Smith geridiculiseerd. 20 In een klein boekje bestrijdt hij kort de stellingen van Hahnemann
maar vermeldt daarbij niets nieuws volgens de recensent. Voor de wetenschappelijke arts
heeft deze uitgave dan ook niet veel \vaarde. Daarentegen zouden genees- en heelmeesters
op het platteland, die over niet zoveel boeken beschikken of weinig tijd hebben om te
lezen, wel op een gemakkelijke lnanier kennis kunnen maken met het homeopathisch
stelsel en zo voor afdwalingen behoed \vorden! Als afsluiting verklaart de recensent
hetzelfde standpunt in te nemen als Smith, wanneer die beweert geen goede reden te zien
om de homeopathie in te voeren:
[... ] n1en kan zich n1et de slotrede van den Heer Sn1ith vereenigen, "dat de hOlnöopathie geene leer is, welke
algen1een kan worden ingevoerd, on1dat derzelve noch op de rede, noch op ondervinding steunt."21

In het Mengelwerk van 1836 \vas er een artikel van de Nederlandse arts Bosman Tresling
over de hOlneopathie in Duitsland verschenen. 22 De auteur liet er al vanaf het begin geen
twijfel over bestaan dat hij weinig ziet in dit geneeskundig stelsel:
Onder alle deze stelsels [nieu\ve geneeskundige theorïen en leerstelsels, MS] \vordt er echter geen gevonden. tneer
tnet het gezond verstand en tnet de ervaring van alle eeu\ven strijdig, dan de zogenaamde Hon10eopathie. 23

Bosman Tresling meent dat de homeopathie dan ook snel haar ondergang tegemoet zal
gaan. Temeer omdat uit de praktijk slechts '"ongelukkige resultaten" zijn voortgekomen
die bevestigd zijn door officiele regeringsrapporten. Volgens Bosman Tresling zijn het
echter vooral de onderlinge twisten tussen de verschillende groeperingen binnen de
homeopathie die het publiek afkerig zouden maken van deze geneeskunst. Hij onderscheidt
binnen de homeopathische be\veging drie groepen. De eerste bestaat uit zogenaamde
'Hahnemannianen'~volgelingen van Hahnemann die op enkele kleine details na de leer
van de grote oprichter volgen zoals die in zijn Organon is vastgelegd. Het klein aantal
beoefenaren van deze partij meent dat de homeopathische geneeswijze in vrijwel alle
n1edische gevallen voldoet. De tweede groep - de ~'Insufficienten" zoals BOS111an Tresling
ze noelnt - erkennen de voortreffelijkheid van de homeopathie maar zijn van mening
dat men niet zonder de gevestigde genees\vijzes kan. Zij keren zich tegen het tot in het
uiterste verdunnen van de medicamenten, geloven niet in de krachtsvenneedering van de
artsenijen door krachtig schudden en verklaren Hahnemanns theorie. dat het overgrote
deel van alle ziekten door schurft is ontstaan. tot onzin. De derde groepering binnen
de homeopathie - de ~~Reformatoren" - \vil tenslotte de homeopathische genees\vijze
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verenigen met de inzichten van de reguliere geneeskunde. Zij erkennen volgens Bosman
Tresling het ongenoegzame van de Homeopathie. Hoewel de drie groeperingen overhoop
liggen met elkaar, zouden ze echter een gezamenlijk kenmerk hebben: hun dodelijke haat
tegen de rationele geneeskunde en de reguliere geneeskundigen.
Een jaar eerder was Schönfeld weer op het toneel verschenen, ditmaal met een
vertaling van een boek van de Duitse homeopathische arts Caspari. 24 Carl Gottlob
Caspari (1 798-1828) distantieerde zich aanvankelijk van de homeopathie, maar zou zich
later bekennen tot Hahnemanns gedachtengoed. 25 De recensent toont zich uiterst kritisch
en plaatst de nodige kanttekeningen bij de beweringen van Caspari en de toegevoegde
opmerkingen van Schönfeld. Zo bekritiseert hij de altijd snelle genezing die Caspari en
Schöngeld claimen bij het gebruik van homeopathische middelen. Daarbij verwijst hij
naar Hahnemann die zelf een tijdsduur van soms maanden en jaren nodig achtte voor de
genezing van bepaalde ziekten. Als Schönfeld beweert dat Hufeland niet onwelwillend
tegenover de homeopathie zou staan, haalt de recensent het Journal aan. Daarin zou
Hufeland namelijk zelfbeweerd hebben, dat hij geen waarde hecht aan de homeopathie en
verwacht dat het met deze geneeswijze een aflopende zaak is. Tenslotte wordt Schönfeld
nog een keer door de mangel gehaald als hij verhaalt van zijn eigen behandelmethodes
en de daaropvolgende gelukkige genezingen. Daaruit zou volgens de recensent de
oppervlakkigheid, onnauwkeurigheid en het volslagen gebrek aan wetenschappelijke
vorming van Schönfeld blijken.

Hufeland en de Vaderlandsche Letteroefeningen
De nadruk die zowel Schönfeld als de recensent op de mening van Hufeland over de
homeopathie leggen, is niet voor niets. Zoals gezegd behoorde Hufeland tot de meest
gewaardeerde en invloedrijke medici van Duitsland. Dat had niet alleen met zijn
illustere klantenkring te maken, maar vooral ook met zijn onnavolgbare ijver waarmee
hij zich inzette voor de geneeskunde in het algemeen. 26 Zijn bekendheid tot ver over
de landsgrenzen dankt hij echter vooral aan het vermaarde Journal der practischen
Arzne.ykunde und Wundarzneykunst dat hij in 1795 oprichtte. In de medische recensies
en artikelen in de Letteroefeningen komt men zijn naam veelvuldig tegen; niet alleen
worden er een aardig aantal van zijn eigen boeken besproken, maar ook in andere
geneeskundige boekbesprekingen wordt hij regelmatig genoemd. In het Mengelwerk
echter kon men nog het vaakst teksten van zijn hand aantreffen. Bijna dertig artikelen
van (en een enkele over) hem zijn daarin opgenomen. De boeken en artikelen van
Hufeland worden daarnaast ook bijna allemaal zondermeer positief gewaardeerd. Het
lijkt er dan ook sterk op dat de Letteroefeningen-recensenten Hufeland als leidraad
hebben genomen voor hun medische standpunten en hem als dè autoriteit op medisch
gebied beschouwden. Die waardering voor hem komt vooral voort uit de voorzichtige en
onpartijdige houding die de eclecticus Hufeland aannam. Hij wilde zich niet binden aan
de vele systemen of modieuze geneeswijzes van zijn tijd, maar baseerde zich liever op
de praktijk en empirie. 27 Hoezeer de mening van Hufeland hier te lande telde, blijkt wel
uit de houding van de Nederlandse geneeskundigen ten opzichte van het magnetisme. De
aanvankelijke scepsis voor deze nieuwe behandelmethode veranderde pas in een meer
onbevooroordeelde houding nadat Hufeland (en ook C.A.F. Kluge) - na aanvankelijk ook
weinig heil te hebben gezien in het magnetisme/somnanbulisme - zich ineens hierover
positief uitlieten. 28
Aangezien de mening van Hufeland blijkbaar van belang was voor de Letteroefeningen,
zou het niet mogen verbazen dat zijn ook daadwerkelijk gewijzigde opvatting aan het
begin van de dertiger jaren ten opzichte van de homeopathie, in het tijdschrift gebruikt
werd als een belangrijk tegenargument. Als de homeopaten zich vervolgens keren tegen

MEDEDELINGEll/ ~ÄN DE STJCHT/;,,,'G JACOB CAMPO ~rEYERMAV 29

(2006), 1

53

Hufeland nadat hij de homeopathische genees\vijze bekritiseerd heeft, \vordt óók dat hen
in Nederland vef\veten:
Ieder. die het waagt, zich ook maar van verre tegen de Homeopathie te verklaren, wordt met de hatelijkste
benamingen bestempeld. [... ] Tot voorbeeld kan Hufeland strekken. Want niettegenstaande deze met
ongemeene zachtheid zich over hunne personen en schriften heeft uitgelaten, en om des vredes wille hun
waarschijnlijk meer heeft toegegeven dan hij eigenlijk \vel \vaarlijk meende. hebben zij hem met ondank
betaald. [... ] [Homeopaten als Hering. Stapf en Griesseling. MS] hebben tegen de grooten man op ontelbare
plaatsen hunner \verken den schandelijksten laster uitgebraakt.~q

Geen belangstelling meer voor de homeopathie
Naast de bespreking van Eekma's boek waren in jaargang 1837 nog drie recensies van
homeopathische boekjes opgenomen. Aan de reactie van de recensent is echter duidelijk
te merken dat hij inmiddels wel genoeg heeft van de homeopathie. In de eerste 3Ü en
derde bespreking 3l wordt weinig over de nieuwe leer gezegd, maar in de tweede recensie
- een uiteenzetting over de homeopathie van Schänfeld en diens collega Bleekrode 32
- geeft hij aan het lezen van homeopathische boeken eigenlijk een soort tijdverspilling
te beschouwen:
De beschouwing van Dr. Bleekrode en de verdediging der Homoeopathie door Or. Schänfeld bevatten niets, dan
hetgeen reeds zóó dikwijls en tot vervelens toe gezegd is. dat Ree .. na het nuttigen van deze Hahnemannsche
of Homoeopathische geregten, zich het gezegde van Borger herinnerde, in diens overschoone Voorrede tot de
Verhandeling over het lv!)'sticismus, \vien het verdroot zoo veel tijd aan Kantiaanschen, Fichtiaanschen en
Schellingiaanschen naklap te hebben moeten besteden, daar zulk een arbeid wel iets had van tot eenen maaltijd
te moeten terugkeeren, van waar men meer dan verzadigd was heengegaan. 33

Na 1840 is de homeopathie geen belangrijk onderwerp meer in de Letteroefeningen.
Slechts heel sporadisch komt het thema nog een keer ter sprake. Zoals in jaargang 1867
als er een tweetal korte recensies van boeken met betrekking tot de homeopathie in het
tijdschrift is opgenomen. Het eerste besproken boekje betreft een (slechte) vertaling
van een open brief van een Engelse arts. 34 Vanwege zijn homepathische ideeën was hij
ontslagen uit het ziekenhuis waar hij werkte, en via deze brief probeert hij zijn gelijk te
halen. De recensent hecht weinig waarde aan het boekje 0 mdat niet-geneeskundigen
niets te weten komen over het wezen van de homeopathie, en voor geneeskundige lezers
heeft het geen enkele wetenschappelijke waarde omdat de arts alleen verzekert dat hij
zijn patienten heeft weten te genezen, maar geen methode of gebruikte geneesmiddelen
vermeldt.
De recensent gaat vervolgens verder met de Kleine Homoöpathische Gids, die het
eveneens moet ontgelden. 35 Het boekje bevat volgens de recensent geen bruikbare kennis
voor geneeskundigen. Daarnaast is het zelfs gevaarlijk voor niet-geneeskundigen, omdat
die wellicht door de vermelding van allerlei homeopathische geneesmiddelen verleid
zouden kunnen worden om zelf - in geval van ziekte - als arts te kunnen gaan optreden.
Volgens de recensent is de belangrijkste reden voor de uitgave van dit boekje het verkopen
van homeopathische middelen via de apotheek die hierin vermeld staat!
Dat er in het tijdschrift na 1840 weinig meer te lezen valt over de homeopathie is geen
toeval. Ondanks dat er in de jaren vijftig nog wel pogingen zijn gedaan om de homeopathie
te bevorderen, is er pas na 1880 sprake van een echte doorbraak in Nederland. 36 Niet alleen
organiseerden de Nederlandse homeopaten zich toen landelijk, maar aan het eind van de
negentiende eeuw nam ook het aantal praktizerende homeopathische artsen geleidelijk
aan toe. 37 Gezien het tijdstip viel deze ontwikkeling echter buiten het bestekvan de
Letteroe.feningen die toen al was opgeheven.
In de recensies en artikelen die in de Letteroe.feningen geplaatst zijn, krijgt de
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homeopathie over het geheel genomen geen al te warm onthaal. Dit past in het algemene
beeld dat de homeopathie aan het begin van de negentiende eeuw weinig steun wist te
verwerven in Nederland. Elders is er op gewezen dat het in Nederland vooral ontbrak
aan een invloedrijke en charismatische geneesheer die de homeopathie - met behulp van
de hogere kringen - aan een meer respectabele status had kunnen helpen. Hetgeen wel
in het buitenland was gebeurd. 38 Het voornaamste bezwaar dat de recensenten van de
Letteroefeningen en andere critici hebben tegen de homeopathie, bestaat daarin dat de
homeopathie naar hun mening niet overeen te brengen valt met de rede en niet op een
wetenschappelijke basis gestoeld is. Bijkomende argumenten tegen de homeopathie zijn
de onderlinge twisten tussen de verschillende homeopathische groepen en de felle toon
waarop (vooral in Duitsland) de aanhangers van de homeopathie zich afzetten tegen de
reguliere geneeskunde. Tenslotte zou ook nog eens de grote waardering voor Hufeland,
die zich uiteindelijk keerde tegen de homeopathie, van belang kunnen zijn geweest voor
de Letteroefeningen-recensenten bij het innemen van een standpunt ten opzichte van de
homeopathie.

Noten
1. Voor de Vaderlandsche Letteroefeningen. die halverwege 1760 voor het eerst verschenen, zie J. Hartog, Uit
het leven van een tijdschrift, in: De Gids, 1877 (41), dl. 2, 444-506.
2. Uit een aantal medische recensies valt op te maken dat die ook geschreven werden door medici. Zo maakt
de recensent enkele malen een verwijzing naar zijn mede-geneeskundigen of spreekt hij over "onze kunst"
met betrekking tot de geneeskunde. Zie bijvoorbeeld: Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1808/1,
p. 629 en Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1815/1, p. 60.
3. Het betrof de vertaling van de tweede druk van A treatise on Materia Medica van Wi1liam Cullen dat in 1789
was uitgegeven. Zie: I.M. Cook: Samuel Hahnemann. Biografie van de grondlegger van de Homeopathie.
Alkmaar 1992, p. 72.
4. Het artikel verscheen onder de titel Versuch, über ein neues Prinzip ZUl' Auffinding der Heilkräfte der
Arzneysubstanzen, nebst einigen Blicken al~fdie bisherigen in Hufelands Journal der practischen Arzn(vkunde
und WzlndarzneJ'kunst van 1796.
5. De oorspronkelijke, eerste uitgave van het Organon verscheen in 1810. Nieuwe, verbeterde uitgaves
verschenen gedurende Hahnemanns leven onder de titel Organon der Hei/kunst in 1818, 1824, 1829 en 1833.
Zie: E. Gurtl: Christian Friedrich Samuel Hahnemann. In: Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig 1879.
Bd. 10, (p. 374-378) p. 376.
6. Zie: Claudia Wiesemann: Reform, Revolution, Homöopathie? Samuel Hahnenlann und die Medizin seiner
Zeit im T-Viderstreit von Praxis und Wissenschaft. In: Sigrid Heinze (Hrsg.): Hornöopathie 1796-1996. Eine
Hei/kunde und ihre Geschichte. Berlijn 1996, (p. 27-40) p. 36/37.
7. Ophelderende aanmerkingen over de nieuwe ltyn-proeve, benevens de bereiding van een versterkt proefvocht,
(Liquor probatorius fortiOl:). Door den Heer Hahnenlann. Zie: Algemene Vaderlandsche Letteroefeningen
1794/2. p. 491-495. Dit artikel was eerder verschenen in de Chemische Annalen (uitgegeven door L. Crell) van
1794. Zie ook: Cook, Hahnemann, p. 62.
8. Een specifiek middel ter voorkoming en genezing der roodvonk ofscharlakenkoorts, onlangs gemeen gemaakt
door den Heer Samuel Hahnemann. In: Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen 1802/2, p. 55-60.
9. Belladonna (Atropa Belladonna) is beter bekend als Wolfskers, een plantesoort uit de Nachtschadefamilie.
Zie: L.C.M. Röst (red.): Grote WinkIer Prins. Amsterdam/Antwerpen 1993, (dee125) p.84.
10. S. Hahnemann: Organon der Geneeskunde. Door Samuel Hahnemann. Naar de derde verbeterde Uitgave.
Gebroeders Diederichs, Amsterdam 1827. Bespreking in: Vaderlandsche Letteroefeningen 1829/1, p. 656660.
11. Vaderlandsche Letteroefeningen 1829/1, p. 659.
12. S. Hahnemann: Geest der Homöopathische Geneesleer van D,: S. Hahnemann. Uit het Hoogduitsch vertaald
door J.FP Schönfeld, MD. H.V. Huisingh, Winschoten 1834. Bespreking in: Vaderlandsche Letteroefeningen
1834/1, p. 591-595.
13. De Homöopathische Geneeswijze. In: Vaderlandsche Letteroefeningen 1834/2, p. 120-126.
14. Omdat de besprekingen in de Vaderlandsche Letteroefeningen over het algemeen anoniem waren, is
niet op te maken of steeds dezelfde recensent aan het woord is. Het is zeer zeker mogelijk dat de medische
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15. f(J(lerlcmd\che Lerteroeleningen 1834/ I. p. 5Y3-594.
16. De recensent \en\ijst naar Der zmsterbfichen Sarrheit Samuefis Hahnemanni (Hamburg 1833) \'an F.A.
Simon en naar Die Humöopathie eine Irrlehre. nach den eigenen Geständnissen der homöopathischen Aerzte
(Berlijn 1833) \'an \V. Kramer.
17. De Homoöpathische Genees\\'ijze. In: f'aderlwzd\che Lerteroefeningen 1834 2. p. 125/126.
18. B. Eekma: De rationeel-empirische Genees\\'ijze in de Geneeskunst \'erdedigd tegen DJ: JFP Schö/?leld.
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Eekma. ,\ID. enz. te Hoogezand. C .M. van Bolhuis Hoitsema. Groningen 1836. Recensie in: f(lderlcm(Ache
Lerteroefeningen 1837/1. p. 198-202.
19. Vaderlands'd7e Lerteroefeningen 183 7i1. p. 198.
20. A. Smith: Bedenkingen tegen de Homöopathie. bene\'ens eene beknopte Schets dier Lee/: door A. Smit!z.
DJ: in de Genees- en fi'roedklmde, te Beerta. H.V. Huisingh. \VTinschoten 1834. Het boek \\'ordt besproken in:
f(lderlcmds'che Letteroefe. 7ingen 1835/ I. p. 420-422.
21. félderlandsche Lerteroefeningen 1835/1. p. 421.
22. J. Bosman Tresling: Jets aangaande den tegemroordigen toestand der Homeopathie in Duitschland
(Aledegedeeld door J Bosman Tresling. practiserend Geneesheer te TYinschoten) In: Vaderlands'd7e
Letteroefeningen 1836/2. p. 697-70 I en p. 739-742.
23. rélderlandsche Letteroefeningen 1836/2. p. 697/698.
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Winschoten 1835. Bespreking in: T~(lderlandsche Letteroefeningen 1835/'1. p. 373-378 en p. 415-420.
25. Zie: Christian Lucae: Homöopathie an deutschsprachigen lJniversitäten Die Bestrebungen zu ihrer
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Pruisische koning Friedrich Wilhelm III en zijn echtgenote koningin Luise. Zie: Markwart Michler: Christoph
TYilhelm Hufeland. In: lvTeue Deutsche Biographie. Berlijn 1974. Bd 10. (p. 1-7) p. 2/3.
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onder de indruk \i'an zijn bevindingen "daar de onpartijdige man er zich in 't geheel niet aan stoort. of zijne
grondstellingen en regelen in een of ander heerschend leerstelsel passen. niet schrijvende dan hetgene hij door
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duitsche vertaling vertaald door Ga. JaspelT P. Andrea Menger, Barneveld 1867. De recensie van dit boekje
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35. Dr. Brückner: Kleine homoöpathische gids, bevattende de noodige aanlvijzingen in gewone ziekten, door
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Comprise. not cOl?f!ict. The introduction of homoeopathy into the ;Vetherlands in the nineteenth century. In:
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Van Cousheda tot Bliktri
ANDRÉ

HANou

In de lange, decennia durende discussie over herkomst en betekenis van het beroemde
to blictri (bliktri) heeft onlangs Myriam Everard een boeiende bijdrage geleverd. In haar
'Spraken Wolff en Deken Hongaars? To blictri, Wollstonecraft en andere raadsels in de
Wolff-en Dekenstudie'l stelt zij, na constatering dat "bliktri" in het Hongaars vanaf begin
achttiende eeuw 'gebazel' betekent, definitief vast dat de eerste traceerbare bron van dit
woord of begrip is: een plaats uit John Tolands Christianity not mysterious (1696).
Ik geef de lezer de tekst van Toland, omdat die plaats in de blictri-discussie zelden
volledig of anders onjuist geciteerd wordt. In de facsimile-reprint door Günter Gawlick
(Stuttgart-Bad Cannstatt 1964) luidt zij (p. 133):
No\v since by Revelation Men are not endu'd with any new Faculties. it follov~'s that God should lose his end
in speaking to them, if what he said did not agree with their con1mon Notions. Could that Person justly value
hitnself upon being \\'iser than his Neighbours, who having infallible Assurance that something call'd Blictri
had a Being in Nature. in the mean time kne\v not what this Blictri was? And seeing the Case stands really thus,
all faith or Pers\vasion must necessarily consist of two Parts. Knowledg[e] and Assent.

Het wezen genoemd Blictri is dus iets onbegrijpelijks, tenminste voor anderen; misschien
een fantoom. Een zinloos iets. Abacadabra.
Het is \vaarschijnlijk dat zowel Hongaren als Toland teruggrijpen op een ouder
voorkomen van blictri in de taalfilosofie. 2 Dit is evenwel niet Everards probleem. Zij stelt
de passage uit de Sara Burgerhart aan de orde, \vaarin de lichtmis R. tot een vriend zegt,
met betrekking tot de manier waarop R. zich echt tot Sara aangetrokken voelt: "doch dit
is to Bliktri voor u" (brief 116). In de editie-Buijnsters werd in het commentaar ten slotte
opgemerkt: "Resteert nog de vraag hoe Wolff en Deken aan de uitdrukking gekomen
kunnen zijn". Everard zegt dat Wolff en Deken tenminste Toland gekend kunnen hebben
uit bepaalde werken van Weyerman, die waarschijnlijk in hun bibliotheek aanwezig waren
(p. 143). En wat het bliktri zelf betreft? Zij meent dat Toland-herkomst waarschijnlijk is,
maar niet bewijsbaar:
Dat WolfT en Deken het bliktri-woord aan Toland zouden hebben ontleend, kan vooralsnog niet nader gestaafd
\vorden. Althans. niet direct. dat is: niet door een bewezen kennis hunnerzijds van Tolands werk. Maar indirect
is die ontlening nog \vel degelijk wat aannemelijker te n1aken. Leggen we namelijk het drietal bliktri-plaatsen
naast elkaar waarvan \ve inmiddels weet hebben - behalve in de Sara Burgerhart (1782) ook in het Geschrift
eener bejaarde vrou\v (1802) en eerder al in Wolfts Brieven van Constantia Paulina Dortsma (1776) - dan is de
deïstische klank die Toland het woord 'bliktri . heeft meegegeven goed hoorbaar. (p. 143).

De resterende vraag is dus: is het aantoonbaar dat Wolff en Deken Toland zelf gelezen hebben,
en (dus) het bliktri niet aan andere auteurs ontleend hebben? Een positiefantwoord is misschien
ook om cultuurhistorische redenen van breder belang.
Hier is het tijdschrift De GJ)'zaard interessant. Het auteurschap van een aantal
nummers van dat blad wordt sinds jaar en dag aan Wolff toegeschreven. Daaronder de
nummers 81 en 85. 3 In nr. 81 van 13 januari 1769 schrijft E.W., dus Elisabeth Wolff:
Ik ken de principes van een Philosophe sans souci; ik heb d' Argens met opmerking gelezen~ ik ken veele
stukken in dien sn1aak van de grootste Dichters van Europa. De schriften van Toland en Bolingbroke zijn mij
bekend, en oneindig meer van dien aart~ dog ik heb in die allen menen te ontdekken. dat de deïstery inderdaad
alle banden verscheurt [... ]. (p. 227)
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Hier zegt WoltTmet zoveel \voorden Toland gelezen te hebben. Ofmoeten \\'e die "E.W."
nog steeds als fictie beschou\ven? Dat is mij \\'at te sterk!
In nummer 83 van 27 januari, e\'eneens aan Wolfftoegeschre\'en, laat deze een dame
zeggen over een libertijnse petit-maître:
Ik kan \\'el toestaan dat h y' my une Bisarre noen1t, en zegt dat ik geen gout heb. Ik heb 'er niets tegen dat h y' my
onderregt. hoe ik myn Sac moet opschikken zonder hem te kreuken: maar ik zal niet toestaan dat h y' my myn
bybel onfutzelt. om my een Toland ofWoolston in de hand te stoppen. (p. 245)

Kortom, het lijkt mij te mogen stellen dat het bliktri uit de Sara berust op de eigen
Toland-Iectuur van de schrijfsters. Aan het kleine tiental plaatsen in de Nederlandse taal
dat inmiddels bekend is als een opmerking over bliktri bevattend, kan ik er overigens
nog één toevoegen. In Pieter Poeraets Vervolg van gedichten: ofte schilderyen, printen,
enz. enz. op Willem Deurhof en de zynen~ uit de leere en eere verdedight [... ]. (Utrecht
1733) \vordt in verband met de deïstische opvattingen van Deurhof en in de Philopater
gesproken over "het schoolse woord van bliktri". Dat laat ik verder daar.
Ik trofnog een ander probleem dat verwantschap vertoont met bliktri. Een andere ook
hier gelezen deïst is Anthony Collins (1676-1729). Zijn eerste \verk: An EssaJ' concerning
the Use ofReason (1 707). Daarin gaat hij in op het eerder genoemde \verk van Toland. In
relatie tot het probleelll van het geldig zijn van het begrip God bij één individu als tevens
geldig voor anderen, dan wel als een bliktri (mijn invulling), argumenteert Collins dat
een blinde, \vanneer hem verteld wordt dat zijn gezicht rood is, dit "understands no more
than ifhe was told his Face was Cousheda".
Je kunt een blinde dus van alles wijsmaken over God, een blictri. Het blijft Cousheda.
Een onbegrijpelijk woord waarvan de inhoud niets betekent. Het zou me niet verbazen
als geleidelijk aan dit begrip Cousheda ook in de Nederlandse letteren zou opduiken.
Trouwens, nu ik geleidelijk aan steeds meer exotische termen zie opduiken in deze
epistemologische atmosfeer en in dit taalfilosofische debat over de werkelijks\vaarde van
namen en begrippen, wil ik graag wijzen op nóg een mijns inziens belangrijke passage.
Waar heeft Collins namelijk zijn bliktrische Cousheda vandaan? Ik denk: van John
Locke. Deze schrijft in zijn EssaJ' concerning human understanding (1689):
For I beseech your lordship to consider, whether in your way of arguing, by naming them, Peter, James, and
John, names familiar to us, as appropriated to individuals of the species man, your lordship does not first
suppose them men, and then very safely ask, whether they be not all true and real men? But if I should ask your
lordship, whether Weweena, Chuckery, and Cousheda, \vere true and real men or no? Your lordship would not
be able to tell me, till, I having pointed out to your lordship the individuals called by those names, your lordship
by examining whether they had in them those sensible qualities which your lordship has combined into that
complex idea to which you give the specific name man, determined them alL or some ofthem, to be the species
which you call man, and so to be true and real man; which when your lordship has determined, it is plain you
did it by that which is only the nominal essence, as not kno\ving the realone. But your lordship farther asks,
'What is it makes Peter, James, and John real men? Is it the attributing the general name to them? No, certainly;
but that the true and real essence of a man is in every one of them.'

Bliktri, Cousheda, Weweena, Chuckery. Het lijkt wel of we zijn beland in een imaginair
reisverhaal. Dat is misschien niet eens vreemd. Ook daar gaat de discussie vaak over de
waarde van namen, woorden en begrippen, en hebben de exotische namen niet zelden een
zware symbolische lading. Vaak zijn die verhalen deïstisch van aard, handelend over de
vraag welke god welke \vereld schept of bezielt. Is het voorkomen van bliktri misschien
altijd verbonden gebleven met een deïstische atmosfeer?
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Noten
1. Myriam Everard, 'Spraken Wolff en Deken Hongaars? To blictri, Wollstonecraft en andere raadsels in de
Wolff- en Dekenstudie " in: Onbreekbare burgerharten. De historie van Betje WoljJ en Aagje Deken, red. Peter
Altena en Myriam Everard. Nijmegen, Vantilt, 2004, Mededelingen Jacob Campo Weyerman 2004 (3), p.
141-151.
2. Zie E. Bekker, wed. ds. Wolff en A. Deken, Historie van mejuffrou~' Sara Burgerhart, ed. P.J. Buijnsters.
Den Haag 1980, p. 490-491; Everard (zie n. 1), p. 141; en vooral Ineke Sluiter, 'To bliktri " in: Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 102 (1986), p. 207-212.
3. Vgl. P.J. Buijnsters, Bibliografie der geschriften van en over Betje WolfJ en Aagje Deken. Utrecht 1979, p.
50-52.
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Recensieartikelen
o.

van ~larion, Heldinnen brieven. Ovidius' Heroides in JVederland. Nijmegen,
\rantilt, 2005. ISBN 90 77503 41 2.409 blz. € 24,90.

Nadat de obscuur ge\vorden heroïde door M.A. Schenkeveld - van der Dussen in Met
en ~onder lazllt'erkrans (1997) opnieu\v als een óók binnen ons taalgebied door vrou\ven
vohvaardig beoefende dichtsoort is opgevoerd, kan men nu na deze voortreffelijke
studie absoluut niet meer om dit fenomeen heen. Van Marion heeft maar liefst ruim
600 Neolatijnse en Nederlandstalige heldinnenbrieven \veten te achterhalen van meer
dan 140 dichtende vrou\ven en mannen (verhouding 1: 10), die allen meer of minder
uitvoerig aan bod komen. Vanaf Hero aan Leander (1412) van Dirc Potter t/m Creta
ad loven1 (1669, Kreta aan Jupiter) van Petrus Francius, van Govert Bidloo's Brieven
der gelnartelde apostelen (1675) t/m Ahnan~or [ ... J aan Zoraide (1815) van Maria van
Zuylekom. van Hendrik Tollens' Heloï~e aan Abélard (ca 1815) tot aan de Galante brief'
l'an de Keizer van China aan Koningin Victoria \'an Engeland (1859) van Willem van
Zeggelen. Het gaat om een corpus van (ook recente, t\vintigste-eeuwse) vertalingen van
Ovidius' Heroides (adaptaties in het Nederlands, be\verkingen voor een contemporain
publiek), ant\voordbrieven aan personen uit de (originele) Heroides, variaties op Ovidius
alsmede om nieu\ve brieven met nieuwe fictieve auteurs, waarop ook weer lustig wordt
gevarieerd en aan \vie nieuwe antwoorden worden gegeven. Van oudtestamentische
figuren en heiligen uit de eerste eeuwen van onze H'esterse jaartelling tot en met een
vloed van personen uit een gedeeld (vaderlands) verleden ofuit de actualiteit (zoals Jean
Calas, NB onder de J).
Van Marion definieert de heldinnenbrief als "een fictieve brief in het Latijn of in
de moedertaal met kenmerken van een elegie, gedicht vanuit het perspectief van een
bekend literair of historisch personage (vlm) dat zich op een kritiek moment in het
leven richt tot een geliefde of vertrou\veling om hem of haar van iets te overtuigen"
(p. 17). Juist het argumentatieve betoogkarakter blijkt de heldinnenbrief eeuwenlang tot
drager bij uitstek van morele, godsdienstige of politieke opvattingen te hebben gemaakt.
Eind achttiende eeuw spelen (ook) heldinnenbrieven een rol in het implementeren van
nieuwe opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid, met de nadruk echter op de
'vrouwelijke natuur'.
Een hoofdstuk over Ovidius' Heroides, oorsprong van alle latere heldinnenbrieven
(sinds de negentiende eeu\v de vakterm, óók voor twee titelhelden, nogal eens onjuist
"heldenbrief' genoemd) opent de studie. Gevolgd door een met een beschrijving en analyse
van de oudste Nederlandstalige: Potters briefuit 1412, over de Antwerpse rederijkerskamer
met Comelis van Ghistele als kern (1553-1609, ook heroides om te zingen!) en over
de Leidse universitaire traditie (1586-1603, met een wending naar nieuwe historische
personages). Hooft (1602) en tijdgenoten, Caspar Barlaeus (1629, met een nieu\ve
formule om feiten en fictie te mengen), en Vondel (1642, heilige heldinnen) worden
in afzonderlijke hoofdstukken beschreven, geanalyseerd en in hun context geplaatst.
Een beschouwing over dichtgenootschappen (1750-1800) besluit de studie: deze
gezelschappen bleken een ware hausse aan heldinnenbrieven te hebben opgeleverd, mèt
bovendien daarbinnen en daarbuiten een (tijdelijk) ovef\vicht aan vrou\velijke auteurs.
Daarna gaat het bergaf\vaarts: Bilderdijk doet de deur dicht.
Van Marions boek rekent af met eerdere vooronderstellingen dat de heldinnenbrief in
ons taalgebied pas laat op gang zou zijn gekolnen (juist vroeg: 1412), dat het voornamelijk
het \verk van Neolatijnse auteurs is ge\veest (juist dichters in de volkstaal dragen het
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genre), en dat ná Vondel een grote stilte viel. Het is een uitstekend gedocumenteerd,
aangenaam prikkelend en mooi onderkoeld geschreven boek over een belangwekkend
gebleken literair genre. Alle brieven met vindplaatsen zijn in een afzonderlijke lijst
opgenomen (p. 362-381). Het corpus is óók via www.dbnl.org ofvia www.let.leidenuniv.
nl/Dutch/Heroides.html op jaar, auteur èn op personage te doorzoeken. Nog steeds worden
nieuwe teksten toegevoegd; een ieder wordt uitgenodigd eigen vondsten te melden.
W.R.D.

VAN OOSTRUM

w.

Ruberg, Conventionele correspondentie. Briefcultuur van de Nederlandse elite,
1770-1850. Nijmegen, Vantilt, 2005. ISBN 90 77503 42 O. Geïll. 297 blz. € 22,50.

Rubergs bronnenmateriaal bestaat uit 2300 brieven in de privésfeer uit de familiearchieven
van Hubrechts, Hora Siccama, Van Schinne (hogere burgerij, protestant), De Constant
Rebecque (adel, protestant) en Van Lanschot (hogere burgerij, katholiek). De
correspondenten zijn opgenomen in een deelstamboom. Brieven tussen (groot-)ouders
en hun kinderen, tussen tantes / ooms en neven / nichten, tussen zusters en broers, en
correspondentie gericht tot de respectieve kennissenkring. Circa 900 stuks zijn als
gelegenheidsbrieven te karakteriseren, waaraan een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd.
Uit het boek blijkt dat Ruberg deze mer à boire met genoegen heeft geconsumeerd.
Ze onderzocht wie er meer schreven: vrouwen of mannen, d.w.z., van wie er meer is
bewáárd (mannen), in welke taal de correspondenten zich aan wie uitdrukten: Nederlands,
Frans, Latijn of anders (vooral Nederlands, met in de negentiende eeuw een zichtbare
verdwijning van het Frans). Deze gegevens zijn uitgesplitst naar familie, tijdvak en sekse
en ook terug te vinden in overzichtelijke tabellen. Drie hoofdstukken over dagelijkse
correspondentie, kinderbrieven en die van adolescenten vormen de hoofdmoot. Doel was
achterhalen of er een correlatie bestaat tussen enerzijds de brieven uit instructieboeken en
kritiek op de briefstijl in contemporaine periodieken en anderzijds de praktijk van deze
families, en ofzichtbaar is dat brieven van en voor jeugdige afzenders c.q. ontvangers een
functie hebben binnen het socialisatieproces van zowel de stand als de sekse waartoe men
behoort (kinderen niet, adolescenten soms wel, maar te weinig voor stellige conclusies
lijkt me). Ruberg stelt dat het haar niet primair om de inhoud van correspondentie als
bron gaat. Uit brieven wil ze destilleren welke technische (ook zaken als pennen en
papier) en sociale vaardigheden via dit medium worden aangeleerd (dus toch 'inhoud').
Daartoe vergelijkt ze 69 instructieboeken en contemporaine exempla van 'hoe hoort het
eigenlijk?' (allen ook in de uitvoerige bibliografie). Dat lijkt mij een wonderlijke keuze
en ik verbaas me over haar verbazing dat ze deze lectuur niet aantreft bij de vijf families
in kwestie. Want uiteraard vindt dergelijke kennisoverdracht dáár en familie plaats. "Wie
las deze etiquette- en brievenboeken dan wèl?", vraagt ze. "Wellicht bevinden die lezers
zich onder de lagere klassen, die adviesliteratuur gebruikten om op de sociale ladder te
stijgen" (p. 241), iets dat ze vóór haar onderzoek had moeten beantwoorden. Het roept
vragen op als iemand onderzoek doet naar de sociale klasse waartoe de vijf families in
kwestie behoorden en niet adequaat toegerust blijkt.
De auteur stelt dat haar boek "nadrukkelijk een historische studie van brieven, geen
literaire of literair-historische" studie is (p. 18). Verwarrend is echter dat ze wel gebruik
maakt van literaire teksten, poëtica, retorica en van gevolgtrekkingen van literairhistorische onderzoekers. Zorgelijk is als ze literair-historische teksten en begrippen
niet alleen 'letterlijk' neemt (en uit hun context licht), maar ook uitspraken uit 1770
rustig op één lijn stelt met die uit 1840. Ook plaatst ze te weinig vraagtekens bij het
'waarom' van in de loop van de decennia geformuleerde sociale en morele voorschriften,
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onderkent soms een satirisch oogmerk niet (A. Fokke Simonsz.) of gaat te makkelijk
voorbij aan puur disciplinerende maatregelen (verbod op gebruik "'ik", door de auteur
uitgelegd als "een verbod op egocentrisme"~ zichzelf op de achtergrond plaatsen in
condoléancebrieven lijkt me trou\vens van een andere orde en gerelateerd aan' ge\vone'
regels van wellevendheid, p. 222).
Voor een verklaring over "natuurlijkheid" in het schrijven vef\Vij st ze naar voorschriften
over "natuurlijke toneelkarakters ' (boek 1. Jansen over renaissancistische Decorun1),
tef\Vijl ze zelf slechts op zoek is naar de opvatting van de briefschrijver hierover. Was het
niet interessanter te zien of door verschillende literair-historici gepresenteerde conclusies
overeenkomen met haar bevindingen? Het is een gemiste kans om wèl over 'huiselijkheid'
te spreken maar geen relatie te leggen met de dissertatie van E. Krol hierover: zijn
mannelijke correspondenten net als hun mannelijke tijdgenoten-dichters in dit kader te
plaatsen? Soms staan er curieuze gevolgtrekkingen. Na 1840 zou het algemene belang
van retorica afnemen, want "mede onder invloed van romantische ideeën kwamen de
persoonlijke en individuele aspecten van taalgebruik centraal te staan" (26). Het einde
der achttiende en de eerste helft der negentiende eeuw kenmerken zich door "de opkomst
van een privé-sfeer en van het individu" (p. 238). Zonder de vijffamilies binnen 'de elite'
te hebben geplaatst lijkt het mij tamelijk overmoedig op basis van deze selectie stellige
conclusies over 'de elite' te trekken. Ik wacht met spanning op een ruimere keuze uit
deze interessante collectie, waarin alle onderlinge relaties en familieverhoudingen op
het moment van schrijven c.q. ontvangen van brieven echt kunnen worden vergeleken in
hun historische context.
W.R.D.

VAN OOSTRUM

C.J.C.W.H. Arnold en M.A.M. Franken, J.H. Gunning 1768-1853. Uit het bewogen
leven van een ondernemer, papierfabrikant en maire van Apeldoorn, Utrecht, Matrijs,
2005, ISBN 90 5345 278 8, 216 blz. € 24,95.
'n Naar mannetje, die Gunning. Het boek ziet er prachtig uit; dat mag ook wel als je het
lijstje subsidiegevers bekijkt. Zo wordt op elke even pagina het gezicht van Johannes
Hermanus Gunning afgedrukt, een fragment van een portret van C. van Cuylenburg. Na
twintig bladzijden lectuur vergeet je Gunnings tronie niet meer.
De biografie over de papierfabrikant en burgemeester Gunning was een klus waaraan
de Apeldoornse rector Arnold zich had gezet, maar zijn overlijden in 1999 verhinderde
de voltooiing ervan. Die ongemakkelijke taak nam zijn "kameraad en collega" Martien
Franken over. Niet gemakkelijk, omdat het beeld dat Arnold over de gebiografeerde
handelaar en bestuurder had niet volledig overeen zal komen met het beeld dat Franken
van hem heeft. En omgekeerd. Laatstgenoemde kon wel beschikken over Arnolds
"uitvoerige en minutieuze aantekeningen", maar die moeten wel geïnterpreteerd worden.
Helaas gaat de tweede auteur verder niet in op die spagaatpositie. Die komt het duidelijkst
naar voren waar zij van mening verschillen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de keuze
Gunnings maireschap te behandelen, terwij I die "totaal niet representatief kan worden
genoemd voor zijn levensloop" (p. 52), of wanneer de lezer de ikvorm aantreft in de
tekst. Want wie is die ik? Was Arnold alleen leverancier van uitgebreide aantekeningen?
Nee, want diens aantekeningen waren "uitgedijd tot een veel meer omvattende
levensbeschrijving in wording" (6).Wat betekent dat? Voor alle duidelijkheid: ik twijfel
allerminst aan Frankens integriteit, maar meer toelichting over beider aandeel over de
opzet en interpretatie was wenselijk geweest, want het lijkt me buitengewoon moeilijk
een biografie van de oorspronkelijke biograaf over te nemen.
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Gunning wordt al in het eerste hoofdstuk een mateloze ambitie aangewreven, eerzucht,
waarin "een van zijn diepste wezenskenmerken schuilen" (15). Het 'omhoogwerken'
van Gunning boeit de biografen en daaraan worden allerlei aardige passages gewijd.
Enkele pagina's verder hebben Gunning en zijn vrouw, hij was inmiddels getrouwd, zich
financieel omhooggewerkt, "ondanks de heersende zware economische crisis" (18). De
vraag is of dat wel zo bijzonder was, want Gunning handelde in oorlogstuig en verwante
producten, en juist crises en opstanden zijn, waar ook ter wereld, toen en nu, ideale (nou
ja) omstandigheden voor de wapenhandel. Maar twee keer bezorgde de Franse regering
en dito wetgeving hem financieel nadeel, nog afgezien van zijn gijzeling op Franse bodem
in 1813-1814, die hem nog eens in sociaal-financieel opzicht in achterstand plaatste.
Gunning verzette de bakens, hij kocht in 1808 met een compagnon een papierfabriek
in Apeldoorn, waar hij zich ook metterwoon vestigde. Over het waarom van deze
commerciële koerswijziging tasten we in het duister, al zullen financiële kansen een
rol hebben gespeeld. In 1812 verbrak Gunning het compagnonschap "uit hoofde van
menigvuldige onaangenaamheden", maar over de aard van het conflict is ook al niets met
zekerheid bekend. Een kortstondige baan als maire van Apeldoorn eindigde in een conflict
over de inning van de hoofdelijke omslag. Gunnings autoritaire optreden als bestuurder,
waarbij hij de wet naar zijn hand zette, bezorgde hem vijanden in de municipale raad.
Prachtig wordt beschreven hoe van Gunnings belangen zijn eigen belang steeds net iets
meer in de gaten wordt gehouden dan dat van anderen of zelfs het algemeen. De oorlog
van 1813 verplaatste de conflicten tijdelijk naar de achtergrond. De oorlogshandelingen te
Apeldoorn en Gunnings daaropvolgende gijzeling en verblijf te Parijs zijn voornamelijk
beschreven op basis van zijn verslag, een soort dagboek, dat berust bij een van zijn
nazaten. Toen Gunning medio 1814 repatrieerde, moest hij de papierfabriek nieuw
leven inblazen. Als gevolg van de oorlogshandelingen had het bedrijf lang stil gelegen.
Hoe zijn vrouw met hun twaalf kinderen die oorlogstijd hebben doorgebracht is niet
duidelijk. Evenmin waarom hij niet meteen bij terugkomst een schadeclaim indiende.
Dat deed Gunning pas - en dat op een halfslachtige manier - toen de gemeente enkele
vorderingen opeiste. Dat hij niet als burgemeester in Apeldoorn terugkeerde wijten de
biografen aan het feit dat hij eigenmachtig gemeentegeld had belegd zonder overleg met
de raad. Jarenlang werd over de wederzijdse vorderingen tussen Gunning en Apeldoorn
gekissebist, waarbij de Gelderse Staten werden ingeschakeld, maar uiteindelijk verdween
de zaak in de doofpot.
Met gepaste trots wordt venneld dat Gunnings papierfabriek De Vlijt het papier heeft
geleverd voor de eerste Nederlandse bankbiljetten in 1814. Het relaas over Gunnings
leven in de daaropvolgende jaren betreft vooral niet altijd even spannende financiële
atbetalings- en vorderingskwesties, alsmede verzoeken om dito bijstand rond soms
wonderlijke wet- en regelgeving van die tijd. Een grote opluchting moet het voor Gunning
zijn geweest in 1824 zijn papierfabriek voor een redelijke prijs te kunnen verkopen. Tijd
om te verkassen, want opnieuw aarden in het Apeldoornse was niet gelukt. Het duurde
nog vijfjaar voordat Gunning en zijn grote gezin verhuisde, eerst naar Koudekerk, daarna
naar Zoeterwoude, Wijk bij Duurstede en ten slotte Haarlem. Hij trok zich terug als
rentenier. Drie jaar na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde hij op 69-jarige leeftijd.
Gunning zelf overleed in 1853. Hij zou, als er meer archivalia over hem waren gevonden,
een gewild onderzoeksobject zijn geweest. Gunning moet een autoritaire, hardvochtige,
ambitieuze, weinige scrupuleuze, materialistische, solitaire, egocentrische persoon zijn
geweest. Op geen enkele manier neemt hij zich voor je in. De laatste biograaf zal zeker
opgelucht zijn geweest deze vriendendienst tot een goed einde te hebben gebracht. Want
dat laatste heeft-ie zeker gedaan.
PIETER VAN WISSING
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Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798. De eerste Grondwet van iVederland,
met een inleiding van Joost Rosendaal. Nijmegen, \!antilt, 2005. ISBN 90 77503
36 6; 158 blz. € 12,50.
Met Thorbeckes grond\vet uit 1848 \Nerd de constitutionele monarchie ingericht.
Hij had niet de eerste grond\\'et in ons land ont\\/orpen. Bij zijn constitutie, een
grondwetsherziening, \\'as de grondwet van 1815 nog van kracht (die van 1840, het
uittreden van België, even daargelaten). Sommigen zien ook in de Unie van Utrecht
(1579) grondwettelijke trekken, maar die k\vam als grond\vet niet erg democratisch
tot stand. En als we het over grondwettelijke zaken hebben denken we toch gauw aan
volkssoevereiniteit, grondrechten, machtenscheiding, volksvertegen\voordiging en ....
Oranje. Het Oranjehuis speelde bij die gelegenheden een grote rol, maar niet toen in 1798
de echte eerste, let wel: formele, grond\\'et in \verking trad. Oranje ',\las buiten spel gezet.
Natuurlijk kwam de Staatsregeling van 1798 niet uit de lucht vallen. Aan die regeling
ging een lange en soms chaotische incubatietijd vooraf. Zo liet de Nederlandse burger nog
een jaar vóór de Staatsregeling, in 1797 een massaal nee! horen in een referendum over
de eerste ontwerpgrondwet. Rosendaal referereert in zijn inleiding aan de voorgangers in
de Amerikaanse (1787) en Franse (1793) republiek. Hij \vijst in de Staatsregeling ook op
de parallellen waarmee \\'e tegen\voordig nog worstelen, zoals de vraagstukken over de
inburgering van 'vreemdelingen', vrijheid van meningsuiting en het nog steeds gevoelde
'hollando-centralisme'. Dat laatste is een oud Nederlands probleem, omdat de land- en
kustgewesten eeuwenlang voortdurend met elkaar over alles en nog wat, maar vooral
over de inrichting van het leger en de verdeling van de financiën, in de clinch lagen.
Na veel politiek geharrewar zouden op 1 maart 1796 126 volksrepresentanten, die elk
15.000 inwoners vertegenwoordigden, de grondwet opstellen. Een constitutiecommissie
moest de grondwet voorbereiden. In die commissie zaten geen partijen, maar stromingen
waren wel te onderscheiden, radicale democraten, aristocraten, die de oude Republiek
maar zonder Oranje wilde handhaven, en de op compromissen mikkende moderaten. De
laatstgenoemde groepering was, hoe kan het anders in Nederland, de grootste en tevens
minst daadkrachtige. Medio 1797 kon het grillige resultaat, een ruim 900 artikelen tellend
ontwerp, daarom het Dikke Boek genoemd, aan de bevolking worden voorgelegd. Het
volk sprak zich er met ongeveer 140.000 stemmen over uit, waarvan 80 %, zoals gezegd,
nee liet horen. Twee staatsgrepen waren er nodig, een in Frankrijk en een aan het begin
1798 in de Republiek, om de onderhandelingen over de regeling weer vlot te trekken.
Maar toen ging het ook snel, want ruim een maand later kon de volksvertegenwoordiging
een aangepast voorstel worden voorgelegd. Veertien dagen daarna werd het stuk
aangenomen; nadat de grondvergaderingen waren gezuiverd van mogelijke politieke
tegenstrevers kon er gestemd worden. De Constituerende Vergadering meldde begin mei
1798 dat de grondwet werd aangenomen. Het opkomstpercentage lag bij dit referendum
rond de veertig procent van de stemgerechtigden. Toen de Constituerende Vergadering
zich enkele dagen later tot Vertegenwoordigend Lichaam uitriep trad de Staatsregeling
van 1798 in werking. Anders dan Rosendaal suggereert is de titel van de regeling
overigens nooit officieel vastgesteld.
Orangisten waren van het stemrecht uitgesloten. De moderaten, ook buiten spel gezet,
forceerden enkele maanden later, in juni 1798, een nieuwe staatsgreep, maar lieten de
Staatsregeling ongemoeid. Het napoleontische Frankrijk drong vanaf eind 1799 aan op
een aanpassing. De staatsgreep van 18 september 1801, met hulp van Frankrijk, leidde
tot een nieuwe, minder radicale grondwet, die de Staatsregeling van 1798 verving.
Thorbecke 's drastische grondwetsziening \vas de zesde sinds 1801.
Het voert te ver hier verder op de inhoudelijke ont\vikkelingen in te gaan, maar één
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zaak licht ik er vanwege de actualiteit even uit, de discussie over de vrijheid van drukpers.
Nadat links en rechts in de laatste decennia van de achttiende eeuw de mond wilden
snoeren door elkaars al dan niet anonieme geschriften te (laten) verbieden, doorgaans
zonder succes, schreeuwde die situatie zo langzamerhand om een regeling. Het beruchte
artikel bleek begin 1797 in de debatten een groot struikelblok. Hier werd de vrijheid
van drukpers gegarandeerd "mits deeze openbaaring niet strekke tot belediging der
Maatschappij, noch van eenig bijzonder persoon" (p. 28). Sommige vertegenwoordigers
achtte deze toevoeging een grote belemmering voor de "vrijheid der gedachten", anderen
vonden dat iemand zich juridisch moest kunnen verdedigen tegen laster. Weer anderen
betoogden dat een anoniem pamflet niet per se beledigend hoefde te zijn, en als dat wel
het geval was kon altijd tot vervolging worden overgegaan. Precies de discussie die
we thans (weer) voeren naar aanleiding van de Deense spotprenten tegen de profeet
Mohammed. De poppetjes van toen zijn moeiteloos te vervangen door die van nu. De
mits-bepaling werd uiteindelijk geschrapt, want het was beter dat een regering wetten
maakte in geval van misbruik. Uit artikel 16 blijkt dat voor beperking van de vrijheid van
drukpers was gekozen. Geschriften mochten niet meer zonder vermelding van drukker,
uitgever of schrijver verschijnen; zij konden indien nodig vervolgd worden en zo werd
eventuele willekeur van de regering aan banden gelegd.
De Staatsregeling is door uitgever Vantilt uitgebracht in het formaat van de reeks
wetten en regelingen die al sinds jaar en dag worden uitgebracht. Rosendaal laat de
formele, integrale regeling met voor- en nawerk voorafgaan door een heldere toelichting
op het chaotische ontstaan en inhoud van de wet. De Staatsregeling bevat het (omstreden)
resultaat van de felle politieke strijd en dito discussies uit de woelige decennia vlak voor
1800, en dat in sommige opzichten liberaler is dan Thorbeckes herziening. De uitgave
leek na het in december 1998 te Utrecht en Nijmegen afgewerkte rechtshistorisch
colloquium over de staatsregeling een kwestie van tijd.
In Rosendaais literatuuropgave had in ieder geval nog de bundel: N.C.F. van Sas
en H. te Velde (red.), De eeUl-V van de Grondwet. Grondwet en politiek in Nederland
1798-1917, Den Haag 1998 toegevoegd moeten worden, en de zogenoemde Authentique
bijlagen, de periodieke bronnen die bij beide omwentelingen zijn verschenen. De formele
totstandkoming in Rosendaais uitgave geeft niet weer hoe die staatsregeling leefde op
straat, bij de kiezers, want zij, de stemgerechtigden, maakten ofbraken de regeling. Geen
woord over het grote 'Nationale Feest' van 19 mei 1798, noch over de stemmen uit
de bladen, die jarenlang veel ruimte in hun kolommen over de wordingsgeschiedenis
reserveerden. Voor de buitengesloten orangisten waren de druiven zuur, zoals uit
verschillende politieke bladen bleek. Zo beschrijft Bernardus Bosch in een van zijn
blaadjes uit 1801 de orangistische Agatha, en voert haar man sprekend in:
Ik stelde haar den laatste avond nog voor om weder by haar te slaapen - zij weigerde dit - en bleef dit
weigeren - en toen ik haar eindelijk met drift toevoegde: wat heb ik aan eene Vrouw, waarbij ik niet slaape?
... repliceerde zy my met een lachende fierheid: zoveel als aan eene Constitutie, die niet werkt - hebt je het
begreepen Burgers?
PIETER VAN WISSING

Dirk Dobbeleers, Hetproces Philippus M ertens. Een bokkenrijder berecht in Antwerpen.
AntwerpenlRotterdam, C. de Vries-Brouwers, 2005. ISBN 90 59273 13. € 24,50
Op 9 juli 1791 beweert Philip Mertens "dat zijn hoofd geen register is". Die dag wilden
de Antwerpse schepenen Van Welhuysen en Van Hencxthoven van hem weten hoeveel
hij extra had moeten betalen. De "oorknoppekens" kon hij niet zo maar ruilen voor de
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zoveel duurdere gespen, daar moest geld bij, maar Mertens \vist niet meer hoeveel. Zijn
hoofd \vas ~~geen register".
Die opmerkelijke bekentenis kwam slecht uit, in een reeks van kleine en grote
bekentenissen, herroepingen en ontkenningen, alle gericht op ontsnapping aan de
doodstraf. Mertens \verd een dubbele roofmoord te laste gelegd en de vele vragen die
hem gesteld werden, na verloop van tijd steeds vaker na foltering, moeten hem aan het
duizelen gebracht hebben. Het geheugen was voor hem van vitaal belang, al \\las het
maar de herinnering aan eerder afgelegde verklaringen.
In 1753 was Mertens geboren, in Heythuysen in het Land van Home. Na omzwervingen
die hem in Parijs brachten, vestigde hij zich in 1783 met zijn vrouw in Ophoven bij
Maaseik. Daar werkte hij als schoenmaker, maar al na twee jaar maakte hij zich uit de
voeten: schulden en beschuldigingen dreven hem via via naar Antwerpen. Ook daar \\las
hij werkzaam als schoenmaker, toen hij op 27 november 1790 gearresteerd werd.
Al enige tijd hing die arrestatie in de lucht. Zijn buren op de Veemarkt, het uit
Utrecht afkomstige echtpaar Mathoumé, waren begin oktober in hun woning dood
aangetroffen. De moord zou op een van de laatste dagen van september gepleegd zijn,
vermoedelijk donderdagavond 30 september. Al op 11 oktober verscheen Philip Mertens
voor de schepenen en hij legde er een oppervlakkige verklaring af. Belangwekkender
verklaringen betroffen de vermissing van een zilveren soepdienlepel uit het huis van
het echtpaar Mathoumé. Uiterst verdacht waren voorts de briefjes die begin oktober
zogenaamd door mevrouw Mathoumé verzonden waren.
Toen bleek dat Philip Mertens op 1 oktober een zilveren soepdienlepel in de lommerd
was gaan belenen, viel de verdenking op hem. In zijn broekzak zaten tot overmaat van
ramp ook nog zilveren broekgespen, die volgens de huishoudster van de Mathoumés
toebehoorden aan de vermoorde man. Voor alle belastende omstandigheden had Mertens
zijn verhaaltje klaar: zo kocht hij de broekgespen zes of zeven maanden geleden op de
Vrijdagmarkt en kreeg hij de soepdienlepel van zijn zus met de opdracht er geld voor te
vangen.
Voor Mertens liep het uiteindelijk niet goed af. Dat valt na te lezen in een even
merkwaardig als gedetailleerd boek, dat Dirk Dobbeleers wijdde aan Het proces Philippus
Mertens. De verhoren worden bijna van dag tot dag beschreven en die beschrijving leunt
sterk op de oorspronkelijke teksten. Meer dan eens treffen formuleringen - "Hij wil
daarop leven en sterven", het huis "wordt in de assen gelegd"-, die geen millimeter
verwijderd lijken van het origineel, maar niet als zodanig aangeduid worden. Slechts nu
en dan neemt Dobbeleers afstand van de gang van het verhoor.
In het proces werd na de eerste belastende aanwijzingen - de soepdienlepel en de
broekgespen - veel werk gemaakt van Mertens' verleden: na een aantal maanden
onderzoek en verhoor leidde het spoor terug, naar Ophoven.
In 1785 en 1786 was die kleine gemeente in rep en roer omdat er vermogend geachte
plaatsgenoten met zogenaamde brandbrieven gedreigd werden: in die anonieme brieven
werd een brand in het vooruitzicht gesteld als er niet een mooi bedrag op een vastgestelde
plaats gelegd werd. Van enkele ~brandbriefslachtoffers'vlogen bezittingen in de brand.
Niet slechts deze brieven verspreidden schrik, ook de gerechtelijke naspeuringen naar de
daders trokken een spoor van angst. Het regende verklaringen en bekentenissen, die nu
en dan vrijwillig heetten te zijn afgelegd. De enkelen die gesnapt waren bij het afhalen
van het onder bedreiging neergelegde geld lapten er op hoop van persoonlijke genade
vele anderen bij. In hun nauwgezette bekentenissen kwamen de daders tegemoet aan de
angstige verlangens van hun ondervrager: zij maakten deel uit van heuse complotten of
netwerkjes, waarin blasfemie en gekoketteer met de duivel de toon zetten, er \verd zelfs
gefluisterd dat een enkeling bekend was met de zo gevreesde bokkenrijders. Vermoedelijk
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meer naar waarheid was wat met enige regelmaat in de brandbrieven te lezen was: uit
nood werden de brieven gelegd.
In al die verhoren dook ook enkele malen de naam van Philippus Mertens op. Heel
lang wachtte hij in Ophoven niet op de dingen die gingen komen, met hulp van familie
koos hij het zekere van de vlucht voor het zekere van verhoor en tortuur. Een hele reeks
van minder fortuinlijken vond de dood op het schavot, waar zij naar verluidt "zonder
enige vorm van proces of verdediging" gehangen, gewurgd en verbrand werden.
De verdenking die in Ophoven op Mertens was gaan rusten werd versterkt door
de vlucht. In het gemoed van de Antwerpse schepenen waren Mertens' kandidatuur
als roofmoordenaar van het echtpaar Mathourné en de Ophovense verdenking te veel
van het goede: de beide 'mogelijkheden' werden bij elkaar opgeteld en zijn uitgegroeid
tot twee zekerheid, zoals bleek uit de aanzegging die schepen Vereecken maart 1792
Mertens kwam doen, een aanzegging die hij besloot met de conclusie dat de misdaden
"Capitaelyk" gestraft zouden worden. De uitvoering liet nog even op zich wachten.
Een opmerkelijke episode in het proces is de handschriftvergelijking, zoals die
door Antwerpse schoolmeesters uitgevoerd wordt: enkele brandbrieven verhuizen
voor de gelegenheid van Home naar Antwerpen. De schoolmeesters hebben de moed
om het de Ant\verpse schepenen niet gemakkelijk te maken: zij zien niet de wenselijk
geachte overeenkomsten tussen de brandbrieven en latere handschriften van Mertens.
Die handschriftvergelijking krijgt in het boek een wonderlijk vervolg: om Mertens te
ontmaskeren als moordenaar riep Dobbeleers de hulp in van het Algemeen Bureau
voor Grafologie en mevrouw Daniele van de Velde van dat Algemeen Bureau
schetste van Mertens' persoonlijkheid een belastend profiel. Het valt niet mee om dit
soort grafologische passages met droge ogen te lezen. Met zijn toevlucht tot dit type
obscurantisme doet Dobbeleers zijn zaak geen goed. Wat dat betreft was de vraag van
de Antwerpse schepenen heel wat verstandiger - zij wilden slechts overeenkomsten en
verschillen vastgesteld zien - en het antwoord van de Antwerpse schoolmeester heel wat
bescheidener.
Voor Mertens betekende deze kritische twijfel van de handschriftkundigen slechts
uitstel van marteling en executie. In het begin van juli 1792 kwamen de scherprechters
er aan te pas en na marteling bekende Mertens alles: ja, hij had het echtpaar vermoord.
Maar de volgende dag herriep hij dan alles weer, waarna hij andermaal gefolterd werd.
Een dag later kwam hij met een nieuwe versie van de gebeurtenissen. Het patroon van
foltering-bekentenis-herroeping-nieuwe foltering herhaalde zich enige tijd. De vele door
Mertens bekende 'feiten' werden weliswaar steeds nadien ontkend, maar zij vlochten
voor de gemartelde niettemin een net waaruit hij niet meer kon ontsnappen.
Op 20 september 1793 hoorde hij dat hij anderendaags om twaalf uur 's middags op
de Grote Markt van Antwerpen op het rad gebonden zou worden, gewurgd en geradbraakt
waarna een genadeslag zal volgen. Een dag later noteerde de griffier "Ita est": het was
gebeurd. Hij zou de laatste zijn die op de Grote Markt geëxecuteerd werd.
Zo viel het doek over de zaak Mertens, zo schrijft Dobbeleers, die overtuigd is van de
schuld van Mertens. Graag had hij naast de grafologie ook nog het DNA-onderzoek
willen starten om absoluut zeker te zijn van Mertens' schuld.
In het boek van Dobbeleers valt het meeste licht op Mertens. Ongetwijfeld omdat
een flinterdun lijntje hem verbindt met de zo legendarische bokkenrijders: van dat
lijntje wordt in de ondertitel en ook elders in het boek een heuse link gemaakt. Het
bokkenrijderslijntje is echter zo dun dat er een vergrootglas bij moet komen. Ook zonder
dat lijntje is de stof interessant genoeg.
Door al die aandacht voor Mertens zijn de slachtoffers, het Utrechtse echtpaar Mathourné,
naar de achtergrond gedrongen. Het door Dobbeleers verzamelde en gepresenteerde
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materiaal laat zien dat het echtpaar Mathoumé, dat na de Pruisische inval naar het Zuiden
gevlucht \vas, in Ant\verpen in een isolement verkeerde, nauwelijks echt contact had met
de buren. Zoals meer ballingen zochten zij een beter heenkomen zonder een bevredigend
alternatief voor thuis te vinden: het echtpaar Mathourné was in 1787 eerst naar Ant\verpen
gevlucht, maar daarna toch naar Duinkerken vertrokken, om in oktober 1789 weer naar
Antwerpen terug te keren. Zij verbleven er, maar leken permanent reisvaardig.
De reputatie van de 'Hollanders' in Antwerpen was ook in die jaren lang niet gunstig.
Als Mertens tijdens diens eerste verhoren uitgenodigd wordt de verdenking te laten vallen,
wijst hij naar het Noorden: "Dat kunnen gemakkelijk Hollanders gedaan hebben".
De Nederlandse kolonie in Vlaanderen nam intussen geschrokken kennis van de wrede
roofmoord. Schaduwen van schrik worden zichtbaar in het boek van Dobbeleers, veel
meer dan schaduwen in het journaal dat Clara Cornelia van Eijck die jaren in Gent
bijhield. Van dat journaal bezorgde Joost Rosendaal in 2000 een editie, waaraan de
volgende gegevens ontleend zijn. Op dinsdag 12 oktober 1790 bereikte Cornelia Clara
van Eijck het slechte nieuws van de moord: "Ik kende die ongelukkige menschen zeer
particulier, hebbende er verscheidene reisen aan huis geweest." Zij schrijft verder dat het
echtpaar op het punt stond naar Holland te vetrekken, wat gezien het 'bannissement' dat
Mathourné getroffen had opmerkelijk mag heten. De onduidelijk lijkende moordmotieven
verleiden Clara tot speculatie: "God weet of het niet om de godsdienst is en dan loopen
al de Hollanders groot gevaar." In onzekere omstandigheden werd in een incident al snel
het begin van een patroon gezien. Clara hoopte op een harde bestraffing van deze moord:
als dat niet gebeurde, "zo is er niemand der onze veilig". Als de justitie niet hard ingreep,
"verlangen wij dit land te verlaaten", zo dreigt Clara in haar dagboek op de avond dat zij
het slechte nieuws verneemt. Het heeft er alle schijn van dat de moord afbreuk deed aan
de toch al niet overweldigende aantrekkingskracht die steden als Antwerpen uitoefenden
op de gevluchte patriotten uit het Noorden.
In de beschrijving die Dobbeleers van het proces geeft, is van pressie van de zijde
van de Nederlandse ballingen niets te merken. Gezien de verlopen status van Mathourné
- een balling immers - hoefde er op officieel protest of bezorgdheid over de moord op
twee burgers vanuit het Noorden niet gerekend te worden.
Al bij al heeft Dirk Dobbeleers een wonderlijk, interessant en onhandig boek
geschreven. Goed geschreven is het niet. Niet alleen op het punt van de stijl hinkt het
boek opvallend achter de officiële stukken aan, maar ook als het gaat om compositie
en visie. Zeer ongelukkig is de onkritische gretigheid waarmee in de glazen bol van de
grafologie getuurd wordt. Ongelukkiger nog is de magere aandacht voor de context van
het proces, het laatste proces dat tot een openbare executie leidde. De vraag is gewettigd
of zich al wat 'humanisering van het recht' aandiende, maar Dobbeleers geeft geen
antwoord en stelt geen vraag.
Tot slot: het hoofd van Mertens was dan geen register, het boek van Dobbeleers heeft
er ook geen. Maar wie eenmaal aan het boek begint, weet zich met Mertens gevangen.
PETER ALTENA

Willeke Los, Opvoeding tot 11lens en burger. Pedagogiek als Cultuurkritiek in
Nederland in de l8 e eeuw. Hilversum, Verloren, 2005. ISBN 90 6550 777 9. € 35
Cultuurkritiek is van alle tijden, evenals kritiek op opvoeding en onderwijs. V'ooral het
laatste lijkt sterk aan mode onderhevig. Inzichten over de beste wijze van opvoeden
worden met regelmaat vervangen door weer een nieuwe visie. Hoewel het tenlpo destijds
wat lager lag, is de lange achttiende eeuw een periode waarin de verstrengeling van het
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denken over de samenleving en het denken over opvoeding en onderwijs leidde tot een
nieuwe visie op de maatschappelijke ordening. In de dissertatie Opvoeding tot mens en
burger. Pedagogiek als Cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw onderzoekt Willeke
Los het achttiende-eeuwse pedagogische cultuurkritische denken vanuit verhandelingen
die werden geschreven naar aanleiding van een tweetal prijsvragen van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem enerzijds en anderzijds de pedagogische
geschriften uit de zeventiende en vroege achttiende eeuw die voor de inzenders een
referentiepunt vormden.
Die context wordt hier niet zoals gebruikelijk opgevat als een vaststaand gegeven,
maar maakt deel uit van het onderzoek zelf. Deze aanpak blijkt uitermate zinvol. Los
beschrij ft eerst de receptie van geschriften van Cats en Locke in de achttiende eeuw
en de cultuurkritiek en pedagogiek van Van Effen, De Crousaz en Rousseau, voordat
zij de focus richt op de opvoedkundige prijsvragen die de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen te Haarlem in 1761 en 1763 uitschreef over achtereenvolgens de
lichamelijke opvoeding en de geestelijke en zedelijke vorming van het kind. Door de
inzendingen op die prijsvragen in een veel breder kader te plaatsen, tekenen zich de
contouren af van het denken over opvoeding en maatschappelijke verandering.
De prijsvragen zelf en de omstandigheden waaronder deze werden uitgeschreven
worden door Los uitvoerig toegelicht. Ze beschrijft door wie en hoe de prijsvragen
werden beoordeeld en schetst de achtergrond van de auteurs van de inzendingen. Na
een korte samenvatting van de inzendingen zelf, plaatst Los deze in het discours over
opvoeding binnen de Republiek en daarbuiten. Daarbij laat Los de inzenders van de
prijsvragen als het ware in discussie gaan met elkaar, maar ook met Cats, Locke, De
Crousaz, Van Effen en Rousseau.
Stelselmatig wordt de samenhang tussen cultuurkritiek en opvoeding blootgelegd.
Daarmee raakt Los een wezenlijk kenmerk van de achttiende eeuw, namelijk de opkomst
van de notie van de maakbaarheid van een samenleving. Aan opvoeding werd naast
een individueel belang ook een collectief belang toegekend. Het denkbeeld dat de
maatschappij een van God gegeven staat is, ruimde langzaamaan het veld ten gunste
van een visie die de samenleving beschouwde als een dynamisch geheel, waaraan
de deelnemers zelf gestalte konden geven door middel van het ingrijpen op bepaalde
onderdelen van die samenleving. Opvoeding vormde het onderdeel par excellence
waarmee men de maatschappij dacht te kunnen verbeteren. Anno 2006 mag dat na
diverse gelukkige en minder gelukkige ervaringen op dit punt wat cynisch lijken, maar
in de achttiende eeuw was men even optimistisch gestemd over de heilzame werking van
een doordachte opvoedingspraktijk als over de duurzaamheid daarvan.
Het is jammer dat Willeke Los haar onderzoeksmateriaal niet tevens in een nog
bredere context heeft geplaatst, namelijk die van de veranderingen en experimenten op
het gebied van onderwijs. Wat in de meer recente literatuur over onderwijs hierover
naar voren komt wordt door Willem Frijhoff nog eens benadrukt in de inleiding van
het onlangs verschenen themanummer over onderwijsvernieuwing van het historisch
tijdschrift Holland, namelijk dat de wezenlijke verandering in het onderwijs in de loop
van de achttiende eeuw, nauw samenhing met nieuwe inzichten ten aanzien van het
belang van een weldoordachte opvoeding voor de vorming tot mens en burger (Willem
Frijhoff, 'Onderwijsvernieuwing in Holland', Holland, Historisch Tijdschrift nummer
3, jaargang 37, 2005, Historische Vereniging Holland/Uitgeverij Verloren, pagina's
130-132). Hoewel Los in haar inleiding opvoeding en onderwijs steeds in één adem
noemt, gaat het in haar boek eigenlijk uitsluitend over opvoeding. Daarmee volgt zij haar
bronnen die de opvoeding vanuit een wisselend perspectief belichten maar waarin het
onderwijs slechts in globale termen aan de orde komt. Hiermee blijft het boek soms een
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beetje in het luchtledige hangen. Juist die koppeling tussen de praktijk van het onderwijs
en de gedachten over de rol van opvoeding met betrekking tot de veranderbaarheid
van de samenleving, bracht in de tweede helft van de achttiende eeu\v een proces op
gang dat in de loop van de negentiende eeuw tot concrete veranderingen zou leiden. De
onder\vij shervorming die rond 1800 gestalte kreeg, was het gevolg van het samenkomen
van diverse factoren en werd niet uitsluitend ingegeven door de hier beschreven
pedagogische theorievorming. Hoewel de stroom aan publicaties over opvoeding
gedurende de achttiende eeuw zich vooral richtte op de mentale aspecten, kreeg het
denken over opvoeding wel degelijk tevens een sterke impuls vanuit de ervaringen van
onderwij sinstellingen die het experiment aandurfden.
Het centrale thema in Opvoeding tot mens en Burger is de wordingsgeschiedenis
van een nieuw burgerschapsideaal vanuit de wisselwerking tussen cultuurkritiek en
opvoedingsideeën. Deze invalshoek is in literatuur over dit onderwerp weliswaar
regelmatig aangestipt, maar nog niet eerder zo minutieus uitgewerkt. Willeke Los houdt
een strakke greep op de omvangrijke hoeveelheid onderzoeksmateriaal en biedt in heldere
bewoordingen zicht op de wijze waarop langs diverse lijnen een nieuw opvoedingsideaal
werd geformuleerd en vervolgens gecanoniseerd. Helaas wordt nauwelijks informatie
gegeven over de inzendingen die om stilistische of inhoudelijke redenen werden
afgekeurd. Denkbeelden die niet geschikt worden bevonden om deel uit te gaan maken
van de canon zeggen immers wel degelijk iets over de afwegingen tijdens het proces van
canonisering.
In de inzendingen worden bezwaren en aanbevelingen genoemd die soms een
mismoedig stemmende gelijkenis vertonen met hedendaagse opvattingen: ouders die
vaak te druk zijn met hun eigen bezigheden en een te groot deel van hun ouderlijke taken
verwaarlozen of uitbesteden, het belang van de juiste stimuli voor de vroege ontwikkeling
van het kind, of de gebreken van het algemeen vormend onderwijs dat in onvoldoende
mate aansluiting biedt bij het wetenschappelijk onderwijs. De klacht over het zedelijke
bederf waaraan kinderen op scholen worden blootgesteld vertoont overeenkomsten met
het negatieve imago van het VMBO en de waarschuwing tegen slechte boeken over
toverij, sprookjes en allerhande 'onnutte en schadelijke fabelen' lijken verdacht veel op
bezwaren die sommige pedagogen nu hebben tegen fenomenen als Pokemon en Jetix.
De aanbevelingen die de inzenders van de prij svragen naar voren brachten zijn echter
stevig verankerd in de achttiende eeuw. God en de natuur vormen het belangrijkste
uitgangspunt. Godsdienst en deugd worden aan elkaar gelijkgesteld en de fysico-theologie
was de norm waaraan de opvoedingidealen werden getoetst. De belangrijkste vernieuwing
in de achttiende eeuw bestond uit de popularisering van die opvoedingsidealen door
middel van prij svragen en de verspreiding van geschriften over opvoeding onder steeds
bredere lagen van de bevolking. Willeke Los beschrijft hoe tijdens dit proces het accent
verschoofvan de hogere klassen naar de lagere echelons in de samenleving en hoe daarbij
een pedagogisch hervormingsprogramma werd geformuleerd dat was toegesneden op de
Nederlandse context.
De conclusie dat democratiseringsproces en de emancipatie van de burgerij en de lagere
standen, geheel kan worden toegeschreven aan de pedagogische cultuurkritiek - zoals
Los in de laatste alinea 's van haar epiloog betoogd - gaat mij wat al te kort door de bocht.
Deze veranderingen werden aangejaagd door een complex samenspel van factoren en
omstandigheden. Zelfs als alle economische, politieke en demografische omstandigheden
buiten beschouwing worden gelaten, vormde alleen al de stroom van publicaties over
uiteenlopende natuurwetenschappelijke onderwerpen evenzeer een cruciale component
in dit proces. Dat de pedagogische cultuurkritiek een belangrijke bijdrage leverde aan de
vorming van een maatschappelijk draagvlak voor maatschappelijke veranderingen staat
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echter buiten kijf. Opvoeding tot mens en Burger is dan ook een waardevolle studie voor
iedereen die zich bezig houdt met ideeëngeschiedenis en historische pedagogie
CARIN GAEMERS

S. Vuyk, Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821. Zwolle, Waanders,
2005. 240 blz., ISBN 90 400 9049 1. € 19,95
Jacob Kantelaar wordt hier geïntroduceerd als een theoloog, literator en politicus die
nu vrijwel 'vergeten' is. Voor moderne dix-huitièmisten geldt dit in elk geval niet. Er
verschijnt geen publicatie over de achttiende eeuw, ofhet register vermeldt de naam van
Kantelaar. Vuyk presenteert zijn 190 pagina's tellende boek over hem als een biografie.
Een leven en werk studie is het echter niet. Kantelaar's privé-leven blijft onderbelicht
in vergelijking tot de zeer gedetailleerde beschrijving van zijn carrière. Maar die was
dan ook buitengewoon boeiend, althans gedurende 1783-1798. In twaalf van de in totaal
dertien hoofdstukken draait het om deze periode van vijftien jaar. Op de proloog en
epiloog na zijn de hoofdstukken thematisch-chronologisch van opbouw. De eerste twee
gaan over Kantelaar's verlicht vrijzinnige omgang met de bijbel en theologie en zijn
visie op de gevoelige Verlichting. In de drie volgende hoofdstukken staat Vuyk stil bij
Kantelaar's culturele en maatschappelijke betekenis als lid van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen, als vriend van Rhijnvis Feith en medeoprichter van het literaire
tijdschrift Bijdragen ter bevordering van de schoone kunsten en weetenschappen, en als
dichter. De overige hoofdstukken staan in het teken van zijn politieke loopbaan: eerst in
het lokale bestuur van Kampen, daarna van 1796 tot 1798 in de Nationale Vergadering
te Den Haag. De laatste drieëntwintig jaar van Kantelaar 's leven worden samengevat in
hoofdstuk twaalf, getiteld 'de stille jaren'; in deze tijd is de gebiografeerde volgens Vuyk
in breder historisch verband niet meer interessant.
Vuyk's fascinatie voor Kantelaar lijkt vooral ingegeven te zijn door diens vrijzinnig
theologische opstelling. De geboren Amsterdammer Kantelaar startte zijn loopbaan op
de kansel van de gereformeerde kerk in Almelo. Als patriotsgezinde predikant kwam hij
meerdere malen in conflict met de behoudende gravin van Rechteren. Na het herstel van
Oranje in 1787 keerde hij halsoverkop terug naar zijn geboorteplaats en trad hij toe tot
de Waalse Gemeente. In zijn eigen stad begon hij, in de geest van zijn Leidse leermeester
Hendrik Albert Schultens, via een redacteurschap bij de Vaderlandsche Bibliotheek, aan
een verlicht theologisch offensief, met als gevolg dat hij heel orthodox Nederland over zich
heen kreeg. In de epiloog blijkt dat Vuyk met zijn analyse van Kantelaar 's theologische
ideeën, waarin het gevoel tegenover het supranaturalisme een steeds belangrijkere rol
begon te spelen, een missie te volbrengen heeft. Kantelaar en remonstrantse predikanten
als Konijnenburg en Van Hemert - in andere boeken door Vuyk uitvoerig bestudeerd verdienen het volgens hem in de theologische geschiedschrijving te worden opgenomen
als wegbereiders van de negentiende-eeuwse doorbraak van de vrijzinnig protestantse
theologie.
Baanbrekend blijken ook Kantelaar 's maatschappelijke en politieke opvattingen
te zijn geweest. Als actief lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen nam hij
duidelijk stelling tegen de slavenhandel en verwekte hij veel commotie met zijn
bewering dat de ongelijkheid onder de mensen, oftewel de kloof tussen rijk en arm,
tegen de wil van God was. Een nieuwlichter betoonde hij zich ook in zijn beroemde rede
voor de jaarvergadering van het Nut over de gelijke natuurrechten van vrouwen. In dit
verband ontbreken verwijzingen naar geestverwanten als Elizabeth Wolff, Agatha Deken
en Petronella Moens. Juist op grond van dit gegeven geniet Kantelaar in feministisch-
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historische kring grote bekendheid. Zo is zijn rede te vinden op de \vebsite van de History
qf Wonlen Guide to the Micrqfilm Collection van de Britse Cornell University Library.
In dit licht doet Vuyk's interpretatie gedateerd aan. Koos Kantelaar zijn thema's meestal
vanuit bepaalde wijsgerige inzichten, bij genoemde rede zou juist zijn persoonlijk leven
doorslaggevend zijn geweest. Zijn pas gesloten tweede hu\velijk zou hem hebben doen
beseffen dat een man pas echt gelukkig was al hij een vrouw aan zijn zijde had. Volgens
Vuyk moest hij dat aan de Vergadering overbrengen. Als de auteur dit iets eigentijdser
had aangepakt zou hij met zijn boek veel meer aandacht hebben kunnen genereren, maar
om hem moverende redenen wilde hij een dergelijke 'concessie' kennelijk niet doen.
Wel vernieuwend is Vuyk in het hoofdstuk 'De gouden kooi in het Haagse Bos'. Daarin
beschrijft hij als eerste uitvoerig hoe de federalistische, door Herder en Luzac beïnvloedde
Kantelaar na de radicale staatsgreep van de radicale democraten op 22 januari 1798 werd
geïnterneerd op Huis ten Bosch.
Tot slot is het in dit nummer van de Mededelingen interessant te vermelden dat
Kantelaar van 1792 tot 1795 een van de anonieme recensenten was van de Vaderlandsche
Letteroefeningen.
EOWINA HAGEN

P.G. Hoftijzer, O.S. Lankhorst, H.J.M. Nellen (red.), Papieren betrekkingen.
Zevenentwintig brieven uit de vroeglnoderne tijd. Nijmegen, Vantilt, 2005. ISBN 90
77503 35 8. GeïlI., 312 blz. € 24,90.
Ter gelegenheid van het afscheid van de Nijmeegse hoogleraar Hans Bots wordt deze
door 27 van de sinds 1980 bij hem gepromoveerden met dit zeer fraai uitgegeven boek
stijlvol uitgezwaaid. Het thema 'de brief in de vroegmoderne tijd' sluit aan bij diens
manifeste belangstelling voor de ars epistolica. De bijdragen bestrijken hinkstapsgewijs
de periode van 27 april 1594 tot en met 20 september 1822, vanaf de Leidse drukkergeleerde Franciscus van Ravelingen aan zijn zwager en Antwerpse collega-drukker Jan
Moretus tot en met de schrijfster Petronella Moens aan haar neef Mr. Daniël Hermannus
Beuker Andreae. De bundel beoogt te demonstreren dat de geselecteerde brieven ondanks
de grote tijdspanne en de onderscheidenheid aan onderwerpen "toch op de een of andere
wijze passen in een totaalbeeld" (p. 8). Dat kan dus nooit missen. Evenwel: van de brief
als genre, van het type vrouwen en mannen dat dit medium gebruikte, waarover men
correspondeerde, waarom men op dàt moment juist van brieven gebruik maakte? Een
conclusie is geheel aan de lezer.
De 19 mannelijke en 8 vrouwelijke editeurs (ten onrechte opgevoerd als een
"gezelschap van historici" (p. 7): het betreft o.m. ook boekwetenschappers en historisch
letterkundigen) presenteren 23 mannen die aan mannen schreven, 2 vrouwen die zich
briefsgewijs tot een man richtten en 1 vrouw die met een seksegenote correspondeerde.
Eén bijdrage: notities op een blad met tekening, liet zich niet makkelijk inpassen. Alle
brieven zijn letterlijk getranscribeerd (de in het Latijn gestelde ook vertaald), soms
uitvoerig geannoteerd en in een bescheiden context van de afzender en adressaat in
kwestie geplaatst. In enkele gevallen, wanneer leven, werken of het sociaal-politieke
kader ruim aandacht krijgen, ontstijgt de bijdrage het anekdotische karakter. Dit is
het geval bij 1. Spoelder (Gerard Joannes Vossius adviseert de Amsterdamse Dierick
de Vlaming in 1626 over diens weinig succesvolle, schoolgaande zoon), I. de BontWeekhout (een diepgravende censuurstrijd uit 1668-1671 tussen de Zwolse magistraat
en de Deventer vroedschap), E. van Meerkerk (Johannes Teiler beargumenteert in 1683
zijn wens terug te mogen keren naar Berlijn bij de Brandenburgse keurvorst Frederik
Willem), P. Thissen (de Amsterdamse literator Laurens Bake meldt als zaakgelastigde
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de geringe voortgang over het promoten van het bisdom in 1689 aan de Roermondse
bisschop Reginaldus Cools), H. Boex (Henri du Sauzet meldt in 1739 Justinus de
Beyer zijn redactionele perikelen met de Bibliothèque françoise), S. van Dijk (Mme de
Beaumer bericht in 1762 C.-G. de Lamoignon de Malesherbes over haar moeilijkheden
als redacteur van het Journal des Dames met Parijse mannelijke censoren die onder
zijn leiding staan) en a.s. Lankhorst (ingenieur Jan Pieter van Suchtelen schrijft vanuit
Rusland in 1786 over de voortgang van zijn missie aan zijn leermeester Carel Diederik
Dumoulin). Op zulke momenten is de bundel verkwikkend, verrijkend en aardig voor
'historisch' geïnteresseerde lezers.
De inleiding (p. 9-20) op de het epistolaire thema van de bundel waarschuwt dat
het hier "slechts een voorlopige en onvolledige beschrijving" (p. 10) betreft. Dat is
niet alleen juist, maar er zou nog aan kunnen worden toegevoegd dat het gebodene
incorrect, rommelig, desoriënterend en knullig is. Dit citaat conflicteert daarenboven
met de mededeling dat er "een rijke literatuur over het thema brief' bestaat (p. 19).
Het impliceert immers dat eerdere studies over dit fenomeen (de bibliografie is erg
selectief, p. 19-20) ontoereikend zijn gebleken de onderhavige publicatie van een
gedegen inleiding te voorzien. De realiteit is dat men niet in staat is geweest bestaande
secundaire literatuur op een heldere manier te verwerken, niet in de laatste plaats gevolg
van het onjuist gebruik van de literaire term 'genre'. (Of door studies over het genre als
hulpmiddel, niet als hulpwetenschap te beschouwen?) Men geeft aan dat de brief een
literair genre is (p. 11), dat zich in verschillende gedaanten kan presenteren, maar stelt
rustig: "Het aantal briefgenres is legio" (p. 12). Men noemt "literaire brieven, helden- en
heldinnenbrieven", alsof de laatsten niet tot de eerste behoren, en beschouwt de brief
als nota bene een "surrogaat" van "vooral de vertrouwelijke conversatie" (p. 12). Dat
de inleiding opent met een fictieve brief (Hendrik Edeling aan zijn broer Comelis uit de
Historie van MejufJrouvv Sara Bllrgerhart van Wolff-Bekker & Deken), terwijl deze in
de gepresenteerde briefselectie geheel en al niet voorkomt, zegt eigenlijk al veel. Advies:
sla de inleiding over en begin meteen met de brieven. Daar valt veel te genieten.
W.R.D.

VAN

OOSTRUM

Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting. Nijmegen,
Vantilt, 2005. ISBN 90 77503 37 4. 704 blz € 39,90.
This well-researched, lively and very detailed account of the life, career and ideas of
Élie Luzac, one of the most important and interesting representatives of 'conservative
Enlightenment' in the eighteenth-century Dutch Republic is definitely to be welcomed.
The work of the editor of the Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,
this 698-page study follows on from and, was indeed expressly "inspired by", the notabie
study of Wyger Velema, Enlightenment and Conservatism in the Dutch Republic. The
Political Thought ofElie Luzac (1721-1796) which appeared in 1993. Influenced in part
by the ideas on the subject of conservative Enlightenment developed by the famous
historian ofpolitical thought, J.G.A.Pocock, the latter did much to define the parameters
ofthis cultural phenomenon in the Dutch context, indeed high-light Dutch 'conservative
Enlightenment' as a major eighteenth-century intellectual and political theoretical
construct. To the picture ofElie Luzac which Velema provides, Rietje van Vliet now adds
a good deal of additional detail, especially about the man, his family, and his publishing
business, much of it painstakingly gathered from unpublished archival sources.
Not the least valuable part of the study are the new facts the author succeeded in
gathering from a sizeable collection of Luzac 's correspondence and other manuscripts
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kept today in the university library at Göttingen, a town \vhere Luzac stayed, studied
Wolffian philosophy (in which he took a deep interest) and also - for the last three years
of the lengthy period (1748-56) that he feIt obliged to stay in Germany - published
books. Van Vliet was absolutely correct, I believe, to try not to get too immersed in the
intricacies of Luzac 's finances, business and foreign connections and concentrate rather
on portraying in the round his activities as an ideologically-driven publisher and author
whose work as a writer and philasaphe needs to be considered in conjunction with his
activity as a publisher. With considerable justification, she contrasts her own study \vith
several other recent Dutch publications in the field of book history \vhich have broadly
declined to set their subjects - publishers such as Johannes Immerzeel junior and the
Huguenot Henri du Sauzet, in any kind of Enlightenment intellectual context. I could
not agree with her more that a certain kind of anti-intellectualism seems to have invaded
the field of book history in Holland much as in America of a sort which is really quite
indefensible, indeed counter-productive largely detracting from the value of doing this
kind of research in the first place.
Vet my feeling is that Van Vliet has, on the whoIe, been more successful as a book
historian than as an intellectual historian. As a philasaphe and political writer, Luzac
is chiefiy important as a conservative Orangist theorist and opponent of democratic
republicanism, as weIl as advocate of toleration and enemy of materialism and atheism.
Above all, he was an outstanding protagonist of freedom of thought and of the press.
Undoubtedly, all these aspects are to some extent covered in her study. But at key
points, it seems to me, she fails to enter sufficiently into the intellectual debates in which
Luzac was involved. Take the famous case of his publishing in 1747 the sensationally
controversial - and in most people 's estimation at the time, intolerably offensive - book,
L 'Hamme machine by the French philasaphe, La Mettrie. Then still a young man of
twenty-seven, Luzac took the risk of publishing this text clandestinely and illegally even
though he strongly disagreed with its contents. Subsequently, whilst the identity of the
clandestine author remained unknown, at the end of 1747 and beginning of 1748, he
also steadfastly refused to divulge La Mettrie 's authorship of the promptly banned book
despite the pressure brought to bear and the heightened risks to himself. Some people, as
Van Vliet notes, began to suggest that Luzac himselfmight have been the author. But her
remark that this was "geen vreemde gedachte voor wie bedenkt dat Luzac in de kring rond
Allemand en Trembley verkeerde" hardly makes sense. Here and on other pages where
she mentions him she appears not to realize that Abraham Trembley (1710-84), whose
biological research was certainly made use of by materialists such as La Mettrie, Buffon
and Diderot, was nevertheless himself entirely opposed to radical thought and very much
a supporter of the French naturalist Réaumur, that is, an ally of piety, conservatism and
Lockean empiricism.
Van Vliet is certainly right to explain Luzac's conduct in publishing La Mettrie's
L 'Hamme machine as being part of his campaign to promote discussion of freedom of
the press, a topic on which he himself adhered to an unusually radical point of view,
and equally as part of his campaign to stage a public debate about materialism. Luzac
undoubtedly believed that, as a thinker, he himself was in a position to refute the
arguments of those who were propagating materialism and attacked piety and religion.
But she fails to enter into either of these debates sufficiently, dealing far too briefiy,
for example, with Luzac's refutation of La Mettrie, in his L 'hamme plus que machine
(1748), a work anonymously published with "à Londres falsely given as the place of
publication on the title-page and also suppressed by the Leiden city govemment - on the
grounds that "door die refutatie de quade sentimenten en gevoelens" [of La Mettrie] were
being further propagated (p. 72, 631). This was precisely the kind of censorship rationale
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Luzac abhorred, ridiculed and fought against. Here we see the connection in his mind
between strong advocacy offreedom ofthe press and his beliefthat public argument was
the best way to defeat radical ideas and materialism.
But this particular perspective of Luzac 's is not really gone into or systematically
explained. Furthermore, while Van Vliet does refer briefly to the (rather strangely named)
volume published by E.J.Brill in 2003 under the title Early French and German Defenses
ofFreedom ofthe Press. Elie Luzac s Essay on Freedom of Expression (1749) and Carl
Friedrich Bahrdt s On Freedom of the Press and its Limits (1787) - edited by John
Christian Laursen and Johan van der Zande - she hardly elaborates on the argument of
what was in fact Luzac's most important publication on freedom ofthe press, the (again)
anonymously published Essai sur la liberté de produire ses sentimens (Leiden, 1749).
Neither, oddly enough, does she make much use ofVelema's account of Luzac's doctrine
expertly expounded in Laursen's volume (Wyger Velema, 'Introduction to Elie Luzac,
An Essay on Freedom of Expression (1 749) in Laursen and Van der Zande (eds.) Early
French and German Defenses ofFreedom ofthe Press (Leiden, 2003), p. 9-33, here p.
17-25) Meanwhile, neither does she really explain the arguments about the soul and the
certainty of the existence of non-material substance with which Luzac thought he could
demolish La Mettrie's atheistic and in part Spinozistic philosophy.
Finally, a general observation about her approach to the intellectual issues involved.
The most important question about the Dutch Enlightenment overall, arguably, is that of
how the conservative mainstream Enlightenment in the end managed so systematically
and comprehensively to dominate the Dutch scene, overcoming and defeating the
Spinozistic, materialist upsurge which was undoubtedly a very powerful trend in Dutch
culture down to the 1720s and still an active threat to piety and conservative thinking
in the middle of the century. Unfortunately, Van Vliet simply does not appear to see
what is more and more coming to seem the absolute centrality of this set of themes for
any proper study of the Dutch Enlightenment. Though she does refer to the issue of
Spinozism a number of times, it remains entirely marginal to her overall schema. At
the same time there is far too little discussion of Luzac 's growing aversion to the idea
of equality and to democratic republicanism as the other side of the coin to his fervent
Orangism. I would seriously question though whether one can adequately grasp what it
was exactly that Luzac devoted his life and energies to fighting against without going
more deeply into what throughout his career remained an underlying but enduring clash
of basic philosophies. It is a pity that the intellectual scene is not better set because there
is a great deal of permanent value in this study and a large number of interesting new
facts, especially to do with publishers, books and bibliography.
JüNATHAN I. ISRAEL

G. van Gemert e.a. (ed.), Orbis doctus, 1500-1850. Perspectieven op de geleerde wereld
van Europa: plaatsen en personen. Achttien opstellen in nederlands (9), duits (3),
engels (3) en frans (3) aangeboden aan prof. dr. J.A.H. (Hans) Bots ter gelegenheid
van zijn afscheid als hoogleraar aan de Radboud Universiteit, Nijmegen, Amsterdam/
Utrecht, APA-Holland Universiteits Pers,2005 (SIB 34). ISBN 90 302 1044 3. € 56.
Het is een oude gewoonte om boeken te voorzien van een titel die tegelijkertijd als
flaptekst dient. In een tijdperk waarin ze nog in losse vellen en dus zonder kaft of omslag
werden verkocht, had het zeker zijn nut. Nu niet meer. Het is daarom des te opvallender
dat de huldebundel voor Hans Bots, met opstellen van collega's, oud-collega's en anderen
met wie hij nauw heeft samengewerkt, voorzien is van een titel waar de gemiddelde
titelbeschrijver hoofdpijn van krijgt. Echter, niet alleen bij de titel hebben de editeurs zich
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niet ingehouden, ook bij het samenstellen van de reeks artikelen op het gebied van de
intellectuele geschiedenis van de vroeg-moderne tijd hebben ze zich weinig beperkingen
opgelegd. Het resultaat is een caleidoscopisch beeld van wat zich in de intellectuele
cultuur van Europa heeft voorgedaan.
In de achttien bijdragen is de aandacht gericht op uiteenlopende eeuwen en
uiteenlopende landen. Voor de lezer van de Mededelingen zijn vooral de artikelen
interessant die specifiek op de achttiende eeuw betrekking hebben. Zo zet Willem Frijhoff
uiteen hoe het fenomeen Illustere School zich in de zeventiende en achttiende eeuw
ontwikkeld heeft naast dat van het geleerdeninstituut bij uitstek, de universiteit. Ook
Frans Korsten richt zich op het wetenschappelijk onderwijs. Zijn intrigerende bijdrage
handelt over dissenting academies, particuliere instellingen voor jongens van twaalf tot
zo'n 23 jaar oud die onderwezen werden op een 'dissente' manier. Korsten telt in de
periode 1665-1800 in het Verenigd Koninkrijk tachtig van dit soort instellingen, maar
tekent daarbij aan dat het er ongetwijfeld meer zijn geweest. Dit type onderwijs was
de bakermat voor nieuw, verlicht talent, zo blijkt, want op gewone universiteiten als in
Oxford werden de werken van John Locke tot in de achttiende eeuw als studiemateriaal
geweerd.
Een ander platform waarbinnen geleerdheid tot wasdom kon komen, wordt gevormd
door de genootschappen. André Hanou haalt in het begin van zijn artikel over letterkundige
genootschappen in de Nederlanden het schertsgenootschap De Orde van Tombago aan:
een clubje Haagse adellijke heren en dames, die zich gewapend met heuse statuten in 1703
aan het schrijven hadden gezet. Het is een van de bewijzen dat het genootschapsleven
al veel eerder tot bloei kwam dan in het algemeen wordt aangenomen. Belangrijker dan
deze constatering is echter dat in dit artikel de vloer wordt aangeveegd met bestaande
indelingen in de vaderlandse genootschappen.
De redactietafels waar de geleerdentijdschriften tot stand kwamen, worden eveneens
gezien als broedplaatsen voor wetenschap en geleerdheid. Jean Sgard laat een groot
aantal de revue passeren, net als Jan de Vet doet met de Nederlandstalige periodieken
in het tijdperk van de Verlichting. Geïnspireerd door de Dictionnaire des journaux, dat
voor de Franstalige periodieke pers onder redactie van Sgard tot stand kwam, pleit De
Vet voor een vergelijkbaar naslagwerk voor Nederlandstalige tijdschriften. Zelf neemt
hij in zijn bijdrage alvast het voortouw door menig min of meer bekend periodiek te
bespreken. Overigens valt er mogelijk wel wat af te dingen op de dynamiek rond de
redactietafels die algemeen wordt verondersteld. Mij lijkt die tafel, hoe beeldend een
redactievergadering ook kan worden besproken - in het Journal littéraire bijvoorbeeld,
zoals Christiane Berkvens-Stevelinck in haar bijdrage aanhaalt - veel meer een metafoor
die voortkomt uit de spectatoriale tijdschrifttraditie. Daarin werd immers eveneens de
suggestie gewekt dat er heel wat af gedelibereerd werd, voordat er een tekst op papier
kwam.
Andere artikelen, voor de achttiende-eeuwer niet minder interessant dan
bovengenoemde, gaan over het tolerantiedebat in de achttiende eeuw (Jan Schillings),
over exlibrissen als zoeksleutel voor particulier boekenbezit (Piet Buijnsters), over tuinen
als locatie voor beleving en verbeelding van geleerdheid (Uta Janssens-Knorsch), over
de almaar fijnmaziger wordende geleerdennetwerken (Christiane Berkvens-Stevelinck)
en tot slot over 'wetenschappelijke' reizen die ook in de achttiende eeu\v nog werden
ondernomen om kennis op te doen (Meindert Evers).
De bibliografie van de publicaties van Hans Bots 1971-2005, die de bundel
completeert, had mijns inziens wat zorgvuldiger samengesteld kunnen worden. Zo miste
ik al bij een eerste lezing de bundel Critique, savoir et érudition à la veilIe des Lumières,
die in 1996 onder redactie van Bots tot stand is gekomen en die nota bene bij dezelfde
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uitgever is verschenen als de huldebundel zelf. Editeurs kunnen echter niet alles weten.
Wel was het attent geweest wanneer ze de artikelen voorzien hadden van een index.
Niet alleen de lezers hebben er veel baat bij, ook de auteurs zelf. Een goede ontsluiting
bevordert immers hun citatiescore en draagt bij aan de versterking van hun positie in het
wetenschapsbedrijf. Men kan het hiermee oneens zijn, feit is dat ook alfa-wetenschappers
worden afgerekend op hun prestaties. Het wordt tijd dat degenen die een bijdrage leveren
aan een bundel, van de editeurs eisen dat het werk door een papieren dan wel virtuele
index toegankelijk wordt gemaakt.
RIETJE VAN VLIET
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Verschenen boeken en signaleringen
Frits H. Horsten~Doorgaande wegen in iVederland, 161'
tot 1 fje eeuw. Een historische wegenatlas, Amsterdam~
Aksant~ 2005. ISB~ 90 5260 1585. 138 blz. f 60
Deze historische wegenatlas biedt een eerste
verkenning van een tot nu toe stiefmoederlijk bedeeld
onderzoeksterrein. De atlas beslaat de doorgaande
wegen die een verbinding vormden tussen d~ grote
stedelijke centra. Na een zakelijk geschreven schets
van de ontwikkeling van het wegennet volgt een
beschrijving van de situatie per regio, voorzien
van zeven reconstructiekaarten waarop de primaire
wegen, watenvegen, steden en havenplaatsen zijn
aangegeven aan de hand van de situatie in 1600, 1810
en 1848. Groot formaat, mooi uitgegeven met uiteraard
veel kaarten maar ook veel afbeeldingen. Informatief,
nuttig handboek en tevens een uitnodiging tot nader
onderzoek.
CARI:'\) GAEMERS

Historische en genealogische tijdschriften~ en
naslagwerken op cd-rom
Veel lokaal-historische en genealogische tijdschriften
zijn inmiddels op cd-rom gezet. Geneashop, de
internetwinkel voor de genealoog, heemkundige of
geschiedkundige (http://users.skynet.be/geneashopl)
verzorgt de verkoop ervan. De lijst cd-roms is
indrukwekkend. Een willekeurige greep: Taxandria.
Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis
en volkskunde, 1894-1943 (f 45); Bijdragen en
medelingen van de Vereniging Gelre, 1898-1998 (f
45); diverse Historische tijdschriften Noord-Holland
Zuid Kennemerland (f 45); De Nederlandsch~
Leeuw, 1883-1983 (f 56,80).
Bijzonder vermelding verdient de volgende uitgave op
cd-rom: AJ. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek
der Nederlanden (1839-1851), facsimile op cd-rom
2003. ISBN 90 5802 035 5. Deze is voor f 39 incl.
verzendkosten te bestellen bij het Centraal Bureau
voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag
(tel. 070-3150510; www.cbg.nl).
Voor de onderzoeker is het helaas nog altijd wachten op
historische verenigingen van grote steden als Rotterdam
en Den Haag: wanneer zetten zij alle jaargangen van
hun jaarboekjes en maandbladen op cd-rom? Historisch
onderzoek in steden als Leiden, Amsterdam en - sinds
kort - Nijmegen (www.numaga.nl) levert immers dankzij
de digitalisering van eerder gepubliceerde artikelen
zoveel meer (en zoveel gemakkelijker) informatie op.
RIETJE VAN VLIET

Inventaris van de archieven van stadhouder Willem
V 1745-1808 en de Hofcommisie van Willem IV en
Willem V 1732-1794. Bewerkt door B. Woelderink.
M.m.v. H.J. de Muij-Fleurke. Hilversum~ Verloren,
2005. ISBN 90 65508 90 2. 264 blz. f 28,00
~ver inventarissen valt, mits zij goed ingericht zijn,
nIet veel anders te zeggen dan dat zij zeer nuttig zijn.
In ons bedrijf zal vaak de vraag opduiken of iets al
dan niet in het Koninklijk Huisarchief aanvlezig is.
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Die vraag kan nu voor een groot deel beantwoord
worden. '-In de indexen op persoonsnamen en
geografische namen vindt men niet alleen bekende
namen als Bentinek, maar ook: Bilderdijk. Bonnet.
Colizzi (de musicus), Le Francq van Berkheij. prinses
Gallitzin, Van Goens, Kumpel, De Lannoy. Luzac: en
nog heel wat andere. [AH]

Suzan van Dijk, Valérie Cossy, ~Ionique ~Ioser
~Terrey (eds.)~Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière.
Education, Création, Réception. Amsterdam/New
Vork, Rodopi~ 2006. ISB~ 90 420 1998 O. 343 blz.
f 50
Achttien bijdragen aan een Belle-congres uit 2005.
Hierbij: André Bandelier over Z\vitserse gouverneurs
en gouvernantes in de Republiek; Kee; van Strien
over het 'Portrait de Zélide'; Helen Metzelaar over
'The musical careers of Isabelle de Charrière and
Jean-Jacques Rousseau; Willem Frijhoff over Belle
en de haat-liefde-verhouding tussen de Nederlanden
en de Franstalige wereld. [AH]
Abu Bakr Muhammad ibn Tufayl, Hayy ibn
Yagzan. Eenfilosofische allegorie uit Moors Spanje.
Uit het Arabisch vertaald en ingeleid door Remke
Kruk. Amsterdam~ Bulaaq, 2005. ISBN 90 5460
0543. 150 blz. f 17,50
In 1672 verscheen De natuurlijke 'vvijsgeer of Het
leven van Hai Ebn Yokdan (herdruk 1702). De auteurbewerker werd gezocht in spinozistische kringen. Nu
verschijnt een vertaling van de tekst die daaraan ten
grondslag lag, uit het twaalfde-eeuwse Spanje. Het is
h~t verhaal van het ouderloze jongetje Hayy, op een
eIland opgevoed door een gazelle. Hij leert gaandeweg
de wereld ontdekken. zoekt de eenwording met god
(de opperste waarheid), en discussieert met een
op zijn eiland gearriveerde vreemdeling die hem
op de hoogte brengt van de orthodoxe ideeën met
betrekking tot religie. Men heeft invloed vermoed op
de Robinson Crusoë, en op Krinke Kes In es . [AH]
Evelyne M.F. Verheggen, Beelden voor passie en
hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke
Nederlanden, 17de en l8de eeuw. Zutphen,
Walburg Pers, 2006. Proefschrift Nijmegen. 368
blz. ISBN 90 5730 389 2. f 39,90
Over context, functie en betekenis van deze
beeldcultuur; met behandeling van vragen over de
gebruikers (in meerderheid vrouwelijke religieuzen
en leken), de invloed van deze voorstellingen
op het dagelijks leven, de keuze voor bepaalde
afbeeldingen, de doelen, de verwantschap met
emblematische voorstellingen en de verspreiders.
Een vragen oproepende zinsnede met betrekking tot
de achttiende eeuw: '"Inmiddels \vas de katholieke
kerk in de Noordelijke Nederlanden haar idealisme
kwijtgeraakt. De scheiding van 1723 verscheurde
de katholieken in 'rekkelijken' en ·preciezen'.
Dankzij de henvonnen invloed van de rekkelijken, de
regulieren, herwonnen volksdevotionele elementen
aan kracht. Daarbij \verd niet geschroomd on1 eerder

verworpen of gecensureerde voorstellingen opnieuw
uit te geven. Prenten werden weer gebruikt en vereerd
om hun vermeende magische krachten in plaats van
om hun catechetische waarde." (p. 259). [AH]

Judith A. Vega, Isabelle de Charrière en de kritiek
van de Verlichting. Filosofie - politiek - cultuur.
Kampen, Klement, 2005. ISBN 90 77070 80 x.
140 blz. € 14,10
Wat mag dat betekenen: "'kritiek van de Verlichting?"
Het klinkt Duitsig. Misschien moet ik het lezen in het
kader van de stelling "'Het is gebruikelijk de achttiende
eeuw te begrijpen in termen van ofwel een strijd
tussen' Verlichting' en 'Tegen-Verlichting', ofwel een
tegenstelling tussen Verlichting en Romantiek" (zie
p. 9). Dat is een nogal essentialistisch blokjesdenken,
geschreven vanuit een houding die alles precies weet
te duiden. Diezelfde pagina: "'In de tegenstelling
tussen Verlichting en Romantiek staat tegenover het
aan het Verlichtingsrationalisme [?] toegeschreven
objectivisme en systeemdenken nu de waarde van
individuele dan wel collectieve zelfexpressie en van
de wil, en wordt een zeker spontaan vitalisme het
alternatief voor de idealen van universele morele
en rationele communicatie." Volgen nog honderden
zinnen van deze aard en structuur. Het is allemaal niet
helemaal onwaar. Na leegschudden van deze zakken
vol geleerdigheid zal er altijd wel één echte wijsheid
overblijven. Dit zelfgenoegzaam, cyrillisch, intraacademisch cultureel-scholastiek gebazel houdt zich,
zoals vaak, niet diepgaand met de teksten en bronnen
zelf bezig. Maar de verklaringen - die zijn beslist
diepgaand. [AH]

Frank Martinus Arion, De deserteurs. Amsterdam,
De Bezige Bij, 2006. ISBN 90 23414 94 2. 224 blz.
€ 17,90
Roman over vier mannen tijdens de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog en de verlichtingsidealen
van toen tegenover de praktijk (slavernij). [AH]

Jan Storm van Leeuwen, Dutch decorated Bookbinding
in the Eighteenth Century. Hes & De Graaf Publishers,
2006. 4 dIn. ISBN 90 61943 698.3200 blz. (Introductie)
€1250
Algemene historische, economische en culturele context
van de achttiende-eeuwse boekband in Nederland.
De achttiende eeuw betekende de bloeitijd van de
vervaardiging van luxe boekbanden in vele steden
in Nederland. Alle boekbinderijen (ca. 200) worden
beschreven per provincie en stad. Deze informatie
is aangevuld met een catalogus van alle banden in
de KB en Museum Meermanno-Westreenianum
(samen ongeveer 2000) en banden uit andere
collecties (ca. 1300) die de auteur in de loop der
jaren heeft bestudeerd. Naast de vele zwart-wit en
kleurenillustraties, worden ca. 10.000 wrijfseis van
boekbandornamenten weergegeven en beschreven.
Hierdoor is een uniek naslagwerk ontstaan. [AH]
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Rudi Ekkart, Tibout Regters. Schilder van portretten
en conversatiestukken. 1710-1768. Leiden, Primavera
pers, 2006. ISBN 90 5007032 2. 144 blz. € 32,50
Prachtige koppen (de rest is veel zwakker) van
de nogal onbekende Regters. Hij werkte vanaf
1747 te Amsterdam en maakte vooral portretten en
conversatiestukken ('babbelstukken'). Er zitten ook
wat vakbroeders bij: schilders als Ludolf Bakhuyzen
de Jonge, een brutale hartenstelende jongeman in
dragondersuniform. Topstuk: het portret (1767) van
een onbekende jonge vrouw, met een levendige,
guitige en intelligente gelaatsuitdrukking. Zij doet
in één blik begrijpen waarom dit land wel degelijk
Belles voortbracht. Hier ligt dus een Taak voor onze
lezers en lezeressen. Zie de catalogus p. 74 (het origineel
is nog leuker). [AH]
Jan Buisman, Duizendjaar weer, wind en water in
de Lage Landen [... ]. Dl. 5: 1675-1750. Franeker,
Van Wijnen, 2006. ISBN 90 51941 36 6. 998 blz.
€ 39,50
Aan de hand van dagboeken en een menigte andere
bronnen, waaronder in deze tijd voor het eerst
toenemende wetenschappelijker gegevens, wordt jaar
najaar, seizoen na seizoen, een beeld gegeven van het
weer. Dat bevat veel: ook branden, overstromingen,
kometen, scheepsrampen, stormen, vissterfte, hitte
en kou en zo nog het een en ander. Als u dus wilt
weten welk weer het was toen uw auteur in Friesland
of waar ook reisde, moet u dit werk raadplegen. Zo
las ik zelf met interesse, dat eind juli 1677 Willem
111 bij slecht weer het beleg sloeg om Charleroi,
maar op 14 augustis weer vertrok (p. 55). In deze
tussenperiode moet Jacob Campo Weyerman aldaar
geboren zijn .... Ik heb niet geprobeerd na te zien of
er bij zijn overlijden te Den Haag een hevig onweer
plaatsvond. Een rijk boek, relatief goedkoop. [AH]

Annelies Verbeek, 'Menniste Paus '. Samuel Muller
(1785-1875) en zijn netwerken, Hilversum, Verloren
2005. ISBN 90 65508 60 O. 364 blz. € 38
Van belang wegens de beschrijving van de opleiding
van doopsgezinde voorgangers (vanaf 1735) en
het bijbehorende studentenleven, de schetsen van
belangrijke figuren uit dit milieu en hun denkbeelden
zoals Gerrit Hesselink (1755-1810), de conflicten
tussen piëtistische en verlichte stromingen. [AH]
H.J. Beunk, Deugd werd niet beloond. Het korte
leven van een Naardense vrijmetselaarsloge (18041809), Gouda, De Steensplinter, 2005 (Kubusreeks
8). ISBN 90 57170 21 3. 96 blz. € 17,75
De loge 'Deugd beloond' begon in 1804 als loge
van koloniale troepen bestemd voor Suriname. Vrij
degelijke opgave van oprichting, ontwikkelingen,
leden. De leden van het eerste uur waren in 1806
meestal overgeplaatst, maar men rekte het bestaan tot
1809. [AH]
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Anna Enquist, De thuiskomst. Roman, Amsterdam,
Arbeiderspers, 2005. ISBN 90 29562 587.416 blz.
€ 19,95
In 1775 wacht en wacht Elizabeth, de "TOUW van
ontdekkingsreiziger James Cook, op diens thuiskomst.
De lezer \'/acht mee en verveelt zich behoorlijk. [AH]

into the origin of ollr ideas of· the sutlime and
1759].

beaut~ful,

Verder verschenen

H.A. Kamphuis, Stad en Lande tijdens de Bataa/s'e
Republiek. Bestuurlijke en gerechtelijke verhoudingen
in Groningen, 1795-1807, Assen, Van Gorcum. 2005
(Gron. hist. reeks 29). ISBN 90 23240 80 4. 302 blz.
E 17,90

Frank Dragtenstein, 'Trouw aan de blanken '. Quassie
'van lViezHt" Timotibo, n1"Îst en strijd in de 18de eeZHt"
in Suriname, red. M. te Boekhorst. Amsterdam, KIT
Publishers, 2004. ISBN 90 68321 89 7. 112 blz" E
12,50

Richard G. Maber, Publishing in the repllblic ofletters.
The lYfénage-Grael'ilis- Wetstein correspondence
1679-1692, Amsterdam, Rodopi, 2005 (Studies in
the history of ideas in the Lo\\' Countries). ISBN 90
4201685 X. 174 blz. E 40

James Gleich, Isaac Nev;ton. Een biogrqfie, vert. Patty
Adelaar. Amsterdam, De Bezige Bij, 2004. ISBN 90
23414632.286 blz. E 19,90

lA. ten Bokkel Huinink, ConstantijnJohan Wolterbeek
(1766-1845), van adelborst tot admiraal. Maritieme
biografie van een achttiende eeUH'se marineofficier.
Zutphen, Walburg Pers, 2004. ISBN 90 57303 18 3.
136 blz. E 24,95

Elsbeth Locher Scholten, Peter Rietbergen (red.), Hof
en handel. Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720.
Leiden, kitlv Uitgeverij, 2004. ISBN 90 67182 31 1.
VI+350 blz. E 35
Koo van der
broederschap?
het devies van
2004. ISBN 90

Wal (red.), Vrijheid, gelijkheid en
Betekenis en huidige relevantie 'van
de Franse revolutie, Budel, Damon,
55735 46 9. 156 blz. E 14,90

Diderot, Dit is geen grap, vert. en nawoord M. de Haan,
[Amsterdam], Uitgeverij Voetnoot, 2004. ISBN 90
7187771 X. 54 blz. E 8
Bibliographia
Sociniana.
A
bibliographical
reference tooI for the stud.y ofDutch socinianism and
antitrinitarianism, samenst. Philip Knijff & Sibbe Jan
Visser, red. Piet Visser. Hilversum, Verloren, 2004.
ISBN 90 65508 36 8. 314 blz. € 30
Du Deffand, Ook u meneer Voltaire, vert. Rokus
Hofstede & Jan Pieter van der Sterre, nawoord
Marjan Hof, Amsterdam, Uitgeverij Voetnoot, 2004
(Perlouses 8). ISBN 90 71877 83 3. 42 blz. € 7
Restif de la Bretonne, Anti-Justine, of de l·vellust
der liefde, vert. Martin Ros. Soesterberg, Aspekt,
2004. ISBN 90 59112 77 6. 240 blz. € 16,98 [Oorspr.
uitgave: 1798]
Paul Lamp, Drie eeZHven Wedgv.'ood en Nederland.
Wedgwood en de betrekkingen met Nederland 17632004, Budel, Damon, 2004. ISBN 90 55735 663.222
blz. € 44,90
Edmund Burke, Een filosofisch onderzoek naar de
oorsprong van onze denkbeelden Ol/er het sublieme
en het schone, vert. en aant. door Wessel Krul.
Groningen, Historische Uitgeverij, 2004 (Filosofie &
retorica 12). ISBN 90 65541 92 6. 250 blz. E 24,95.
[Vertaling van de t\veede druk van Burkes Enquiry
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Jodocus van Lodenstein, u..vt-spanningen. Behelsende
eenige stigtel,vke liederen en andere gedigten.
Uitgegeven naar de editie 1676, ed. L. Strengholt e.a.
Utrecht, De Banier, 2005. ISBN 90 33605 84 8. 664
blz. € 49,50
Georg Christoph Lichtenberg, Geklewrie schadzM'en. Bn"even
1770-1799. Samengesteld en ingeleid door Cyrille Offermans,
vert. Marion Offermans. Amsterclarn, Arbeiderspers, 2005.
ISBN 90 29562 81 1. 264 blz. € 24,95
Ryuto Shimada, The intra-Asian trade in Japanese
copper by the Dutch East India Company during the
eighteenth centwy. Leiden, 2006. ISBN 90 04150 92
7. XVI+226 blz. € 73
David Hume, Gesprekken over de natuurlijke religie.
Vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien door
Ton Vink. Budel, Damon, 2005. Marginalia 11. ISBN
905573602 3. 168 blz. E 16,90
G. Brinkman, Rumoer in Sint-Petersburg. Het conflict
tussen ds. Carp en de kerkenraad van de Hollandse
Gereformeerde Kerk omstreeks 1750. Kampen, Kok,
2005. ISBN 9043520209.182 blz. € 27,50
Kwee Hui Kian, The political econom}' ofJava SN011heast
Coast, c. 1740-1800. Elite 5)nelgy Leiden, Brill, 2005.
ISBN 90 04150 90 O. XXVI +334 blz. € 73
Paul Begheyn, Gids voor de geschiedenis van dejezuïeten
in Nederland 1540-1850. Nijmegen, Valkhof Pers, 2006.
Jesuitica Neerlandica 2. ISBN 90 56252 06 2. 294 blz.
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Aan het begin van de negentiende eeuw rekende de eerbiedwaardige literator
E.J. Potgieter genadeloos afmet de generaties die aan de zijne voorafwaren gegaan:
die slappe 'Jan Salies' vielen in het niet bij illustere voorgangers uit de eeuw van
Rembrandt, mannen als Maurits, Oldenbarnevelt, De Ruyter, Tromp, Vondel en
Bredero.
De invloed van Potgieter zou zich lang doen gelden. De Gouden Eeuw - met
hoofdletters - dwingt nog steeds bewondering a~ de daaropvolgende 'pruikentijd'
zou een futloze periode zijn geweest. Historische naslagwerken omschrijven de
achttiende eeuw als een saai intermezzo tussen Statenbijbel en Grondwet en ook
volgens de canonieke literatuurgeschiedenissen was het honderd jaar lang armoe
troef- ofschoon de comedies van Pieter Langendijk en de spectatoriale bladen van
Justus van Effen nog wel genade kunnen vinden, Wolffen Deken niet onvermeld
mogen blijven, Bellamy's vaderlandsliefde en Feith's tranen ons diep roeren en de
opvoedkundige kwaliteiten van Hiëronymus van Alphen niet onderschat mogen
worden: 'Jantje zag eens pruimen hangen, ol als eieren zo groot. 't Scheen, dat Jantje
wou gaan plukken, schoon zyn vader 't hem verbood'. Onsterfelijke regels.
Handboeken zijn zelden actueeL Wie zich, wars van klakkeloos overgenomen
inzichten, in de archivalische afgrond durft te storten, komt tot het inzicht dat de
publieke opinie niet in de eerste plaats gevormd werd door de roman Sara
Bur8erhart, hoe waardevol ook, of door vertalingen van Voltaire en Rousseau in
goud-op-snee banden, maar eerder door een wervelstroom van satires, imaginaire
reizen en romaneske verhalen, vol levenslustige dames die onbekommerd door het
leven dartelden, anonieme hekeldichten op kleine en grote machthebbers, vileine
toneelstukken, en wagenpraatjes of trekschuitvertellingen vol afgeluisterde
meningen van mopperende boeren en burgers. Spel en leugen in de literatuur.
Tegenwoordig noemen wij dat fictie.
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Veel van die satires en andere kleine stukjes werden geschreven door obscure,
amper bestudeerde eenlingen, waaronder Cornelis van der Gon, willem van
Swaanenburg, Roeland van Leuven, Hermanus van den Burg, Jan Willem Claus van
Laar, Egbert Buys, de broers Petrus en Franciscus Lievens Kersteman, willem
Ockers, Cornelis van Engelen, Jan Nomsz, Johannes Ie Francq van Berkhey, Pieter 't
Hoen, Paulus van Hemert, Lieve van Ollefen, Gerrit Paape en Petrus de Wacker van
Zon - overigens is deze opsomming allesbehalve volledig.
Al die nieuwe namen en genres vormen meer dan alleen maar een kwantitatieve toevoeging. Er wordt wel eens beweerd dat de Nederlanders het destijds min of
meer met elkaar eens waren over de normen en waarden die aan de samenleving
ten grondslag behoorden te liggen. Voorzover er sprake was van een maatschappelijke discussie, vond die plaats naar een tpoldermodel' avant la date: via een beleefd
debat in besloten kring tussen maatschappelijk gelijken die in de eerste plaats keurige christenen waren, de een wat progressiever, de ander wat behoudender. In dit
bedaagde intellectualistische gesprek viel geen onvertogen woord, want terwijl
men de buitenlandse literatuur las en kennis nam van nieuwe ideeën, was de conversatie gespeend van elke weerslag op de toch al kleurloze geschiedenis van de
Republiek, waar de politieke machtsstrijd decennialang niet meer geweest zou zijn
dan een inhoudloze factiestrijd tussen elkaar beconcurrerende familienetwerken.
Een dergelijk beeld verdoezelt de werkelijke contouren van de achttiende eeuw.
Achter al die kleine schrijvers en hun bedoeninkjes schuilt een ander geschiedverhaaL Die prulpoëten, pulpjournalisten en pornografen waren geen hooggestemde
literati in een ivoren toren: zij stonden midden in de wereld. Aangezien honger de
blik scherpt, onthult hun oeuvre onoverbrugbare maatschappelijke en ideologische tegenstellingen en een bij tijd en wijle meedogenloze strijd om de politieke
macht.
Die andere achttiende eeuw is inmiddels herontdekt, ook al zijn er nog veel witte
plekken op de landkaart. André Hanou hoort tot degenen die eind jaren zestig deze
veronachtzaamde periode in kaart trachtten te brengen. In 1972 studeerde hij afop
de wat groezelige tvolksschrijver' Nicolaas Hoefnagel (1735-1784). Dat Hoefnagel
ook in Monnikendam was geboren zal hem niet zijn ontgaan. Hoefnagels oeuvre
was haast afschrikwekkend vulgair: \n dit slijk te wroeten heeft niet het minste
nut', oordeelde een negentiende-eeuwer. In zijn ranzige roddelbladen uit de jaren
zeventig betoonde Hoefnagel zich een getalenteerd chroniqueur van het rosse
leven. Eenmaal besmet met syfilis blonk hij later uit in een weinig subtiele funeraire polemiek, waarbij hij politieke tegenstanders bedolf onder testamenten,
begrafenisbriefjes en ooggetuigenverslagen van lijkstoeten. Hoefnagel schreefzijn
gelegenheidswerkjes in grote haast en ze werden in nog grotere haast gedrukt. Ze
laten zich makkelijk herkennen aan de ongemanierde, platte stijl en het typogra8
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fisch broddelwerk, vol zetfouten, soms verfraaid met zelfgemaakte houtsneden die
buitengewoon knullig aandoen.
Na Hoefnagel richtte Hanou's interesse zich op Kinker. Diens debuut, Mijne
minderyaari8e zan8ster, deed een recensent denken aan een jonge "bordeelslet", maar
daarmee hield de verwantschap met Hoefnagel op. Bij Kinker, een advocaat met een
brede culturele en wetenschappelijke belangstelling, vond André Hanou datgene
wat hij bij de kleine burgerman Hoefnagel node gemist moet hebben: intelligentie. Waar Hoefnagel zich liet kennen als rabiaat patriots, was Kinker niet direct aan
partijpolitieke belangen gebonden. Als vrijmetselaar bewoog hij zich buiten de traditionele kerkelijke kaders. Hij introduceerde de nieuwe filosofie van Kant, waarin
de traditionele vragen 'wat kan ik weten' en 'wat moet ik doen' op een geheel nieuwe manier werden gesteld. Kant zocht naar de legitimering van kennis en handelen binnen de grenzen van het denken zel~ waardoor in beginsel alle bestaande
normen en waarden op de helling werden gezet. Deze nieuwe benadering werd
besproken binnen de vrijmetselarij. De aan alles voorafgaande reflectie ('wat maakt
dat ik denk wat ik denk?') sloot aan bij Kinkers esprit. Jan Kinker kon lachend de
waarheid zeggen en had succes met nog altijd leesbare, ironische tijdschriften als

Janus verreezen.
Een derde figuur was op de achtergrond altijd aanwezig: Jacob Campo
Weyerman (1677-1747). Als zoon van een officier koos hij voor een militaire loopbaan, maar na een affaire met een getrouwde vrouw die hij tussen de bedrijven
door wat huisraad aftroggelde, werd hij uit militaire dienst ontslagen en moest
aanvankelijk zijn kostje bijeenscharrelen als toneelschrijver en acteur, schilder en
kunstinkoper voor de gerenommeerde verzamelaar Willem van Hessen-Kassei, totdat het succes hem toelachte bij de verschijning van de eerste aflevering van De
Ronerdamsche Hermes, op vrijdag 13 september 1720. Weyerman had zijn draai
gevonden en zou nogjarenlang succes hebben met een reeks satirische weekbladen
onder steeds wisselende benamingen, vol smakelijke anekdotes, geschreven in een
pregnante maniëristische stijl die velen in vervoering en sommigen tot razernij
brengt. Helaas kon het succes hem niet vrijwaren van financiële problemen. In 1730
moest hij uitwijken naar de vrijstad Vianen. Achtjaar later volgde zijn arrestatie op
verdenking van afpersing: Weyerman zou diverse personen hebben gedreigd met
karaktermoord, tenzij het beoogde slachtoffer de onterende publicatie afkocht. De
intrigerendste schrijver van de eerste eeuwhelft stierfenkele jaren later in detentie
op de Haagse Voorpoort.
André Hanou's hartstochtelijke belangstelling voor de vergeten auteurs en
andere amokmakers van de achttiende eeuw heeft weerklank gevonden. De andere
achttiende eeuw is een bijzondere aflevering van de Mededelin8en van de stichtin8Jacob
Campo Wryerman, een blad dat door hem in 1977 in het leven werd geroepen. Een
aantal auteurs van het eerste uur levert ook nu een bijdrage, ter gelegenheid van
9
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zijn afscheid als hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen.
De artikelen in deze bundel zijn losjes gegroepeerd rond Weyerman en Kinker,
met aandacht voor satire, broodschrijverij, revolutie, vrijmetselarij en natuurlijk
hét medium van de achttiende eeuw: het tijdschrift. Weyerman is vertegenwoordigd met een boek dat hij niet publiceerde en een kortstondig lopend tijdschrift
waarvan een nieuwe editie in de Abdera-reeks op stapel staat. Kinker komt aan de
orde als vrijmetselaar en leermeester van prins Frederik, en als reflecterend dichter
in zijn ideeën over vorm en inhoud. Een essay over het sentimentele, een bekend
doelwit van Kinkers spot, sluit hier bij aan.
In de directe omgeving van Weyerman vinden we Jan van Hoogstraten, aan wie
twee opstellen zijn gewijd. In een cultuurhistorische studie naar de onvermoede
effecten van thee en koffie komen we terecht in de toneelwereld die Weyerman zeer
vertrouwd was. De vrijdenker die Weyerman was, zou zich hebben kunnen meten
met de Amsterdamse kousenkoopman en gnostische deïst (wie voor zijn theologische opvattingen een betere benaming weet, mag het zeggen) Pieter Bakker. De
vrijmetselaar en avonturier George Smith doemt op als een schijngestalte van
Weyerman.
Geen achttiende eeuw zonder patriottenstrijd. Aan het woord komen de vermakelijke maar gedesillusioneerde revolutionair Gerrit Paape, en de orangist
Philippus Verbrugge, een uit het ambt ontzette predikant en oproerkraaiend
schrijver die decennialang strafrechtelijk werd vervolgd. Maar niet zo lang als de
ervaringsdeskundige-bij-uitstek op het gebied van het achttiende- en negentiende-eeuwse gevangeniswezen, Jacob Eduard de Witte, wiens leven wordt doorgelicht.
Doordat de achttiende eeuw doorgaans als een tlange eeuw' wordt beschouwd
besluit de bundel met een bijdrage over een vroeg negentiende-eeuws tijdschrift en
een artikel over de Brabantse revolutie van 1830.
Het resultaat? Deze verzameling biedt een caleidoscopisch en naar we hopen vooral levensecht beeld van de achttiende eeuw. Levensecht, vanwege de persoonlijkheidsstructuur van de hoofdpersonen. Zij behoorden niet tot de zo hoogverheven
gemeenschap van vrome burgers die zich (naar men veronderstelt) lieten leiden
door morele krachten als vroomheid en vaderlandsliefde, maar stonden met beide
benen op de grond. Levensecht ook vanwege hun belangstelling: zij stelden vragen
op het scherpst van de snede. En ook op de vorm zijn we trots. De andere achttiende eeuw laat zich niet persen in het keurslijf van een (te) groot verhaal, ze wordt
weerspiegeld in tamelijk korte biografische notities, waarbij juist het detail de
grote lijn zichtbaar maakt. De uiteindelijke conclusie mag ieder voor zichzelftrekken, maar naar onze bescheiden mening was de tpruikentijd' allesbehalve gezapig.
10
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De bij Huizinga veelgeroemde tfelheid des levens' wordt niet alleen gevonden in
het herfsttij der middeleeuwen, maar wel degelijk ook in het therfsttij van het
Ancien Régime'.
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Briefvan Jan van Hoogsrraten aan Pieter van der Veer met Van Hoogstratens handtekening op fol.
(UB leiden. ltk 993).
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Een tipje van de sluier rond het tweede en derde deel van
de Schimp- en hekeldi8ten (1707) opgelicht: auteurschap van
Jan van Hoogstraten en uitgeverspraktijken van Pieter van der Veer*

KAREL BOSTOEN

Correspondentie tussen een auteur en een uitgever kan harde gegevens opleveren
die op een andere manier niet (of niet zo gemakkelijk) te achterhalen zijn. Menige
onderzoeker betreurt het dan ook dat het merendeel van de ooit uitgewisselde brieven vernietigd ofonvindbaar is. Soms is een briefniet echt verdwenen, maar alleen
slecht vindbaar. Dit is het geval bij deficiënte registratie in een catalogus, vooral als
die speciaal is opgezet als ingang op bewaard gebleven correspondentie. Ik doel hier
op de digitale Catalo8U5 epi5tularum Neerlandicarum, waarin bijvoorbeeld een brief
uit 1707 van een zekere B. Hoogstraten aan Pieter van der Veer is opgenomen. Wie
enigszins bekend is met het culturele leven in de eerste decennia van de achttiende
eeuw, hoort bij deze namen meteen een belletje rinkelen. Sinds het werk van de
l

Vondel-bibliograafUnger kent men Pieter van der Veer (1677-1734) als de uitgever
van controversiële geschriften zoals Vondels Palamedes en Hekeldi8ten, beide voor
het eerst uitgegeven met aantekeningen 'uit 's Digters mondt opgeschreven'. Hij
zou - naast zijn eigen naam - ook de schuilnamen Pieter Brakman en Pieter van der
Goes hebben gebruikt/ en - naast zijn vaste drukkersadres bij de Vismarkt te
Rotterdam - de fictieve plaats van uitgave Amersfoort. Maar wie is in hemelsnaam
B. Hoogstraten? Zou dat soms de auteur Jan van Hoogstraten (1662-1756), alias 'de
schele droes ofhet Goudse scheelaartje', kunnen zijn?
Komt het door die gebrekkige beschrijving dat deze brief tot nu toe over het
hoofd werd gezien door boek- en literatuurhistorici? Jammer, want hij bevat de
nodige wetenswaardigheden. Menige onderzoeker had die graag gekend om zich zo
kosten en moeite te besparen. Ik zie het als mijn schone taak om die gegevens hier te
signaleren. Maar ik moet de lezer waarschuwen: het wordt een ingewikkeld verhaal
waarin bewijsmateriaal van allerlei herkomst een rol speelt. Uitgangspunt is de
brief waarin het auteurschap van bepaalde gedichten uit de schimp- en hekeldi8ten
(1698-1707) onthuld wordt. Van deze verzamelbundel berust in de Leidse universi-

teitsbibliotheek een exemplaar waarin een tijdgenoot aantekeningen heeft gemaakt.
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Sommige gedichten die in de brief worden genoemd, blijken spoedig daarna ook te
zijn opgenomen in andere verzamelbundels zoals de Nederduitsche keurdi8ten (1707)
en De herstelde uit8elezene 8edichten (1708?), zodat de vraag rijst hoe de uitgevers aan
hun materiaal zijn gekomen. De uitgevers van de drie hier genoemde bundels zijn:
Tyme van Nes te Hoorn van de Schimp- en hekeldi8ten, en Johannes de Raat te
Schiedam van de Nederduitsche keurdi8ten en De herstelde uit8elezene8edichten.

Inhoud
Om te beginnen, de briefin kwestie is niet van een onbekende B. Hoogstraten, maar
van inderdaad de bekende dichter Jan van Hoogstraten. Vermoedelijk zijn de beginletters 'J v' van's mans handtekening op fol. 2r ten onrechte als een hoofdletter B
geïnterpreteerd (zie afb. op p. 12).
Jan van Hoogstraten reageert op 14 januari 1707 vanuit Gouda, waar hij als
'commies van de admodiatie' werkzaam iS,3 op een brief die hij van Van der Veer
heeft gekregen. De Rotterdamse uitgever heeft hem kennelijk als nieuwtje meegedeeld dat de toneelauteur Cornelis van der Gon bereid was om negentig gulden op
te hoesten voor de uitgave van een treurspel. Tevens heeft Van der Veer aan Van
Hoogstraten gevraagd om hem een aantal gedichten ter publicatie af te staan.
Het antwoord van Van Hoogstraten is zeer expliciet. Het is weliswaar van een
hoog roddelgehalte, maar er is een en ander uit afte leiden dat consequenties heeft
voor sommige beschrijvingen in onze elektronische catalogi, zoals Picarta en STCN.
Allereerst maakt hij zich vrolijk over collega-literator Van der Gon die bereid was
negentig gulden te betalen voor de uitgave van een niet nader gespecificeerd treurspel van zijn hand. In de jaren 17°0-17°2 verschenen van Van der Gon drie treurspelen, namelijk: Faramont uit 17°0 (herdruk 1701), Gustavus de Eerste uit 1701 (tweede
druk in 1727) en A8elmont uit 1702. Bij geen van die uitgaven was Pieter van der Veer
betrokken, voor zover we weten. Tussen 1702 en 1727 is geen uitgave van een treurspel van Van der Gon bekend. Had deze toneelauteur in 1707 soms een nieuw treurspel op stapel staan? In dat geval lijkt het wel alsofhij de uitgave daarvan niet voor
elkaar heeft gekregen. Zou hij het bedrag van negentig gulden bij nader inzien toch
bezwaarlijk hebben gevonden?
Toch lijkt het contact dat Van der Gon in 1706 ofbegin 1707 met Pieter van der
Veer heeft gezocht, niet helemaal zonder gevolgen te zijn geweest. Het heeft waarschijnlijk zes à zeven jaar na de briefgeresulteerd in de uitgave van een nieuw stuk
van zijn hand: een blijspel (nota bene geen tragedie), getiteld Het scheeps leven, dat in
1714 te Rotterdam door Pieter Brakman is uitgegeven. 4 Sinds het typografische
onderzoek van Unger betwist niemand dat Brakman een alias van Van der Veer is,
en het contact tussen Van der Veer en Van der Gon zoals dit uit de briefblijkt, is

14

Roddel en achterklap in de letteren
daar bepaald niet in tegenspraak mee. In hetzelfde jaar volgde een herdruk van Het
scheeps leven bij dezelfde uitgever, maar nu in samenwerking met de Schiedamse
uitgever Johannes de Raat. Ton Jongenelen heeft geprobeerd een boekhandelaar
Johannes de Raat in het Schiedamse archiefop te sporen, maar trofniemand van die
naam aan die bij dit beroep paste. Hij kwam tot de vaststelling dat ook Johannes de
Raat één van Van der Veers aliassen moet zijn geweest. 5 De naam De Raat lijkt Van
der Veer overigens te hebben ontleend aan de meisjesnaam van zijn moeder:
Trijntge Henrix van Raedt. 6 Van der Veer had dus minstens twee aliassen: Brakman
en De Raat. Waarom hij ze naast elkaar gebruikte bij de heruitgave van Het scheeps
leven is een raadsel. Men is geneigd aan de man een zekere mystificatiezucht toe te
schrijven. Kan het nog gekker worden? Jazeker, Van der Gons Hetscheeps leven is herdrukt zonder jaar van uitgave bij de Rotterdamse uitgever Bartholomeus van der
Spek, van wie weinig anders bekend is dan dat hij - eveneens zonder jaar van uitgave - Jan van Hovens blijspel Don Qyichots verlossin8e uit sierra Morena heeft uitgegeven. Wellicht is Van der Spek als boekhandelaar even onvindbaar in de Rotterdamse archieven als Johannes de Raat in de Schiedamse en hebben we opnieuw te
maken met een alias van Van der Veer?7
Van Hoogstraten heeft zich tranen gelachen, laat hij weten, over het verschil in
behandeling die auteurs van uitgevers krijgen. Zo moet Van der Gon flink betalen,
terwijl Van Hoogstraten weet te melden dat zojuist een stuk van hem is uitgegeven
zonder dat de uitgever hem gevraagd heeft om toestemming, laat staan om geld.
Dit stuk moet De8eIeerde advokaat, of de bespotte druivendiefgeweest zijn, een blijspel
waarvan de handeling gesitueerd wordt te Brussel en dat is uitgegeven door de
Erven Jacob Lescailje te Amsterdam in 1707. Uit de briefvan Van Hoogstraten blijkt
dat hij hierover bericht heeft gekregen van Katharina Lescailje, in de brief aangeduid als 'Kaatje'. Zij is kennelijk zijn contactpersoon binnen deze uitgeverij en ze
heeft hem een proefdruk van zijn blijspel toegestuurd. 8 Eventuele foutjes zullen er
bij de tweede druk uit worden gehaald, heeft ze hem schriftelijk beloofd. Van
Hoogstraten is tevreden met het resultaat (dat hij dus al vóór 14 januari 1707 in huis
moet hebben gehad),9 maar hij had graag een titelprentje toegevoegd gezien.
Daarvoor wendt hij zich tot Van der Veer, wiens tekentalent tot nu toe onbekend
was of althans nergens wordt gememoreerd. Hij blijkt namelijk de ontwerper te
zijn geweest van de kopergravures in de uitgave uit 1701 van de beroemde filosofische roman Het leven van Hai ebnJokdan. 10 Vandaar dat we, gewapend met deze kennis, voortaan ook de prenten in uitgaven bij Van der Veer en diens aliassen met
andere ogen zullen moeten bekijken.
Door te lijmen en veel stroop te smeren heeft Van Hoogstraten Van der Veer zo
ver gekregen dat deze aan de hand van Lescailjes proefdruk die Van Hoogstraten
hem kennelijk samen met zijn gedichten heeft toegestuurd,ll een schets heeft
gemaakt voor zijn blijspel. De stofkeuze komt dus helemaal voor rekening van de
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tekenaar die de - naar zijn smaak - aantrekkelijkste scène heeft uitgekozen. Van de
door Van der Veer gemaakte schets is vervolgens een gravure gemaakt. Wie nu het
resultaat bekijkt, ziet dat het geen titelgravure is geworden, zoals Van Hoogstraten
vroeg, maar een illustratie. 12 In het Leidse exemplaar bijvoorbeeld is ze op een onlogische plaats bijgebonden, helemaal voorin, terwijl de illustratie in feite op het
'negende toneel' slaat en bij de tekst op pagina 49 hoort.
Van Hoogstraten schrijft zijn briefop vrijdag en laat Van der Veer weten dat hij
maandag aanstaande (= 17 januari) naar Amsterdam gaat op dringend verzoek van
Katharina Lescailje, maar de precieze reden verneemt Van der Veer niet (en zodoende wij evenmin). Kennelijk had Van der Veer aan Van Hoogstraten gevraagd om
juist op die dag naar Rotterdam te komen en een aantal gedichten ter publicatie
mee te brengen. In plaats daarvan zal Van Hoogstraten ze dus opsturen en hij sluit
ze in bij zijn brief Deze kopij is evenwel niet bij de briefuit 1707 bewaard gebleven.
Toch weten we wat die kopij inhield, want Van Hoogstraten geeft een gedetailleerd
overzicht, alsmede de volgende instructies: Van der Veer wordt verzocht de gedichten te plaatsen in dezelfde volgorde als ze liggen, en indien er een paar bij zijn die
hem niet aanstaan, dan moet hij die terugsturen aan de auteur. Deze laatste vertrouwt er voorts op dat een en ander gewild zal zijn bij 'de Vrinden te Dordt die de
H. Vloek hebben'.13 Eén gedicht hoeft hij alvast niet op te sturen, want dat bezit Van
der Veer aL Het is 'De Geest van D. v. T.'. Van Hoogstraten wil dat het achter het
gedicht 'J.S. Borgemeester van Fortuijn' wordt geplaatst.
Van Hoogstraten signaleert vervolgens twee gedichten waarin de Amsterdamse
'dolle Frans' wordt aangepakt als: 'de Waarschouwing aan Sultan' en 'Benyde
Lauwer'. Maar, voegt hij eraan toe, deze twee gedichten - die in Amsterdam zeer in
trek zijn geweest - bezit Van der Veer al en hij twijfelt eraan ofdeze ze wel wil uitgeven. Het blijkt nu ook uit deze briefdat Van Hoogstraten zijn Rotterdamse uitgever
eerder heeft bezocht en dat bij die gelegenheid de eventuele uitgave van de gedichten in kwestie ter sprake is gekomen. Toen Van Hoogstraten in Rotterdam was, heeft
hij namelijk vergeten Van der Veer te spreken over het 'versje op Romeyn' (een
gedichtje op Romeyn de Hooghe), maar uit de briefwordt niet duidelijk ofhet nog
in de maak is ofdat hij het hem nu opstuurt. Hij verzoekt Van der Veer ten slotte om
de eerste drukproeven zelfna te kijken en hem slechts de verbeterde tweede proeftoe
te sturen, want dan zullen zijn correcties de zetter minder hoofdbreken kosten.
Wat daarna komt, is een roddelverhaal over de Goudse drukker Lucas
Kloppenburg. Nadat Van Hoogstraten op donderdag 13 januari zaken had gedaan
met deze uitgever en drukker, moest daar in de kroeg kennelijk op gedronken worden. Lucas wenste daarbij door Jan van Hoogstraten te worden getrakteerd op een
kan wijn (=

2

pinten). Dat is meer geworden, namelijk praktisch het dubbele ('een

stoopje'), zodat Lucas geweldig in de wind was. Van Hoogstraten verwijst bij dit
laatste naar pagina

21

van de 'Huw: vI:', een tekst waarmee Van der Veer zeer goed
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bekend moet zijn geweest, zoals nog zal blijken. Tijdens het drinkgelag is Kloppenburg wat loslippig geworden en Van Hoogstraten heeft van hem begrepen dat hij
Haec libertatÏs erso heeft gedrukt en dat hij dit onder de toonbank heeft verkocht. Op
Van Hoogstratens vraag waarom hij zich eerder zo raar en angstig had aangesteld
bij de verkoop van de door Van der Veer uitgegeven Palamedes, aangezien satires op
hedendaagse aangelegenheden gevaarlijker zijn dan satires van lang geleden, zei
Kloppenburg, omdat primo in de Palamedes een sleutel is bijgevoegd met de namen
van de betrokken heren van wie mogelijk nog familieleden in leven zijn, en omdat
secundo Van der Veer die dat boek distribueert, zijn brieven eigenhandig schrijft en
met zijn eigen naam ondertekent. Een kwaadwillige baljuw, opgehitst door een
paar voetiaanse predikanten, kan zo simpelweg vaststellen wie de drukker van het
boek is geweest, tHet welk hem Lucas seer leet zou wesen.' Einde brief:

Commentaar
In eerste instantie zal ik ingaan op de gedichten die Van Hoogstraten in zijn brief
noemt en meedelen waar en wanneer die zijn verschenen, om mij vervolgens te
buigen over de relatie met Kloppenburg en diens uitspraken over Haec libertatÎ5 erso
en de uitgave van Vondels Palamedes.
De gedichten die Van Hoogstraten aan Pieter van der Veer stuurt, zijn gepubliceerd in het tweede en derde deel van de Schimp- en hekeldisten. Het eerste deel en
tevens de eerste druk van deze verzameling verscheen anoniem in 1698 te Hoorn bij
uitgever Tyme van Nes. Het tweede en derde deel verschenen zonder plaats, drukker,jaar en zonder naam van de auteur op de titelpagina. Deze bundel in drie delen
bevat gedichten, gebaseerd op werk van verschillende dichters, zoals vermeld in de
titeL De meeste bijdragen (zo niet alle) zijn van de hand van Jan van Hoogstraten.
Ook bepaalde tijdgenoten hebben nooit moeite gehad om hem als auteur thuis te
brengen, zoals hier nog zal blijken.
Bij mijn weten is de universiteitsbibliotheek te Leiden de gelukkige bezitter van
het enige doorschoten exemplaar van de drie delen in één band/4 waarin een tijdgenoot en vijand van Van Hoogstraten aantekeningen in handschrift bij de gedrukte tekst heeft gemaakt. Deze commentator laat er uitdrukkelijk en herhaaldelijk
geen misverstand over bestaan wie het brein achter deze verzameling is geweest en
wie de uitgever, zoals we zullen zien.
Dat Pieter van der Veer Van Hoogstratens instructies trouw heeft gevolgd,
blijkt uit het feit dat hij tDE GEEST VAN DEN PROCUREUR D: V: T: voor het Bed van

de Weduw Van den HeerJ: s:', ondertekend met de initialen tJ D B G.' (dIl, 46-48), keurig achter het gedicht tSCHIMP Op J.S. Borgemeester van FORTUIN. Fortuna non
mutatsenus' (dIl, 44-45) heeft geplaatst. De onbekende commentator die kennelijk
17
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goed is ingevoerd in Goudse affaires, weet precies op wie deze satires slaan, namelijk op respectievelijk Dirk van der Togt en Johan Santvoort. De overleden Dirk van
der Togt was notaris en procureur te Gouda, tevens schout van Moordrecht, maar
volgens het gedicht tDe geest van den procureur', is hem door toedoen van
Santvoorts tweede echtgenote het schout- en secretarisambt van Nieuwerkerk ontgaan ten voordele van de eigen zoon van deze tJ odehoer'.15 Onder meer om die reden
komt Van der Togt bij haar bed spoken.
De eerste echtgenote van de kort na Dirk van der Togt overleden Goudse burgemeester en tOntfanger' Johan Santvoort was Maria van der Togt (overleden in
1694).16 Volgens het gedicht tSchimp op J.S.' was Santvoort van betrekkelijk eenvoudige afkomst en had hij aanvankelijk ondergeschikte baantjes in Den Haag en
Amsterdam. Santvoort is pas dankzij zijn huwelijk met Maria van der Togt in goeden doen geraakt. Het gedicht stelt dat zijn tweede echtgenote een voormalige
prostituée was, bovendien een rijk en inhalig persoon. Na het huwelijk van
Santvoort met deze tJodehoer' zou Dirk van der Togt, Maria's nee~ een rijke erfenis
zijn misgelopen. Hierbij een karakteristiek citaat:
tIs dit nu Jan niet, [...]
Die 'k in den Haag heb, als lakkey gekent voorheen?
Die 'k aan den Yssel 't ampt van cherser17 zag bekleen?
En aan het Y(naar hy had gelts genoeg behouwen
Uit zekere Erfenis) om nog meer, Een hoer zag trouwen,
Een Jodehoer, door haar infaam gedrag vermaart
Maar braafvan geIt voorzien. [... ]\8
De gedichten, getiteld tBenyde Lauwer voor den geestryken en befaamden digter
F: H: Tegens de Beschimpers van dese zelfs Verheve, en voor de onwetenheid, onverstaanlijke Poëzye. sola Sop ho deo tua carmina di8na Cothumo\9 en tWaarschouwing
aan Sultan Soliman, Voor den dreigenden Blixem van F: H: Gelauriert Digter op
Amstels Helicon. ofHet Dolhuis weer toegesloten. Heu cadit in quenquam tantum sce-

lusl'/o heeft Van der Veer opgenomen, terwijl het hem vrij stond ze weg te laten.
Met de dichter tF: H:', bijgenaamd tdollen Frans' of tHalfmal', wordt overigens
François Halma (1653-1722) bedoeld, op dat ogenblik een belangrijke Amsterdamse
uitgever en dichter:
t[...] Prins der Boekverkoopers,

Die de Kalverstraat verguit
Met sonnetten, en rondeelen,
En lofdigten sneeg doorzult
Tot vermaak der speeltoneelen:'21
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Van het 'versje op Romeyn' is intussen in de bundel schimp- en hekeldisten geen
spoor te vinden, maar het staat wel in de Nederduitsche keurdisten van 1707 die zogenaamd te Schiedam bij Johannes de Raat zijn uitgegeven. Daar wordt Romeyn de
mantel uitgeveegd omdat hij een gedicht had laten schrijven waarin aan hem en de
'baartscheerder en gewaande Orateur' Govard Bidloo (1649-1713) de eer werd toegekend van de bouw van de triomfpoort op het Haagse Buitenho~22 terwijl in werkelijkheid Jacob Vennekooi (t 1711) daarvan de inventor en architect was geweest.
Hierbij het spotgedicht in kwestie:
'Pluimstryker! zeg my, is 't wel vroom gedaan ofschrander?
g'Ontrooft den meester d'eer, en geeft die aan een ander;
Hoewel't uitdelen van die prys aan u niet staat:
Zeg eens! hoe komt Romein, bouwmeester van de hooge
En trotse zegepoort? die met haar wijde bogen
Zig op het buiten ho~ zoo groots aanschouwen laat;
Hy is de man, voor wien oudt Rome zelfmoet wyken,
Zo schreeuwt g', en waant, gy hebt uw wonder uitgeslooft,
Gewis, gy schrijft om geIt, ofzyt van brein berooft.
Want was met diefstal en Godslasteren prijs te stryken;
Romein die trokse, van de bouwkunst weet hy niet,
Maar slegts wat prullen, daar een boer zig blint aan ziet;
't Was VennekooI alleen, die d'eer van't werk verdienden,

Romein heeft met wat verw dat schoon gebouw beklat,
Gy noemt dien vuilik, als de beste van uw vrienden,
Maar die een ondeugt prijst, gelykt hem, weet gy dat.'23
De commentator in de schimp- en hekeldisten lijkt dit gedicht op het oog te hebben
wanneer hij de volgende aantekening maakt bij 'Een zedelijk gedigt op de Hr. J. de
Wit, buiten des Auteurs weten onder deze Pasquillen gemengt.' Hij is duidelijk in
zijn wiek geschoten omdat Van Hoogstraten zich daarin met Oudaan vergelijkt,
terwijl hij zichzelfbeter met Romeyn de Hooghe zou vergelijken:
'Hij Vergelijkt zig bij Joachim Oudaan, dat een Oud, Eerlijk, Heer was;
zeker met die Comperatie doet hij den Heer Oudaan veel te kort, laat hem
Liever de hand geven aan Romein de Hooge; 't Welk ik de heele Weereld
willaaten Oordeelen ofze malkander niet beter Gelijken; die Romein
Gekent heeft, en die Hoogstraten kend, zal mogelijk kunnen zeggen, wie
de Grootste Schurk iS.'24
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Wat we inmiddels kunnen vaststellen op grond van de briefvan Van Hoogstraten,
is dat de fictieve Hoornse drukker Tyme van Nes van de Schimp- en hekeldi8ten niemand anders dan de Rotterdamse uitgever Pieter van der Veer kan zijn. De elektronische catalogus van de universiteitsbibliotheek Leiden heeft als enige die identificatie in haar bestand opgenomen. Hij wordt als volgt vermeld: 'Hoorn: Tyme van
Nes; [Rotterdam: Pieter van der Veer?]', maar de STCN en Picarta hebben dat niet
overgenomen. Het tweede en derde deel van Jan van Hoogstratens Schimp- en hekel-

di8ten kunnen we bovendien dateren als van 1707, aangezien we op grond van de
briefweten dat Van Hoogstraten zijn kopij pas op 14 januari 1707 heeft ingestuurd.
Voor de identificatie van de Rotterdamse Pieter van der Veer en de Schiedamse
Johannes de Raat als een en dezelfde persoon, zoals Jongenelen heeft voorgesteld,
pleiten niet alleen de spotverzen op Halma die in 1707 in De Nederduirsche keurdi8ten
van De Raat zijn opgenomen,25 maar ook de reeds genoemde spotdichten aan het
adres van Johan Santvoort en Dirk van der Togt in De herstelde uit8elezene8edichten, 26
een verzamelbundel van werk van allerlei dichters die eveneens bij De Raat is verschenen (vermoedelijk in 1708), zonder vermelding van hetjaar van uitgave. Dat Van
Hoogstraten niet wilde dat zijn band met Van der Veer al te doorzichtig was, bewijst
de zogenaamde brief van ene Menippus, gedateerd 15 november 1707, die in het
derde deel van de schimp- en hekeldi8ten op pagina's 52-54 is verschenen. De volledige
titel ervan luidt: 'BRIEF AAN DE HEER * * * Over zeker Misdra8t27 onder de Naam van
SCHIMP en HEKELDIGTEN. - Uit ons Konstgenootschap den 15 van Slagtmaand
1707.' Deze brief wordt gevolgd door een 'Antwoort op het voorgaande of noodige
onderregting aan den HEER MENIPPUS Voornaam Lid van het Konstgenootschap.
UTILE DULCI.' Daarin wordt flink van leer getrokken tegen Van der Veer als de verantwoordelijke uitgever van de Amersfoortse editie van Palamedes. 28 De commentator in het Leidse exemplaar liet zich echter allerminst door Van Hoogstratens listige
schijnbewegingen in de luren leggen, en noteerde driftig:
'de Heer *** Jan van Hoogstraten,
door hem zelfs gemaakt, Want het is zo klaar als den dag dat geen
Fatsoenlijk Heer, hem zo een Briefzou schrijven, om dat hij al te wel
bekent is, en geen fatsoen te Verliezen heeft'. (dl 3, t.o. 52)
Het 'Antwoort' aan Menippus krijgt een commentaar van gelijke strekking:
'Dit Antwoort is ook van den Zelven Jan van Hoogstraten waar in men telkens zijn Ongeruste Contientie [= consciëntie] ziet uitblinken, meent hij
zig zelve t'Ontschuldigen met p:r vander Veer Boekverkooper te Rotterdam
als drukker van zijn Hekeldigten te beschuldigen.' (dl 3, t.o. 54)
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De triomfPoort aan het eind van de Vijvetbetg. Vinding en bouw ervan werden door Van Hoogsttaten
toegeschteven aan Jacob Vennekooi en niet aan Romeyn de Hooghe en Govatd Bidloc. Uit: J. van Call.
Admirandorum quadruplex sprctaculum, delrctum, pictum, et aai incisum. Amstetdam, P. Schenck, [ca. 17001
(KB Den Haag).
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Het wordt nu interessant om nader in te gaan op wat Van Hoogstraten allemaal te
melden heeft over het Haec libertatis er80 uit ca. 1703 en over de edities van Vondels
Palamedes en Hekeldi8ten die in 1705 zogenaamd te Amersfoort bij pieter Brakman
zijn uitgegeven, maar die in werkelijkheid bij Pieter van der Veer te Rotterdam van
de pers kwamen.

Loslippi8e Lucas
Van Hoogstraten schrijft dat hij de vorige dag zaken heeft gedaan met Lucas
Kloppenburg. Mogelijk ging het om een bespreking over de uitgave van zijn
Zedezan8en en sti8teryke liederen ofom die van de derde, vermeerderde druk van zijn
Minnezan8en kusjes drinkliederen, beide boeken die in 1708 te Gouda bij Kloppenburg
zouden uitkomen. In 1710 zou bovendien de eerste druk van Jan van Hoogstratens
treurspel Enéas ofonder8an8 van Troje bij Kloppenburg verschijnen. In hetzelfde jaar
zou ook nog de eerste druk van zijn blijspel De vo08d8ek te8ens dank worden gepubliceerd en in 1711 zou de eerste druk van Van Hoogstratens kluchtspel Medor en
An8elica, ofde schakin8 in de opera bij Kloppenburg van de pers komen. Het moge duidelijk zijn dat het in die jaren dik aan was tussen de twee Gouwenaren. Tijdens de
bespreking op 13 januari 1707 in de Goudse kroeg werd de wijn duchtig aangesproken, zodat Lucas 'in dien staat raakte, als hij in de Huw: vI: op pag: 21 staat afgebeelt', schrijft Van Hoogstraten aan Pieter van der Veer. Het bedoelde gedicht,
namelijk de 'Lofder Vryheit, ofhuwlyks vloek, Aan den Heer ***29 Op Zyne verliefde

winterse Avondstonden', was Van der Veer zeer wel bekend, want uitgever Tyme van
Nes, alias hijzel( had het in 1698 uitgegeven in het eerste deel van de Schimp- en
hekeldi8ten.3° Van Hoogstraten blijkt speciaal te doelen op het volgende portret in
verzen dat hij zelfooit van Lucas Kloppenburg had gemaakt:
'Daar we immers weten, op wat wyz hy zig verheugt,
Wanneer het voorvalt, by zijn Ruilbroers in de vreugd,
Die vader Ba8chus schenkt, een vrolijk uur te spillen:
En hy, door 't drayen van zijn loddrige pupillen
(Terwyl hy ruilt, en koopt, en verkoopt, even graag)
Ons toont hoe lustig hij 't heeft zitten voor zyn maag:
En hem geen statig zien, ofhoed, ofbefkan krenken
Zoo lang hy zig by zoet gezelschap ziet beschenken.
Ten aller minsten, zoo zyn zwakke maag hem niet,
Om zyn gekwetst geweer, met smart, den wyn verbied.
Terwyl hy watertand, om, daar zijn makkers joelen,
Zyn drooge, en schorre borst, door 't nat mé te verkoelen,
22
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Kunt gy niet zien, als hem de vogt dus't harte streelt,
Hoe hy de liefde tot de vryheit nog verbeelt?'3
1

Een en ander is ook niet ontgaan aan de commentator, die zo mogelijk nog een grotere hekel aan Kloppenburg heeft dan aan Van Hoogstraten. Van het moment dat
het woord 'Lucas' valt, weet deze commentator dan ook onder het kopje: 'Lukas
Kloppenburg. Boekverkooper te Gouda, Zijn Gedrag Leevendig ten toon Gesteld'
een boekje over hem open te doen. Deze vrome Lucas is volgens hem iemand die
meer lust dan een glaasje wijn:
'Weet voor schijnheilig schoon te speelen, ja is zo fijn zelfs, dat hij een
heele Kerken raad in roeren stelt, om dat Zijn konfrater een Luiterse diaken, zijn Kind had laaten doopen in de Gereformeerde Kerk, Willende hem
hier over Geëxcomunuceert hebben, ofdreigde de Kerken raad, niet te willen Comminuceeren, en het aan de Amsterdamse Gemeente te zullen
Openbaaren.'3 2
Met andere woorden: de man betoonde zich in de Goudse kerkenraad een scherpslijper. Hij wilde ooit een lutherse diaken laten uitsluiten van het avondmaal en
dreigde - indien hij zijn zin niet kreeg - daar de Amsterdamse lutherse gemeente
bij te betrekken. Deze man blaast dus hoog van de (kerk)toren, en veroorzaakt een
hoop gedoe om niets. Dat allemaal, terwijl deze hypocriet een geslachtsziekte te
Amsterdam heeft opgelopen in een bordeel, waardoor hij tot zijn verdriet een half
jaar zijn drankgebruik moest matigen. Vandaar dat Van Hoogstraten kon schrijven:
'zyn gekwetst geweer, met smart, den wyn verbied'. De details die de commentator
hierbij geeft, laten zien dat hij uitstekend op de hoogte is:
'Deeze fijnman, heeft eens t'Amsterdam om een snoepreisje bij een hoertje
Geweest, die hem een Prijs liet trekken.33 Waar mede Zeer Verlegen Zynde,
Zyn verovering Vertoonde Aan Jan Soutman, Barbiers Jongen te Rotterdam,
bij Lodestein, Stads Chirurgijn. dog heeft wel een halfjaar dus gebeeten
Geloopen tot zijn leetweezen, die hem nu met een schraal biertje in plaats
van Wijn moest belijen, een Groot hartzeer voor iemand die Gaare den
Beker ligt.'34
Maar keren we terug tot dronken Lucas die in deze toestand kennelijk loslippiger
wordt dan goed voor hem is, want hij bekent aan Van Hoogstraten dat hij de drukker is geweest van Haec libertatis er80. Bedoeld is een verssatire, geschreven door ene
'H.S.E.', en gericht tegen het stadhouderlijk bewind. Het gedicht, waarvan de volledige titel luidt: Haec libertatis er80, afbrandmerk van de stadhouderryke re8erin8. Aan de
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vrye Nederlanden moet vrij spoedig na het overlijden van Willem III in 1703 zijn verschenen.35 In De Nederduitsche keurdisten van 1707 is het gedicht eveneens opgenomen (op pagina's 253-263), zij het dat het daar op naam staat van H.L.E. en niet van
H.S.E. Deze nieuwe verssatire heeft Lucas niet alleen gedrukt, maar ook onder de
toonbank verkocht.
Blijkens Van Hoogstratens briefhad Kloppenburg zich nogal paniekerig aangesteld toen hij in 1705 een zending van door Van der Veer uitgegeven exemplaren van
Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit ter verkoop had toegestuurd gekregen.
Dit boek, dat vaak samen met Vondels Hekeldi8ten werd verkocht, heeft een fictief
impressum dat luidt: 'Amersfoort: P. Brakman, 1705'.
Maar daarmee zijn de confidenties onder het genot van een glaasje niet ten
einde. Van Hoogstraten heeft tegenover Lucas opgemerkt dat het uitgeven van een
nieuwe satire zoals Haec libertatis erso uit ca. 1703 veel gevaarlijker is dan een nieuwe uitgave van Vondels Palamedes. Die opmerking was trouwens terzake, want de
Pruisische ambassadeur De Smettau zou zich over dit gedicht beklagen omdat het
beledigend was voor zijn vorst, waarop de Staten van Holland op 25 november 1705
hadden besloten om maatregelen te nemen tegen schrijver en drukker.3 6 Lucas reageert hier niet op, maar op de uitgave van de Palamedes: wat hem voor dit boek zo
beducht had gemaakt, was de sleutel die erbij was gevoegd en waarin voor het eerst
de personages onverbloemd werden onthuld als historische personen, (o.a. Megeer
= Reinier Pauw, Ulysses = François van Aerssen, Eurypilus = Trigland, Kalchas =
Bogerman, voorzitter van de beruchte Dordtse Synode in 1618-1619). Lucas vreesde
voor wraakoefeningen vanwege de nazaten van genoemde heren. Maar wat hem
echt de stuipen op het lijf heeft gejaagd, is het feit dat Van der Veer zo slordig
omsprong met de geheimhouding. Hij distribueerde namelijk het boek onder zijn
eigen naam en stuurde daar eigenhandig geschreven brieven bij die hij nog ondertekende ook.
Zo dronken kan Lucas niet geweest zijn of hij moet gedacht hebben: Van
Hoogstraten zal wel begrijpen dat zijn eigen werk bij mij in veiliger handen is dan
in die van Van der Veer. Inderdaad, niet alleen mag Kloppenburg opvallend veel
nieuw werk van Van Hoogstraten drukken in de jaren nadien, maar ook heeft Van
Hoogstraten niets meer bij Van der Veer laten uitgeven, met uitzondering van de
herdrukken in 1718 en 1726 van de Schimp- en hekeldisten bij de fictieve Hoornse uitgever Tyme van Nes. Die herdrukken kon hij dan ook onmogelijk verhinderen zonder tegelijk duidelijk te maken dat hij zelfde auteur was van die bundel. Zijn brief
van 14 januari 1707 aan Van der Veer kan mogelijk worden beschouwd als een
bedekte waarschuwing aan diens adres om wat zorgvuldiger om te springen met de
geheimhouding. Toen Van der Veer merkte dat Van Hoogstraten daarna steeds
meer met Kloppenburg in zee ging, zal hij ongetwijfeld het zijne van deze samenwerking hebben gedacht.

Conclusie
Uit de briefvan Van Hoogstraten komt Van der Veer naar voren als een uitgever die
opereerde op het scherp van de snede, wiens uitgaven weliswaar controversieel
waren, maar niet verboden zijn voor zover ik kon nagaan. Hij hanteerde verschillende aliassen zoals Brakman, De Raat en Van Nes, maar verheimelijkte zijn praktijken
niet echt grondig in zijn brieven aan collega's, die dan ook van die aliassen afgeweten moeten hebben. Onbekend tot nu toe was zijn vaardigheid in het ontwerpen van
afbeeldingen die door professionele graveurs in koper werden gestoken, zoals in zijn
editie van Het leven van Hai ebnJokdan en in de door Katharina Lescailje uitgegeven

De Beleerde advokaat van Van Hoogstraten. Nu dit bekend is, zullen mogelijk nog
meer ontwerpen van gravures aan hem kunnen worden toegeschreven.
Van Hoogstraten treedt naar voren als een scherpzinnig, maar vrij onaangenaam persoon. Een auteur die graag roddelt, en vol leedvermaak was bijvoorbeeld
ten aanzien van zijn minder begaafde collega-auteur Van der Gon. Weyerman sloeg
waarschijnlijk de spijker op de kop toen hij hem typeerde als een keffertje dat:

'kalkuleert alles op den bedriegelyken Meridiaan van zyne oogen; en alles is
schee~ scheel en monstrueus in die twee ongelyke spiegels. Het kent geene

verdiensten, dan die ontsiert zyn door feilen en gebreken: niets onder de
Maan is zyne beschouwing waerdig: een Heldenzang is by 't Aas een lor;
een Tooneelstuk een leur; losse Vaerzen zyn aperyen; een schoon stuk
Schildery is kladwerk; de Boukunde is irreBulier, en de Muzyk vol valsche
toonen; in 't kort alles is in de oogen van dit Keffertje onvolmaakt')7
Van Hoogstraten mag dan een etter zijn geweest, hij is ook buitengewoon informatief We prijzen ons daarom gelukkig dat we in elk geval één briefvan hem hebben
gevonden. Hadden we er maar meer van!
De antistadhouderlijke verssatire die onder de titel Haec libertatÏ5 erBo in ca.
17°3-17°4 is verschenen, is door Lucas Kloppenburg gedrukt. Hij had minder angst
om dit werkje te drukken dan om de zogenaamde Amersfoortse druk uit 1705 van
Vondels Palamedes en HekeldiBten te verkopen, terwijl de Staten van Holland onder

druk van de Pruisische ambassadeur waren gezet om de drukker aan te pakken. Dat
Kloppenburg zou hebben ingezeten over het welbevinden van drukker Pieter van
der Veer, moeten we waarschijnlijk met een korrel zout nemen. De slotzin 'Het
welk hem Lucas seer leet zou wesen' riekt daarvoor al te zeer naar Kloppenburgse
hypocrisie.
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DB Leiden, Ltk 993. Briefvan Jan van Hoogstraten aan Pieter van der Veer.
Beschrijving van het handschrift.
Eigenhandig netschrift van de hand van Jan van Hoogstraten en door hem gesigneerd. De toevoeging boven de briefmet de vermelding van de bestemmeling is in
een andere onbekende hand en stamt vermoedelijk uit de achttiende eeuw. De
eigenlijke tekst van de brief telt slechts 3 bladzijden; de versozijde van het laatste
blad is blanco. De briefis gedagtekend: Gouda, 14 januari 1707.
Verantwoording transcriptie:
De interpunctie van het origineel is onveranderd overgenomen in de transcriptie.
Alinea's zijn aangebracht op plaatsen waar de auteur door middel van wit zelfaangeeft een nieuw onderwerp aan te snijden. Eigennamen worden van hoofdletters
voorzien. Toevoegingen van de tekstediteur (onder meer de foliëring) staan tussen
vierkante haken. Abbreviaturen zijn opgelost en cursiefweergegeven.

[lr] Aan den Boekverkoper P. vander Veer.
17°7

Gouda 14 Januari
Meneer en Vrind.
Byna nog laghende over de Zotheyd van Van der Gon, die 't 90 gl ging uitschieten om zyn treurspel tog in druk te zien, kryg ik ter selver oogenblik
dese ingeleyde van Amsterdam Waar aan ik zie dat men den Eenen voor
niet diend, en den andren doet betalen, want men heeft dit op de Persse
geleyt, sonder mij eens Permissi te vragen, als synde altyt aparensi om er
wel mede te staan, als het gespeelt word.
Daar Kaatje ook goede Gedagten van moet hebben Want sy schrijft, soo
er eenig drukfoutge hier ofdaar mogt ingeslopen wesen, dat se sulx in den
tweeden druk sal tragten te remedieeren: Maar ik vind alles tot nog toe
wel, Except dat ik er wel een tijtelplaatje voor had willen zien, dat ik daarom ook tegen den tweeden druk doen bezorgen zal.
De plaatjes in Hajek Jokdan hebt gy soo wel Geconcipieert, dat ik wel
wenste, dat gy by een ledig uur, hier ook een schetsje voor ordonneerde,
sullende de ordonnantie uit het lesen van't spel Gemaklyk zien.
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[IV]

Om dat ik nu ter deser oorsaak (als tans niets hebbende te

verschijnen) toekomende Maandag ligt te Amsterdam sal wesen, zynde van
Juffr Les Cailje mede hart versogt zend ik uE de uitgesogte Gedigten met die
ordre om ze zoo te plaatsen, als se nu leggen, Zoo er een stuk oftwee mogt
in zijn, daar geen Gevallen in mogt hebben, kunt er dat uithouwen en my
restitueren, maar ik kan niet zien, ofhet mag alles wel volgen om het willig
te doen zijn bysonder voor de Vrinden te Dordt die de H. Vloek hebben.
DE Geest van D: V: T: hebt gy zel~ en kunt die maar een plaats geven
agter J: S: Borgemeester van Fortuijn.
Van de Waarschouwing aan Sultan etc...
En de Benyde Lauwer etc
twee gedigten tegens den dollen Frans te Amsterdam, rep ik hier niet,
om dat ik meene dat ge deselve hebt En twijfel ofge se er ook wilt in hebben. Dat ik aan uwe keure stel. Zy zyn t' Amsterdam zeer gewilt geweest.
Van het versje op Romeyn heb ik te Rotterdam met u vergeten te
spreken. Ik zou het niet Qgaad oordeelen, dat ge de Eerste Proeftelkens
zelfCorrigeerde, en my dan maar een revisi send, op dat er het ruwste dan
wat afzijn, en de drukker mijn Correctie te beter [2r] verstaan zou.
N u hier genoeg van.
Gisteren een koopmanschap met Lucas Aangaande bedong hij een kan
wijn toe: maar in de kroeg komende wierd het wel een stoopje soo dat hij
in dien staat raakte, als hij in de Huw: vI: op pag: 21 staat afgebeelt: onder
dit drinken verstond ik van hem, dat hij de drukker is Geweest van Ha:c
Libertatis Ergo, hoe bedekt hy deselve ook verkogt heeft: Als ik hem hier
over vraagde, warom hy dan sulke gekke vreesagtige swarigheden in het
uitgeven van uwen Palamedes gemaakt had, daar in het drukken van sulke
niewe dingen meer gevaar steekt, als in oude die lange jaren het ligt hebben Gesien? zeijde hij, omdat by Palamedes de sleutel gedrukt is, die de
namen der Heeren plat uijt seijt, welkers Nasaten mooglyk wel in leven
sijn: dat is Een. ten tweeden om dat Van der Veer dat boek verzendende, de
brieven selfschrijft, en met syn Naam onderteijkent: Waar door den Eenen
Qgaadaardigen Baljuw ofden anderen, door een Voetiaans preker oftwee
aangeset, ligtlyk aldus den drukker zou konnen ontdekken. Het welk hem
Lucas seer leet zou wesen.
Zyt hier mede Gegroet van
Mons r DE Vrind

JV Hoogstraten

NOTEN

* Met dank aan Elly Groenenboom-Draai en Henk de Kooker voor hun kritische aan- en opmerkingen waarvan ik
dankbaar gebruik heb gemaakt.
1

De brief is in het bezit van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, raadpleegbaar onder signatuur: UB

Leiden, LTK993.
2

J.H.W. Unger, BiblioBraphie van Vondels werken, Amsterdam 1888,5-6. Ton Jongenelen wist onlangs overtuigend

aan te tonen dat Unger zich vergiste wat Pieter van der Goes betreft. Dat was geen alias van Van der Veer, maar van
Pieter Aldewerelt, Jan Duym, Jan van Leeuwen, Johannes de Ruyter en Jan Winkel. Zie T. Jongenelen, 'De
Keurdigten, Het levenswerk van Pieter van der Goes, boekverkoper', in MededelinBen van de stichtinBJacob Campo

Wryerman 27 (2004) 57-70, met name 58-66.
3 Dit is de toenmalige functieomschrijving van een ambtenaar bij het tolwezen, zie E. Groenenboom-Draai, 'De

schele droes op drift: Jan van Hoogstraten aan Ijssel, Waal en Maas' in MededelinBen van de stichtinB Jacob Campo

Wryerman 18 (1995) 57-71,89-105, met name 61, 69 n. 43. Het binnenlandse scheepvaartverkeer tussen Dordrecht en
Amsterdam was vanaf de veertiende eeuw tot 1795 verplicht om via de Hollandsche Ijssel, Gouda en de Gouwe te
varen. Voor Holland betekende dat vaste tol- en sluisinkomsten. Van Hoogstraten was in de periode 1697-1718 te
Gouda werkzaam, waar hij een aantal gelukkige jaren beleefde (a.w., 61).
4 Voor deze uitgaven en herdrukken uit ca. 1720, 1731 en ca. 1750, zie de elektronische catalogus van toneelstukken

Ceneton, nrs. C2631, C2632, C2633, C2634 en C2636. Van de zogenaamde herdruk uit 1744 (C2635) die in Rotterdam
bij Pieter Brakman zou zijn verschenen, is geen exemplaar getraceerd. Het lijkt me waarschijnlijk dat deze herdruk
uit 1744 nooit heeft bestaan, maar op rekening van een verlezing of verschrijving van het jaar van uitgave 1714
moet worden geschreven. Het blijspel in kwestie is in een krampachtig geestige trant geschreven door een auteur
met kennelijk meer geld dan talent.
sjongenelen, 'De Keurdigren', 58- 60.
6 Pieter van der Veer werd in 1677 te Rotterdam geboren als zoon van Genit Teunissen van der Veer en van Trijntge

Henrix van Raedt, zie Jongenelen, 'De Keurdigren', 67 n.
7 Mij ontbrak de tijd om het uit te zoeken in het kader van dit artikel, maar mogelijk zou ook typografisch onder-

zoek iets kunnen opleveren. Van beide uitgaven van Van der Spek berusten exemplaren in de KB Den Haag, onder
resp. signatuur 2117 E 33 en 448 H 129. Het in de UB Leiden bewaarde exemplaar van Het scheepsleven onder signatuur 1091 E 12 staat in de elektronische catalogus van deze instelling ten onrechte vermeld als een uitgave van Van
der Spek uit 1714. In werkelijkheid gaat het - zoals ook Ceneton vermeldt - om een uitgave met als impressum:
Rotterdam, P. van der Veer, 1714. Maar de Karlsruher Virtueller Katalog vermeldt nog een heel andere titel die
tevens de identificatie van Bartholomeus van der Spek als Pieter van der Veer op losse schroeven zet: Th. van
Gulpen, Manuduetio studiosaejuventutis ad nativam linBuae Romanae puritatem: continens phrases & proverbia, alphabetico ordine collecta, Rotterdam, B. van der Spek, 1742.
8 Katharina Lescailje (1649-1711) onderhield contacten met veel dichters en dichteressen. Ze hield zich speciaal met

de uitgave van toneelstukken bezig. In de periode 1679-1711 zette zij met haar zuster Aletta het bedrijf van haar
vader voort. Ze zat 'als een spin in het web van de Amsterdamse literaire wereld'. Zie E.M. Grabowsky, 'Katharina
Lescailje (1649-1711) en de "vrouwenzucht". Schijn of werkelijkheid?' in MededelinBen van de stichtinBJacob Campo

Wryerman 23 (2000) 65-79, met name 65.
9 Het drukkersprivilege is gedagtekend: 10 januari 1707.
10

Het boek bevat inderdaad een gegraveerde titelpagina en daarnaast nog vijfmooie kopergravures op pagina's 40,

66,87, 159 en 226. Zie: De natuurryke wysBeer, ofhet leven van Hai ebn Jokdan. In het Arabisch beschreven door Abu
Jaaphar ebn Tophail; voordezen uit de Latynsche overzetting van Eduard Pocok, M.A. In het Nederduitsch vertaald
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Roddel en achterklap in de letteren
door S.D.B.; en nu op nieuws met de Arabische grondtext vergeleken, en met aanmerkingen over eenige duistere
plaatzen en spreekwyzen verrykt. Rotterdam, P. van der Veer, 1701.
11

Dit op grond van de volgende formulering in de brief: 'kryg ik ter selver oogenblik dese ingeleyde van

Amsterdam'. Van Hoogstraten sluit dus de proefdruk in bij zijn briefaan Van der Veer.
12

Op de gravure is te zien hoe Don Casparino, in slaapkleding en met een brandende kaars in de hand, vanuit zijn

bovenraam zijn buurman waarneemt, namelijk de diefen advocaat Vrekkaart, die met zijn hoofd klem zit tussen
de sporten van een zware ladder. Ook afgebeeld worden Vrekkaarts nicht, de huishoudster Janno, en knecht Govert
die mede de ladder torsen en zo hun ongelukkige meester proberen te helpen.
13 Dat is vermoedelijk ironisch bedoeld, want aan het adres van de Dordtse voetianen die voortdurend schermen

met eeuwige dood en verdoemenis.
l.4 J. van Hoogstraten,

Schimp- en hekeldisten uit verscheidene poëten, sevolst na den RoomschenJuvenalis, en de saryrise

sezisten van den Spaansen Q.uevedo, Hoorn, 1. van Nes, 1698[-1707]. 3 dIn.
15 J. van Hoogstraten, Schimp- en hekeldisten, dl 2, t.o. 47.
16 Niet onderzocht is ofdeze burgemeester familie was van dominee Petrus Santvoort (1649-1703), de leermeester

van Weyerman in 't Woud bij Delft.
17 Cherser (naar het Franse 'chercheur'): betekent tolbeambte ofbelastingspeurder.

18 J. van Hoogstraten, Schimp- en hekeldisten, d12, 45. De toelichtingen over Van der Togt en Santvoort in handschrift

staan in dl 2, t.o. 44, 46 en 53.
19 J. van Hoogstraten, Schimp- en hekeldisten, achter in d13, 1-4. Vertaling van het Latijnse motto: 'Slechts jouw zan-

gen zijn de treurspelen van een Sophocles waardig'. Het motto is ontleend aan Vergilius, Eclosae, 8: 10. Ook te vinden op de titelpagina van vondels Elektra (1639), naar een stuk van Sophocles.
20

J. van Hoogstraten, Schimp- en hekeldisten, achter in d13, 5-9. Vertaling: 'Kan helaas iemand zo'n enorme misdaad

begaan!' Citaat ontleend aan Vergilius, Eclosae, 9:17.
21

A.w.,

22

Voor het anonieme lofdicht in het Latijn, getiteld 'In arcus triumphales pheutarchitectis Godofredo Bidlo ton-

2.

sore ac Romano de Hooghe. Per aquam fortem chaliographo inventoribus Wuperbagae Comitis erectos', zie De

Nederduitsche keurdisten. By een verzamelt door K.J.Y.D.E.H., Schiedam, J. de Raat, 1707, 230.
23 De Nederduitsche keurdisten, 1707,231-232. Voor een ander 'versje op Romeyn', zie a.w., 172.
24 J. van Hoogstraten, Schimp-

en hekeldisten, d13, t.o. 56 en 57·

25 De Nederduitsche keurdisten, 17°7,338 en 398. Het volgende gedichtje, getiteld 'De verkorene Frans', wil ik de lezer

niet onthouden:
'Wie grooten FRANS vermeet na zyn waardy te kwonen,
Die uit de Kalverstraat aan de Amstel is gaan wonen,
En van den Amstel zich weêr na den Dam liet troonen:
Zyn groote Dichtkunst wil, en Godsgeleerdheit toonen;
Waar met hy swaar gelaan na Vrieslant nu gaat wonen,
Die kryt hem uit met den vermaarden Dichter MOONEN.
Stout zonder iemands lofofwaarde te verschoonen,
"Voor HALMA! HALMA! een van Gods verkore Zónen.'" (a.w., 398).
26 De herstelde uitselezenesedisten, ed. K.J.V.D.E.H., Schiedam, J. de Raat, [z.j.], 172-177.
27 Dit is in een voetnoot door de auteur ofde uitgever toegelicht als: 'Bedektelijk uytgekomen'.
28 Zie ook hierover Jongenelen, 'De Keurdigten', 60.

29 De commentator in het Leidse exemplaar identificeert deze verliefde heer als 'Kornelis Vermeulen'.
30 Dit gedicht was een vrije navolging van 'Satire X' uit 1694 van Nicolas Boileau-Despréaux 'contre les femmes'.

31 J. van Hoogstraten, Schimp- en hekeldisten, dIl, 21-22. Elly Groenenboom wees mij op een vergelijkbaar pomet,
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de 'natuurlyke afbeelding van een scheel Pasquillant

[= Jan van HoogstratenJ, die in Weyermans Rorrerdamsehe

Hermes te vinden is, 20(1720) 98-104.
32 J. van Hoogstraten, Sehimp- en hekeldi8ren, dIl, t.o.

21.

33 'Prijs trekken' in de betekenis van een geslachtsziekte oplopen, is niet in het WNT te vinden. De uitdrukking

impliceert dat bordeelbezoek als een loterij werd beschouwd.
34 J. van Hoogstraten, Sehimp- en hekeldi8ren, dIl, t.O. 22.

35 H.S.E., Haee liberraris er80,

Of brandmerk van de

sradhouder~ke

re8erin8. Aan de vrye Nederlanden. Vrystad: by

Waermond Staet-Vorst', [1704?]. Exemplaar UB Leiden 1210 H 23:27.
36 W.P.e. Knuttel, Verboden boeken in de Republiek derVereeni8de Nederlanden, Beredeneerde catalogus. 's-Gravenhage,
1914, p. 51 nr. 163.

37 J.e. Weyerman, Rotterdamsehe Hermes, ed. A. Nieuweboer. Amsterdam, 1980, 100.
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DE MIN ONDER DE KERKELINGEN
Jan van Hoogstratens wraakoefening op Salomon van Til:
een 'vrijgeest' in botsing met een coccejaan*

ELLY GROENENBOOM-DRAAI

Een 'onvermoeit Schemprymerge'l
Op 5 december 1720 wordt de dichter Jan van Hoogstraten publiekelijk vereerd met
een geschreven portret. Het verschijnt in de Rotterdamsche Hermes/ een satirisch
tijdschrift van zijn aartsvijand Jacob Campo Weyerman, de schilder-dichter die pas
in de laatste decennia de aandacht heeft gekregen die hij verdient.3 Blij verrast zal
Jan met de surprise niet zijn geweest, want hij wordt tot op het bot gefileerd. In
plastische bewoordingen tekent Weyerman hem als een mismaakt, aftands en minderwaardig schepsel, wiens aangeboren scheelheid ook zijn hersenen dusdanig
heeft aangetast, dat hij alles 'schee~ scheel en monstreus' is gaan zien. Wie daarvoor
het bewijs zoekt, bladere maar eens, spoort Campo de lezer aan, door zijn 'honderde hekelvaersjes', waarin hij uit 'lafhartige wraak' met een 'schuiteboefs Rhetorika
den goeden naam en d'eer van zyn' evennaasten' bekladt'.4 Ter illustratie noemt hij
onder meer Van Hoogstratens 'Coccejaansche Venus, ofDe min onder de kerkeIin8en, uitgespogen op dien grooten G.... geleerden 5.v.T.'s
Waarop doelde Weyerman nu precies? Zonder twijfel had hij met de 'honderde
hekelvaersjes' de beruchte verzameling Schimp- en hekeIdi8ten op het oog,6 waarvan
het eerste deel- anoniem natuurlijk - in 1698 verscheen. Deel twee volgde, gezien
de daarin opgenomen 'Nieuwe Jaar Wens voor den nieuwbakken Borgemeester J*
5**7 In het Jaar der Herschepping Anno 1707',8 op zijn vroegst in 1707, en deel drie
kan wegens een met 'uit ons Konst8enoot5chap den 15 van Sla8tmaand 1707' ondertekend gedicht zelfs niet voor 15 november 1707 van de pers zijn gerold. 9
Al ontkende hij dat zelf natuurlijk met klem, iedereen wist dat Jan van
Hoogstraten erachter zat. Zo ook de, helaas eveneens anonieme, eigenaar van een
lO

uniek exemplaar van de (driedelige) bundel, die zijn boek geheel met wit liet doorschieten om personen en situaties uit de spotverzen van verhelderend commentaar
te kunnen voorzien. u Het is lastig hem te identificeren en zelfs te situeren, want
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A. van Zijlveldr naar A. Houbraken. Pomer van Salomon van Til als predikanr in Dordrechr. zj
(GemeenrearchiefDordrechr).

De min onder de kerkelin8en
zowel van Dordtse als Goudse (maar ook van andere) ins en outs blijkt hij opmerkelijk goed op de hoogte. Kennelijk is hem er veel aan gelegen Van Hoogstraten, van
wie hij weinig gecharmeerd blijkt, als auteur van de bundel aan te wijzen. Niet
alleen verklaart hij dat meermalen expliciet,12 maar zelfs heeft hij de moeite genomen Jans portret voorin zijn boek te (laten) plakken. 13 Vanzelfsprekend werd dat
niet voor deze bundel gemaakt; daarvoor is het dan ook veel te groot van formaat,
zodat het gevouwen en bijgeknipt moest worden om het passend te maken.
Bovendien moet het van veel later datum zijn, omdat in het gegraveerde onderschrift van Gerardus Kempher wordt gezinspeeld op een drietal werken van Van
Hoogstraten waarvan het laatste pas in 1712 verscheen. 14
Het spotvers dat Weyerman met name noemt, De Coccejaanse Venus, of De min

onder de kerkelinBen, staat in het eerste deel van de schimp- en hekeldiBten en verscheen
dus voor het eerst in 1698, bij het fictieve drukkersadres Tyme van Nes te Hoorn. lS
Nog datzelfde jaar volgde een tweede druk, bij hetzelfde adres/6 waar het nog tweemaal, in 1718 en 1726/7 steeds in de schimp- en hekeldiBten, zou worden herdrukt. In
1699 dook het, mogelijk als roofdruk, als los pamflet op bij Adriaan Cornelisz. van
Oldenhoven te Rotterdam. Bij mijn weten zijn er dus vijfedities van geweest. 18 Met

zijn 556 verzen behoort het tot de langere gedichten. In de bundel en in de pamfletten wordt het direct gevolgd door het halfzo lange De bruiloft in salomons tempel, ofte

vervullinBe der profetie van de Coccejaanse Venus, dat er inhoudelijk bij aansluit. Omdat
dit laatste gedicht in kwaliteit (zij het niet in venijn) ver achter blijft bij het eerste, én
omdat Weyerman er geen melding van maakt, laat ik het hier buiten beschouwing.
De initialen tS.v.T.' tenslotte verwijzen, ook volgens de genoemde commentator
van de bundel/9 naar het mikpunt van de Coccejaanse Venus, de coccejaanse predikanttheoloog Salomon van Til. Zoals hieronder zal blijken kwam deze in 1683 naar het
Dordtse, hetzelfdejaar als waarin Jan van Hoogstraten zich er vestigde als boekverkoper tin de Voorstraat bij de Beurs'. Pas bij zijn benoeming in 1702 tot hoogleraar te
Leiden20 zou Van Til de stad verlaten, enkele jaren na Van Hoogstraten die, al ofniet
toevallig, nog vóór het uitkomen van de Schimp- en hekeldiBten naar Gouda vertrok. 21
of de twee veel contact met elkaar hadden en zo ja, van welke aard dat was, is mij
onbekend, maar volgens Schotel zou er een tijd geweest zijn waarin Van Hoogstraten
Salomon van Til tot de tkunstvrienden' mocht rekenen, t met wie hij gedachten en
gezangen wisselde'.22 Van welke aard die tgedachten' waren, blijft helaas onvermeld.
Maar als Schotels bewering al juist is,23 moet er ergens vóór 1698 een conflict zijn ontstaan, dat de vriendschap bekoelde en Jan de pen in gal en alsem deed dopen.
Dit vormt echter niet de voornaamste reden waarom ik in deze bijdrage een
inkijkje wil geven in de Coccejaanse Venus: Van Til was de eerste noch de laatste met
wie hij het aan de stok had. Belangrijker is, dat het gedicht in de cultuurgeschiedenis een schakel vormt die onderbelicht is gebleven, al verscheen in 1991 wel een heruitgave van Duijkerius' philopater-romans uit respectievelijk 1691 en 1697.24 Behalve
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een persoonlijke aanval op Salomon van Til is de tekst, zoals hieronder zal blijken,
een satire op de twisten en haarkloverijen binnen de Gereformeerde Kerk aan het
einde van de zeventiende eeuw, en in ruimere zin zelfs op de orthodoxie als geheel,
waarmee de Co(((jaanse Venus geplaatst kan worden in de ontwikkelingsgang naar
de nieuwe tijd. Eerst nu echter iets over Salomon Van Til, zijn tegenstrever Jan van
Hoogstraten en de mogelijke oorzaak van hun animositeit.

Salomon van Til (1643 of 164425-1713] in Dordrecht
Hoewel door een licht spraakgebrek geplaagd26 , aanvaardt de piepjonge Salomon
van Til op 25 mei 1666 het ambt van Nederduits gereformeerd predikant in de kleine gemeente van Den Helder en Huisduinen. 27 Zijn theologische studies in Utrecht
bij onder anderen Voetius en Burmannus, en vervolgens in Leiden bij Coccejus (met
wie hij veel affiniteit had) en Heidanus, zijn succesvol afgerond en een mooie carrière ligt in het verschiet. In 1676 vertrekt hij naar De Rijp, dat hij in 1682 verruilt
voor Medemblik. Al binnen een jaar, begin juli 1683, meldt zich daar een delegatie
die Van Til een beroep in Dordrecht aanbiedt. 28 Het aanbod is even eervol als
opmerkelijk. Dordrecht is een aanzienlijke stadsgemeente die hecht aan goede en
ervaren predikanten, en is dus voor velen een begeerlijke post. 29 Het is ook een
gemeente waar tot dan toe alleen voetianen hebben gepreekt en waar dus Van Til de
eerste coccejaan zou zijn, een complicatie waarvan hij zich sterk bewust moet zijn
geweest. Hij laat de heren niettemin weten zich 'ten Hoochste verplicht voor de
Eere ende de gonst'3 te voelen en stemt toe.
De Dordtse afvaardiging bestaat uit enerzijds burgemeester willem Brantwijck
van Blocklandt; Meijndert van Segwaert, lid van de Oudraad en president van de
Schepenbank; Harmen van der Honert, eveneens lid van de Oudraad en tevens
stadssecretaris, en anderzijds de predikant Johannes Canzius, (die in de Co((~aanse
Venus ook nog een rol zou gaan spelen)3 en de ouderling Gysbert van Asperen als
vertegenwoordiger van de kerkenraad. Zoals ook deze lijst toont, geschiedde beroeping in Dordrecht altijd door een gemengd college uit kerkenraad en overheid, iets
wat, behalve in Zeeland, nergens gebeurde. 32 De stem van het stadsbestuur woog
daarin zwaar. Dat bewijst ook het feit dat het beroep van Van Til, met steun van de
nog altijd invloedrijke De Witten-partij, maar tegen de wens van sommige kerkenraadsleden en vooral van de overige predikanten, die liever een voetiaan hadden
gezien, werd doorgezet door burgemeester Arend Muys van Holy. Heel verrassend
was die voorkeur trouwens niet, omdat regenten in het algemeen door hun meer
erasmiaanse gezindheid en vrijere levensstijl meer affiniteit hadden met de coccej anen dan met de voetianen.33
0

1

Zelfwas Van Til een verklaard tegenstander van deze benamingen, omdat ze de
34
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tweedeling binnen de gereformeerde kerk markeerden, waar hij juist streefde naar
eenheid, vrede en verdraagzaamheid. Hoe lastig die harmonie te bereiken was, verwoordde zijn (voetiaanse) collega Andreas Hollebeek in zijn afscheidsgedicht bij
Van Tils vertrek naar Leiden,34 waarin hij hem typeert als iemand die 'Lievde
uyt[drukten] en Vreed' op al sijn paden' en zich daarbij niet door laster van de wijs
liet brengen. 'Hoe Edel-moedig stapt Hy hoon en smaet voorby, Op dat de Laster-

tonB geen wapen kreeg op zy', dicht Hollebeek, woorden die mogelijk ook betrekking hadden op Van Hoogstratens bijdrage aan die smaad.
Ondanks de weerstand tegen zijn benoeming werd Van Tils Intreê-rede van
1 augustus 1683 met groot enthousiasme ontvangen. Hij werd bedolven onder de

poëtische heilwensen, onder meer van Jan van Hoogstratens oudere broer David,
die zich in hetzelfde jaar 1683 als geneesheer in Dordrecht had gevestigd.
Opgetogen riep deze uit dat Van Til de kerk weer vrijer zou doen ademhalen en het
ongeloof zou bestrijden,35 iets wat ook David kennelijk hoog nodig achtte.
Daarnaast deelden Van Til en hij een grote filologische en literaire belangstelling,
die uitmondde in een warme vriendschap.3 6
Van Til ontpopte zich als een toegewijd en invloedrijk predikant, met een dominante positie in kerkenraad en classis. Ook zijn overige talenten en brede ontwikkeling waren de Dordtse magistraat echter niet ontgaan, zodat men hem al in 1684, een
jaar na zijn aantreden, benoemde tot professor historiarum et philoloBiae aan de
Illustre SchooL37 In 1685 volgde bovendien een aanstelling als hoogleraar in de theologie.3 8 Daarnaast gaf hij bijzondere lessen over verschillende wetenschappelijke
onderwerpen 39 en richtte hij een geleerdengezelschap op, dat geregeld voor discussie
samenkwam. Zelf besprak hij, evenals in zijn colleges, in die kring de mozaïsche
geschriften, waarvan de weerslag in 1694 zou uitkomen onder de titel Het voor-hofder
hrydenen. 40 Het was één van de vele publicaties die van zijn hand zouden verschijnen;
ik noem het hier, omdat er ook in de Coccejaanse Venus op wordt gezinspeeld. 41
Op Van Tils preken en wekelijkse colleges kwamen veel toehoorders a( ook van
buiten Dordrecht; zijn roem steeg, en daarmee die van de stad. Hij stelde zijn aanhang dus niet teleur. In regentenkringen onderhield hij goede contacten, onder
meer met burgemeester Muys van Holyen de erudiete stadssecretaris Jan de Witt,
een zoon van de door Van Til bewonderde raadpensionaris. Het stadsbestuur had
grote waardering voor zijn oordeel en inzicht, en raadpleegde hem ook geregeld
over penibele kwesties van niet-kerkelijke aard. Gaandeweg verwierfSalomon van
Til zich dus veel aanzien in Dordrecht, iets wat (later) mogelijk Van Hoogstratens
afgunst heeft gewekt. 42
Maar ook Salomon had zijn achilleshieL In 1666, al ver dus voor zijn komst naar
Dordrecht, was hij getrouwd met de tien jaar oudere Maria van Tethrode. 43 In
maart 1697 overleed zij .44 Intussen lijkt haar man echter een relatie begonnen te
zijn met de circa vijftien jaar jongere Agatha Catharina van Molenschot, dochter
35
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van de Dordtse pensionaris mr. Rochus van Molenschot. 4sMet haar althans gaat hij
al halfjuni 1697, zo'n drie maanden na het overlijden van Maria, een tweede huwelijk aan. 46 Menigeen zal dat het voorhoofd hebben doen fronsen, omdat men in het
algemeen uit piëteit niet binnen een jaar hertrouwde. Het kan dus haast niet
anders, ofdat moet gebotst hebben met zijn voorbeeldfunctie als predikant binnen
de Dordtse gemeente. Van Hoogstraten zal het in elk geval een deugdelijk handvat
hebben geboden Van Til eens flink te grazen te nemen, temeer daar uit de kersverse verbintenis al binnen negen maanden een zoon voortkwam, wiens vlotte verschijning de gehaaste huwelijksvoltrekking wellicht verklaarde. 47

Jan van Hoo8straten (1662-173 6]
Zelfkon Jan van Hoogstraten intussen allerminst bogen op een voorbeeldig huwelijksleven; zijn mislukte verbintenis met Geertruy van der Hagen en zijn buitenechtelijke relatie met Ida van Koeverde(n) heb ik elders uitvoerig beschreven. 48 Zo
ook het feit dat onze minnaar van wijntje en trijntje, hoewel formeel lid van de
Nederduits Gereformeerde Kerk, geen toonbeeld van vroomheid was. 49 Niet voor
niets stelde hij, dat niet de kérk de zetel is van het ware geloo~ maar het topregt
geloovig hart',so een uitspraak waar hij natuurlijk alle kanten mee uit kon. In de
Cocc~aanse Venus gaat hij evenwel een stap verder en neemt hij duidelijk afstand van
de orthodoxie: direct al aan het begin stelt hij de hypocrisie van voetianen én coccejanen (dus van de orthodoxie) in schril contrast met de oprechtheid van de scepticus, de tvrye geest',sl die hij zelfis.s2

In Van Hoogstratens ogen moeten zijn eigen huwelijkssituatie en die van
Salomon van Til min ofmeer vergelijkbaar zijn geweest. Het grote verschil was echter, dat de dood van diens eerste echtgenote Van Til in staat stelde officieel, zij het
zeer vroegtijdig, de relatie met zijn minnares te legaliseren, terwijl voor Van
Hoogstraten die weg met Ida van Koeverde(n) nooit open lag. Met Geertruy kwam
het immers nimmer tot een officiële echtscheidings3 en ongelukkigerwijs stierfIda
al enkele maanden na haar dood, wat een inmiddels voorgenomen huwelijk verhinderde.54 Een lastig punt was intussen wel, dat Geertruy zich al spoedig als een
sloerie ontpopte. Veelzeggend is, dat op 25 april 1698 de Dordtse schepenen haar
man aan) en haar moeder (Barendina van der Hagen-van Trigt), die daartoe een
gezamenlij k (I) verzoek hadden ingediend, toestemming verlenen, Geertruy top een
verseeckerde plaatse te confineren' tot ze haar leven gebeterd zal hebben. ss Welke
reputatie Agatha van Molenschot bezat, weet ik niet, maar voor alle zekerheid - om
het evenwicht te bewaren - schildert Jan haar in de Cocc~aanse Venus afals een overjarige del, die, afgedankt door de adel, er op de valreep nog een oude dominee heeft
weten uit te slepen. s6
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In de jaren 1697-1698 bevond Van Til zich in een positie die hem het recht ontnam over een ander (lees: hém) te oordelen - zo ongeveer moet Van Hoogstratens
redenering hebben geluid. Het lijkt er nu op, dat hij desondanks op enig moment
in het openbaar kritiek heeft uitgeoefend op Jans levenswijze: in de eerste plaats op
zijn losse levensstijl, maar vermoedelijk ook op zijn gebrek aan (uiterlijke) vroomheid ofde bedenkelijke aard van zijn dichterschap. Tegen het eind van het gedicht
suggereert Van Hoogstraten in elk geval dat Van Til hem en zijn collega-dichters
heeft uitgemaakt voor bandeloze latheïsten'.s7 Vandaar dat Jan hem in de
Coccejaanse Venus herhaaldelijk met het verwijt om de oren slaat, dat hij wel de
splinter in andermans, maar niet de balk in eigen oog ziet. Weyerman zal het dus
wel bij het rechte eind hebben gehad toen hij beweerde dat het gedicht als wraakoefening diende.

Voerianen versus coccejanen
Persoonlijke wraak moge dan Van Hoogstratens voornaamste drijfveer geweest
zijn, hij plaatst die in het ruimere kader van een venijnige aanval op de hypocrisie
van de Nederlandse orthodoxie als geheel. Dat die in de Coccejaanse Venus wordt toegespitst op de coccejanen en hun conflict met de voetianen - iets waar hij handig
gebruik van maakt - heeft stellig te maken met Van Tils (omstreden) beroeping als
Dordrechts eerste coccejaanse predikant. Vanzelfsprekend voert het te ver de onenigheid tussen beide groeperingen in extenso te behandelen, maar de aanleiding
ertoe, hun voornaamste geschilpunten, zeker voor zover daarop in de Coccejaanse
Venus wordt gezinspeeld, en de positie die Salomon van Til daarin innam, stip ik
hier kort aan.
Ook al was halverwege de zeventiende eeuw, na de schermutselingen tussen
remonstranten en contra-remonstranten, de gereformeerde religie als godsdienst
van de staat vastgesteld, intern bleven spanningen bestaan, onder meer tussen de
volgelingen van Gisbertus Voetius (1589-1676) en die van Johannes Coccejus (16031669). Zeer in het algemeen kan men stellen dat Voetius behoudend was en streng
vasthield aan de Dordtse leer als uitgangspunt voor de geloofspraktijk, terwijl
Coccejus, zij het ook binnen de grenzen van de orthodoxie, met de bijbel als uitgangspunt veel meer openstond voor vernieuwing. s8 Tussen hen bestonden ernstige meningsverschillen over de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament
en met name over de uitleg van de profetische delen daarvan. Daardoor was onder
meer het verschil in visie op de zondagsviering (sabbat) ontstaan, dat als startsein
geldt voor een langdurige theologische strijd tussen voetianen en coccejanen,s9 een
strijd, waarin het accent mettertijd evenwel steeds werd verlegd.
Het meest opvallend voor de tijdgenoot waren de zogenoemde profetische the37
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010gie6o van de coccejanen 61 en hun ver doorgevoerde allegorische en typologische
prediking. Gebeurtenissen, personen en zaken uit het Oude Testament werden
daarin voorgesteld als een voorafspiegeling van het leven en de leer van Christus, en
van het Nieuwe Testament werd de lijn weer doorgetrokken naar de geschiedenis
van kerk en wereld. Daarbij baseerde men zich vooral op de profetische en apocalyptische gedeelten van de bijbel waarin het getal zeven een voorname rol speelt (b.v.
de vele zeventallen in het boek Openbaring). De betrokken passages werden emblematisch geïnterpreteerd en vervolgens gebruikt om de geschiedenis, ook die van de
eigen tijd, te duiden als de vervulling van bijbelse profetieën, en dus als een getuigenis van Gods voorzienigheid.
Deze uitwerking ging hun opponenten veel te ver. 62 Wat echter voor de merendeels aristotelisch-scholastiek georiënteerde - voetianen de deur dichtdeed,
was het gelonk van steeds meer coccejaanse theologen (én predikanten) naar de leer
van Descartes. 63 Met name waren dat de zogenaamde 'groene'6 4 of'Leidse'65 of ook
wel 'cordate' coccejanen, die relatief modern waren en op de Verlichting georiënteerd. 66 Zij hadden een grote voorliefde voor de filologie, hielden zich intensief
bezig met de typologische bijbelexegese en gingen zich op de kansel nogal eens te
buiten aan hoogdravende taaL Velen van hen, onder wie Salomon van Til, begrepen
dat het cartesianisme een belangrijk instrument kon zijn voor onder meer een vrijere bijbelverklaring, en stonden er allerminst afwijzend tegenover. 67
De voetianen constateerden met zorg dat daarmee de in de bijbel geopenbaarde
theologie bij de coccejanen steeds meer verdrongen werd door een 'natuurlijke theologie', gebaseerd op zuiver-redelijke beginselen,68 en dat dit tot schade zou leiden
van het geloo( vooral dat in de letterlijke betekenis van de bijbeL Heftig verzetten
zij zich tegen wat ze noemden de 'aanstotelijke nieuwigheden' of'heterodoxieën'
van de coccejanen, die ze in felle polemieken uitmaakten voor 'novateurs' of'rationalisten', mannen van de 'nieuwe studie' en van 'het nieuwe licht',69 kwalificaties
die werden afgewisseld met scheldwoorden als 'nieuwe socinianen'7 en 'bemasker0

de arminianen')l Van voetiaanse kansels werd opgeroepen tot hun kruisiging en
zelfs zou er een lijst van predikanten (onder wie Salomon van Til) hebben bestaan,
van wie men de afzetting eiste.
Intussen openbaarden hun meningsverschillen zich ook op ethisch, cultureel,
maatschappelijk en politiek terrein. Voetianen waren puriteins precies en eisten
matigheid en soberheid in het dagelijks leven. Leven boven zijn stand achtte men
uit den boze; evenals weelderigheid, ongepaste opsmuk en lichtzinnig vermaak,
zoals dansen (op bruiloften), roken (omwille van genot), (overmatig) drinken en
kaartspelen, zaken, waarmee de coccejanen het wat minder nauw namen. Zeer in
het algemeen gezegd waren de voetianen vooral leden van de kleine burgerij en
voor het merendeel orangisten, dus (voor regenten lastige) aanhangers van de stadhouder, terwijl coccejanen veelal tot de hogere standen behoorden, zich door de
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vrijere levensstijl voelden aangetrokken en doorgaans staatsgezind waren. Veel
voetianen waren bovendien streng theocratisch en duldden geen enkele inmenging
in kerkelijke zaken; de coccejanen daarentegen waren geneigd de wereldlijke overheid daarin enig gezag toe te kennen, bijvoorbeeld, zoals we al zagen, bij de beroeping van predikanten.

Van TiIs

positie in de strijd

Reeds in zijn studietijd, in de vroege jaren zestig, had Salomon van Til via zijn leermeesters Burmannus en Heidanus sympathie opgevat voor het door de voetianen
zo verfoeide cartesianisme. Maar ook al was die affiniteit gebleven, dat plaatste hem
nog allerminst in de verlichte hoek. 'of'er oyt een eeuw van OnBelooviBhryd en
OnBodistery vrugtbaarder was als dese? Twijffelt men met regt',72Iuidt zijn veelzeggende verzuchting tegen het einde der eeuw. Die te bestrijden ziet hij als zijn eerste taak, en in dat licht moet zijn gebruik van de rationeel-cartesiaanse redeneertrant worden gezien. Voor Van Til is het cartesianisme dus een hulpmiddel voor het
bereiken van zijn apologetisch doel: de verdediging van de goddelijkheid van de
Schrift (en daarmee het bestaan van God) tegenover sceptici en 'atheïsten', wier aanvallen hij met hun eigen wapens, heldere, redelijke argumenten, pareert.
Hetzelfde doel diende zijn profetische theologie. Dat ook hierin cartesiaanse
opvattingen doorwerkten, blijkt uit zijn stelling dat elke uitlegging die in strijd
was met de gezonde rede, moest worden verworpen. Vandaar dat sommigen hem
beschuldigden van te verlichte principes, temeer daar Van Til de christelijke godsdienst beschouwde als de religie die het meest met het natuurlijk licht der rede in
overeenstemming was.
Aldus geraakte Van Til in een positie, waarin hij van twee kanten werd belaagd,
door de sceptici zowel als door de voetiaanse 'broeders', zoals hij hen hardnekkig
bleefnoemen. Van die spagaat was hij zich terdege bewust. In zijn 'Opdragt' bij Het
Voor-hof(r694) verklaart hij expliciet dat hij zich met dit werk zal blootstellen 'aan
de raserny van de gesinte der ongeloovige', maar tevens aan die van het 'nijdig
geslagte' (voetianen), dat zijn 'reyn oogwit' zal 'misduyden', en hemzelfvan 'atheïsme' zal beschuldigen. In hun visie immers zijn 'sy ongodist [...], die de ongodistery
bestrijden', aldus Van Til. In een poging zich tegen de voetiaanse criticasters teweer
te stellen deed hij de voorspelling dat een puur 'redelijke' benadering van de godsdienst uiteindelijk zo weinig resultaat zou hebben, dat het geloofin de christelijke
openbaring er juist door zou groeien, maar veel heeft hem dat niet geholpen.7 3

4°

De Cocc~aanse Venus, ofde min onder de kerkelin8en
Naar klassiek model opent Van Hoogstraten de Coccejaanse Venus, ofde min onder de
kerkelin8en met het aanroepen van zijn muze (top! Op mijn zangheldin').74 Dan
schetst hij de situatie: het is herfst, de avonden lengen en vragen om aangenaam
tijdverdrij~ de predikanten wacht een warm onthaal in de salons. De dichter vraagt
permissie hun tsalet vermaak' eens bij te wonen; als tvrye geest'75 zal hij zich erin
verheugen en voor hen pleiten, belooft hij gluiperig. De lezer zal zien dat Venus
tcordaat, en zuiver Coccejaans'76 wordt: liefde en erotiek zullen de cordate coccejanen (en, meer speciaal, Salomon van TilI) volledig in de greep krijgen. Titel en
ondertitel kondigen dat trouwens ook al aan. Maar zover is het nu nog niet.
Met de introductie van de godin van de liefde begint de dichter een tmythe',
waarbinnen hij op diverse niveaus naar de contemporaine realiteit verwijst. Binnen
dit mythische kader vervullen Venus en Bacchus de rol van antagonisten; Minerva,
de godin van de wijsheid en Momus, de god van spot en kritiek, die van Venus' adviseurs.
tVertaald' naar de werkelijkheid staan Venus en Bacchus voor (inderdaad reële)
problemen uit die tijd: seksuele losbandigheid en drankmisbruik. Ze zijn verwikkeld in een felle strijd om de macht. Aanvankelijk heeft Venus het rijk alleen, want
Bacchus verkeert tijdelijk elders. Ook hier wordt de mythe geactualiseerd: de dichter zinspeelt op het verbod dat op 18 oktober 1688 in de Republiek werd uitgevaardigd op de invoer van Franse wijnen, een actuele kwestie, omdat de bepaling
pas bij de Vrede van Rijswijk in 1697, dus kort voor de publicatie van de Coccejaanse
Venus, werd beëindigd. In die periode gehoorzamen alle lagen van de bevolking aan
Venus' wetten en laten ze hun lustgevoelens de vrije loop. Alleen de predikanten
blijven (dan nog) buiten schot.
Maar Bacchus keert terug en eist zijn vroegere heerschappij weer op. Spoedig
boekt hij succes: nu de wijn weer rijkelijk vloeit, is het met de seks gauw gedaan.
Venus is wanhopig en wendt zich tot Minerva. Die adviseert haar het tegenoffensief
in te zetten bij de Utrechtse en Rotterdamse voetianen, een geschikte doelgroep,
daar zij tBagchus noit, of selden binnen halen';n onmatig drankgebruik is hun
immers streng verboden.7 8 Zij zijn nog niet vergiftigd door at schadelijk fenijn [...]
uyt den Dortsen Doelewijn, Waar van Coccejus rot te dronken nog de kruinen, Om
hoog steekt'.79 Daardoor zullen ze, meent Minerva, meer vatbaar zijn voor erotiek
dan hun coccejaanse broeders, die voortdurend laveloos voor het wijnvat liggen.
Bijkomend voordeel is, dat ze de katjes in het donker zullen knijpen en dus geen
aanstoot zullen geven. Dit lijkt Venus zo'n goed advies dat ze meteen haar zoon
Cupido eropafstuurt. Zijn pijlen treffen doel: weldra staan de voetianen in vuur en
vlam en zijn ze hun stichtelijke lectuur vergeten.
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In deze fase verlaat Van Hoogstraten tijdelijk het mythische kader80 om (op het
niveau van de realiteit) te melden hoe Ot Coccejaans gespuis'81 er nu als de kippen
bij is de voetianen - hun predikanten incluis - door het slijk te halen. In feite zijn
het allemaal hypocrieten, zo luidt hun vernietigend oordeel, die zich in schijn aan
de godsdienst, maar in werkelijkheid uitsluitend aan hun wellust wijden. Ter
illustratie volgen verhalen over voetiaanse schandalen, zoals die door de coccejanen
zijn rondgestrooid. 82 Maar wie tzelf een balk droeg, zag den splinter in haar oog',
concludeert de dichter;83 de coccejanen weten er zelfook wel weg mee. De voetianen
verweren zich dan ook door hun dat voor de voeten te werpen, maar benadrukken,
opmerkelijk genoeg, vooral het verraad van de coccejanen, die nestbevuilers met
hun lastertongen, die hen uitleverden aan de hoon der goddelozen, nota bene de
gemeenschappelij ke vij and!
Van Hoogstraten slaat in deze passage twee orthodoxe vliegen in één klap: de
voetianen worden neergezet als schijnheilige proevers van verboden vruchten; de
coccejanen als al even hypocriete verraders. Met het aanhalen van de coccejaanse
lastercampagne zinspeelt hij op de strijd tussen coccejanen en voetianen, die tijdens de laatste decennia van de zeventiende eeuw inderdaad in een stroom van
pamfletten zou worden uitgevochten. Maar omwille van zijn doel verdraait hij op
dit punt de realiteit. Omdat hij het vooral heeft gemunt op de coccejanen - hij moet
immers uitkomen bij de coccejaanse predikant Salomon van Til- stelt hij het voor
alsof bij uitstek de coccejanen geneigd waren tot polemische confrontatie. In werkelijkheid overheerste die echter vooral bij de voetianen, die daarom wel als toorlogvoerig' bestempeld werden,84 en waren de coccejanen meer tot tolerantie en verzoening geneigd. 85 In dit verband breng ik ook Van Tils irenische aard in herinnering,
alsmede zij n streven naar eenheid en harmonie.
Na dit intermezzo keert de dichter terug tot de mythe: 86 Venus heeft intussen
genoeg van het leven bij de voetianen, die haar uiteindelijk toch te stiekem en te
preuts zijn. Een nieuwe raadsman dient zich aan, Momus, die haar adviseert haar
geluk eens te beproeven bij de Dordtse coccejanen, die volgens hem als een blok
voor haar zullen vallen. tEn dit gezelschap zultge ontrent de vogte doelen, Der
Sinodale Stad87 zien yveren en woelen',88 verzekert hij haar. Anders dan Minerva ziet
hij hun drankzucht blijkbaar niet als belemmering.
Op dit punt, halverwege het gedicht, schakelt Van Hoogstraten definitief over
op de coccejanen en gaandeweg worden zijn schimpscheuten aan het adres van
Salomon van Til en Agatha van Molenschot steeds minder verhuld. Om Venus te
overreden prijst Momus haar meer dan honderd versregels lang de losse leefstijl
van de coccejanen aan, vooral die van hun predikanten. 89 Anders dan de voetianen
schrikken zij niet terug voor een erotisch avontuur; ze omringen zich met luxe en
comfort; houden van een goed glas wijn; roken rustig een pijpje en leggen geregeld
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een kaartje, doen kortom alles wat de voetianen verboden achten. 'Mejuffer' (Agatha) en 'haar geleerden dominé' (Salomon)90 schuwen die geneuchten evenmin.
Om haar laatste twijfel weg te nemen speelt Momus zijn sterkste troef uit: de
coccejaanse flirt met Descartes. Behendig verwoordt hij hier de voetiaanse kritiek:
oT is al by rede, en by bewys wat dat zy zweeren';91 alles (de exegese incluis) baseren
zij op de rede, waar 'de openbaring zelfs by haar voor wyken moet'.9 2 In één adem
neemt hij de profetische bijbelexegese op de hak. Venus zal daar wel bij varen, sniert
hij; coccejaanse predikanten rechtvaardigen hun 'Veelwyvery' immers door die met
kunst en vliegwerk terug te voeren op de bijbel!93 Zo verruilen zij met hun 'Niewigheen'94 de ware godsdienst voor schijnvroomheid. Venus houdt bedenkingen: het
kan toch niet waar zijn dat deftige professoren in de theologie zich door liefde en
seks laten verleiden? Maar Momus stelt haar gerust: 'Men kan een voorhofligt der
Heidenen beschryven'95 - een ondubbelzinnige toespeling op Salomon van Til!9 6 maar ook het predikantenvlees is zwak. De heren leraren misbruiken hun status
om vrouwen te pressen hen bij nacht en ontij te ontvangen. Zo krijgt een dominee,
zeker als hij veel invloed heeft (Van Til!), nog eens 'een jong Aasje (Agatha van Molenschot) tot zij n geryf'.97
Venus laat zich tenslotte overtuigen en trekt naar Dordrecht, waar ze de coccejaanse predikanten, lallend en wel, inderdaad aantreft in de wijnkelders van de
schuttersdoelen. Momus' voorspelling komt uit: ze zien haar nog niet, of ook de
geleerdsten onder hen zijn volledig in haar ban en permitteren zich een gedrag dat
'andren tot schandaal, en hun verstrekt tot 10f',98 zoals Van Hoogstraten zuinig
constateert. Venus blijft nog even bij hen, en keert dan terug naar het hemelrijk haar taak is volbracht. Op Momus' verzoek brengt ze verslag uit van haar ervaringen. 99 Ze beaamt dat ze bij de coccejanen de onbetwiste winnares is; gehuwden hebben nu vrij (over)spel, en de al wat oudere vrouwen, die van de adel niets meer te
verwachten hebben, kunnen dankzij haar nog bij de predikanten terecht. Hier
zwijgt Venus en eindigt de mythe. De conclusie van de lezer moet zijn, dat de orthodoxie als geheel schijnheilig is, maar dat de coccejanen (en met name Van Til) de
kroon spannen.
In de rest van het gedichtlOo spreekt Van Hoogstraten, teruggrijpend op de beginverzen, als dichter; eerst als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, tot slot namens
zichzelE De coccejaanse predikanten moeten niet zo stiekem en verkrampt doen, en
de dichters niet van laaghartigheid betichten als die de waarheid onthullen, vermaant hij, en hij herhaalt zijn verzekering uit het begin: de dichtkunst 'zelfis van
haar zugt [= de lust tot liefde] ook zoo verbastert niet, Dat ze uw zaletvermaak niet
met goede oogen ziet'.lol De liefde is nu eenmaal sterker dan wat ook en dus mag niemand het de predikanten aanrekenen als ook zij ervoor vallen. Om deze bewering
kracht bij te zetten, geeft hij drie goedgekozen voorbeelden van - hoe kan het anders
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- oudtestamentische figuren (koning Salomo, koning David en Simson de
Nazireeër)102 die eveneens ten prooi vielen aan lust en liefde. Maar hier toont Van
Hoogstraten zijn raffinement: schijnbaar neemt hij de predikanten in bescherming,
maar intussen pepert hij ze hun (ongeoorloofde) zwakheden nog eens goed in.
Op deze eerste vermaning volgt nog een tweede: de poëten gunnen de predikanten van harte hun heimelijke romances, herhaalt hij, maar laten die dan eens
ophouden de dichters te censureren en uit te schelden voor 'verleyende Atheïsten'
die zich niet wensen te binden 'aan de wetten van de kerk'.lo3
Veel vertrouwen heeft hij daar niet in. Op persoonlijke titel (voor het eerst in de
ik-vorm) eindigt Van Hoogstraten dan ook met een sombere voorspelling. Alles zal
bij het oude blijven; de coccejaanse predikanten zullen gewoon doorgaan met hun
hetze tegen de dichters; de 'doelewyn' zal hun weer naar het hoofd stijgen; ze zullen trachten de poëzie'op zijn Coccejaans' te 'reformeeren'104 en de dichters monddood te maken, zoals ze dat eerder al deden bij de 'vrygeest [Balthasar] Bekker'.lOS Van
Hoogstraten eindigt met zich opnieuw tot zijn muze te richten, maar ditmaal om
haar het zwijgen op te leggen: 'Zwyg, zangheldinne, zwyg, of 't leger raakt te
been.'106 Zo'n vaart zou het echter niet lopen: Jan liet zich de lastermond niet snoeren en bleefzich, waar nodig, 'van zyne gal'107 ontlasten.

Besluit
Geraffineerd speelt Van Hoogstraten in de Coccejaanse Venus voetianen en coccejanen tegen elkaar uit. Zijn enige oogmerk daarbij is beide partijen in een kwaad daglicht te stellen: het is de schijnheilige orthodoxie als geheel die in zijn ogen niet
deugt. Daartegenover stelt hij zichzelfals een scepticus, een 'vrye geest', die weliswaar ook zijn zwakheden kent, maar ze openlijk belijdt. Juist uit Van Tils mond wil
hij kritiek daarop niet horen. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet: Van Til
bezondigt zich - en dat onder de schijn van vroomheid! - aan alles wat hij een ander
verwijt; kan zelfzijn vleselijke lusten niet de baas en zondigt tegen God en gebod,
terwijl hij als vooraanstaand predikant een voorbeeldfunctie heeft. Door nu Van Til
te betichten van loszinnigheid, én door de cartesiaanse inslag van zijn profetische
theologie te benadrukken manipuleert Van Hoogstraten hem in de vrijzinnige
hoek - Van Til zal zich er niet thuis gevoeld hebben.
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NOTEN

* Deze bijdrage is gebaseerd op mijn onderzoek ter voorbereiding van een tekstuitgave van De Cocc~aanse Venus, of
de min onder de kerkelinBen en De bruiloft in Salomons tempel, ofte vervullinBe der profetie van de Cocc~aanse Venus van Jan
van Hoogstraten.
1

J.e. Weyerman, De Rotterdamsche Hermes, behelzende een' schat van zeer BeestiBe en kortswyliBe aanmerkinBen over het

BedraB der hedendaaBsche waerelt, Rotterdam, A. Willis, ed. A. Nieuweboer, Amsterdam 1980, 100 (hierna: Rotterdamsche Hermes).
2

Rotterdamsche Hermes, (1720) 20. Hierin een reactie op het anonieme pamflet BeschouwinB van den nieuwen Hermes, aan

den Heere***, volgens Weyerman geschreven door Jan van Hoogstraten. De repliek is gegoten in de vorm van een
(gefingeerde) Briifvan den Heer*** aan eenen ~ner Vrienden, behelzende eene natuur!yke ajbeeldinB van een scheel Pasquillant.
3 Vooral dankzij André Hanou, die het onderzoek naar Weyerman in de jaren zeventig in gang zette.

4 Rotterdamsche Hermes, 20 (1720) 98.
5 Rotterdamsche Hermes, 20 (1720) 100. In Rotterdamsche Hermes, 22 (1720) 117 noemt Weyerman Van Hoogstraten nog-

maals als 'Autheur der Coccejaansche Venus'.

Schimp- en hekeldiBten uit verscheide poëten, BevolBt na den Roomsen Juvenalis, en de satirise BeziBten van den Spaansen

6

Q.uevedo, &c. Hoorn, T. van Nes, 1698. Gebruikt exemplaar: UB Leiden: 20670 B 17.
7 Vermoedelijk de Goudse burgemeester Johannes Santvoort.
8

Schimp- en hekeldiBten, dl 11, 52.
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13} wandelaar delineavit' en 'A. van Buyssen sculpsit'.
1.4 Resp. Ze8epraal, der 80dderyke liifde, vertoont in zeven-en-veertiB zielopwekkende zinnebeelden uit 1709; Stedenkroon, of

aan8eboren lofeeni8er Hollandse steden van 1710 en de tweede editie van De kruysheld: ofhet leven van denBrooten apostel

Paulus, leeraar der h0'denen, in VII boeken be8repen uit 1712.
15 Schimp- en hekeldiBten, dl I, 79-97.
16 In deze editie in dl I, 64 tlm 78.
17 In dl

I, resp. 62 tlm 77 en 64 tlm 78.

18 Op grond van collatie van 32 exemplaren ben ik tot dit aantal gekomen.
19 Dl I, bij 79: 'Op den Heer, Salomon van Til, Predikant te Dordregt, tegenwoordig Professor te Leijden'. Het is

helaas de enige verklaring die hij geeft bij De Cocc~aanse Venus en De bruiloft in Salomons tempel.
20

C. Molhuysen, Bronnen tot de8eschiedenis der Leidsche universiteit. Dl IV, ,s-Gravenhage 1920, 197.

21

Op 5 december 1697 verkreeg hij althans het poorterschap van Gouda. Zie E. Groenenboom-Draai: 'De schele

droes op drift. Jan van Hoogstraten aan Ijssel, Waal en Maas', in: Mededelin8en van de stichtinBJacob Campo Wryerman
18 (1995) 57-71; 18 (1995) 89-104 en 19 (1996) 43-47; voor het poorterschap: 18 (1995) 61.
22

G.D.J. Schotel, 'Het Geslacht Van Hoogstraten', in: Vaderlandsche letteroifeninBen, 1850 11 Men8elwerk, 382-400 en

549-570 en 1851 11 Men8elwerk, 45-59 (i.h.b. 45)·
23 Feit is dat Jan ooit een (serieus klinkende) heilwens schreef'Ter verjaringe van den Heere Salomon Van Til'

(helaas zonder jaartal). Zie J. van Ho08stTatens men8el-poëzie, ofversch0'deBedi8ten. Eerste deel. [Vignet met tekst: Hinc
Vtile Hinc Dvlce], Amsterdam, J. van Leeuwen, 1714, 142-143.
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24 J. Duijkerius, Het leven van philopater en Vervol8 van 't leven van philopater, ed. G. Maréchal, Amsterdam 1991.
25 Hierover verschillen de bronnen van mening; onder een portret van Van Til uit de Van Gijn-verzameling van het

Gemeentearchief Dordrecht (GAD) staat echter gegraveerd: 'natus 16 Decemb. 1644' (Dordracum i!1ustrarum: 55115735)·
26 G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht: eene bijdraEe tor deEeschiedenis dervaderlandsche

Hervormde Kerk, scdert herjaar 1572.

2 dIn met facs, Utrecht 1841-1845, d12, 28-29.
27 Den Helder en Huisduinen vormden destijds één gemeente. Huisduinen lag voor de kust, iets westelijk van Den

Helder, tegenover de huidige wijk Nieuw Den Helder.
28 Een verslag hiervan berust in het GAD onder archieftitel: De tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde

Nederlanden 1572-1795, archiefnr. 3, inv.nr. 539. Zie speciaal fol. Ir.
29 W. Frijhoffe.a. (red.), Geschicdenis van Dordrecht van 1572 tot 1813, d12, Hilversum 1998, 282 (hierna: Geschiedenis van

DordrechtII).
30 GAD: archiefnr. J, inv.nr. 539, fol. IV.
31 Namelijk als (mysterieuze) medeminnaar van Van Til (Coc(~jaanse Venus vers u8: 'Kans').
32

Geschiedenis van Dordrecht Il, 282.

33 Zie W.J. van Asselt, J. van den Berg, F.G.M. Broeyer e.a.: Een richtin8enstrijd in de Gereformeerde Kerk, Voetianen en coc-

cejanen 165°-175°, Zoetermeer 1994, 20-21, 55,75,102; D. Nauta e.a. (red.), Bio8rafisch lexicon voor de8eschiedenis van her
Nederlandse Protestantisme, 5 dIn, Kampen 1978-2001, d14, 425; Schotel, Kerkelijk Dordrecht, d12, 34-35. Op de verschillen tussen beide partijen kom ik hieronder terug.
34 A. Hollebeek, Salomons 8eestelijke tempel, 8eboud, 8ehryli8d, en 8 eze8 end met dankofferen en 8ebeden. Uyt 2 Cor. IJ: 11.

Op den aftchryd van den Heer Salomon van Til, wanneer hy sijn beroemde predik-stoel, en vermaerde school, in de stad en8e-

mrynte van Dordre8t verwisselden, met de h08en eren- en wijshryds-zetel, in de Academie tot Lryden. Op den 13. Augustus,
deses Jaers, 1702, Dordrecht, J. van Braam, 1702. Ex. bibliotheek GAD: 489 cat.nr. 30930.
35 Schotel, Kerkelijk Dordrecht, d12, 35-36.
36 Zie H. Wormsbecher, Het voor- en na8eslacht van professor Salomon van Till, 1980 (ex. GAD 489, cat.nr. 31.771) 6-7.
37 Voor de resolutie betreffende die benoeming zie GAD: archiefnr. 3, inv.nr. 582 en Wormsbecher, Salomon van Til I,

1980,9.
38 Althans volgens Schotel, Kerkelijk Dordrecht, d12, 38. Verder bewijs heb ik daar tot dusver niet voor gevonden.

39 Zie Groot al8emeen historisch, 8eo8raf1.5ch, 8enealo8isch, en oordeelkundi8 woordenboek, eds. D. van Hoogstraten en J.L.
Schuer, Amsterdam 1733, dl 10.
40 S. van Til, Het voor-hofder hrydenen voor alle on8eloovi8en8eopent, om de se!ve aldaar door een klare beschouwin8e van de

betoo8de8odde!ykhryd van Mosis wet-boek tot een eerbiedi8er in8an8 in 't hry!i8dom van Gods wet toe te rusten, Dordrecht,
D. Goris, 1694.
41 Cocc~aanse

Venus, vers 354.

42 Hij zinspeelt er althans smalend op in de Cocc~aanse Venus verzen 374-384.
43 Ze werd gedoopt te Leiden op 22 okt. 1634 als dochter van Nic. Jans van Teterode en Barbara Cornelis [sic] van

Noort (Wormsbecher, Salomon van Till, 9).
44 GAD: Begraafboek Grote Kerk 1690-1698, arch.nr. 11, inv.nr. 45. Tevens: Wormsbecher, Salomon van Till, 9·
4S Wormsbecher, Salomon van TilI, 9. Zie ook de 'Lijst der Pensionarissen 1672-1795' in J.L. van Dalen, Geschiedenis van

Dordrecht. 2 dIn, Dordrecht 1931, dl I, 220.
46 GAD: Trouwboek van het Gerecht 1691-17°5, inv. u, invent.nr. 87, ondertrouw '2 juni 1697'.
47 GAD: het Doopboek van de N.H. Gemeente te Dordrecht, archiefnr. 11, inv.nr. 7, vermeldt op 8 maart 1698 'Johan

Rochus' als kind van 'Salomon van Til' en 'Agatha Catharina van Molenschot'.
48 Groenenboom-Draai, De schele droes op drift, 2,43-47.
49 Groenenboom-Draai, A.w., 2, 58-59.
50

U. van Hoogstraten], Men8e!-poë~, ofverschryde8edichten. D15, Rotterdam, N. Korte, 1720.

De min onder de kerkelin8en
SI Coccejaanse Venus verzen 9-11.

52 A. w. 9, 533-534 en 539-540.
53 Het bleefbij een scheiding van tafel en bed. Zie Groenenboom-Draai, De schele droes op drift, 3,92 en 94.

S4 Groenenboom-Draai, De schele droes op drift, 3,94.
SS GAD, aRA, archiefnr. 9, inv. nr. 155. Met dank aan Marten Jan Bok, die mij hierop opmerkzaam maakte.

56 Coccejaanse Venus vers 485 VVo
'.iJ

Coccejaanse Venus resp. verzen 534 en 539-540.

58 Van Asselt, Richtin8enstr0d, 16-18.
59 Van Asselt, Richtin8enstr0d, 28-29.
60 Zie hierover: W.J. van Asselt, Amicitia Dei, Een onderzoek naar de structuur van de theolo8ie vanjohannes Coccejus (1603-

1669). Diss. Utrecht 1988, 54-55 en Van Asselt, Richtin8enstrijd, 155-158.
61 Van Asselt, Richtin8enstr0d, 54, cf. 72.
62 Al hielden ook zij zich wel bezig met de studie van bijbelse profetieën. Zie E.G.E. van der Wall, 'Profetie en

Providentie, De coccejanen en de vroege verlichting', in: P. Bange e.a. (red.), Kerk en verlichtin8, voordrachten8ehouden

t0dens het Windesheim Symposium te Windesheim op 18 november 1989, Zwolle 1990, 29-37; i.h.b. 33.
63 Van Asselt, Richtin8enstrijd, resp. 131, 133 en 32.

64 Naar hun leidsman, de geleerde Enkhuizer predikant Henricus Groenewegen (ca. 1640-1692).

65 Naar de Leidse universiteit, hun academische kweekvijver.
66 Er bestonden accentverschillen tussen hen en de zogenoemde 'ernstige' of'mystieke' coccejanen, die vooral de
stichtelijkheid en de verstaanbaarheid voor eenvoudige toehoorders benadrukten.
67 Een sterke aanzet daartoe vormde de in 1666 anoniem gepubliceerde studie van Lodewijk Meyer:

philosophia S.

Scripturae interpres. Zie Van Asselt, Richtin8enstr0d, 137.
68 Van Asselt, Richtin8enstr0d, 144.

6cJ Van Asselt, Amicitia Dei, 143 en Van der Wall, 'Profetie en Providentie', 35, 136.
70 Het socinianisme was een uit Polen overgewaaide sterk rationalistische stroming in het protestantisme, die hier

in de zeventiende eeuw veel weerklank vond. Socinianen verwierpen zaken als de drie-eenheid, de goddelijke
natuur van Christus, de predestinatie, de opstanding der doden enz. en vonden dus zowel voetianen als coccejanen
tegenover zich.
71 Deze (op het cartesianisme georiënteerde) groeperingen werden beschouwd als protestantse dissenters.

72 In zijn opdracht bij Het Voor-hof der hrydenen (1694).
73 Zie Bio8rafLSCh lexicon, d14, 1998,425 en 427; F. Sassen, Geschiedenis van de w0sbe8eerte in Nederland tot het einde der

ne8entiende eeuw, Amsterdam 1959, 256-257; Van Asselt, Amicitia Dei, 141.
74

Coccejaanse Venus, vers 1.

75 A.w., verzen

12

en 9.

76 A.w., vers 16.
77 A.w., vers 130.

78 Zie hierover: G. Voetius, De dronkenschap: tractaat 'De Ebrietate', vert. J.c. de Moor; in!. W.H. Gispen Jr. Hoogeveen

1904 (Orgaan van de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding nr. 9-10).
79 Coccejaanse Venus, verzen 138-142.

80 A.w., vers 165. In vers 237 wordt de draad weer opgepakt.
81 A.w., vers 167.
82 A. W., verzen 188-207.
83 A.w., vers 208.

84 Met name door de Groningse coccejaanse hoogleraar Johannes Braunius (Van Asselt, Richtin8enstr0d, 37-38).
85 Van Asselt, Richtin8enstr0d, 37-38.
86 Coccejaanse Venus, vers 237.
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81 De schuttersdoelen van Dordrecht.
88 Cocc0aanse Venus, verzen 273-274.

8c) A.W., verzen 275-388.
90 A.w., verzen 299.
91 A.w., vers 326.
92 A.w., vers 328.
93 A.w., vers 329-334·
94 A.w., vers 336.

95 A.w., vers 354·

96 Met name op diens Het voor-hofder hrydenen voor alle onseloovisenseopent. Zie n. 40.
91 Cocc0aanse Venus, vers 372.

9S A.w., vers 444·
99 A.w., verzen 463-492.
100

A.w., verzen 497-556.

101

A.w., verzen 5°7-5°9.

102

Resp. 1 Koningen

103

Cocc0aanse Venus, verzen 534 en 540.

104

A.w., verzen 551 en 554.

105 A.w.,

11:

4-10; 2 Samuel 11: 2-17; Richteren 16: 15-21.

verzen 535 en 555. Balthasar Bekker werd, omdat hij weigerde de essentie terug te nemen uit zijn omstre-

den werk De betooverde weereld (Amsterdam, 1691-1693), formeel afgezet als predikant en tevens werd hem deelname aan het avondmaal ontzegd. (Zie voorts: BiosrafLSch lexicon, d12, 54-57; Sassen, Geschiedenis, 186).
106 Cocc0aanse Venus, vers 556.
101

Rotterdarnsche Hermes,
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TRAMMELANT ROND DE THEESTOOF:
OVER DE SEKSE VAN THEE (EN KOFFIE)

PIM VAN OOSTRUM

Op 27 november 2004 opperde André Hanou: het lijkt 'zinvol te bestuderen in hoeverre de cultuur van de Verlichting behoefte heeft aan genres en ensceneringen
waarbij eten en drinken een functie heeft'. Zijn eigen traditie getrouw nam hij
meteen een voorschot en merkte bij uitspraken over voedsel van Elisabeth Bekker
en passant op: 'over thee zou heel wat mee te delen zijn. Dat dronken zij [Wolffen
Deken] duidelijk in grote hoeveelheden'.l Over thee dus.
De royale theeconsumptie van Elisabeth Bekker (1738-1804) en Agatha Deken (17411804) eind achttiende eeuw zou de zeventiende-eeuwse 'theedokter' Cornelis
Bontekoe (1647-1685) zijn bevallen. Propageerde hij niet al in 1678 's morgens en
's middags minimaal acht à tien kopjes achter elkaar op te slobberen? Dit zou leiden tot een opgewekt gemoed, zowel de spijsvertering als de eetlust bevorderen en
een langer leven garanderen. Toen hij op 38-jarige leeftijd stier( herhaalde men
alleen nog proestend zijn advies incidenteel in straftempo vijftig, honderd ofzelfs
tweehonderd kopjes te drinken. 2 Dit laatste advies zou hem tot in onze dagen blijven achtervolgen.
Wolff en Deken stonden aan het einde van een ontwikkeling die thee van een
exotische en geneeskrachtige tot een gewone, door beide seksen dagelijks gezamenlijk te consumeren drank had gemaakt. In hun dagen stond theedrinken niet langer ter discussie. Eind zeventiende, begin achttiende eeuw kwam het ridiculiseren
van theedrinkende vrouwen in kluchten en het vermanen van dezelfden in tractaten voor met de regelmaat van de klok. Enkele titels: De belachcherykejonker (1684) en

DeBoê vrouw (1686) van Pieter Bernagie, De spilpenninB, ofverkwistende vrouw (1693) van
Thomas Asselijn, Dronke Brechge (1697) van Jan van Elsland, Het bedurven huishouwen
(1703) van Enoch Krook en Daniël Kroon, De Hollandschesinnerykheid (1713) van Jacob
Campo Weyerman, De verloore diämantrin8, ofde verkwistende theedrinkster (1719) van
Abraham Groenewoud. Drie in 1701 gepubliceerde teksten gelden met name in
49

R.V.N., Naruur-kulld'8e vcrhandclü18 vall de [hée. koffer. tabak ellslIlif-poedcrs. Amsterdam,
[KB Den Haag).

J.

ten Hoorn.

1701

Trammelant rond de theestoof over de sekse van thee (en koffie]

theestudies als een realistisch voorbeeld van vrouwelijk wangedrag: De 8edebau(heerde en betoverde kolfY- en thee-weereld, De theezieke juffers van Enoch Krook, en de
Natuur-kundi8e verhandelin8 van de thée, koffée, tabak en snuf-poeders van R.V.N.
Hoewel dit fenomeen ook verderop in de achttiende en tevens begin negentiende
eeuw voorkomt, beperk ik me tot die eerste keer. Was theedrinken typisch vrouwelijk? Refereerden de teksten aan een realiteit? Waarom plaatste men theedrinken
veelvuldig in een satirische c.q. moraliserende context?

Aannames
In de loop der jaren is heel wat geschreven over de beginperiode van het theegebruik in de Republiek. Uit een overzicht in vogelvlucht blijkt dat theestudies
merendeels menen dat theedrinken aanvankelijk het privilege was van hogere
kringen, en pas in de loop van de achttiende eeuw de lagere regionen bereikte. Dat
vooral mannen koffie dronken, buitenshuis in koffiehuizen, en dat thee doorgaans
door vrouwen binnenshuis werd geconsumeerd, blijkt eveneens een populaire veronderstelling.
G.H. Jansen meent dat thee door het van oorsprong besloten ceremonieel en de
noodzaak van expositie van het porseleinen theegerei vráágt om een gastvrouw als
middelpunt; het theesalet was 'de tegenhanger van het manlijke koffiehuis', vanaf
het begin een publieke aangelegenheid.3 Voor J.R. ter Molen waren de 'behoefte van
zeer veel vrouwen om aan de nieuwe mode mee te doen', ook al konden ze het niet
betalen, en het 'snobisme, dat aan de theetafel dikwijls hoogtij vierde' oorzaak dat
vanaf eind zeventiende eeuw in kluchten 'het theegenot op komische wijze werd
bekritiseerd'.4 J.J. Voskuil, die de regionale spreiding van thee en koffie over de gehele Republiek bestudeerde (door H. Dibbits later als óók voor lagere standen geldend,
substantieel genuanceerd),s ziet een samenhang 'met het opkomen van een nieuwe
levensstijl, een behoefte aan gezelligheid, die zich uitte in de populariteit van theevisites en de opening van koffiehuizen'. Door het elitaire karakter bereikte thee de
lagere standen minder snel dan koffie. Het was vanafhet begin'omgeven met rituelen' en voor 'de lege uren van een sociale elite' een aangename tijdpassering; het
'vaak kostbare theegerei' bevestigde de status van de 'bezitster' (curs. va). In de
tweede helft der zeventiende eeuw verspreidde thee zich 'vooral onder vrouwen van
de meer welgestelde burgers als voorwendsel om elkaar 's middags te bezoeken';
later namen 'lager geplaatsten' dit over. De spot drijven met geldverspilling en snobisme breidde hij uit met irritatie over het verlies aan exclusiviteit, en over 'vrouwen die zich in elkaars gezelschap, zonder mannen, denken te kunnen amuseren'.6
Voor de laatste gevolgtrekkingen ontbreekt specifiek bewijs. In Koffie in Nederland,
waarin desondanks veel over thee, geldt daarentegen dat deze dranken hun plaats
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en famille veroverden en thuis door beide seksen werden gedronken. Pas in de loop
der achttiende eeuw zouden 'thee- en koffiekransjes' (ongelukkige, geen sekseneutrale typering) zich van de elite naar 'andere sociale geledingen' verplaatsen'?
J. Jobse-van Putten sluit zich aan bij Voskuil dat de imitatiezucht van lagere klassen tot misnoegen leidde bij de thee- en koffiedrinkende elite. Thee dronk men vanouds thuis; koffie, door de ingewikkelde bereidingswijze, eerst in openbare lokalen. 8

In de Republiek maakte men in de eerste helft van de zeventiende eeuw kennis met
'het kruid' thee. Een kleine hoeveelheid Japanse thee in poedervorm (in aarden potten) bereikte ons via de VOC voor het eerst in 1610, Chinese thee als gedroogd blad
(in houten kisten) in 1634. Rond 1637 komt het drinken ervan op bescheiden wijze
op gang. Dan is in Indië theedrinken onder Hollanders 'by Persoonen van hoogen
en laegen stand' al een gewoonte, waarbij ze 'allerley Confituren' eten: in 1643 is
14°0 pond thee en een partij van 7635 theekopjes uit China voor Batavia bestemd. In
de Republiek verkopen vanaf 1650 tal van apothekers thee, geprezen om vooral
medicinale kwaliteiten.
In de beginperiode drinken beide seksen hier thee. Het blijkt uit poëzie, brieven, afbeeldingen van gezelschappen op zilveren en porseleinen theegerei (en op
tabakspotten), op schilderijen, prenten van vóór 17°0, bijvoorbeeld in de catalogus
van Ter Molen. De eerlijkheid gebiedt te melden dat op theegerei e.d. wèl gemengde gezelschappen of theedrinkende vrouwen voorkomen, geen uitsluitend theedrinkende mannen. Onduidelijk is, ofde reden in het geschenk-karakter ligt. In een
briefbetitelde Caspar van Baerle Muiderkringleden als 'illustres Te-potores', thee-

drinkers; op 17 januari 1664 bericht Constantijn Huygens zijn broer Christiaan dat
hij, net als zijn broer een jaar eerder, dagelijks na de maaltijd thee drinkt. In
Maassluis hebben zeevarenden en winkeliers in 1665-1668 theekommen in hun
bezit. Uit boedelbeschrijvingen blijkt dat, náást de elite, kooplieden, VOC-ambtenaren en zeelui hun in Indië opgedane thee-ervaring binnen hun eigen sociale
milieu, inclusiefhun vrouwelijke familieleden, verspreidden. Dat in de zeventiende eeuw slechts hogere kringen thee dronken, lijkt een fabeltje. Hieraan wil ik toevoegen dat ook duidelijk is genegeerd dat de elite zich liet bedienen; het personeel
vormde zodoende een ideale bron tot verspreiding van ook deze nieuwe mode. wèl
is waar dat vroege schriftelijke bewijzen van theedrinken door mannen uit 'de elite'
zijn overgeleverd, zoals Van Baerle, de gebroeders Huygens, Coenraad Droste.
Vanaf 1666 produceren Delftse plateelbakkerijen theekopjes en -potten; de snelle verkoop van een grote partij thee in Amsterdam in 1667 bevestigt eveneens dat de
52
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drank hier was ingeburgerd. Een door J.W. Hoppesteyn (1627-1671) ontworpen ceramische theebus uit circa 1670 toont één medaillon waarop een vrouw met een kopje
thee en een man met een pijp in de mond, een kopje op de tafel (thuis?) voor zich en
een theepot, uitbeeldend: 'Thee is vrouwtjestabak'; een ander medaillon toont een
vrouwen man (thuis?) aan tafel zittend waarop een koffiekan en beiden met een
kopje in de hand, uitbeeldend: 'Koffie is de zuster van de thee.' Dit zou weerspreken
dat koffie alleen buitenshuis door mannen werd gedronken (en is een vroeg bewijs
van een koffiedrinkende vrouw!). Na 1670 bleef de elite van het Haagse Lange
Voorhout weg bij het jaarlijkse buurtfeest, waar uitbundig werd gegeten en
gedronken. Het werd een partij voor de middenstanders, en op rekeningen meldt
men 'vrouties Toeback geseydt thee'. In beerputten hier van vóór 17°0 vond men
ook gewoon porselein. Het fenomeen 'gesunkenes Kulturgut' lijkt zich voluit te
manifesteren. In 1676 heeft thee zo'n status dat een gezeten burgerechtpaar zich
met theegerei laat schilderen door Samuel van Hoogstraten. 9
Ter vergelijking: op 28 september 1663 werd het eerste (?) Amsterdamse koffiehuis geopend (bezocht door vreemdelingen en zeelieden), in 1670 een op de Haagse
Hofsingel, waar dan vier bezoekers ruzie krijgen met de eigenaar, omdat deze
gezien het late avondlijke uur geen koffie meer schenken wil (en mag); in Leiden is
een 'seecker huys' waar twee vrouwen koffie èn chocolade schenken, en geldt vanaf
1686 een regelmatige aanvoer van koffiebonen. Koffie lijkt eveneens een snel geïntegreerd onderdeel van thuis te consumeren dranken geworden. In 1692 klagen
Hollandse koffiehuishouders dat de opgelegde impost te hoog is: hun omzet loopt
terug omdat mensen thuis zelfkoffie bereiden. In Rotterdamsche Arcadia (1699?) van
willem den Elger (1677-1703) maakt een gezelschap van drie dames en twee heren
een tochtje per koets van een huis bij de Maas naar een buiten aan de Ijssel; daar
zegt de dienstmaagd 'dat de koffie gereed' is. In 1701 vraagt Kniertje zich afwaarom
haar ega in het koffiehuis een stuiver betaalt voor een kop koffie die hij voor een
kwart van de prijs thuis 'op zyn gemak, voor een oortje kan drinken'.ll
lO

Feiten (2]: consumptie ook buitenshuis
Ook de publieke plaats waar thee (en koffie) werd geschonken, is te nuanceren. In

Pefroen met 'et schaapshoofd (1678) van Ysbrand Vincent (1641-1718) bezoekt het personage Pefroen in Amsterdam verschillende koffiehuizen. In de Valkensteeg, daar
'waar veel messieurs de beurs vergeeten in de Beurs', en op het Rokin, 'alwaar de
Thee heel puik is, en de Koffy meê' rookt hij tevens een pijpje. Ook drinkt hij daar
'een Chocolaatje', en zomers koude limonade-achtige dranken. Vincent gebruikt de
nieuwe entourage, maar accentueert de buitenlandse herkomst van de Turkse boon-

ges door naar de koffieschenkers 'den Armener Molochmay, en Sinagooger
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Mardochay' te wijzen, welke laatste ook (een Badstoof om te zweeten' houdt. 12
Interessant is dat hier in het publieke koffiehuis ook thee wordt geschonken, naast
andere alcoholvrije dranken. Is het puur literatuur?
In het Amsterdamse koffiehuisje (buffet, schenktafeltje, zitbank, tafel met vier
stoelen) van Johannes Matthias van Erevan lijkt in 1673 géén thee te zijn geschonken, en of (Grootje', Christina Elisabeth Springman, weduwe van Stephanus
Hulstman, dat in haar koffiehuis in de Amsterdamse Kalverstraat wel deed (eigenares 1679-1739) is onbekend. Rond 1680 verkopen in Den Haag vrouwen thee met
melk langs de straat vanaf een tafeltje ofkruiwagen waarop een ketel met kopjes.
Uit impostheffingen, vergunningvoorschriften en boedelbeschrijvingen blijkt echter dat ook kroegen, tapperijen en herbergen thee, koffie en chocola schenken en dat
koffiehuizen naast thee en chocolade tevens bier en wijn tappen - iets dat men in
Utrecht toestaat (dubbele impost!), en in Leiden verbiedt bij het invoeren van een
vergunningstelsel op 6 februari 1685 voor personen die (Coffi, Chocolati en Tee verkoopen'. In Leeuwarden heet Jacob Rijckman in 1687 (coffi-tapper'; uit de boedelinventaris blijkt dat hij ook bier en wijn schonk. ofdit in 1691 geldt voor (coffyschenker' Johannes van der Gon (1642-1712), en voor de door de Haarlemse impostmeester
(van de Coffij en Thee' in 1698 beboete (schenkster' Helena van Hemert is onbekend.
Dibbits meldt voor Maassluis dat Jan van Olens tapperij bier, jenever en wijn verkocht, met in 1695 óók een kamer àchter waar theegerei staat. Laan bevestigt theeen koffiegerei in besloten ruimtes, verschillende functies van herbergen. 13
Het lijkt een misvatting alle koffiehuizen eenduidig te beschouwen als plaatsen
waar slechts koffie werd geschonken. Maar kwamen daar ook vrouwen? Bekend is
dat ze, in gezelschap reizend, herbergen aandeden en het is een kleine moeite zich
voor te stellen dat tijdens zomerse pleziertochtjes bij uitspanningen werd aangemeerd ofanderszins stilgehouden waarbij een vrolijk gemengd groepje zich te goed
deed aan óók niet-alcoholische dranken. Voor koffiehuizen geldt tot nog toe algemeen de opvatting: daar kwamen geen dames, slechts (koffiehuisnichtjes'. In Derde

mrydu8' ofverhuys ryd (1708) van Jacob van Rijndorp (1663-1720) vraagt Margriet haar
dienstmeid het theegerei klaar te zetten voor haar en haar vriendinnen; intussen
gaat ze (Hiernaast een kopje Coffi drinken.' NIet bij de buurvrouw, wèl in een naburig koffiehuis? Waar het op dat moment van de dag zeker niet druk was? Waar sprake was van een eigenares? In 't KoJ1Yhuis (1712) van Willem van der Hoeven (16561719) zwaait Sofy samen met de dienstmeid Anna de scepter. In de loop van het verhaal komen vrouwen binnen - ofze er ook iets drinken blijft in het ongewisse: de

titelpagina toont mannen en drie vrouwen. 14 of (gechaperonneerd) damesbezoek
categorisch taboe was, wil ik vooralsnog niet stellig onderschrijven.

54

links: jW. Hoppesteyn, Pot: 'Koffie is de zustet van de thee', z.j. (Museum Boijmans van Beuningen, Rottetdam).
Rechts: ]W. Hoppesteyn, Pot: 'Thee is vtDuwtjestabak', z.j. (Museum Boijmans van Beuningen, Rottetdam).

Feiten (3]= inkomstenbron
De nieuwe dranken lokken ook andere beroepsgroepen. Op de Amsterdamse Dam
combineert Pieter Sceperus in 1696 zijn boekwinkel met een koffieschenkerij. Zegt
arts Steven Blankaart in 1683 dat thee inmiddels 'een gemeenen drank is' en de koffieconsumptie matig, in 1686 constateert hij 'dat men de Coffihuysen tot Amsterdam soo vol van menschen siet, dat se gepropt zijn'; in 1690 drinkt men meer koffie
dan thee.ls
Een ander gevolg dat aan de toename van de nieuwe dranken werd toegeschreven, was de afname van openbare dronkenschap. In 1661 klaagde men dat dronkenschap zo algemeen was dat men het niet meer als schande ervaart; mannen vergeten 'Godt, [...] haer huys en vrouwen kinderen'. In de periode 1681-1700 daalde in
Amsterdam (toneel van het merendeel der kluchten en blijspelen hieronder) de
voor de gereformeerde kerkenraad behandelde tuchtgevallen van dronkenschap
met 70 à 75% en een deel der gereformeerde kring propageert de nieuwe dranken
dan ook. De andere kant van de medaille is dat de bierproductie inderdaad fors
terugliep.l6 Dit lokt een economisch tegenoffensief uit, omdat de lagere bierconsumptie leidde tot werkloosheid en een terugval van accijnzen.
Het gemeengoed worden blijkt ook uit de financiële belangstelling van de overheid. Nadat op 1 februari 1674 de Staten van Holland tevergeefs trachtten recreatiegelden op thee en koffie te heffen in verband met teruglopende bieraccijnzen, verplicht de Utrechtse vroedschap als eerste stedelijke overheid op 27 mei 1678 een vergunning à raison van twaalf gulden en tien stuivers per half jaar om 'Coffi,
Chocolati, Thee en dergelijcke dranck' te schenken. 'Coffyschenker' Johan Beton
meldt zich. Op 6 februari 1685 introduceert Leiden dit Utrechtse stelsel. Op 26
december 1687 zet de Utrechtse vroedschap een volgende stap, op méér dan alleen
accijns gericht: slechts burgers uit de stad Utrecht mogen deze nering uitoefenen;
men weert 'Roomsgesinden' en weduwen, verbiedt er kaarten, kansspelen en opening op zondag en officiële feestdagen; het aantal vergunningen zal maximaal zes
zijn en men moet controle door 'den Heere Hooft-Officier, ofte des selfs Substituut'
toestaan op alle uren. Pas 28 maart 1698 gunt de Utrechtse vroedschap Lucius
Roselli om 'allerhande wateren, reukwerken, pastas, chocolate en andere liqueuren'
te verkopen; vier dagen later opent hij op Achter Sint Pieter (nummer 6) zijn
Italiaanse koffiehuis.
Op 20 februari 1688 dwarsbomen tappers en herbergiers een voorstel van de
Staten van Holland om weeldebelasting te heffen op de thee- en koffieconsumptie
in huishoudens: men ziet liever het koffieschenken in koffiehuizen en de verkoop
van droge koffie in winkels belast. Een resolutie van de Staten van Holland van 27
september 1689 stelt voor alle koffiehuishouders in de provincie een vergunning
verplicht en de impost op koffieschenken dezelfde als die op wijn; zij die er tevens
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een herberg op na houden ofóók wijn en bier verkopen, wordt een dubbele impost
opgelegd; de Negenjarige oorlog van 1688-1697 moest gefinancierd. Ook blijkt clandestiene verkoop vanuit huis: in februari 1692 moet een illegale koffieschenker in
Alkmaar óók belasting te betalen; hij protesteert en wordt vrijgesteld omdat zijn
inkomsten echt te gering zijn. In 1693 ondertekenen twintig Amsterdamse 'coffyschenkers' een request: achttien mannen (onder wie Pieter Sceperus en Willem van
der Hoeven) en twee vrouwen (Elsje Vroom en Maria Sleemer, huisvrouw van Pieter
de Graaf) eisen belastingverlaging en willen de koffiehuizen beperken tot twaal(
opdat ze zelfmeer inkomsten hebben. 17
Na een periode van terugval neemt na 1697 de vraag naar suiker drastisch toe:
thee wordt graag gezoet gedronken. Het beeld dat de gehele productielijn van de
nieuwe dranken geldt als een 'booming business' wordt ook anderszins bevestigd.
De koopkracht in de jaren tachtig der zeventiende eeuw bereikt een hoogtepunt,
gestut door een stabiele sector van gespecialiseerde banen in overheids- en semioverheidorganen, in veel ambachtelijke beroepen, en in een spectaculaire personele verdubbeling van de VOC, tussen 1680-174° de grootste werkgever in de
Republiek voor mannen èn vrouwen aan de wal en in het achterland. 18

Theedrinkende vrouwen in kluchten en blijspelen vóór 1701
Daar waar het theedrinken optreedt, blijkt de gestage inburgering ervan bij nieuwe groepen burgers zichtbaar in kluchten en blijspelen. Het proces toont imitatie
van hogere standen en een afgrendeling van de middenstanden naar beneden toe.
Dit genre is uiteraard geen studiemateriaal sec voor de toenmalige werkelijkheid, of
een realistische zedenschildering, zoals theestudies menen. wèl een thermometer
voor wat de gemoederen bezighoudt. 19 Eind zeventiende, begin achttiende eeuw is
een tumultueuze periode. Niet alleen de sociale structuur van de door de christelijke God bepaalde moraal staat ter discussie. De gehele sociale, hiërarchische
orde(ning) lijkt op de schop te gaan. Lagere standen en nieuwe beroepsgroepen in
het middenkader (her-)positioneren zich intern en tegenover elkaar, en profileren
zich met leef- en gedragspatronen van hogergeplaatsten. Het leidt tot een reeks aan
veranderingen op het gebied van de sociale, economische, seksuele en ethische
moraaL Nieuwe gedragscodes zijn vooral noodzakelijk in de steden waar dan 42%
van de totale bevolking woont, ter bescherming van de afhankelijke positie binnen
nieuwe groepen alsmede nieuwe economische samenwerkingsverbanden. Van echtelieden wordt zelfbeheersing op seksueel gebied vereist, ter bescherming van het
eigen huwelijk en van de concurrentiepositie; mannen moeten seksuele omgang
met personeel vermijden, vrouwen met mannen uit dezelfde beroeps- c.q. sociale
groep als haar echtgenoot. Het calvinistisch arbeidsethos dient vooral de nieuwe
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middenstanden te disciplineren, terwijl gereformeerde kerken via een tuchtoffensief pogen de nieuwe dranken met profane, sociaal-culturele riten te incorporeren. De relatie tussen de seksen, waarbij de huwelijksmoraal en zeggenschap
binnen het huwelijk onder vuur liggen, lijkt zich via theedrinken te vertalen naar
een seksespecifiek territorium en getrouwde vrouwen een podium te bieden.
lO

In het kluchtspel De belachcherykejonker (1684) van de arts Pieter Bernagie (1656-1699)
staat door burgervrouwen omarmde praalzucht rond het theegerei model voor
meegevoerd worden door uiterlijk vertoon. Uit de openingsscène blijkt echter dat
deze burgers zich met hun luxe theeservies (een tWalvisbeentje' om te roeren,
tgoude Vorkjes' voor de lekkernijen) willen onderscheiden van hun vrouwelijke
personeel, op straat in kleding en opsmuk vrijwel hun gelijken. 21
De vier blijspelen rond Jan Klaasz. en Saartje Jans van boekbinder en later karmozijnverver Thomas Asselijn (circa 1620-1701) spelen in een milieu van handwerkslieden, beurtschippers. In het tweede, Kraam-bed of kandeel-maal van Saarge Jans,
vrouw vanjan Klaasz. (1684) wordt over theedrinksters en luxueus theegerei gesproken. Tijdens het kandeelmaal worden samenspannende buurvrouwen, trecht een
Vrouwe Parlement', opgevoerd als een bedreiging van echtelijk geluk. 22 Zoals in
kluchten en blijspelen het toneel zich inmiddels van de straat naar het binnenhuis
verplaatst had, zo ontwikkelde zich gelijktijdig de tendens om huwelijksperikelen
(Saartje Jans en Jan Klaasz. scheiden) binnenshuis te houden, hierover tegen anderen
te zwijgen. Het is de pendant van een nieuwe sociale gedragscode voor echtelieden:
ook dit soort privé-informatie kan de man binnen de nieuwe sociale verhoudingen
zakelijk schaden, en daarmee de welvaart van het gezin bedreigen. 23 En mede daarom zijn samen theedrinkende vrouwen even riskant als tDingen, waarover men in
Koffyhuizen en op de Beurs labbekakt' (kletst, kwaadspreekt).24
In het kluchtspel De80ê vrouw (1686) van Bernagie verklaren vrouwelijke personages zèlfdankzij de thee tsomtyds eens samen te [kunnen] spreeken': teen Theetje,
die moet met gezelschap worden gedronken'; voor hun echtgenoot is het een valide
reden dat ze niet thuis is. Margriet, Agniet en Baert klagen over de uithuizigheid en
dronkenschap van mannen, inclusief hun echtgenoten, en de ondergeschikte positie en beperkte bewegingsvrijheid van vrouwen (hoe zo zwijgen - waarom gaftde
natuur ons tongen'?). Ze verdedigen Brechtje, die huwelijksproblemen heeft.
Volgens Engeltje moeten vrouwen ttrachten haar man te behagen'. Ze keurt af dat
het vrouwenparlement Brechtjes privé-situatie beoordeelt, en daarmee dat seksegenoten als groep een individu als referentiepunt dienen. Ze overreedt Brechtje tvrijwillig' voor onderdanigheid te kiezen: thedendaags werden'er geen scheidbrieven
gegeven'. Maar ter vergelijking: gedurende 1681-17°° steeg het aantal separaties en
divorties in Amsterdam echter van 10 naar 25% binnen het totaal van echtproblemen. l5
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Asselijns blijspel De spilpenninB, ofverkwistende vrouw (1693) bespot ogenschijnlijk de spilzucht van een echtgenote: ze bezit een zilveren theeketel ('van 97 loot 3
engels' = circa 1500 gram in Amsterdam!), koffiekan tot en met een verzilverde
tAsschop', is alleen tevreden met thee van 25 à 30 gulden per pond, en voor haar
theepartij van drie personen bestelt ze 600 oesters. Maar haar gedrag blijkt een reactie op de door haar als ouderwets ervaren handelwijze van haar ouders, die een
huwelijk arrangeerden dat zIj bovendien als een mesalliance ervaart: met de
bediende van haar vaders kantoor. Ze revancheert zich door van hem slechts één
ding te eisen: geld verdienen. Voor de ouders echter kan het wegnemen van concurrentiedreiging gelden. 26
Pieter willem van Haps zet in het kluchtspel De mansmoêr (1699) twee generaties
tegenover elkaar. Het theeritueel dient als demonstratie van veranderende
omgangsvormen. De weduwe, wier zoon via zijn huwelijk sociaal is gestegen,
bekritiseert het gedrag van haar schoondochter als moeder en verwijt haar onvoldoende respect voor haar echtgenoot. Kern is echter: het is onbetamelijk dat ze voor
haar huis op de stoep staat als haar man weg is en het past evenmin dat tde Juffrouw
en Meid met malkaar' theedrinken, want dat kan tot ongewenste vertrouwelijkheden (lees: roddel) leiden. Afstand tegenover personeel is gewenst. De dochter wordt
door haar weduwnaar-vader gesteund, al omarmt hij de nieuwe echtelijke gezagsverhoudingen niet. Wel pleziert hem de hartelijke omgang tussen zijn dochter en
een vriendin, die elkaar tzonder schromen' kussend verwelkomen. De jongelui zijn
verantwoordelijk voor hun eigen leven, ouders moeten daar buiten blijven. 27
Vanaf 1686 wordt in andere teksten dan kluchten lagere standen theemisbruik verweten, het theeritueel bespot en thee gepresenteerd als een alibi om het tsakkertje'
toe. 28 Bernagie: tegenwoordig houden ook tordinary burgers,ja slegte [= onaanzienlijke] vrouwen [...] Thee vergaderingen'.2 9 Ook Bontekoe stelde in zijn Gebruik en misbruik van de thee (1686) dat theemisbruik nooit had bestaan als nIet tSchoenlappers
en Kruyers, met hun respective Huisvrouwen, de morsige handen aan geheyligde
dingen' hadden geslagen. Ze trekken grimassen en het scheen de thee t te belgen, dat
ze van zulke lompe schepselen gedronken wierd')O Waarom verklaren beide heren
niet, mogelijk om alcoholmisbruik. Toch treedt dit pas op in Dronke Brechge (1697),
kluchtspel van Jan van Elsland (16717-1736). Ze is, zoals veel vrouwen, door tdat
Theetjes en dat Koffy drinken' aan de drank geraakt: haar man kookt en spoelt de
luiers. Het gaat hier dus niet zoals eerder bij dronken mannen om het verstoren van
de publieke orde, maar om die binnenshuis. Hoofdzaak lijkt daarom het gesprek
tussen Brechtjes man en een vriend in gelijke omstandigheden, beide kleine handwerkslui. Oók thuis dienen ze heer en meester: man te zijn, en ze sturen hun echtgenotes naar het werkhuis. Anders dan het spinhuis brengt opsluiting daar immers
geen eerverlies voor haar en dus voor hem met zich mee. De suggestie lijkt dat dit
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milieu de nieuwe huwelijksrnode afwijst.3 1 Tegelijk lijkt met de afgrendeling naar
beneden toe sprake te zijn van een proces van desidentificatie: degenen die zichzelf
nu als sociaal hoger ervaren, schrijven anderen -lagergeplaatsten - negatieve eigenschappen toe die men bij zichzelfloochent.3 2
Theedrinkende vrouwen moeten worden geplaatst in de brede context van het
complementaire echtpaar als het ideale samenlevingsmodel, en de opgetreden
restrictieve toewijzing van het woonhuis aan echtgenotes uit de middenstanden
(scheiding wonen-werken), haar binding aan het binnenhuis en verantwoordelijkheid voor alles dat het thuishouden' regardeerde, zoals theegerei. Het lijkt niet zonder betekenis dat in de genoemde kluchten en blijspelen, allen geschreven door
mannelijke auteurs, echtparen optreden ofvrouwen die zeggen getrouwd te zijn of
op het punt staan dat te doen.
Theedrinken als zodanig lijkt geïntegreerd in het sociale leven. Als in de liedbundel De vroryke bruidloft 8ast (1697) de bruid tna betlehem' wordt gedanst, krijgen de
gasten na de maaltijd thee en koffie. Men bezingt de dranken, maar vooral hun seksuele lust opwekkende eigenschappen, zoals ook in de Krachten van de thee.33 Dat theedrinken voor vrouwen een legitimatie werd elkaar te bezoeken, biedt, samen met de
speelkaarten die na de thee op tafel komen, nog een aanvullende context. In de sociale top was ontvangen en afleggen van bezoek, inviteren en geïnviteerd worden voor
middagjours en diners ofsoupers met kaartspelen toe, niet alleen een teken van status en welstand maar ook een wezenlijk onderdeel van de onderlinge omgang en het
consolideren van de cohesie binnen de eigen sociale groep,34 Dit fenomeen lijkt via
theedrinken ook bij sociale klassen daaronder op te treden, die een eigen (sub-)cultuur ontwikkelen. In later toneel zal het bij de thee te verorberen voedsel hilarisch
toenemen, evenals de tijdstippen waarop men thee drinkt. De wederzijdse admiratie
van theegerei en gepresenteerde soorten thee groeien uit tot rituelen.

De 'stuiveruniversiteit' als 8evaar voor de samenlevin81
Tot nog toe blijkt geen echte onrust over ofveroordeling van theedrinkende vrouwen. Maar dan wordt het 1701. In Radical enli8htenment (2001) bracht Jonathan Israel
eerdere nog incidentele signalen in hun volle breedte samen en bewees overtuigend
hoe de radicale tintellectuele omwenteling bij de elite al spoedig ook haar sporen
na[liet] in de opvattingen van de gewone man, en dat beperkte zich zeker niet tot de
minderheid van geletterde handwerkslieden en de lagere burgerij'. Als verspreidingsbron wees hij expliciet naar het tstedelijk koffiehuisdeïsme van de middenklasse'. Leemans bewees radicaal gedachtengoed in pornografische romans uit
167°-17°0,35 Zijn theedrinkende vrouwen in 1701 te relateren aan koffiedrinkende
mannen? Eerst het koffiehuis.
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In Het suyni&h en vermaeckelijck coJIY-huys (1678) gaat het niet zozeer om de drank
als wel om de lokaliteit. Het is géén klucht, zoals men wel eerder meende, maar een
kluchtboek met 178, soms zeer korte prozastukjes met een anekdotisch karakter,
waarvan de eerste drie in een koffiehuis spelen.36 In de titel klopt de culturele, sociale en economische polsslag van de tijd. Voor één stuiver, de prijs van een kop koffie, ben je welkom in de stuiveruniversiteit, het koffiehuis, de nieuwste plaats van
publieke samenkomst. Stek voor marskramers, colporteurs van zulke kluchtboeken
(inmiddels vergaarbakken van moppen), 'want wat is 'er beter als wanneer datmen
in een geselschap is, datmen kan eenighe aerdighe potsen, ende avonturen by het
licht brengen, om alsoo de Compagnie te vermaecken'. Dat wat 'aenstootelijck
soude syn' gemeden is, zoals het voorwoord stelt, lijkt een aanprijzing van juist het
tegendee1. 37 Het lijkt onschuldig, maar al snel blijkt dat het samenzijn in deze lokaliteiten de overheid noopt tot morele bemoeienis. In 1692 vaardigt Amsterdam een
keur uit die het kaartspelen in koffiehuizen verbiedt; in 1697 volgt een algemeen
verbod op het (kaart-)spelen om geld. Een ander teken van ergernis blijkt in 16971698. Amsterdam tolereert geen uitstel meer van impostschulden voor 'drooge'
thee- en koffieverkopers en koffiehuishouders; op 2 december 1698 komt in Haarlem 'schenkster' Helena van Hemert vrij nadat ze sinds 29 november wegens onterecht veronderstelde wanbetaling aan de impostmeester van de koffie en de thee in
de 'stadts gijselcamer' was opgesloten. In Den Haag broedt men het gehele jaar hoe
men het koffiegebruik definitiefkan indammen.3 8 Dan komt de aap uit de mouw.
Accijnzen blijken méér dan een middel om de overheidskas te spekken: ze functioneren tevens als een sociaal-politiek instrument.
De Staten van Holland stellen op 19 juli 1699 voor de dramatisch teruglopende
bieraccijnzen te repareren. Ook huisgezinnen moeten impost betalen: 'alle die
geene in welckers Huysen, Tuynen, Kamers, ofte andere plaetsen gedroncken sullen
werden Coffy, Thee, Chocolate, Serbeth, Born-water, Limoenade ofte eenige andere
diergelijcke Drancken die met Water, Wey ofte Melck, het zy door infusie van Salie
ofte andere Specien' worden bereid. Men relateert de aanslag aan het gezinsinkomen, die ook geldt voor personen die kamers huren en afwijkend is voor ambtenaren, winkeliers en alcoholschenkers. Boetes variëren van honderd tot zeshonderd
gulden. Gebruikte je genoemde dranken niet, dan komt het voorafbetaalde deels of
geheel terug.3 9 Uiteraard wordt dit voorstel van een'ongehoorde belastinge' over de
hekel gehaald. 4o
Maar de Staten van Holland willen koffiehuizen vooral verbieden als broedplaatsen van nieuwlichterij en subversieve omgangsvormen. Men vindt het zorgelijk dat burgers 'door het continueel frequenteren van deselve van haer dagelijcks
employ ende noodige occupatie merckelijck werden gedistraheert, ende tot een luy
ende ledigh leven' worden verleid. Bovendien kunnen daar gevoerde conversaties
niet anders als 'ten quade' strekkende worden uitgelegd. Het lijkt een poging het
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'stedelijk koffiehuisdeïsme' (Israel) de nek om te draaien. Beide regelingen blijken
onuitvoerbaar en men stelt voor dan maar de 100e penning in te voeren. 41

De 8edebaucheerde en betoverde koJ&- en thee-weereld

lijkt wantoestanden te
bevestigen en verschijnt bij een drukker met gevoel voor actualiteit: Timotheus ten
Hoorn. 42 Leemans bevestigde zijn rol bij de publicatie van literaire en wetenschap(1701)

pelijke teksten die dragers van het gedachtengoed van de zogenoemde 'Radicale
Verlichting' waren. 43
De anonieme auteur noemt de koffiehuizen 'in veel steden, maar ook in dorpen' plaatsen des verderfs, die dagelijks van's morgens tot's avonds bezocht worden door 'allerhande soorten van menschen, tot snyders en Wevers incluis'. Het is
een voorportaal van het hoerenhuis dat ze daarna bezoeken, terwijl prostituées ook
rond koffiehuizen dwalen. Men drinkt koffie, rookt een pijpje: wevers en snijers
omklemmen 'deze adelyke pypen' met een 'barsen trots'. Bovendien wordt men er
'gemeenlyk met de naam van myn Heer, of ten minsten die van Monsieur getituleert'. Men occupeert zich met het 'leesen van Couranten, 't speelen van 't Schaak,
Boon of Damspel, het discoureren over de nieuwe tydinge', en spreekt er vooral
over 'Politie[k], Theologie, en Oorlog'. Studenten zijn liever hier dan op college.
Per bezoeker zijn de bestedingen gering, maar dankzij het dagelijks bezoek van de
'koffinisten' verdient 'de koffiman' per jaar 100 gulden. En nu al zouden in Amsterdam en Maarssen vrouwen koffiehuizen bezoeken; binnenkort ziet men ze
daar al pijprokend zitten, tot ze 'ook eindelyk openbaarlyk de Herbergen frequenteren'.44
Drie elementen die blijkbaar ongewenst zijn, springen er uit: de vermenging
van sociale standen, discussies over staatszaken en godsdienstige kwesties, vrouwen als koffiehuisbezoekers. Dit laatste zal later worden losgeweekt en tot de
gedachte leiden dat koffie een mannendrank is.
Op

17

mei

1701

gaat in de Amsterdamse schouwburg het kluchtspel De theezie-

ke j~ers van Enoch Krook (circa 1660-1732) in première. Daarin is sprake van 'een
geschreeve boekje, van de Waterachtige Koffywaereld', zeer waarschijnlijk De8edebaucheerde en betoverde koJ&- en thee-weereld. Een van de vrouwelijke personages vertelt dat mannen iedere dag om tien ofelfuur richting koffiehuis gaan voor een kop
koffie die ze thuis kunnen drinken voor een kwart van de prijs: één oortje. Maar
daardoor, verdedigen mannelijke personages zich, blijven ze op de hoogte van
zaken die de staat en stad betreffen, waarbij ook roddels van het theesalet (I) de
revue passeren. Met veel aplomb beweren de mannen dat er in Amsterdamse koffiehuizen geen gedistilleerd wordt geschonken zoals elders. Kniertje zegt dat ze daar
in ieder geval wèl afspreken waar ze elkaar's avonds treffen voor een wijntje en een
spelletje triktrak, onder het mom 'op een comparitie' te moeten zijn. 45 In deze tekst
staat het koffiehuis echter niet ter discussie, er is géén verwijzing naar prostituées.
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Mogelijk moet die verdachtmaking in De 8edebaucheerde en betoverde koffi- en theeweereld worden uitgelegd als een als argument gepresenteerde drogreden, zoals
vaker met referenties naar gesuggereerd seksueel wangedrag het geval is.
Oók in 1701 verscheen Natuur-kundi8e verhandelin8 van de thée, koffée, tabak en
snuf-poeders van R.V.N., waarin de thematiek van De8edebaucheerde en betoverde koffien thee-weereld wordt voortgezet. In het voorwoord aan de 'Waarde Theé en KofféZusters en Broeders' zegt de auteur het werk eigenlijk te moeten herschrijven. Maar
dit zou 'het Hoofd swaarder te maaken als het overige van't Lighaam, en dat is nu
aloude Mode, wyl zulkx by de verstandigste Cocceanen' ruim twee decennia terug in
gebruik was - een verwijzing naar Bontekoe, die er ook in een drempelvers als
'Noorderlandse Kees' van langs krijgt, samen met 'zijn consoorten'. Thee, koffie en
tabak houden stand dankzij snoeperijen, kaarten en alcohol, want 'wat Nederlands
Christen' wil heet water drinken? En dankzij theedrinkende vrouwen. 46 De link
naar Bontekoe c.s. is een vingerwijzing.
Zijn bewust in het Nederlands gepubliceerde theetractaat droeg Bontekoe
immers in 1678 op aan 'de reden in de raisonnabele Persoonen'. Men moet alles zèlf
onderzoeken en 'selfs noch En8el, noch God gelooven, so sy sonder reden, of tegen
reden ons yets quamen boodschappen, om dat God ons de reden gegeven heeft, om
ons te verlichten, om door dat licht te doen kennen, al wat men kan, of moet kennen'. Critici noemden hem een naturalist, plaatsten hem in de hoek van de cartesio-coccejanen. In 'Een Apologie [...] tegens syne Lasteraars' bij de tweede druk uit
1679 wierp hij de verdachtmakingen verre van zich, sprak over Johannes Coccejus,
inspirator van de nieuwe liberale theologische stroming, als 'dat grote ligt, die
Goddelijke Man [...] en vinder van de waarheid der Schrifture', en suggereerde
Descartes in 1676 slechts te hebben verdedigd om laster over hem tegenwicht te bieden. 47 Insinuaties aan Bontekoe's adres zijn legio. Zo heeft de Dialo8ue van een8roote thee en tobacq suyper (1680), toegeschreven aan spinozist en libertijn Adriaan
Beverland, als aanleiding een verbaal duel tussen de Haagse arts Helvetius Oohann
Friedrich Schweitzer, circa 1631-1709), die zich tegen 'de Coccejanen, Cartesianen,
Beverlandisten en andere' uitsprak, en 'dien nieu-modischen Doctor' Cornelis
Bontekoe, die daar tegenin ging: 'De Reden is syn Afgodinne.'48 Deze context lijkt
impostregelingen als alibi te bevestigen en 'verlicht' de theeteksten uit 1701.

Explosieve theestoof
In De8edebaucheerde en betoverde koffi- en thee-weereld noteert de anonymus dat 'ons
de reden [is] gegeven' om de driften te beteugelen, maar desondanks geven beide
seksen, getrouwd en ongetrouwd, zich tijdens de thee (en koffie) over aan 'onmatige hartstocht' en seksuele uitspattingen. Alleen de combinatie thee plus vrouwen
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geldt als tzondig'. In tegenstelling tot de mannelijke weet de vrouwelijke natuur
géén maat te houden: haar heeft de twater-raserny' in een houdgreep.
De tberuchte koffy en thee' dient tgetrouwden, en voornamentlyk de vrouwen,
en de jonge juffers en Galants onder dezen' als dekmantel om elkaar te treffen.
Onder het tdrinken van een Theetje' roddelt men, verzaakt (huishoudelijke) verplichtingen, en bedrijft tvryeryen en liefdens vermaakelykheden', waarbij soms
koppelaarsters optreden. Thee dient tom buiten haare mannen een middel te hebben, met anderen haar vermaak te neemen'.49 Suggestiefis een passage waar vrouwen opgewonden lachend twater loosen' en thaar Galans' trachten weg te houden:
juist dit zet haar plicht tot stilzwijgendheid en zedigheid onder druk. Liederlijk
gedrag van mannen is erg, dat van vrouwen bedreigt direct de zedelijkheid en de
welstand van het gezin. De nieuwe dranken zijn schuldig aan tHuis-twist, geld,
tyd-verspil, en duysend minne-treeken'. Gezelschappen van alleen vrouwen dienen
met haar tdeskundig' proeven van theesoorten spot uit te lokken en haar schijnheilige, overspelige natuur te bevestigen; ze drinken de hele dag door thee èn koffie,
snoepen onmatig, belenen omwille van de theernode hun diamanten. Als de (brande)wijn haar tong losmaakt, tverklapt' een vrouw dat haar Hendrik haar doofpraat
tvan de Cartesianen, en Coccejanen'; rond de theetafel leren vrouwen tphilosophie'.so Daarmee is het gevaar benoemd: een vrouwelijke pendant van het tmannelijke' koffiehuisdeïsme.
Wie denkt dat De theeziekejuffers van Enoch Krook met verwijzing naar De8edebaucheerde en betoverde koffi- en thee-weereld flink van leer zal trekken, komt bedrogen uit.
In theestudies komt deze klucht immers standaard voor als hèt voorbeeld van theemisbruik. De sociale functie van het koffiehuis en van theegezelschappen worden
hierin juist bevestigd.
Dat Kniertje nog niet uit kan gaan omdat ze pas twintig kopjes thee heeft gedronken, wijst op het ingebed zijn geraakt van Bontekoe's theetractaat. Echtgenoot
Koenaar memoreert dat dankzij de theebezoeken vrouwen elkaar leren kennen,
t schoon ze malkander nooit gezien hebben' ofanderszins van elkaars bestaan wisten.
Een koddige beschrijving van een theepartij (context is vrouwelijk verzet tegen een
opgedrongen huwelijkskandidaat) besluit het stuk. De dames moeten raden welke
thee ze proeven CBloemige Zeep', tZeepige Bloem', teen Roozemarijntje' of teen
Keizers Theetje'), men vertelt wanneer men thuis theedrinkt en in welke hoeveelheden ('s ochtends koffie, 's middags thee), men beschrij ft de dagelij kse bezoekjes en de
opgediende dranken en lekkernijen. Twee vrouwen prefereren thee boven een
brandewijntje, van seksueel twangedrag' is geen sprake. Het gaat er niet om snobisme aan de kaak te stellen, maar om de cohesie binnen de eigen sociale klasse te
consolideren, te bewijzen dat men met de jongste modes: thee èn huwelijksmodel,
meedoet en te tonen wat men zich zoal kan permitteren. sl
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wèl is hier een opmerkelijke scheiding binnen de mannelijke sekse. Niet allen
drinken thee, alleen 'saletjonkers, die leuteren dat 't een lieve lust is'. Een onderscheid dat al eerder werd gemaakt, in Rotterdamsche Arcadia van Den Elger: 'Mannen
[waren] Wyven' geworden. Kijk naar die 'zalet jonkers': 'Ik heb 'er gezien, die in 't
Thee schenken zo handig waren, dat zy zelfs veel Juffers zouden beschaamd hebben; ja wat is jegenwoordig de dagelyksche redenering onder de jonge Heeren en
Juffers anders, dan van zulke verwyfde zaken, wanneer hen het kwaadspreken, 't
geen [...] dikmaal het grooste gedeelte van de onderhouding uitmaakt, ontbreekt.'s2
Het lijken vooral constructies om thee aan vrouwen te binden: durft een 'echte
man' nog te bekennen thee te drinken?
De Natuur-kundise verhandelins uitgekomen bij Timotheus' broer Jan ten
Hoorn, met een discours uit De theeziekejuffers, geeft dubbelzinnige informatie. Op
zich is thee gezond, maar zijn er twee ofdrie vrouwen bij elkaar, dan lijkt
'de Coffée en Théepot, het onafruklyk appendix 'er van, ja het schynt het
zinne zuyverende zap der vrouwen te zyn, hierdoor is 't, dat verstandige op
dat ik niet zegge verheven discoursen by haar zo gemeen zyn, dat'er dikwils gepolyste mannen zig voor moeten schamen, en daar men 't eertyds
hier in Nederland voor een schrandere wakkere huys-vrouw hield, welke
slegts binnens huys haar zaaken wist te verrigten, en op het menagieuste,
en dienstigste over te leggen wat haar nodig was, en in dit te doen haar tyd
zeer wel van doen hadde, zo maakt de Thée hedensdaags haar zo vlug,
datse by dit niet alleen een Courant drie à vier's weeks lezen, dat haar aanleiding tot kennis van Staats zaaken geeft, maar ook drie visiten geven, en
zo veel ontvangen, zonder datse met de mond daarom een haïrbreed minder hoeven te verregten, als een van haar voorzaten ooit met verstand of
handen heeft te wege gebragt'.
Bij de theetafel ontmoeten 'Mannen en Vrouwen zonder onderscheyd elkander'.
Jonge mannen raken zo informeel met dames in contact, maar alleen haar treft
blaam: vrouwen verliezen 'haar zedigheyt en schaamte', vooral door het sakkertje
toe. Dan krijgt het citaat hierboven een opmerkelijk vervolg. Vrouwen raakten
terecht rebels dat ze na hun zeventiende, achttiende jaar niets meer bijleerden.
Thee was dan ook een geschenk uit de hemeL Terwijl men samen van 'dit allergezegendste Vrouwen-kruyd' geniet, krijgen vrouwen onder het 'nayen en breyden, of
speldewerken' gelegenheid haar kennis over allerhande zaken te vermeerderen. Zo
ondersteunt theedrinken het'algemeene Vrouwen-belang'.s3
Dat vrouwentheegezelschappen tot hoererij kunnen leiden - in drie jaar kwamen er meer hoeren bij dan in de vijftig jaar ervoor, zegt R.V.N. - krijgt door haar
genoemde bezigheden een onverwachte (bij-) betekenis. Sinds 1670 vertoonde de
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prostitutie in Amsterdam een hausse. Van de Pol concludeert dat van daar gearresteerde prostituées 36% naaister was, 30% speldenwerkster, breister, e.d. Eind
zeventiende eeuw verplaatste de linnen- en wolfabricage zich naar het platteland.
Het leidde tot werkloosheid bij vrouwen uit de lagere standen die zichzelf nu
anderszins moesten onderhouden. Nu valt op zijn plaats dat in De8edebaucheerde en
betoverde koffi- en thee-weereld bij de theegezelschappen koppelaarsters optraden.
Maar er is meer. Eind zeventiende en nog begin achttiende eeuw is sprake van een
mannentekort. Reizigers in de Republiek meldden eigengereide vrouwen maar
troffen er ook aan die niet in mannen geïnteresseerd leken.s4 Vrouwen, zeker 'vrije',
die zich met elkaar vermaken, kunnen als de natuurlijke orde bedreigend zijn ervaren en het machteloze etiket 'hoererij' verklaren.
De voornaamste reden haar seksuele moraal verdacht te maken lijkt te liggen in de
krantenlezende vrouwen, die zich informeerden over staatszaken, zich schoolden
in 'gevaarlijke' philosophie en in wier gezelschap enkel saletjonkers voorkwamen.
Het onderscheidt de drie teksten uit 1701 van eerdere. Dàt mannen intellectueel
ontwikkelde vrouwen soms als spookbeeld ervaren, is bekend: ridiculisering is dan
haar deel en men ziet haar als 'onvrouwelijk' en dit spoort met 'onmannelijke'
saletjonkers. Haar overgave aan 'philosophie' daarentegen genereerde het etiket
wellustig, seksuele veelvraat en moest haar 'vrouwelijke natuur' als gevaarlijke verleidster bevestigen. Het lijkt dat men deze vrouwen in dubbele zin onschadelijk
wilde maken.ss In de laatste decennia van de zeventiende eeuw profileren zich enige
studieuze dichteressen, van wie zich enkelen kritisch uitlaten over staatszaken en
theologische kwesties.s 6 De befaamde druppel voor de venijnige teksten uit 1701?
Zet deze tendens zich door?
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DE KRONYK DER PARUYKEN

Een nooit verschenen werk van Jacob Campo Weyerman
JAN BRUGGEMAN

'Het gebruik van Peruyken te draagen, is zo oud als de bouwkunde van
dochters en zoonen, en ik kon, by aldien het my luste, die stelling gestant
doen, ten behoeve van het haairig gild der Fransche peruykweevers, welke
gelouterde Natie de hoofden der Nederlanders met de leeuweriks zoodjes
van veelkleurige haairen bedykt, om daar langs hun luchthartig kroost te
verryken.\
Deze zin kan heel goed de beginzin zijn geweest van De kronyk der paruyken, een
werk dat Weyerman in 1730 aankondigde, maar dat nooit is gepubliceerd.
In juni 1730 verschenen in Den vroryke tuchtheer en de Amsterdamse courant verschillende advertenties, waarin te lezen stond dat Jacob Campo Weyerman een
nieuw werk zou uitgeven. 2 De uitgave zou uit vier delen bestaan en verschillende
teksten bevatten, waaronder De kronyk der paruyken. Geïnteresseerde lezers konden
bij hun boekverkoper een 'prospectus', of anders gezegd een 'bericht van intekening' halen en kregen tot 1 augustus de tijd om in te tekenen op de nieuwe uitgave) Van die prospectus is helaas geen exemplaar bewaard gebleven, maar in de uitgebreide aankondiging in de Maenderyke uittreksels, of boekzaeI der 8eleerde wereIt is
hieruit belangrijke informatie overgenomen, zoals de omvang, de prijs en een van
de intekenvoorwaarden. Deze laatste gegevens, die in geen enkele andere advertentie voorkomen, kunnen door de redactie van de BoekzaeI alleen aan het bericht van
intekening zijn ontleend.

'AmsteIdam. Hier is een Berecht en Voorwaarde uitgekomen, volgens welke
Jacob Campo W~erman by inschryvinge zal uitgeven de ontleedkunde der
Hartsto8ten, bestaande in een zedekundige beschryving van de hedendaagsche deugden en feilen der Hoven, Steden, Dorpen. Nog de Vertellingjes van
Monsieur de la Fontaine, vertaalt, en in Nederduitsche Vaerzen gebragt. Als
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J. Houbraken naar C. Troosr. Ponrer van Jacob Campo Weyerman. Uir: De doorzi81W heremyt.
's-Gravenhage, R. van Kessel. [728-1729-

De krorryk der paruyken
van 's gelyken de Gezangen van Anakreon en van sapho, vertaalt en riJn
Nederduitsche Vaerzen berymt. Verzelt door de Krorryk der Paruiken, behelzende een historisch verhaal van derzelver opkomst, outheit, en gebruik.
Benevens het Blyspel van Amphitryon, ofde twe Sosias, te gelyk met enige
ongemene Levensbyzonderheden des Schryvers. In vier delen in Octavo.
Het Werk zal belopen omtrent 130 bladen, en gelevert worden voor
5--10--0. Waar van by Intekening zal betaalt worden 2gL10 st. en by de afleveringf 3--0--.'4
De uitgave zou volgens deze tekst een omvang hebben van zo'n 130 bladen. Als ik
goed reken, betekent dit, dat de vierdelige uitgave van Weyerman ruim 2000 bladzijden zou tellen. s De prijs voor het vierdelige werk bedroegf 5,50. Bij intekening
betaalde men f 2,5° en bij verschijnen van de uitgave de resterende f 3,-.
Opmerkelijk hierbij is dat de intekenaar geen korting kreeg.
Het doel van het intekenprojeet zal voor een ieder duidelijk zijn. Weyerman
hoopte dat veel liefhebbers van zijn werk zouden intekenen en dat hij de productie
geheel ofgedeeltelijk kon voorfinancieren met het geld dat bij de intekening moest
worden afgedragen. Tevens kon vooraf de omvang van de oplage vrij nauwkeurig
worden vastgesteld, zodat Weyerman niet met een partij onverkochte boeken zou
blijven zitten, waarvoor hij wel de drukkersnota zou moeten voldoen. In het eigen
weekblad Den vroryke tuchtheer besteedde Weyerman de hele aflevering van 5juni 1730
aan zijn nieuwe uitgave. Weyerman kondigde aan dat hij in één keer enkele werken
wilde uitgeven en dat hij daarna een punt achter zijn schrijversloopbaan wilde zetten. Hij schreefdat hij had besloten de pen te verruilen voor het penseel en dat hij in
het vervolg alleen nog maar zou schilderen, want met zijn schilderijen maakte hij
tenminste vrienden, terwijl hij aan zijn geschriften alleen maar vijanden overhield.
Om zijn lezers een idee te geven van het nieuwe werk, drukte Weyerman in deze aflevering enkele pagina's afuit De ontleedkunde der hartsto8ten en een klein gedeelte uit De
kronyk der paruyken. Het zijn de eerste fragmenten die in druk verschijnen.
De pagina uit De kronyk der paruyken bestaat uit kleine tekstfragmenten ontleend aan enkele klassieke auteurs. De pruik speelt hierin steeds een belangrijke roL
Zo haalt Weyerman de dichter Martialis aan, die vertelt over de Hessische zeep,
waarmee de Romeinse pruikenmakers hun pruiken oranje kleuren. Aan het werk
van dezelfde dichter ontleent Weyerman ook de geschiedenis van een zekere
Lentinus, die een zwarte pruik had opgezet om er nog jong uit te zien. Martialis
beschimpt hem. Mogelijk dat hij met zijn pruik wel de inwoners van Rome kan
bedriegen, maar Proserpina, de godin van de onderwereld, beslist niet. Zij zal hem
ongetwijfeld binnenkort komen halen. Van Ovidius neemt Weyerman het verhaal
over van de Romeinse dames, die op de markt een pruik kopen, waarmee ze pronken alsofhet hun eigen haar is.
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Als er niet een aparte prospectus zou zijn gemaakt, zouden we deze aflevering
uit Den vro!yke tuchtheer als zodanig kunnen betitelen. De prospectus, die bij de
boekverkopers op 21 juni 1730 verkrijgbaar was, bevatte in ieder geval ook een fragment uit De kronyk der paruyken. 6 Dit valt op te maken uit wat Weyerman schrijft ter
inleiding van het fragment in Den vro!yke tuchtheer:
tNiettegenstaande dat ik eenige byzonderheden heb aangehaalt uyt myn
historiesch verhaal der paruyken, in myn Berigt en Voorwaarden, waar op
ik die voorgemelde vier deelen in Octavo sta uyt te geeven: echter zal ik
alhier er noch een a twee toedoen voor die leezers, die, misschien, door een
speelreys hier ofdaar na toe te onderneemen, dat Berigt zou komen mis te
loopen.'7
Het fragment uit De kronyk der panryken dat in het bericht van intekening is opgenomen, is chronologisch gezien het tweede fragment dat in druk is verschenen.
Voor Weyerman gold echter een andere situatie. De auteur schreefeerst de tekst van
het bericht van intekening en daarna de aflevering van Den vro!yke tuchtheer. Voor
hem is het fragment in het bericht van intekening het eerste en in de aflevering van
Den vro!yke tuchtheer het tweede.
In Den vro!yke tuchtheer verschenen aan het eind van de afleveringen van 12, 19 en
26 juni 1730 nog korte advertenties voor de nieuwe uitgave. In de Amsterdamse
courant treffen we advertenties aan op 29 juni en 11 juli van dat jaar. In de krant van
1 augustus, de uiterste intekendatum, plaatste Weyerman weer een advertentie met
daarin de aankondiging dat op 14 augustus het tweede traktaat over de naamloze
zonde zou uitkomen en dat er nog enkele kwitanties te krijgen waren voor zijn vierdelige uitgave. Daarna blijft het stil. Nergens verschijnt een mededeling dat het
werk is verschenen en dat de intekenaars hun exemplaar kunnen afhalen. Wat kan
er gebeurd zijn? We kunnen er slechts naar gissen. Was er te weinig belangstelling
voor de uitgave en kwamen er te weinig intekeningen? Durfde Weyerman het project niet zelfte financieren, ofwas hij daartoe niet in staat? Feit is dat de financiële
situatie van Weyerman in 1730 steeds slechter werd. Hij vroeg in dat jaar een vrijgeleide aan en toen die hem was verleend, vertrok hij naar de vrijplaats Vianen met
zij n gezin. 8

Nooit verschenen
Algemeen wordt aangenomen dat de vierdelige uitgave nooit is verschenen. Die
veronderstelling wordt tbevestigd' door geneesheer Smul, een romanfiguur uit De

zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius, Jakob Campo Wryerman, Robert
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Hennebo, Jakob Veenhuyzen, en veele andere beruchte personaadBien, een werk van
Weyerman uit 1738. Hierin is sprake van een gezelschap van vier dames en vier
heren, die elkaar smakelijke verhalen vertellen, die opgetekend worden door de
schrijver Vrolykaart. Geneesheer Smul is een begenadigd verteller. Mevrouw
Pluymaluyn vergelijkt zijn stijl zelfs met die van Jacob Campo Weyerman. Als de
naam Weyerman is gevallen, vraagt Susje Paradys, een van de andere dames:
'Myn oudste Broeder verhaalde ons eens, dat die Jakob Campo Weyerman
een Vertoog stont tyt [= uyt] te geeven, getytelt, de Kronyk der Paruyken. Is
dat boek ooit gedrukt?'9
Dokter Smul antwoordt ontkennend, maar zegt dat hij wel in het bezit is van het
manuscript, dat hij kort voor het overlijden van de auteur heeft gekregen. Pastoor
Lekkerbeetje reageert zeer verbaasd. Hij hoort voor het eerst dat Weyerman is overleden. De arts moet hartelijk lachen en legt uit dat het figuurlijk is bedoeld, want
'wort een persoon woonachtig tot Vianen niet onder de dooden getelt?'. Op verzoek van Susje Paradys haalt de geneesheer enkele passages aan uit De kronyk der
paruyken. Zo krijgt het gezelschap enkele korte verhalen over de pruik voorgeschoteld, ontleend aan diverse klassieke en geschiedkundige werken. De tekst, zo'n
vierenhalve pagina lang, bevat ook de gedeelten die voorkomen in het fragment in
Den vro!yke tuchtheer. Het gezelschap krijgt te horen dat het dragen van pruiken al
heel oud is en dat vrouwen als eersten de pruik zijn gaan dragen. Over Hannibal
wordt verteld dat hij zeer vaak van pruik wisselde en dat hij voor alle seizoenen
verschillende pruiken had. Ook in dit fragment lezen we weer de anekdote over de
Romeinse dames, ontleend aan Ovidius, en het verhaal van de Hessische zeep en
Lentinus uit de epigrammen van Martialis. Vanzelfsprekend is er ook geput uit het
werk van de hekeldichter Juvenalis, onder meer het verhaal van Messalina, de
vrouw van keizer Claudius, die zich met een valse pruik op in het nachtleven van
Rome stortte.
Lachend onderbreekt mevrouw Pluymaluyn de vertellende arts. Zij vindt het
verhaal over de pruiken zeer vermakelijk en vraagt de geneesheer de glazen van de
heren vol te schenken en een toost uit te brengen op de 'overleden' auteur. Dokter
Smul voldoet graag aan dit verzoek. Voordat hij de draad van zijn verhaal weer
oppakt, vertelt hij eerst nog twee anekdotes, opgesteld door de 'Schryver van de
Kronyk der Paruyken'. De eerste gaat over de kastelein Niklaas Kavalier en diens
mangrage vrouw Maria. Om klanten te trekken zette Niklaas Kavalier een zeer
fraaie knooppruik op. Die pruik werkte als een neonreclame en de reizigers betraden zijn herberg om iets te gebruiken. Daar wachtte hen niet alleen de drank, maar
ook Maria. Wie in haar klauwen geraakte, werd letterlijk of figuurlijk uitgekleed,
want deze mannenverslindster verstond ook de kunst van het beurzensnijden. Ja,
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het verhaal gaat dat zij daarin beter was dan t de Duyvelshoeksgezinden' of t de trekschuyts Dopjesspeelers'.
De tweede anekdote gaat over twee Franse pruikenmakers, die hun geluk kwamen beproeven in de stad Breda. In het begin liep de zaak helemaal niet, maar nadat
de broers zich hadden opgedoft met nieuwe kleren, blonde pruiken, superfijne kousen, fraaie hoeden en dito schoenen, kwamen de mensen uit alle lagen van de bevolking naar hun winkel om zich een pruik te laten aanmeten. De broers zouden hun
fortuin zeker hebben gemaakt als de oudste er niet voor gekozen had luitenant te
worden en de jongste niet getrouwd was met een tZilversmids opgesmukte Kat'.
Dokter Smul wordt zeer geprezen om deze twee vertellingen, maar hij speelt dit
eerbetoon door aan de eigenlijke auteur: Weyerman. Het gezelschap verlangt meer
en de geneesheer vervolgt zijn verhaal over het gebruik van de pruik in Frankrijk,
ontleend, zoals hij zelf zegt, aan het vertoog tde Kronyk der Paruyken'. Lange tijd
hebben de Franse koningen het haar kort gedragen, maar ten tijde van Lodewijk
XIII verdwenen de baarden en werd het haar langer, waarna men ook pruiken ging
dragen. De hovelingen, roodharigen en kaalhoofdigen namen deze mode direct
over, gevolgd door de toneelspelers, kwakzalvers, dansmeesters en muzikanten.
tVervolgens kwam dat haairig onweer afzakken na de Nederlanden, waar
door ons Gemeene best, zo wel als Vrankryk en andere Gewesten, is overstroomt geworden door dien zondvloet van een noodelooze ydelheyt.'l0
Pastoor Lekkerbeetje wil weten ofWeyerman in zijn kroniek ook antwoord geeft op
de vraag wanneer de geestelijkheid pruiken ging dragen. Weyerman schrijft, antwoordt dokter Smul, dat de priesters rond 1600 pruiken opzetten. De eerste geestelijke die dit deed, was de abt De la Rivière, de latere bisschop van Langres. Gekscherend wordt hij de patriarch van de pruiken genoemd.
Als we de tekst in Laurens Arminius mogen geloven, is het vierdelige werk dus
nooit verschenen, maar bevat dit werk van Weyerman wel enkele bewerkte fragmenten uit De kronyk der paruyken. André Hanou komt de eer toe hier als eerste op te
hebben gewezen. u ofde anekdotes over het echtpaar Kavalier en de Franse pruikenmakers ook tot het manuscript van De kronyk der paruyken behoren, is niet met
zekerheid te zeggen. Het is mogelijk dat ze deel uitmaken van het manuscript,
maar het is ook niet ondenkbaar dat Weyerman ze in zijn Laurens Arminius heeft
ingelast. Als de anekdotes afkomstig zijn uit het manuscript van De kronyk der paruyken, is er al eerder nog een fragment in druk verschenen. In het tijdschrift Den
Laplandsehen tovertrommel (1731) staat de tweede aflevering geheel in het teken van
de pruik. Weyerman laat zich door de tLaplandse Demon' meenemen naar Parijs om
daar een Spaanse pruik te kopen. Hij komt in een straat, geheten La Huichette, en
hoort van de demon een verhaal over twee Bredase broers die zich als pruikenma-
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kers in Parijs hebben gevestigd. Het verhaal van deze twee broers komt zeer sterk
overeen met het verhaal van de twee Franse broers in Breda. Het gesprek dat de oudste met de jongste voert, is vrijwel identiek aan dat in Laurens Arminius. 12
Uit de overgeleverde fragmenten kunnen we opmaken dat De krorryk der panryken is gebaseerd op klassieke, literaire fragmenten en passages uit geschiedkundige
werken, mogelijk verluchtigd met eigentijdse anekdotes over pruiken, pruikdragers en pruikenmakers. Het is een structuur die we wel vaker in teksten van
Weyerman aantreffen.

Nieuwejra8menren
Tot zover heb ik gebruik gemaakt van wat er in de loop der jaren over De kronyk der
paruyken is geschreven. Nieuw is dat er nog twee fragmenten uit De kronyk der paruyken in druk zijn verschenen. Ze komen beide voor in het tijdschrift Den kluyzenaar in een vroryk humeur. In aflevering 5 en 27 schrijft Weyerman uitvoerig over de
pruik. Ook deze teksten zijn weer opgebouwd uit allerlei passages afkomstig uit
klassieke teksten en enkele daarvan komen overeen met die in Laurens Arminius. Zo
lezen we ook hier weer het verhaal over Hannibal, die regelmatig van pruik en kleren wisselde om aan de aanslagen van zijn tegenstanders te ontkomen. Ik schrijf
'weer', maar chronologisch gezien zijn de afleveringen uit Den kluyzenaar in een vroryk humeur eerder verschenen dan Laurens Arminius, want het tijdschrift kwam uit in
1733.13 In totaal zijn mij nu acht fragmenten van De kronyk der paruyken bekend; een
daarvan is nog niet getraceerd en twee zijn dubieus.
Chronologisch overzicht van gedrukte fragmenten uit De kronyk der paruyken:
1730 Den vroryke tuchtheer, [aflevering 49], 5juni 1730.
2

1730 Het bericht van intekening, 21 juni 1730 [niet teruggevonden].

3

173 1 Den Laplandsche tovertrommel, aflevering 2.

4
5

6
7

8

[Twijfelachtig, de aflevering bevat het verhaal over de twee Bredase pruikenmakers]
1733 Den kluyzenaar in een vroryk humeur, aflevering 5.
1733 Den kluyzenaar in een vroryk humeur, aflevering 27.
1738 Laurens Arminius, 51-55.
1738 Laurens Arminius, 57-66.
[Twijfelachtig, de pagina's bevatten twee verhalen, waaronder dat over de
twee Franse pruikenmakers]
1738 Laurens Arminius, 67-73.
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Bron
Het lijkt erop dat Weyerman lange tijd vele werken heeft gelezen en daaruit passages
over pruiken heeft verzameld. De vraag is natuurlijk ofWeyerman zelfal die werken
heeft doorploegd of dat hij gebruik heeft gemaakt van een ander werk, waarvan de
auteur dit speurwerk al voor hem had verricht. Dankzij dr. J.J.V.M. de Vet, die mij zijn
aantekeningen welwillend afstond, kwam ik de bron van Weyermans werk op het
spoor. In een lijstje van boeken over pruiken stond een Frans werk, dat door zijn titel
en verschijningsdatum mijn aandacht trok. Na raadpleging bleek al bij de eerste
pagina's dat dit boek de bron van Weyermans werk moet zijn geweest, want niet
alleen de citaten uit de klassieke werken staan hier in, ook de volgorde ervan is vaak
gelijk aan die in Weyermans tekst en verder trofik letterlijk vertaalde passages en zinnen aan. De bron van De kronyk der paruyken is Histoire des perruques van Jean-Baptiste
Thiers (1636-1703), verschenen in 169°.14 Dit werk werd geschreven om antwoord te
geven op de vraag ofhet geoorloofd is dat geestelijken een pruik dragen. Het eerste
hoofdstuk begint met de geschiedenis van de pruik en het tweede behandelt de pruik
in Frankrijk. Aan deze twee hoofdstukken ontleende Weyerman zijn passages en citaten, die we in de overgeleverde fragmenten aantreffen. Zijn kroniek is niet meer dan
een vrije bewerking van een Frans origineel, mogelijk aangevuld met eigentijdse
anekdotes. Met een viertal voorbeelden wil ik laten zien dat het Franse werk de bron
is van De kronyk der paruyken, maar ook hoe Weyerman met die bron is omgesprongen.
1.

Histoire des perruques, 4

Laurens Arminius, 52

Aristote raporte7que Condale, Lieutenant Den Leermeester van Alexander schryft,
général de Mausole, voïant que les Liciens §§ Dat den Generaal Luytenant van den
avoient beaucoup d'attachement pour Koning Mausolus, de Lydiers beval, dat
leurs cheveux, leur fit acroire qu'il avoit zy hunne hoofden zo kaal zouden hebreçu ordre de ce Roy, de les leur faire cou- ben te scheeren als de schaal van een
per; mais que s'ils vouloient tous lui don- hoenderey. Doch hy voegde'er by, dat als
ner de l'argent, illeur feroit venir des che- wanneer zy hem rykelyk de handen wilveux de Gréce. Ce qu'ils firent, & par ce den zalven, hy als dan de alderschoonste
moïen il tira d'eux une somme considera- Paruyken, welke ooit een Salet begenabIe d'argent: Mandata se habere à Mausolo digden, zou doen ontbieden uyt Griekeut illi tonderentur; atque promisit si certam lant.
summam in capita contribuere vellent, ex Grcecia capillos afferendos se esse curaturum. At iHi §§. Arisr. lib. 2. Oeconomic.
libenter tribuerunt quod postulabat, coHectáque est de ma8na multitudine pecunia copiosa.

7

Lib. 2. Oeconomic. ante med.
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2.

HÏstoire des perruques, 28

Laurens Arminius, 70

Les Courtisans, les rousseaux & les teigneux en porterent les premiers. Les Courtisans, par delicatesse; les rousseaux, par
vanité; les teigneux, par necessité.

De Hovelingen, de Roshaairigen, en voor
al de Kaalkoppen, wier lokken waaren
ontwortelt door een Napelsche aardbeeving, vielen hals over kop in de dragt van
groote Paruyken. De Hovelingen droegen Paruyken uyt dartelheyt, de Roshaairigen uyt schaamte; en de Kaalkoppen uyt noodzaakelykheyt.

3. HÏstoire des perruques, 3-4

Den kluyzenaar in een vroryk humeur,
nr. 5, 39

Zeker * schryver die te gelyk een wysgeer
en een koopman is geweest, schryft, dat
de Persen paruyken droegen; en ten dien
eynde wort den grooten Cyrus by hem
Roy Astiagés son grand-pére, qui avoit aangehaalt. Toen die Vorst noch een
les sourcils peints, les yeux hauts en cou- wicht was, trok hy na Meden met zyn
leur & une Perruque, selon la coûtume Mama, om den koning Astiages zyn
des Médes, s'écria en ces termes: Ah! ma grootvader te vereeren met een bezoek.
mére, que j'ai un beau grand-pére! Q..uàm Zo dra had Cyrus dien ouden Vorst niet
pulcrum, mea mater, avum habeo!
gezien, wiens wynbraauwen waaren
geschildert met een gebrande kurk;
6 Lib. 1. Instit.
wiens oogen glommen gelyk als een paar
karbonkel steenen, door het onmaatig
Xenophon assure6 que les Perses portoient des Perruques, & que Cyrus, qui
n'étoit encore qu'un jeune enfant, étant
allé en Médie avec sa mére, & aïant vû Ie

gebruyk van Schirasserwyn; en die een
paruyk torste iets breeder van front als
het kerknest van een ooievaar, ofhy riep
uyt, Heer, lieve moeder, wat is groote
Papa een schoon man!

* xenophon. lib. 1. instit. Q..uam pulchrum,
mea mater, avum habeo.
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4. Histoire des perruques, 18

Den kluyzenaar in een vroryk humeur, nr. 27,
21 4.

Ainsi il s'en faut beaucoup que les coifures des filles & des femmes du monde de
natre siécle, ne leur rehaussent autant la
taille, que fesoient celles des filles & des
femmes dont saint Gregoire de Nazianze, saint Jerame, saint Paulin, Bellon &
Pamélius viennent de nous parler, ni
que ces batimens de cheveux & de coifures à divers étages, dont parle Juvénal,39
& qui fesoient paroître femmes d'une
grandeur prodigieuse par devant, &
beaucoup plus petites par derriere:

Myn Patroon Juvenaal, die by uytmuntendheyt wort getytelt, den Schimpdichter, ontrent op die wyze, gelyk als
Piege Poehaan, dwarshoutshalve, pronkt
met den eernaam als Ridder van de Geschonden Armbus, stormt ook geweldiglyk
op het vrouwenhaair. Hy heeft het vreeslyk gelaaden op de juffers peruyken van
drie verdiepingen, langs welke konstwerktuyg een Romeynsche kleuter zo
kloek van gestalte geleek, gelyk als de lange Griet van Dinter. Aldus bezingt den
schimppoëet dat voordeelig hoofdcieraat.

Tot premit ordinibus, tot adhuc

t EenJuffer weet het hoofd door veelerhan-

compa8ibus altum
lEdijicat caput: Andromachen àfronte
videbis,
Post minor est.
39

de krullen,
Zo konsti8ryk te hullen,
Dat zy van vooren rykt een tweede

Andromachê;
Maar keert ze 'er om, dan is ze een askat,
eenPY8 mê.

Saryr. 6.

t Tot premit ordinibus, &c. Juven. sat. 6.
De voorbeelden maken duidelijk hoe Weyerman met zijn brontekst omgaat. Soms
vertaalt hij de Latijnse citaten, dan weer laat hij ze weg en vermeldt ze slechts in
voetnoten onder de tekst. Hij breidt hier en daar uit en erotiseert. Soms verwijst hij
naar tijdgenoten, waardoor de indruk versterkt wordt dat de tekst oorspronkelijk
werk is. Zo noemt hij terloops Hermanus van den Burg, die met zijn puntdichten
niet in de schaduw kan staan van Martialis, maakt hij een schampere opmerking
over de Baron van Syberg en deelt hij en passant een tik uit aan Pieter Poeraet, hoewel deze personen niets met pruiken hebben uit te staan.
Ik keer nog één keer terug naar het citaat aan het begin van dit artikel, dat heel
goed de beginzin van De kronyk der paruyken kan zijn geweest. Het citaat is afkomstig uit de tweede aflevering van Den Laplandschen tovertrommel, die de anekdote over
de Bredase broers bevat. In Laurens Arminius begint geneesheer Smul zijn verhaal

80

De kronyk der paruyken
met de opmerking: 'Voor eerst schryft die Jakob Campo Weyerman, dat de Dragt der
Paruyken ontrent zo oud is, als de Bouwkunde van Jongens en Meysjes; en zulks zal
ik niet tegenspreeken.' Deze parafrase komt heel sterk overeen met de zin uit Den
Laplandsehen tovertrommel. Daarbij komt, dat de Franse tekst begint met de zin:
'L' usage des Perruques est tres ancien dans Ie monde.'
OfWeyerman het gehele Franse werk zou hebben bewerkt en opgenomen in
zijn vierdelige uitgave, is niet te zeggen. HÏstoire des perruques telt maar liefst 545
pagina's in duodecimo. Maar nu de bron van de kroniek bekend is, kunnen we het
onderzoek richten op andere vragen die het intekenproject van Weyerman oproept.
Waarom wilde Weyerman in één keer zoveel verschillende werken uitbrengen?
Wilde hij inderdaad definitief met schrijven stoppen, zoals hij in Den vro!yke tuchtheer schrijft? Waardoor is de productie niet doorgegaan? Was er te weinig belangstelling of was er een andere oorzaak? Heeft Weyerman zijn intekenaars netjes
terugbetaald, of is hij met het geld naar Vianen vertrokken? En wat is er met de
manuscripten gebeurd? Het intekenproject is een zeer interessant onderzoeksonderwerp en ik hoop hier zeker nog een keer op terug te komen.
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Bijlage 1
Den kluyzenaar in een vro!yk humeur, nr. 5, 39-40
[Op de pagina's voorafgaand aan het onderstaande fragment beantwoordt de
tKluyzenaar' een ingezonden briefvan jonker NachtraaE Deze heeft zijn minnares
betrapt terwijl zij haar pruik afzette. Daaronder bleek ze geheel kaal te zijn. De jonker is ontzet het huis uitgerend, maar wil nu weten hoe hij de dame kan troosten,
hoewel hij haar niet meer kan beminnen. Na het antwoord gaat de tekst als volgt
verder.]
[39] Alzo ik my thans zie verwart in dat haairig diskoers, zegt den kluyzenaar, ben

ik gezint om die gekrulde stoffe te vervolgen; en eens te beproeven, ofhet doenlyk
is, 's Leezers gonst te konnen vangen langs een haaire-Iysterstrik.
Zeker "* schryver die te gelyk een wysgeer en een koopman is geweest, schryft,
dat de Persen paruyken droegen; en ten dien eynde wort den grooten Cyrus by hem
aangehaalt. Toen die Vorst noch een wicht was, trok hy na Meden met zyn Mama,
om den koning Astiages zyn grootvader te vereeren met een bezoek. Zo dra had
Cyrus dien ouden Vorst niet gezien, wiens wynbraauwen waaren geschildert met
een gebrande kurk; wiens oogen glommen gelyk als een paar karbonkel steenen,
door het onmaatig gebruyk van Schirasserwyn; en die een paruyk torste iets breeder van front als het kerknest van een ooievaar, ofhy riep uyt, Heer, lieve moeder,
wat is groote Papa een schoon man!
Een t leerling van Aristoteles zegt, dat de Japigen waaren geparuykt gelyk als
tonneelspeelers die Romeynsche keyzers verbeelden; en dat zy de aldereerste haanen zyn geweest, dewelke hunne hoofden bekransten met geborgde veders.
Een derde beroemt"* auteur, die zyn leezers door minder vloeken overhaalt, als
noch onlangs den Baron van Syberg de gulde esels plagt over te haaIen, in verwachting van den Filosoofischen steen, verhaalt, dat Hannibal zo dikmaals veranderde
van paruyken, als van minnaaressen, en dat hy verschot van haairige kranssen had
voor de vier getyen des jaars.
Noch gaat die schryver voort, en hy zegt, dat die zelve Hannibal meer kleeders
had, als'er ooit wierden gezien in Salomons tempel in 's Gravenhague, beroemt by
den tytel van Boas magazyn. Titus Livius verklaart ons dat verschot van pelsen en
paruy"* xenophon. lib.

1.

instit. Q.uam pulchrum, mea mater, avum habeo.

t Athen. lib. 4. de vitÎ5.
"* 5uidas. in vit. Hannib.
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[40] ken, daar hy schryft t, dat dien Veldheer zich den haat der Gaulen had op
den hals gehaalt, waar op hy beducht dat zy op loode schoenen liepen om hem een
linkschen trek te speelen, dikmaals van haair en pluymen veranderde, om die
snoeshaanen, door zulk een soort van vermomming, na kust en keur te ondermynen.
Voor 't laast zal ik het vrouwen haair eens effentjes in de krul zetten, dewyl my
juyst een * gelettert man voor den boeg komt, die ons onderrecht, dat zekere adelyke juffers blonde patuyken [sic] plagten te draagen in een zekere eeuw, waar door de
zwartgemaande vrouwen, dewelke veeltyds de blankste niet vallen, glommen gelyk
als pikzwarte torren gekapt in gegeesselde room. Niettegenstaande dat nu de mannen ook waaren geparuykt met blonde pluymen, echter is 't zeker, dat de paruyken
der juffers van de paruyken der heeren verscheelden, en dat is in den haak: want
dewyl de vrouw doorgaans 's mans hooft kapt, is 't maar redelyk, dat men de hinde
uyt den bok, de ooi uyt den ram, en het getakt hartjelief uyt het vriendelyk wyfje
schift, om niet in 't oog te loopen.

Wie' t niet weet, zal het niet vertellen;
En voor die 't weet, is 't niet met-al.
't Zyn zotten die zich daarom quellen;
Nooit draa8t een80ede koekoek8aL
EYNDE.

t Lib. 21. Hist. ab. u. c.fere init. De smous Boas heeft aan den schelmschen Baron van
Syberg een streek van zyn konst getoont, toen hy dien Alchimist zo deerlyk snoot op
zyn laatsten wissel van tien duyzent gulden. Die Hebreewsche krygslist wort
omstandiglyk aan gehaalt in de Leevens byzonderheden van dien Maagdenburschen
[sic] bedrieger, welk zeldzaam boek staat uyt te komen in 't begin van de aanstaande Maant van Maart.

* Tumeb. lib. 4 Comas apposititiasflavas. &c.

Bijlage 2
Den kluyzenaar in een vroryk humeur, nr.

27, 211-216

[211] Ik heb dit weekelyks papier ontgonnen met de Kleeders, zegt den Heremyt van
de Lek, gevolglyk zal het ons niet misstaan, van die kleeders te verzellen door peruyken, dewyl dat paar cieraaden veeltyds het geheel verdienst uytmaakt van een paar
dieren, by de weerelt getytelt een hoflyke vrouw, en een galant man.
[212] Eenige ophelderingen over de peruyken.

Uyt een byzondere achting by my opgevat voor het haairig beroep der heeren
Peruykmaakers, zal ik den leezer deswegens eenige aanmerkingen voorhouden, tot
een bewys van de aloudheyt dier ooievaarsnesten, t' zamengesprokkelt by den
Kluyzenaar in een vrolyk humeur.
Zeker * Geschigtschryver getuygt van den Keyzer Kommodus, dat hy zyne paruyken deet bestrooien met het vylsel van goude gedenkpenningen, waar door hy
veeltyds glom gelyk als een kerkkandelaar, die de naauwkeurige wryving van een
half dozyn zwartsusters heeft doorgestaan. Indien den t Friesche Raphael ons
mogelyk vraagt, by wyze van een praatje, 'Hoe en op wat wyze een Peruykemaaker
het vylsel van goud kan doen hechten op haairen, alzo het stofgoud al ommers zo
zwaar is als de zwaarmoedige konsttafereelen, gemaalt en gemartelt by zyn eygen
handt?' Die vraag zal ik oplossen voor de vuyst, namelyk, dat de Romeynsche
Peruykeweevers de haairen dier hoofdcieraaden besmeerden met gegomde reukwerken, waar op het vylsel van dat zonmetaal vry vaster kwam te kleeven, als de diskoersen van dien onechten Frieschen hoetelaar kleeven op het begrip der liefhebbers van de Schilderkonst.
Een vermaart Oudvader, doopt ofliever scheld de peruyken van de vrouwen
zyner eeuw, met de benaamingen van haaire hoofdscheeden, gekronkelde hoofd-

+

deksels, en diergelyken.
Den grootsten lofdie zeker tt Heylig geeft aan zyn Suster de heylige Gorgonia,
(Ha wat een leelyke naam voor een Santinne!) bestaat hier in, 'Dat zy haar hoofd
niet opsmukte met gekrolde lokken, ofmet valsche peruyken.' Ook verbied die

* capillo semper fucato, & auri ramentis illuminato. Elius Lampridius in Com.
Imperat.
t Is een zeker Schildertje, dat dien Tytel gewelddaadiglyk heeft verkracht.
Nescio quas enormitates, &c. Tertull.lib. de cult. femin.

+

tt Nazianzeni. Orat. de laude Gor8on.
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[213] zelve Heylig in een vaers tot dien eynde wel nadrukkelyk gerymt, tDat de
vrouwen geene haairige torens zullen plaatsen op haare wufte hoofden.'
Zeker Schryver, die noch wel zo maager was van ligchaam als den geweezen Abt
van Dilligem, welke laatste smoorde in zyn eygen vet gelyk als een Veenpaling,
bedient zich genoegzaam van dezelve uytdrukkingen. * tToen gy uw noch bevont in
de groote weerelt, bekoorelyke Demedriade', zegt hy, twaart gy verzot op alle de
snuystereyen der juffers, by den naam van 8alanteries bekent[.] Gy verniste uw
schoone trooni met spaansch root en paerlwit; ook was'er by uw geen krimp aan
strikken en quikken. Maar vooral bekranste een kamerpop uw hoofd met een torencieraat, uyt vreemde haairen t' zamengestelt.'
Den befaamde Pieter Belon, die vry dieper had gekeeken in den put der
Geneeskunde, als Doktor Katharina Pruym, laat zich uyt over de vervalschte tuyten
der Egyptische vrouwen in deeze woorden. t tLet eens aandachtiglyk', zegt hy, 'op
het hulsel der Egyptische vrouwen, en gy zult de aloudheyt ontdekken in dien
opschik, zynde haar hoofdcieraat geheelyk overeenkomstig met de hulsels der oude
gedenkpenningen. De grieken doopen een diergelyk hulsel, een 8etorent hooft, een
8etorende kroon, ofte 8etorende hairsnoerbanden.' Een Nederlander zou zingen,

Een cierryk hoofdcieraad, 8eryk als de eere-krans
Eens Sullevaars, eens 80eden mans,
Waar mede een Lais 8aat het achtbaar hoofd bedyken
Van haaren Bul; op dat ~ namaals]ier en trots,
Ter eere van die 8eyle Smots,
Ma8 onder pluto's vee8eryk een Ree-bok pryken.
In het begin van de twaalfde eeuw was de dragt der peruyken zo gemeen onder
de Geestelykheyt, gelyk als thans een schotel Elft gemen [= gemeen] is in de maand
van Maart; gelyk als kievitseyers en sterke kors zyn gemeen in de maand van April;
ofgelyk als het

* Hieronymi epist. ad Demedriad. de servand. vir8init.

t Piere Belon. Au live de ses ohservat. [= observat.] cap. 35.
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[214] schryven van blaauwe Boekjes gemeen is tusschen de vreedzaame Wigs, en de
malkontente Torys. Op die tyd liep ook de Geestelykheyt gekapt in bonte pelsen,
gelyk als zo veele pooische Starosten; en dat die zelve Geestelykheyt zich noch
hedensdaags tot geen doodvyant van de Pels heeft verklaart, valt gemaklyk te bewyzen uyt het Hoepelroksgezint gedrag van Pater Girard Lojoliet, en uyt de leevens
byzonderheden van Sint Alexander Pypkruyd van Montevecchio.
Voorts waaren de getorende hulsels zeer in 't gebruyk by de Vlaamsche vrouwen, volgens de getuygenis van een wakker * Schryver van die eeuw. Bovenal dwingelande die getorende mode tot Arras, een steedje door een altoos brandende kaers
berucht, welke kaers noch langer brand, als een maat boter kan gaafblyven in een
gloeiende oven. Ook begon die mode eerst te verflaauwen op het jaar duyzent vierhondert acht-en-twintig, toen een zekere Paap, genaamt vader Komeet, den oorlog
aanzey aan die getorende hulsels, dewelke hy zo herderlyk banblixemde, dat de
inschikkelyke Torenpoessen dat haairig spel moesten kamp geeven.
Myn Patroon Juvenaal, die by uytmuntendheyt wort getytelt, den Schimpdichter, ontrent op die wyze, gelyk als Pietie Poehaan, dwarshoutshalve, pronkt met
den eernaam als Ridder van de Geschonden Armbus, stormt ook geweldiglyk op het
vrouwenhaair. Hy heeft het vreeslyk gelaaden op de juffers peruyken van drie verdiepingen, langs welke konstwerktuyg een Romeynsche kleuter zo kloek van gestalte geleek, gelyk als de lange Griet van Dinter. Aldus bezingt den schimppoëet
dat voordeelig hoofdcieraat.

tEen] uffer weet het hoofd door veelerhande krullen,
Zo konsti8!yk te hullen,
Dat ~ van vooren !y kt een tweede Andromachê;
Maar keert ze 'er om, dan is ze een askat, een PY8mê.

*

Indien Sint Astereus niet is gesprooten uyt een leugenach-

* Pame!. observat. ad lib. TertuIl.
t Tot premit ordinibus, &c. Juven. sat. 6.
Homil. infest. Kalend.

*
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[215] tig stamhuys, zal ik hem aanhaaien op zyn beurt, zegt den Kluyzenaar in een
vrolyk humeur. 'In de veertiende eeuw, op den eersten dag van de Louwmaant,
zwirrelde en zwarrelde de straat van gemaskerde zotten', schryft hy, 'onder welk tal
ik 'er een zal krayonneeren. Een zeker man vermomde zich in een vrouwen-tabbaert die hem zyn hielen bedekte; vervolgens gorde hy zich met een ceintuur; en
toen belolde hy zyn hoofd met een spierblonde getorende peruyk.'
Ik vertrouw, zegt den Heremyt van de Lek, dat die Maskerade-schets van Sint
Astereus een beeldspraakelyk tafereel is van den Kartouchiaansche Bergprelaat: als
by voorbeelt.

'Pietje Q.uylbab vermomde zich oudtyds in de Schaapsvacht van een Bramin,
welk gewaad zyn Schorpioens staert bedekte, die echter min bequaam was om te
steeken, als om te haaken. Vervolgens gorde dat Ooryk Ooryk driemaal Ooryk Schilderyen en Prenten-rymertje dien tabbaerd met een gordel; (nota bene, met een gordel) om
zich van dien gordel te konnen bedienen, des noods zynde, gelyk als den Koning van
Pontus zich eertyds bediende van onfeylbaar rotte-kruyd, beslooten in een ring. En
voor't laatst belolde dat Lavemees Starre~kertje zyn hoofd met de zwarte kalot des
nachts, om ongezien de offerpenningen te konnen sequestreeren in zyn eygen
beurs, welke penningen waren bestemt ten behoeve der arme Maronieten.'
Tot dus verre strekt de Uytlegging over Sint Astereus beeldspraakelyk schrift; en
nu gaa ik my wederom spoeden tot het vervolg van het haairig hoofdcieraat der
gehoepelrokte krollebollen, zegt den Heremyt van de Lek.
Zeker geestryk Grieks Poëet, wiens puntdichten wel zo zeer zyn doorzult met
Attisch zout, als de langdraadige kalfsnats vaerzen van den Delfschen boererymer
Huybert Kornelisz. Poot, beschimpt aardiglyk een gryze zondaares Nicylla gedoopt,
door deeze woorden. * 'Geen leevent schepsel kan uw verwyten met een goed gewisse', zegt hy, 'dat gy ooit uwe gryze maa* Lib.

2.

AntholoB' EpiBr. Grcccor.
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[216] nen verfde met lampzwart, ofte die harkte met een loode kam. Neen, Nicylla,
zulks zou een laster zyn, dewyl gy die livery des satans opentlyk hebt gekogt op de
weekelyksche markt.'
Een * gelettert man, die hemelde ontrent het jaar duyzent vyfhondert en in de
sestig, verzekert ons op het woord van eere van de geleerdheyt, Dat de vrouwen, en
voornaamlyk de hofdames blonde peruyken droegen; des de bruyne juffers 'er zo
bekoorlyk uytzaagen, gelyk als zo veele pikzwarte torren, gekapt in gegeesselde
room.
Doch den leezer gelieve te overweegen, dat de vrouwen in die eeuw meestentyds
maar halve peruyken droegen; uytgezondert dan als zy een bedevaart ondernamen
na de bevoorrechte kapel, van het Vrouwtje bevonden op Overspel. Anderszins
droegen die lieve snapsters heele en halve toeren, ofte uythangende krollen, onderscheyden door de tytels van favorites, commodes, avantasieuses, en alzulke gefalbalade
benaamingen. Nu ist wel waar, dat beyde de Roomsche en de Hervormde Kerkorateuren dat misbruyk hebben gedwarsboomt, door herhaalde doorstrykingen;
doch tot noch toe zonder de minste vrucht. Die halsterrige kunne laat zich nooit
overreeden, noch door den mond der waarheyt, noch door de reden, noch uyt pligt.
Uyt dien hoofde beschouwt den Kluyzenaar in een vrolyk humeur een vrouw, gelyk
als hy een boek beschouwt, geen van beyden was ooit bestendig tegens een naauwkeurig onderzoek. Indien gevalliglyk het geluk, de vrouw ofte het boek in den
mond loopt, dan behoort de eerste die gonst aan den zotskap van een man, en het
laatste die genade aan een vooringenomen leezer dank te weeten, welke beyden in
die beyden, un certainje nesai quoi, een zeker Iets boven de innerlyke waarde, hebben
gedacht te zien; en dat is zo veel als gevonden.
EYNDE.

* Turneb. lib. 4. Comas opposititias]lavas, &c.

NOTEN

1

J.e. Weyerman, Den Laplandschen rovemommel, 9 juli 1731,9.

2

André Hanou schreef in 1978 in de MededelinBen van de stichtinBJacob Campo Wryerman, 47, dat er al in juni 1729

geadverteerd was voor de nieuwe uitgave in het tijdschrift Maende!yke uittreksels, ofboekzael der Beleerde werelt en op
30 juni 1729 in de

Amsterdamse courant. Dat moet een vergissing zijn. De fout is echter een eigen leven gaan leiden

en is in latere publicaties enkele keren herhaald.
3 Volgens de advertentie in de

Amsterdamse courant van 11 juli 1730 kon er tot 1 augustus worden ingetekend: 'De

Inteekening geschied mede by G. Bouman, en Joris van der Woude Boekverkopers. NB. En zullen niet langer kannen geschieden als tot primo Augusty 1730.'
4 Maende~ykc

uittreksels, ofboekzael der Beleerde werelt, Amsterdam, dl 30, juni 1730,728.
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5 Met dank aan Peter Turk voor zijn hulp en advies.
6 In de aflevering van 5 juni staat dat de prospectus op 14 juni verkrijgbaar zal zijn, maar in de aflevering van een

week later staat 21 juni.

7 J.c. Weyerman, Den vroryke tuchtheer, 5 juni 1730, 389.
8 P. Altena en M. Gijswijt-HofStra: 'Weyerman in Vianen: zijn vrijgeleide in 1731', in: Mededelinsen van de stichtins

Jacob Campo Wryerman 6 (1983) nr. 3, 16-20. De definitieve, door Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland
en West-Friesland verleende toestemming voor vrijgeleide dateert van 2 januari 1731. De voorlopige, door de drossaard verstrekte toestemming moet hieraan zijn voorafgegaan. Deze is echter in de archieven niet teruggevonden.
Weyerman is mogelijk eind 1730 al uit Amsterdam vertrokken.

9 J.c. Weyerman, Laurens Arminius, 47·
IoAw., 71.
11

AJ. Hanou, 'Opmerkingen over Weyermans zeldzaame Leevens-byzonderheden van Laurens Arminiu5 [enz.].', in:

Mededelinsen van de stichtinSJacob Campo Wryerman 15 (1992) 76-86. Ook verschenen in: A Hanou, Nederlandse literatuur van de Verlichtins (1670-1830). [z.p.] 2002,53-64.
12 De

overeenkomst tussen het fragment in Den Laplandschen toverrrommel en Laurens Arminius is al eerder gesignaleerd

in de inleiding van de moderne teksteditie. J.c. Weyerman, Den Laplandschen toverrrommel. Amsterdam, 1994, ivo
13 Het tijdschrift Den kluyzenaar in een vroryk humeur is niet gedateerd, maar op grond van de advertentie in de Lrydse

courant van 2 februari 1733 en enkele opmerkingen in de tekst weten we dat het tijdschrift in dat jaar is verschenen.
14 J.-B. Thiers,

Hisroire des perruques, Parijs 169°.

WEYERMANS 'TALMUD': EEN VLUGGERTJE
MARJA GEESINK EN ANTON BOSSERS

Op 9 januari 1736 verschijnt bij Cornelis de Ruyt, boekverkoper in de Hoogstraat te
's-Gravenhage, de eerste aflevering van Den Talmud ofte overzeldzaamejoodsche vertellinsen, een nieuw weekblad van de hand van Jacob Campo Weyerman. De laatste
aflevering, gedateerd 27 februari, rolt acht weken later al weer van de pers.
Behalve het adres van De Ruyt worden in de 'Bekentmaking' aan het slot van de
eerste aflevering nog 22 verkooppunten genoemd, in Amsterdam, Leiden, Dordrecht, Rotterdam, Utrecht, Delft, Alkmaar, Groningen, 's-Hertogenbosch,
Gorkum en Breda. Daarnaast is het blad 'in veele andere Steeden by de voornaamste Boekverkoopers' verkrijgbaar. Het valt op dat de Amsterdamse uitgever Jacobus
Loveringh niet wordt genoemd tussen de boekverkopers. Deze stond nog als eerste
vermeld in het colofon van Den adelaar (1735), Weyermans voorgaande weekblad,
dat na elfafleveringen stagneerde.
Het is onwaarschijnlijk dat de Talmud meer succes had, want ook al suggereert
het aantal verkooppunten een royale distributie, vergelijkbaar met die van
Weyermans eerdere, succesvolle weekbladen, in de volgende nummers van de
Talmud is de indrukwekkende lijst met verkoopadressen verdwenen. Voor Cornelis
l

de Ruyt, die zijn onderneming nog maar kort geleden was begonnen, en nog geen
groot fonds had opgebouwd, moeten de resultaten ronduit teleurstellend zijn
geweest. Ongetwijfeld dacht hij met Weyerman een potentieel succesvol auteur aan
zijn nog prille fonds te hebben toegevoegd, ook al was de reputatie van de schrijver
al wat aan het tanen.
De achtste aflevering van de Talmud, die wat slordig samengesteld lijkt te zijn,
bevat wat kleine, bijeengeflanste verhaaltjes als bladvulling en een gefingeerde
'ingezonden brief aan het slot. Daarin spreekt 'Veredicus' (iemand die de waarheid
zegt) zijn teleurstelling uit over deze Talmudische vertellingen,waarmee geen eer
wordt gedaan aan de kwaliteiten van de auteur, zoals die eerder in andere geschriften zijn gebleken. Weyerman antwoordt dan ook:
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'U Ed. verzoek zal by my worden gehoorzaamt met de naauwkeurigheyt

van een Serails stomme, die een Bassa2 verworgt op de minste wenk van
den Grooten Heer.'
Hij kondigt aan in maart met een nieuw periodiek te komen onder de titel Den
luchtharti8e wys8eer. Van dit laatste is niets terecht gekomen.

Conflict met een uitsever
In de jaren dertig gaat het langzaam bergafwaarts met Weyerman. Tien jaar lang
waren zijn satirische weekbladen een groot commercieel succes, totdat hij in financiële problemen raakte en, door schulden gedwongen, in januari 1731 de wijk moest
nemen naar de vrijplaats Vianen. In augustus van datzelfde jaar bracht Justus van
Effen De Hollandsche spectator op de markt; een ander type tijdschrift, dat aan de veranderende smaak van het publiek tegemoet kwam en een geduchte concurrent zou
blijken. Weyerman raakte bij zijn lezers uit de gratie) Tot 1733 slaagt Weyerman
erin de stroom in gang te houden; daarna publiceert hij met horten en stoten nogal
divers werk. Eind 1735 had hij met Cornelis de Ruyt blijkbaar een ietwat naïeve uitgever opgescharreld, met wie hij verwachtte goede zaken te kunnen doen, want
naast betaling voor de wekelijkse aflevering van de Talmud ontving hij tot tweemaal toe geld - de eerste keer 36 gulden, daarna zes dukaten - voor een blijspel dat
hij nooit zou inleveren: Amphitryon, ofte de twee Sosias. 4 Deze komedie wordt al in de
eerste aflevering van de Talmud aangekondigd!
Een maand na het roemloze einde van de Talmud, op 31 maart 1736, legt Cornelis
de Ruyt samen met een andere Haagse uitgever, François Moselagen, een notariële
verklaring af over een met de vuist bevochten financieel geschil tussen hem en
Weyerman. De Ruyt wilde onder meer voor'een wekelijks papier, genaamt Den luchtharti8e Wijs8eer' aanzienlijk minder betalen dan Weyerman wenste te ontvangen.
Daarnaast blijkt uit de verklaring dat er sprake was van eventuele publicatie van
andere teksten, waaronder een boek over de predikant Wilhelmus Hogerwaard,
waarmee Weyerman deze laatste probeerde te chanteren. Weyerman zou zich hebben laten ontvallen dat vier heren bereid waren hem voor deze publicatie in totaal
600 gulden te betalen en dat zeker 150 exemplaren gegarandeerd in Indië zouden
kunnen worden afgezet. 5 Hiermee begint min of meer de geschiedenis die
Weyerman uiteindelijk in de gevangenis zou doen belanden.

De Talmud: een russendoorge
De uit de hand gelopen financiële besprekingen over een eventuele opvolger zijn een
aanwijzing dat het uitgeven van de Talmud voor De Ruyt financieel niet aantrekkelijk is geweest. De Ruyt was een van de zeer vele uitgevers in die tijd in Den Haag,
waar de concurrentie moordend geweest moet zijn. Hij is eind 1736 dan ook failliet
gegaan. 6 Blijkbaar wenste Weyerman zijn tariefniet te verlagen en wilde De Ruyt niet
(meer) betalen. Uit de verklaring blijkt bovendien dat Weyerman bezig was met
andere financiële zaken, de genoemde chantageaffaire. De veronderstelling is gewettigd dat de publicatie van de Talmud voor Weyerman een tussendoortje was, een routineklus, waarmee hij zijn dagelijks brood wilde verdienen. Dat is aan de Talmud ook
af te lezen. Met de stijl is niets mis: professioneel, scherp, literair. Maar zijn hart ligt
er niet. De formule van de Talmud is als volgt: Weyerman biedt leuke verhaaltjes,
sprookjes, vertellingen, die het volk graag leest. Hij weidt op zijn bekende manier uit
met toespelingen op tijdgebonden gebeurtenissen die voor de hedendaagse lezer vaak
moeilijk te begrijpen zijn of met typische Weyermanniaanse karakteriseringen en
stokpaardjes. Hij vertaalt, soms letterlijk, of herschrijft en 'verbetert' de brontekst
door een creatieve emulatie. Meer dan eens laat hij de vertaalde verhalen anders
aflopen: een vroom einde is voor hem niet aantrekkelijk. Dit wordt duidelijk wanneer
wij kijken naar de bronnen waarop de Talmud is terug te voeren. Behalve de stijl is er
in de Talmud weinig van Weyerman zelfte vinden: het is opvallend in welke mate hij
put uit bestaande bronnen en hoe weinig originele tekst het tijdschrift bevat.
Aan het einde van de eerste 'Talmudische Vertelling' in aflevering 2 deelt
Weyerman zijn bron al meteen correct mee:
'Doch dit is een bekende waarheit, dat die historie in de wyte en in de
breedte staat beschreeven, in het Maasaeboek, kapittel hondert negenenzeventig, langs welk getal ik thans heb bereikt het E YN DE.'
Alle overige Talmudische vertellingen heeft Weyerman ook ontleend aan dit
Ma'asseboek.

De bronnen van Wryermans Talmud
De Talmudische vertellingen komen niet rechtstreeks uit de Talmud, maar uit het
Ma'asseboek, een collectie verhalen over de daden van roemrijke helden uit het verleden, naar het voorbeeld van Jacobus de Voragine's Le8enda aurea, maar ontstaan
binnen de Oosteuropese, Jiddische cultuur. Het werk bevat naast geschiedenissen,
sprookjes en sagen uit de Talmud en Midrasj, ook vertellingen over heilige mannen
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in de Middeleeuwen, over Alexander de Grote, Romeinse keizers ofeen notabele als
de burgemeester van Augsburg. Het Ma'asseboek bestond uit een bonte verzameling die mondeling werd doorverteld en tevens vanaf de twaalfde eeuw in manuscripten werd vastgelegd. Het woord 'ma'asse' betekent letterlijk: geschiedenis. Het
Ma'asseboek bevat de res sestae van grote mannen, die als voorbeeld kunnen dienen:
het zijn exempla. De doelgroep bestond voornamelijk uit vrouwen.?
De geschiedenissen zijn in 1602 voor het eerst in druk verschenen bij Konrad
Waldkirch in Bazel. De taal van het Ma'asseboek is het Jiddisch, een door Asjkenazische joden gesproken mengtaal die voornamelijk gebaseerd was op het Duits,
maar ook elementen uit het Hebreeuws en uit Romaanse en Slavische talen bevatte. Het Jiddisch was aanvankelijk vooral een spreektaal. Geleidelijk aan is men met
de vastlegging in geschrifte, met het ontstaan van de Jiddische literatuur, ertoe
overgegaan dit te doen met Hebreeuwse lettertekens. De getranslittereerde titel
van de in 1602 in Hebreeuwse lettertekens verschenen druk luidt: Ajn schojn lnaasebuh (dit is: Ein schön Ma'assebuch).
In 1612 publiceerde de theoloog en hebraïcus Christoph Helwig bij Kasper
Chemlein te Giessen in twee delen ]üdische Historien, oder: Thalmudische, rabbinische,

wunderbarliche Lesenden.8 Dit werk had als eerste doel de christenen uit te leggen hoe
de joden hun godsdienst beoefenen en hoe zij daarbij geloofden in ongeloofwaardige
verhalen. Het eerste deel, getuige het voorwoord van de auteur afgerond op 7 maart
1611, is louter een bloemlezing uit de joodse literatuur en bevat 25 verhalen die uit
het Ma'asseboek afkomstig zijn. Het tweede deel, dat op 9 oktober 1611 werd afgesloten, heeft een ander karakter. De hierin opgenomen 44 verhalen uit het Ma'asseboek
en de overige vertellingen worden alle voor zien van 'Notae', waarin Helwig de 'leu-

gens' van de rabbijnen aantoont. Deze aanpak heeft mede tot doel de joden ervan te
overtuigen dat zij er beter aan doen zich tot het christendom te bekeren. Het boek
wordt in verschillende, voornamelijk Duitse, bibliotheekcatalogi gepresenteerd als
vertaling van het Ma'asseboek. Dat is het echter beslist niet, ook al bevat het 69 verhalen uit het Ma'asseboek. Voor zover men al niet eerder heeft moeten constateren
dat dergelijke catalogi de onderzoeker op het verkeerde been kunnen zetten, is hier
weer een zoveelste voorbeeld. Van de in Moses Marcus, de Echo des weerelts en de Talmud
in het totaal 18 door Weyerman gebruikte verhalen komen er 10 voor in deze uitgave. 9 Men kan dit werk niet uitsluiten als één van de bronnen van Weyerman.
De definitieve editie van het Ma'asseboek, die met 254 doorgenummerde verhalen als toonaangevend wordt beschouwd, verscheen in

1723

in Amsterdam bij

Salomon ben Joseph Proops, onder de titel: Aler lay seshikhte (dit is: Allerlei Geschichten).l0 Het is duidelijk dat deze editie Weyerman tot voornaamste bron heeft
gediend. Hij moet daarvoor op zijn minst het Hebreeuwse alfabet hebben kunnen
lezen. In

1736

was noch de Talmud noch het Ma'asseboek in enige andere taal

bekend dan het Hebreeuws of het in het Hebreeuws geschreven Jiddisch.
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Vertalingen zijn van aanzienlijk later. Weyerman kon dus Hebreeuws lezen, zoals
hij zelfoverigens in zijn autobiografie beweerd heeft. Dominee Petrus Santvoort in
't Woud had hem daarin onderwezen. Wanneer men nu nog twijfelt aan zijn kennis van het Hebreeuws, dan kan met betrekking tot het Ma'asseboek in ieder geval
worden vastgesteld dat met kennis van de Hebreeuwse lettertekens het Jiddisch
leest als een Duits dialect, zoals eenieder bij de bovengenoemde getranslittereerde
titels van de beide uitgaven kan vaststellen.
l1

NeBen verrellinBen
In de Talmud biedt Weyerman negen Talmudische vertellingen. Deze zijn (met een
korte aanduiding van de inhoud en een verwijzing naar de standaardnummering
van het Ma'asseboek) de volgende:
1. Een vorst verkoopt zijn dochter aan de duivel, die haar als echtgenote meeneemt
naar de hel met in haar gevolg een luitslager. Talmud, afl. 2 (Ma'asseboek nr. 179).

2.

Rabbijn chanina koopt een zilveren vat met daarin een kikker die veel talen

spreekt. Talmud, afl. 3 (Ma'asseboek nr. 143, eerste deel).
3. Rabbijn chanina haalt water uit paradijs en hel en wordt uiteindelijk koning van

IsraëL Talmud, afl. 4-5 (Ma'asseboek nr. 143, tweede deel).
4. Hoe koning David bedrogen werd door de Engel des Doods.

Talmud, afl. 6

(Ma'asseboek nr. 17).
5. Hoe een rijke Jood verslonden werd door een walvis en een rijke schat verkreeg
door de hulp van een kraai. Talmud, afl. 6 (Ma'asseboek nr. 194).
6. Weddenschap tussen twee duivels over de bekering van een domproost tot het
joodse en een rabbijn tot het roomse gelooE Talmud, afl. 7 (Ma'asseboek nr. 210).
7. Een dode Jood komt terug uit het paradijs om zijn gescheurde jas te laten maken.

Talmud, afl. 8 (Ma'asseboek nr. 214).
8. De Sabbath-spijs der Joden overtreft alle andere spijzen in geur. Talmud, afl. 8

(Ma'asseboek nr. 5).
9. Waarom Joden op de Sabbath lekker moeten eten. Talmud, afl. 8 (Ma'asseboek nr. 6).
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1980 heeft P.J. Buijnsters er al op gewezen dat Weyerman in zijn vertaling De
voornaamste bewee8redenen en omstandi8heden die aanlrydin8 hebben8e8eeven aan Moses
Marcus tot het verlaaten van den joodschen, en tot het aannemen van den kristeryken 80dsdienst (1727) een aantal eigen passages heeft ingelast met twaalf Talmudische of

In

joodse vertellingen. Ook deze verhaaltjes hebben het Ma'asseboek als bron.
Bovendien heeft Weyerman vier ervan in een andere bewerking al eerder gebruikt
in de Echo des weerelds bij een vooraankondiging van zijn Moses Marcus. 12 Ter aanvulling op Buijnsters zij hier gezegd, dat van het bovengenoemde tweede verhaal uit
de Talmud ook een bewerking in de Echo des weerelds is opgenomen. 13 De onder nrs 8
en 9 genoemde verhalen in de Talmud staan ook in Moses Marcus, respectievelijk op
pagina's 10-11 en 11-13. Verhaal nr. 9 tenslotte wordt ook verteld door Johannes
Buxtorfin zijn befaamde Syna808aJudaica, door Jan Zoet in het Nederlands vertaald
onder de titel Schoole derJooden. 14
Overigens heeft Weyerman in de Talmud nog enkele passages opgenomen die
niet op het Ma'asseboek zijn gebaseerd. Deze betreffen het verhaal De trouwzieke
Venus in aflevering 3, dat teruggaat op The anatomy ofmelanchory van Robert Burton1S
en enkele zeer korte feitelijke vermeldingen in Eeni8e aanmerkin8en over de Dood in
aflevering 6 (respectievelijk een preek over het zogenaamde trapjaar van koningin
Elizabeth 1 en een opmerking over het weven van doodsklederen door de vrouwen
van het eiland Man). Van deze twee laatste anekdotes hebben wij de feitelijke bron
van Weyerman nog niet kunnen vaststellen, hoewel zij in de contemporaine literatuur vaak voorkomen. 16
Terugkomend op de negen Talmudische vertellingen in de Talmud merken we
op dat na een uitgebreide inleiding ter introductie van het weekblad in de eerste
aflevering de grootste verhalen uit het Ma'asseboek worden uitgesmeerd over de
afleveringen 2 tot en met 5. Aflevering 6 bevat twee verhalen, aflevering 7 weer één.
Aflevering 8 bevat drie verhaaltjes, waarvan twee al eerder gebruikt.
Nu vastgesteld is dat afleveringen 2 tot en met 8 vrijwel volledig op identificeerbare bronnen berusten is het interessant naar de eerste aflevering te kijken, die
Weyerman als inleiding op het weekblad zelfgecomponeerd heeft. Hij legt uit wat
de Talmud is, hoe die tot stand is gekomen, hoe die past binnen de joodse traditie
en cultuur, waarbij de feiten zoals gebruikelijk bij dit soort stofgebaseerd zijn op
Le 8rand dictionnaire historique van Louis Moreri. Deze uitleg is overigens correct. De
uitleg wordt echter onderbroken door een uitweiding, die meer dan de helft van de
aflevering beslaat. Weyerman heeft deze uitweiding nodig om de bewerking van
zijn latere Talmudische vertellingen in de context te plaatsen van fabuleerders en
sprookjesvertellers van allerlei slag, die door de mensen in het algemeen zo graag
geloofd worden. De stijl van de verhalen lijkt op die van het 'David Joris wonderboek'. De Talmud (de Misjna en de Gemara) is onderverdeeld in zoveel boekdelen,
dat het lijkt op al die bij het publiek gewaardeerde veeldelige werken als 'De
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Kleopatras, Amadissen van Gaulen, Kassandras, Tragischen Historiën, en diergelyke uylskuikens orakelen.' Dit soort werken wordt door tweederangs auteurs geschreven. Het is allemaal verzonnen; het is historisch onbetrouwbaar, het is fictie.
Maar het publiek wordt er blijkbaar door vermaakt en kent er een hoog waarheidsgehalte aan toe. Weyerman legt zich hierbij neer en zal met zijn Talmudische vertellingen het goedgelovige publiek ook trachten te amuseren. Wellicht zijn de gulden legenden van de joden bij het publiek net zo populair als de Le8enda aurea, maar
het moet wel duidelijk zijn dat Weyerman het maar sprookjes vindt.
Bij vergelijking met de bron kan geconstateerd worden dat Weyerman de oorspronkelijke verhalen niet zonder meer overneemt. Hij bewerkt ze, zoals bij hem
gebruikelijk, en geeft bij herhaald gebruik steeds een andere bewerking. Maar hij
doet ook meer. De Talmudische verhalen zijn exempla voor de joden en voor hen
schrijft hij niet. Hij ontdoet de door hem gebruikte vertellingen van hun oorspronkelijke exemplarische karakter en voegt zijn eigen stokpaardjes toe. Ook corrigeert
hij de verhalen uit de bron wanneer daarin verteltechnische fouten voorkomen.
Een voorbeeld is het verreweg grootste verhaal uit het Ma'asseboek (nr. 143), waarvan hij over drie afleveringen verspreid twee verhalen maakt. De hoofdfiguur, rabbijn Chanina, gaat in de bron als een gehuwd persoon met drie broden op pad. Het
bronverhaal vertelt slechts wat hij met twee broden doet en eindigt met zijn huwelijk met de koningin van Israël, waardoor hij naast haar op de troon belandt. Weyerman geeft hem slechts twee broden mee, en laat hem ongehuwd zijn reis maken die
met het huwelijk afloopt.

W9'erman en dejoden
Ondanks de door Buijnsters in 198017 en Hanou in 198118 reeds gemaakte opmerkingen over het vermeende antisemitisme van Weyerman schaart Y. Kaplan hem in
1995 nog steeds onder de virulente antisemieten uit de jaren 1730-1740, naast Claus

van Laar. 9 Deze opvatting dient dus nog steeds te worden bijgesteld. In Weyermans
geschriften zijn de opmerkingen betreffende de joden niet aanwijsbaar antisemitisch. Bijvoorbeeld bracht hij in de Rotterdamsche Hermes (1720) de joden weliswaar
ter sprake, maar veel meer dan het karakter van gemeenplaatsen hebben die passages niet. 2o Zijn opmerkingen over hen zijn bovendien summier. In zijn Historie des
1

pausdoms (1725) bespot Weyerman wel meermalen de Talmud, maar echt negatief
laat hij zich alleen uit over de joden die uit Duitsland of Polen afkomstig waren,
niet over de Portugese ofSefardische joden die al veel langer in de Republiek verbleven. Hij grossiert eerder in stereotypen en is over de Fransen (pastei-etende Gaskonjers die van verwaandheid aan elkaar hangen) minstens zo negatief: Zelfs De

beschryvin8 van de schouwbur8 der smoussen in de Echo des weerelds, nr. 23 van 25 maart
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1726, is meer hilarisch dan antisemitisch. Naast de Talmud heeft Weyerman nog een

tekst geschreven, waarin al in de titel wordt gerefereerd aan het jodendom: Den
wandelendeJood. Deze tekst is in handschrift overgeleverd en naar alle waarschijnlijkheid geschreven in de jaren twintig. 21 Ook hierin zijn geen antisemitische tendensen te vinden. Weyerman gebruikt in dit verhaal een oude Jood om zijn verhalen te vertellen. Bepaald grappig is het dat deze 'gebaarde Redenkonstenaar'een
fraaie karakterschets levert van de door Weyerman wel degelij k gehate Fransman
onder de titel Karakter eens Leliaans.
Beginjaren dertig kwam Weyerman geleidelijk in financiële problemen en ging
hij tekeer tegen de woekerpraktijken toegeschreven aan joden. Hij past hiermee in
een door Kaplan geschetst patroon, waarbij in het tweede kwart van de achttiende
eeuw een toename in antisemitisme ten opzichte van juist de Asjkenazische
(Hoogduitse) joden in de Republiek zichtbaar wordt. 22 Vooral in Den adelaar (nr. 9
van 25 april 1735) haalt Weyerman fel uit naar de woekerpraktijken ('Repentagie')
van de Hoogduitse joden. In de aankondiging aan het einde van het voorafgaande
nummer zegt hij expliciet dat de 'Portugeesche Jooden part noch deel hebben aan
de [...] verderflyke Negotiatie, getytelt de Repentagie'. In de Talmud (1736) daarentegen is Weyerman weer neutraal: hier is zijn houding tegenover de joden conform
zijn algemene aversie tegen katholieken, Böhmisten, David Joristen, Gulden
Legendegelovigen, sprookjesvertellers en fabuleerders.
Wij veronderstellen daarom dat bij Weyerman over het algemeen geen antijoodse houding geconstateerd kan worden, anders dan passend binnen het algemene kader van zijn tijd. Zoals wel vaker overheerst bij Weyerman eerder het persoonlijke dan het ideologische. Het zou ons niets verbazen, wanneer ooit archiefstukken
worden gevonden waaruit blijkt dat Weyerman toen hij in financiële problemen
kwam slachtoffer is geworden van een 'woekerjood'. Hij keerde zich tenslotte ook
pas tegen de Baron van Syberg toen in 1732 gebleken was dat hij voor de oplossing
van zijn financiële problemen niet op deze oplichter kon vertrouwen. 2 3
De Talmud is in 1736 geschreven om Weyermans financiële problemen een beetje te
helpen oplossen. Maar hij deed dit wel naast andere in voorbereiding zijnde projecten. Helaas voor hem én voor zijn uitgever werd het blad geen succes.

NOTEN

1

Den Talmud ofte overzeldzaame joocische vertellinBen (hierna: Talmud); wij hebben gebruik gemaakt van het enige

complete exemplaar in de Universiteitsbibliotheek Utrecht (signatuur Rariora oct 439). In

2007

verschijnt een

tekstuitgave gebaseerd op dit exemplaar bij de Stichting Jacob Campo Weyerman, verzorgd door Marja Geesink en
Anron Bossers.
2

Een oude benaming voor een Turkse pasja.

Wryermans Talmud: een vlu88ertje
3 P. Altena, "'Liever een' arent dan een' kerkuil". Over Den Adelaar (1735) van Jacob Campo Weyerman, De Hol!andsche

Spectator (1731-1735) van Justus van Effen en de geschiedenis van de "weekelyksche schriften"', in: VoortBanB.Jaarboek
voorde Neerlandistiek 13 (1992),147. Ook op http://www.dbnl.org/tekst/alteo03lievol-0l/index.htm.
4 Geconjineert voor altoos. Stukken behorend

b0 het procesjacab Campo Wryerman (1739), vermeerderd met een autobioBrafie,

ed. K. Bostoen en A Hanou, Leiden 1997, 50.
SAw., 52.
6 E.F. Kossmann.

De boekhandel te 's-GravenhaBe tot het einde van de 18de eeuw, 's-Gravenhage 1937,334.

7 Voor het Ma'asseboek zie: B. Pappenheim, AHerlei Geschichtel1.

Maasse-Buch. Buch der SaBen und LeBenden aus Talmud

und Midrasch nebst VolkserzählwlBetl in jüdisch-deutscher Sprache. Nach der Ausgabe des Maasse-Buches Amsterdam
1723. Frankfurt am Main 1929; J. Meitlis. Das Ma'assebuch. Seine EntstehunB und ~uellenBeschichte. ZUBleich ein BeitraB

zur EinführunB in die AI0iddische ABada. Berlin 1933; M. Gaster, Ma'aseh Book. Book of the Jewish tales and leBends.
Translated from the Judeo-German. Philadelphia 1934 (2 dIn); U. Diederichs, Das Ma'assebuch. Al0iddische
Erzählkull5t. Vollständige Ausgabe (Hochdeutsch), München 2003.
8 Wij gebruikten de 2de, verbeterde druk uit 1617 die online raadpleegbaar is: C Helwig,

Erster und anderTheiljüdi-

scher Historien, oder thalmuhdischer, rabbinischer, wunderbar!icher LeBenden, sa van den Jüden, als warhafftiBe und hryliBe
Geschicht, an ihren Sabbathen und FryertaBen, Belesen werden, Daraufl dieses verstockten Volcks AberBlauben und Fabelwerck
zu ersehen: AuG ihren eigenen Büchern in Truck Teutsch verfertiget, von newem ubersehen und corrigiert durch
Christophorum Helvicum, Giessen, K. Chemlin, 1617 (http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2006/2940/). Wij
danken Cis van Heerturn die ons op dit boek wees.

9 Voor Moses Marcus en Echo des weerelts zie hierna. Het is opmerkelijk dat van de verhalen in de Talmud er slechts
één niet voorkomt in de Jüdische Historien. Wij komen hier in onze uitgave van de Talmud op terug.
[G. ben Eliezer ha-Levi]. Aler lay Beshikhte. Ir libeh layt dos sryfer Mayseh bukh iz vider Bedrukt Bevom, Amsterdam,

10

S. ben Joseph Proops, 1723.
11

J.C Weyerman, Den vrol0ke tuchtheer (1729). Dl2 kommentaar door A Hanou, Amsterdam 1979, 180.

u P.J. Buijnsters, 'Jacob Campo Weyerman's "Traktaat tegen het Jodendom"', in T0dschrift

voor Nederlandse taal- en

letterkunde 96 (1980) 38-56. Buijnsters heeft in zijn artikel overigens de Talmud niet behandeld.
13 Den Echo des weerelds, nr.

10

van 24 december 1725,78-80.

14 J. Buxtorf, Schoo Ie derjooden, beB'Ypende hetBehee Ie j oodsche Beloof ui t hun eiBeboeken en schriften, merendeels den christe-

nen onbekend,BrondiB met aanwyzinB vanyder boek, plaats en blad verklaard, Leiden, D. van den Dalen en H. van Damme,
1702, 265-267.
lS R. Burton, The

anatomy ofmelancho!>" ed. H. Jackson, New York 1977, d13, 47.

16 Bijvoorbeeld: Camden's Brittannia 1695, intr. S. Piggott, Newton Abbott 1971, kol. 1064 met het verhaal over de
vrouwen van het eiland Man.
17 Buijnsters, 'Weyerman's "Traktaat tegen het Jodendom"', 55-56.
18 AHanou, 'The enlightened authorship ofJacob Campo Weyerman (1677-1747)', in: Dutch CrossinB 15 (dec. 1981) 1516.

19 Y. Kaplan. 'De joden in de Republiek tot omstreeks 1750. Religieus, cultureel en sociaal leven', in: J.CH. Blom,
R.G. Fuks-Mansfeld, I. Schöffer (red.), Geschiedenis van dejoden in Nederland, Amsterdam 1995, 17320

E. Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woe!reus. De Rotterdamsche Hermes (1720-'21) van Jacob Campo Wryerman:

cultuurhistorische verkenninBetl in een achttiende-eeuwse periodiek, Amsterdam 1994,258.
21

Naar handschrift Ltk 533 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, fol. 65-89v uitgegeven door A Hanou

in: Medede!inBen van de stichtinBJacob Campo Wryerman (1979) 158-174.
22

Kaplan, 'De joden in de Republiek tot omstreeks 1750', 172-173.

23 P. Altena, "'Ma plume m'en fera raison." Vervolg op de levens bijzonderheden van Jacob Campo Weyerman en

Johan Hendrik, baron van Syberg', in Medede!inBen van destichtinBJacob Campo Wryemwn 27 (2004) 1-12.

99

T. Scharp, Platregrond van de Huysinge GraafWijk, 1762 (RijksarchiefNoord-Holland, Haarlem)

EEN PRETTIG GESTOORDE ACHTTIENDE-EEUWER
Pieter Bakker (1703-1761) en DeS0dsdienst zonder bijseloof

TON JONGENELEN

De anonieme auteur die in 1752 De80dsdienst zonder bY8eloof bevattende het8eloofder
deïsten publiceerde, was er niet gerust op. Hij kleedde zijn tekst in als een briefvan
Jan van der Veen uit Londen aan zijn vriend Joost van Hattem in Holland en zelfs
deze fictieve Jan van der Veen sprak niet voor zichzel~ maar berichtte over een predikatie van een Engelse godgeleerde aan zijn Hollandse collegae. Door die omzichtige constructie was de schrijver ingedekt tegen mogelijke represailles. Als hij
onverhoopt ontmaskerd werd, kon hij zich achter zijn personages verschuilen en
met een stalen gezicht beweren dat het niet zijn persoonlijke mening was waaraan
men aanstoot nam.
De literaire inkleding was niet zonder reden. De imaginaire dominee verraste
zijn toehoorders met een somber relaas van de hervorming in Engeland in de
zestiende eeuw: bij de snelle opeenvolging van staatkundige veranderingen was
dan weer de ene, dan weer de andere godsdienst in de gunst van het hoEI De predikanten van de politiek correcte geloofsrichting dichtten zich onfeilbaarheid toe en
vonden in hun modieuze opvattingen voldoende legitimatie voor de vervolging
van andersdenkenden. Zo leidde de geloofsstrijd tot moord op moord.
Uiteindelijk bleek dit nodeloos bloedvergieten toch nog ergens goed voor, want
het bracht de 'gauwe verstanden' tot het ultieme inzicht dat de ware godsdienst
slechts uit algemeen aanvaarde geloofswaarheden bestaat. Die conclusie had vergaande implicaties. De predikant betoogde'dat'er niets zoo vals ofsnood is, ofgekken zullen er zig om martelen laten, die haar fantasy, en bygeloof liever als hun
leven hebben, als 't haar maar met deftige Godsvrugt ingepreekt is, van Hemelboden, daar zy zig met vast vertrouwen door laaten foppen'.2 Voor die misplaatste
heldhaftigheid kon hij weinig sympathie opbrengen. Een goed christen zegt
gewoon ja en amen en vermijdt de confrontatie met het gezag:
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'Hier is 't best wat te voegen na den tyd, te ruiken in wat land wy zyn, niet
tegen d'afstortende vloed te zwemmen, 't Humeur van d'Overigheid en 't
Paapengezag te peilen, te heulen met Wolven daar wy mede in 't bos zyn;
[..] Koppige Martelaars die te groot een keur in fantazyen maakten, begreepent anders, en voeren erger; en ik weet niet wat grooter was, de wreede
dwingelandy der Vervolgers, ofde Ligtgelovige zotheid veeier gemartelden; want God behoeft geen strop los te maken die men zig zelfom den
hals wringd; men zwyge ofspreeke op zyn tyd.'3
Dit was schokkend. Geschoolde theologen moeten de opvattingen van hun collega
onmiddellijk hebben herkend als 'nicodemisch'. Dat in de zestiende eeuw door
Calvijn geïntroduceerde begrip had in gereformeerde kringen een bij uitstek negatieve klank: Calvijn, die zich kwaad maakte over het gebrek aan openlijke steun,
had zich in een reeks brieven gericht tot al die heimelijke medestanders die, net als
de nieuwtestamentische Nicodemus, het goede leven dat zij leidden niet wilden
riskeren. Wat zou er van het christendom zijn geworden als de eerste christenen net
zo veel moed hadden gehad als zijn lafhartige tijdgenoten? Calvijn riep hen op zonder voorbehoud voor hun ware gevoelens uit te komen.
Ondanks die anticalvinistische pointe bleefhet teleurstellend stil. Zelfs een vermeerderde editie, met een voorwoord van ene Jonas Tauson die met een brede grijns
nog wat zout in de wonde wree~ mocht niet baten. 4 Tauson noemde de predikanten van de hervormde kerk valse herders. Dat zij niet eens gereageerd hadden op de
vorige editie, verklaarde hij uit hun gebrek aan inzet: 'zy hebben 't sluimeren lief.
Deze provocatie leverde zegge en schrijve twee verbolgen reacties op, waaronder die
van een remonstrantse predikant. De doelgroep, de voorgangers van de publieke
kerk, onthield zich echter van commentaar.5
Pas jaren later bleek dat de anonieme schrijver er inderdaad verstandig aan had
gedaan zich zorgvuldig in te dekken, want toen dook DeB0dsdienst zonder bYBeloofop
in een uiterst merkwaardig strafproces. De beklaagde was Jacob Baroen, een dichter
wiens oeuvre grotendeels bestaat uit reeds lang in vergetelheid geraakte anti-orangistische spotverzen. Daarvoor moest hij de tol betalen. Nadat hij uit Amsterdam
verbannen was, vestigde hij zich in Ouderkerk aan de Amstel, waar hij op een mooie
zondagochtend in november 1758 door de drost van het Hof van Holland uit de
kerkbanken werd gelicht. De aanklacht was een initiatief van politieke tegenstanders die niet alleen ideologisch, maar ook financieel gemotiveerd waren, want ze
hadden hun zinnen gezet op de premie die in 1754 was uitgeloofd voor het aanbrengen van de auteur van het pamflet met de misleidende titel Het stadhouderschap wet-

tiBer Behandhaafd. Omdat de getuigen geen betrouwbare indruk maakten, bleek het
echter onmogelijk Baroen veroordeeld te krijgen wegens dat politieke gelegenheidswerk. Wel had men tastbaar bewijs voor zijn medewerking aan De B0dsdienst
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zonder bY8eloof De verdachte maakte er geen halszaak van dit te bekennen: hij verklaarde monter dat dit theologisch onrechtzinnige werkje geschreven was door
Pieter Bakker, die hem slechts had ingehuurd om het manuscript persklaar te
maken. Desondanks werd Baroen veroordeeld tot zes jaar detentie en levenslange
verbanning uit Holland, Zeeland en Utrecht. 6

De Hernhutters
De door Baroen genoemde Pieter Bakker (1703-1761) had voor het eerst van zich
laten horen in de jaren dertig, toen de kerkelijke gezagsdragers overrompeld werden door het succes van een oecumenische beweging die meestal naar de plaats van
herkomst wordt aangeduid als Hernhut. Weliswaar aanvaardde Hernhut de indeling van het christendom in bijzondere kerken, maar aangezien het wezenlijke
geloofwerd omschreven als een zaak van het hart, waren de aan die institutionele
scheidingslijnen ten grondslag liggende leerstellingen voor de Hernhutters in
wezen volstrekt onbelangrijk. De kritiek barstte los toen begin 1738 de oprichter, de
Duitse graafNikolaus Ludwig von Zinzendor~ zich in een gesprek met een predikant liet ontvallen dat de gereformeerde opvatting dat Christus gestorven is voor
een klein getal van uitverkorenen naar zijn mening een vervloekte leer was: God
wilde nu juist dat álle mensen zalig zouden worden. De kerkenraad van
Amsterdam aarzelde niet en formuleerde een Herderryke en vaderryke brief waarin de
ter zake kundige predikanten de 'eenvoudige gemoederen' wezen op het gevaar van
zielverdervende dwalingen die onder de verleidelijke schijn van ware godzaligheid
de onkundigen verleidden.7
De pastorale vermaning leidde tot veel gekrakeeL Zo nam de kerkenraad aanstoot aan veronderstelde mystieke passages in het door de Hernhutters gebruikte
gezangenboek. Dat was een onhandige manoeuvre, want de Hernhutters hadden
een keuze gemaakt uit bestaande gezangen van gereformeerde, lutherse ofdoopsgezinde herkomst. School daar nu echt zoveel kwaad in? De schrijver van de

Vertaalin8 van eeni8e hoo8duitsche versen uit het hemhuts 8ezan8boek, met eeni8e aanmerkin8en sneerde dat de opsteller van de Herderryke briefhier en daar een regel had uitgeknipt, zonder oog voor de context. Hij verweet hem dat hij daarmee onvoorzichtig had geoordeeld over de gevoelens van anderen. Het minst vriendelijk was de
slotpassage: daar wenste de vertaler de auteur van de Herderryke brief' dat de Here
hem't kwaade dat ze veroorzaken kan, en de ergernis die ze reeds veele vroomen
gegeven heeft, niet toerekene'.8
Dit was de aangesprokene, dominee Gerardus Kulenkamp, al te gortig. Zijn
woedde ontlaadde zich in een pamflet met de veelzeggende titel De naakt ontdekte
enthusiastery.9 Vanzelfsprekend mat hij de zielverdervende dwalingen van de
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Hernhutters breed uit, maar ook de auteur van de Vertaalin8 moest het ontgelden.
Kulenkamp wist het toen nog niet, maar die auteur was de Amsterdamse kousenkoopman Pieter Bakker. Van hem is bekend dat hij belangstelling had voor het
lO

reilen en zeilen van de Hernhutse geloofsgemeenschap, want in 1746 publiceerde
hij het verslag van twee wandelingen die hij in 1738 had gemaakt naar de zojuist
ingewijde Hernhutse leefgemeenschap's-Heerendijk bij Ijsselstein. In dat gedrukte verslag toonde hij zich niet bijster enthousiast - dat 'nieuwerwets Klooster' was
niets voor hem - maar tegelijkertijd kwam hij tot de geruststellende conclusie dat
de kerkelijke ongerustheid niet op feiten berustte: de Hernhutters gedroegen zich
wellicht wat vreemd, maar ze waren gezagsgetrouw en er hoefde beslist niet tegen
hen te worden opgetreden. u
Voor de uitgave van 'Twee ontdekkingen' selecteerde Bakker enkele passages uit
zijn eigen aantekeningen over de Hernhutters. Bij vergelijking met het bewaard
gebleven handschrift blijkt dat de gedrukte verslagen een fletse afspiegeling zijn
van Bakkers ware opvattingen. 12 Om te beginnen beschrij ft het handschrift niet
twee, maar vier 'ontdekkingen', want Bakker deed ook in zijn eigen woonplaats aan
participerend journalistiek onderzoek en is vanuit Amsterdam nog een derde keer
naar's-Heerendij k gewandeld. Bovendien getuigt het van meer en vooral scherper
geformuleerde mentale reserves dan de uitgave van enkele jaren later. Bij zijn derde
en vierde bezoek kreeg het sarcasme de overhand op de welwillendheid. 3 Bakker
kon weinig sympathie opbrengen voor al die malligheid van de Hernhutters. Het
was werkelijk al te dol: een gemeente die zich tooide met de naam 'Moravische
broeders' en daarmee de suggestie opriep van een historische continuïteit met de
1

gelijknamige religieuze beweging die tweehonderd jaar eerder was uitgeroeid. Een
geestelijk leider die zich de bisschoppelijke waardigheid had aangemeten en die
zijn voornaamste aanhangers opnam in de protserige Orde van het Mosterdzaad.
Juichende verhalen over de bekering van de Groenlanders. Bakker barstte in schaterlachen uit. Wat een onzin! Dergelijke pretenties konden de toets der kritiek toch
echt niet doorstaan. Het succes liet zich maar op één manier verklaren: de wereld
wil bedrogen worden. Dat gafechter niemand het recht de Hernhutters te vervolgen. Bakker voorspelde dat die poppenkast geen lang leven beschoren zou zijn: dergelijke kwezelarijen eindigden steevast met een broeder die een kind verwekt bij
een zuster en dat was het dan wel weer.
Ondanks alle reserves van Bakker leidde diens Vertaalin8 toch tot een conflict
met dominee Kulenkamp. Op 18 juni 1739 werd de kerkenraad op de Vertaalin8
opmerkzaam gemaakt. Ongetwijfeld was het Kulenkamp die de zaak aankaartte,
want hem werd verzocht het boekje te onderzoeken en zijn bevindingen op schrift
te stellen. 14 Er was nog wel een klein probleem: enkele maanden eerder hadden de
burgemeesters een verbod uitgevaardigd op het publiceren van boeken over kerkelij ke zaken. Kulenkamp vervoegde zich bij de burgemeesters en legde de gewraakte
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Vertaalin8 ter tafeL Na enig beraad boden de burgemeesters aan dit werkje alsnog te
verbieden, waardoor het weerwoord van Kulenkamp overbodig zou worden.
Kulenkamp sloeg dit aanbod af en kreeg toestemming tot publicatie van dat 0 zo
fraaie traktaatje De naakt ontdekte enthusiastery.ls

De kerkenraad
Niet alleen de derde en vierde 'ontdekking', maar ook de andere nooit uitgegeven
stukken zijn de moeite van het lezen meer dan waard. Bakker ging uitvoerig in op
de gespannen verhouding tussen de kerken en het ware christendom. Zo was het
zijn fundamentele overtuiging dat elke menselijke kennis, inclusief de geloofswaarheden waarop alle kerken zich beroepen, feilbaar is. 16 Dat betekende niet dat
alle geloven voor hem gelijk waren. Bakker maakte onderscheid tussen de gereformeerden, luthersen, doopsgezinden en remonstranten, die dicht bij de waarheid
stonden, en de overige christenen, die weliswaar dwaalden, maar toch christenen
waren. 17 Het leek hem zelfs niet onmogelijk dat Socrates en miljoenen andere heidenen aan het eeuwige geluk deelachtig zouden worden. 18 Tegelijkertijd vond hij
dat bij kerkelijke afscheidingen en persoonlijke bekeringen de zekerheid van het
geloof te hoog verheven werd. Sektariërs en bekeerlingen waren per definitie geen
goede christenen. 19
Dat waren nogal ongebruikelijke opvattingen. Eind jaren dertig achtte Bakker
de tijd nog niet rijp om over te gaan tot publicatie. Toch moeten Bakkers denkbeelden zijn stadgenoten niet helemaal onbekend geweest zijn. In het handschrift
beschrijft Bakker namelijk hoe hij met lood in de schoenen voor de derde maal naar
's-Heerendijk wandelde. Zouden de Hernhutters er niet het zwijgen toe doen?
Ongetwijfeld hadden ze lont geroken, want niet voor niets was hem in Amsterdam
de toegang tot hun oefeningen ontzegd. Kennelijk gingen er in de winkel op de
Nieuwmarkt niet alleen kousen in alle kleuren en maten, maar ook afwijkende
gedachten over de toonbank. Het is niet ondenkbaar dat de belangstellende klant
desgewenst volledige inzage kreeg in de onuitgegeven cultuurhistorische beschouwingen van de verkoper. Bakker koos echter pas voor een brutaler medium, de
drukpers, toen in september 1743 de uitspraak van de Amsterdamse schepenbank in
de zaak Van de Velde hem een hart onder de riem stak. In maart 1741 deden de volgelingen van de in 1717 overleden mandenmaker en autodidactische theoloog
willem Deurhoffeen poging diens colleges te drukken. De Amsterdamse overheid
besloot in te grijpen, nam de oplage en de drukpers in beslag en maakte een strafzaak aanhangig tegen de initiatiefnemer Jan van de Velde en de gelegenheidsdrukker Christiaan Petersen. Injanuari 1742 kwamen de gedelegeerde schepenen tot een
uitspraak. Van de Velde werd door hen uit het gewest verbannen. Petersen kreeg
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een boete van drieduizend gulden. Beiden gingen in beroep bij de volle schepenbank. Op 14 mei 1743 werden de partijen gehoord. Tijdens deze zitting hield mr.
Herman Noordkerk een gloedvol pleidooi voor de vrijheid van drukpers. In september van dat jaar vernietigden de schepenen het eerdere vonnis.
In antiklerikale kringen reageerde men enthousiast. De Haarlemse vrijdenker
Adriaan Spinniker publiceerde een triomfantelijk episch gedicht, De vryheid op den
troon8ezet door de schepenen der Stad Amsteldam, waarin hij bezong hoe de boze macht
(de clerus) nu definitiefverslagen was. Ook Bakker kreeg de geest en besloot, nu het
gevaar was geweken, met zijn ideeën in de openbaarheid te treden. In Den vra8er
beantwoord spuwde hij zijn galop de Zwolse predikant Nicolaas Hartman die stelling had genomen tegen de tendens in vele gemeenten om onderscheid te maken
tussen begenadigde en onbegenadigde predikanten. 2o Dominee Hartman vroeg
zich af of deze praktijk wel door de beugel kon. 21 Bakkers antwoord hierop was
tamelijk sarcastisch. Hij verweet Hartman dat hij in een grijs verleden had geageerd tegen diverse sektariërs. En nu ijverde hij weer voor een verbod op buitenkerkelijke oefeningen. Volgens Bakker had de gelovige het volste recht om zich een
oordeel te vormen over een slechte predikant. Hartman en al zijn collegae die zich
benadeeld voelden deden er beter aan beter te preken en godvruchtiger te leven 'Predik en wandeld zo ernstig, dat u Gemeente niets beters in de Oeffeningen
behoeven te zoeken' - dan zou Hartman niets te klagen hebben.
Hartman bedacht een snode list. In de Boekzaal van mei 1744 liet hij zich ontvallen dat Bakker in een (nog) niet uitgegeven manuscript collega Kulenkamp van
repliek diende. 22 Uit deze poging van Hartman om Bakker en Kulenkamp tegen
elkaar op te stoken blijkt dat toen al in brede kring bekend was dat de twee heren
geen vrienden waren. De intrige bleek echter overbodig, want een maand later, in
juni 1774, zou Bakker het onheil over zichzelfafroepen. Toen volgde er een tweede
boekje, de Wee8schaal der 8ese8dens.23 Daarin kwalificeerde Bakker het zelfstandig
voortbestaan van de vier voornaamste protestantse kerken als volstrekt overbodig.
Men moest eens beseffen met hoe weinig geloofspunten Christus en de apostelen
zich vergenoegden! Alleen het eigenbelang van de betrokken predikanten verhinderde de hereniging van de gereformeerden, remonstrantse, lutherse en doopsgezinde kerken, want 'Nimmer wenst een Veerman die door het oversetten over een
Rivier bestaat, dat de 2 Oevers malkanderen raken.'24 Deze publicatie zou Bakker
fataal worden. In augustus van dat jaar vond de kerkenraad het nodig de Wee8schaal
aan een nader onderzoek te onderwerpen. 25
De eerste zitting vond plaats op 10 september 1744. De aanklacht was vierledig.
Niet alleen Bakkers ruime definitie van de christelijke kerk leidde tot bedenkingen.
Een ander punt van bezwaar betrofBakkers oneerbiedige taalgebruik: hij zou zich
op schertsende wijze hebben bediend van de TaaIe Kanaäns. Ook nam men aanstoot
aan de suggestie dat er onder de predikanten 'duivelskinderen' zouden zijn. En ten106
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slotte had Bakker zich een onjuist oordeel gevormd over de reikwijdte van de zeventiende-eeuwse plakkaten tegen de ketters geachte Socinianen: hij meende dat de
overheid het recht had om vreemdelingen te verbieden onrechtzinnige denkbeelden in te voeren, maar dat burgers in hun vrijheid onverlet moesten blijven.
Daarentegen was de kerkenraad van mening dat de wetgeving wel degelijk ook
betrekking had op burgers met afwij kende denkbeelden.
De kerkenraad trofhet slecht, want Bakker gafgeen krimp, ten dele uit principe, ten dele uit angst dat de predikanten een bekentenis zouden misbruiken voor
een klacht bij de wereldlijke overheid over zijn sympathie voor de Socinianen, hetgeen tot zijn verbanning kon leiden. 26 De standpunten bleken onverenigbaar. Na
vier formele zittingen en nog wat informele gesprekken werd Bakker op 29 oktober
1744 onder kerkelijke censuur gesteld. 27

Jan willem Claus van Laar
Bakker schreefde woede van zich af in een minutieus verslag van de kerkenraadsprocedures. Dat verslag was echter tamelijk ontoegankelijk. Daarom besloot boekhandelaar Arendt van Huyssteen de broodschrijver Jan willem claus van Laar in te
huren. Terwijl Bakker nog aan zijn verslag, De verlooren arbyd, schree~ deed claus
van Laar een poging daaruit een laagdrempelig trekschuitpraatje te destilleren. Dat
liep echter spaak. Hoewel hij al grote delen had omgewerkt, gafclaus van Laar uiteindelijk de opdracht terug omdat hij bij het lezen van de kopij voor het laatste
hoofdstuk onaangenaam verrast was door enkele voor hem grievende passages. Tot
zijn grote verbazing moest hij enige tijd later constateren dat het door hem
geschreven trekschuitpraatje, met enige aanvullingen, alsnog werd uitgegeven als
de Zevensedenkwaarde samenspraaken in't Middelburser schip.28
Dit akkefietje gaf aanleiding tot een enerverend literair straatgevecht. Eind
februari verscheen, op naam van Pieter Bakker, het gedicht De christen-vansst.29 In
dit gedicht werd met allerlei kerken en sekten de spot gedreven. Bakker, die een
plan de campagne ontwaarde om hem bij alle gezindten gehaat te maken, ging op
onderzoek uit. Toen de stroman die De christen-vansst aan de boekhandel had verkocht hem het signalement van zijn opdrachtgever ga~ wist Bakker voldoende)O
Hij diende claus van Laar van repliek in De christen vansers ontdekt ensevansen.
claus van Laar antwoordde met een heftig pamflet, pieter Bakker ontmaskerd,
waarin hij Bakker afschilderde als een pedante gek die terecht door de kerkenraad
bestraft was en die zich eigenlijk ook voor de wereldlijke rechter zou moeten verantwoorden. Ook beschuldigde hij hem van sodomie, een vergrijp waar de doodstrafop stond)1 Nu waren de rapen gaar. Bakker koos voor een originele vorm van
bestrijding en bracht zelfeen goedkope nadruk op de markt. Blijkbaar was hij tot
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de conclusie gekomen dat in een krachtmeting met een berooide broodschrijver
financiële overwegingen zwaarder wogen dan inhoudelijke. Die vermaledijde Claus
van Laar zou aan hem geen stuiver verdienen! Hij kreeg zelfs een nog veellumineuzer idee. claus van Laar had omstreeks 174° onder het pseudoniem tLonius' goed
verdiend aan een meerdelige serie over het leven van de veroordeelde oplichter Aron
Abrahams. Inmiddels was er weer een joodse crimineel veroordeeld en Claus van
Laar had zijn schuldeisers een nieuw kassucces in het vooruitzicht gesteld. 32 Helaas
werd hem het brood uit de mond gestoten door een vierdelige serie criminele biografieën met daarin te pas en te onpas nog wat losse opmerkingen over Claus van
Laar. De identiteit van die broodrover laat zich raden, want nadat claus van Laar
naar de West vertrokken was, schreefPieter Bakker triomfantelijk dat deze tdoor
Bakkers behendigheid bedurven is, dat Hy om niet door Schelmery aan Galg ofRad
te raken, na Kurassouw gesonden iS'.33

Bakkers paradijs
Met Het Judas loon, voor verraderJohan Wilhem claus van Laar had Bakker weliswaar
het laatste woord in deze onverkwikkelijke polemiek, maar inmiddels lag zijn eigen
reputatie te grabbel en het is niet uit te sluiten dat als gevolg hiervan de kousenverkoop terugliep. Hoe het ook zij, Bakker besloot een stulpje buiten de stad aan te
schaffen. Nadat hij in maart een voorlopig koopcontract had getekend, kwam hij op
1 mei 1747 met Anna Divera Kick - bij tijdgenoten bekend om haar turbulente liefdesleven - tot een definitief akkoord over de aankoop van een hofstede in de
Watergraafsmeer. 34 Twee dagen later, op 3 mei, verkocht hij zijn winkelpand.3 5
Vanuit de Watergraafsmeer bemoeide hij zich zo nu en dan weer met Amsterdamse zaken. Zo deed in 1753 het gerucht de ronde dat dominee Jacobus Tyken
bij een getrouwde vrouw een kind had verwekt. In mei van dat jaar dichtte Bakker
een parodie op het Hooglied waarin dominee Iyken zich in lyrisch bewoordingen
uitlaat over alle aanlokkelijke aspecten van zijn geliefde. Dat werd twee keer
gedrukt als het Lied der liefde door Jacobus Tyken, aan Mar8aretha Klump toe8ezon8en,36
De Amsterdamse overheid onderzocht de zaak en kwam tot de conclusie dat het
gerucht vals was. In 1755 schreef iemand die zich de auteur noemde dat hij het
inmiddels betreurde dat zijn schriftuurlijk liedje door een tZee-dyks Kruidekoopertje' en een tHeerlogements Boekwurm' (lees: Jacob Baroen en boekverkoper
Gerard van Hattum) was opgenomen in een bloemlezing van politieke spotdichten,
het Dichtkundi8 praal-tooneeL Dat was niet zijn bedoeling geweest toen hij hun deze
tekst te lezen gat Juist Kulenkamp, de woordvoerder van de kongsi die uit bittere
haat jegens Tyken het gerucht de wereld in had geholpen, zou zich moeten schamen. En passant merkte hij nog eens op dat hij destijds weliswaar tegen Tyken
108
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geschreven had, maar dat het zijn voornaamste bedoeling was geweest de immoraliteit van het Oude Testament aan te tonen. Als hedendaagse christenen zo onkuis
leefden als die zogenaamde heilige mannen, dan zou dominee Kulenkamp hen
ogenblikkelijk bestraffen!37
Uiteindelijk bezorgden deze publicitaire activiteiten Bakker een kwalijke reputatie. Zo diskwalificeerde de Amsterdamse dagboekschrijver Jan de Boer het Lied der
liefde als 'het allergoddelooste geschrift, dat moogelijk oit het licht heeft gezien'. De
Boer had ook gehoord wie de dichter was - naar verluidt 'den Goddeloozen Pieter
Bakker, thans woonende op Bakkers Paradys, bij de Maliebaan, in de Meer'.38 Hoewel al die morele verontwaardiging hem geen kwaad kon doen, liep het uiteindelijk toch niet goed at In juli 1759 blijkt Bakker uit de Watergraafsmeer te zijn vertrokken.39 Op 21 augustus duikt hij op aan de andere kant van de Duitse grens, in
de vrije kloosterheerlijkheid Elten. 40 Dan zwijgen de bronnen, tot 23 april 1761.
Toen noteerde een andere Amsterdamse dagboekschrijver dat Pieter Bakker'die in
vorige tyden seer veel opschudding tegens die gansche kerkenraat alhier, so woordelijk als schriftelijk, gemaakt heeft, toen in de Meer op een buitenplaatsie, dat hy
Bakkersparadijs noemde, gewoont heeft en naderhant om het schrijven van een
seeker boekje, daar Godslasterlijke taal instondt, gebannen is' zelfmoord had gepleegd. Hij zou zich in de omgeving van Nijmegen hebben verdronken. 41
Het belangrijkste van deze dagboekaantekening is de veronderstelling dat
Bakker verbannen was wegens een niet nader gespecificeerd godslasterlijk boek,
waarmee Jacob Bicker Raije ongetwijfeld doelde op De80dsdienst zonder bY8eloof Van
een formele verbanning is echter niets bekend. Wanneer de schaars voorhanden
zijnde gegevens met elkaar in verband worden gebracht, dringt zich echter een vermoeden op. In januari 1759 woonde Bakker nog in de Watergraafsmeer, maar in juli
1759 blijkt hij te zijn vertrokken. 42 Dat vertrek moet halsoverkop zijn geweest, want
Bakker had zijn financiële zaken niet goed geregeld: Bakkers paradijs moest nog worden verkocht en een Watergraafsmeers echtpaar dat hem een lijfrente schuldig was,
weigerde te betalen totdat met zekerheid zou zijn vastgesteld dat de gemachtigden
daadwerkelijk gerechtigd waren het geld te incasseren. 43Wat deed hem zo panikeren? Ik neem aan dat Bakker de wijk nam omdat hij begrepen had dat zijn naam
genoemd was in het proces tegen zijn voormalige corrector Jacob Baroen. Die moest
zich verweren tegen de beschuldiging dat hij de schrijver was van De80dsdienst zonder bY8eloof Baroen ontkende niet dat hij als corrector bij die uitgave betrokken was
geweest, maar voegde daar aan toe dat niet hij, maar Pieter Bakker de tekst geschreven had.44 Op grond van dit weerwoord verleende het Hofvan Holland op 27 maart
1759 aan de procureur-generaal toestemming om de door Baroen genoemde Pieter
Bakker te verhoren. 45

Helaas is het niet helemaal duidelijk wat er vervolgens is gebeurd. Ongetwijfeld
heeft de procureur-generaal contact gezocht met de bestuurders van de Water1°9
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graafsmeer. Wellicht kondigde hij de komst van de drost aan. Wellicht werd Bakker
gewaarschuwd voor het dreigende gevaar - hij woonde niet voor niets naast schepen Burman. In ieder geval overkwam hem niet wat Jacob Baroen was overkomen.
Hij maakte zich bijtijds uit de voeten. of dat uiteindelijk een goede keuze bleek,
mag worden betwijfeld, want waarom meende hij juist begin 1761 zich het leven te
moeten benemen? Wederom suggereert het chronologisch pas- en meetwerk een
wrange conclusie. Toen op 31 juli 1760 het Hof van Holland uitspraak deed, werd
het achter gesloten deuren gevoerde proces tegen Baroen voor de buitenwacht
transparant. Bakker zal wel hebben vernomen dat De8odsdienstzonder bY8eloofin dat
proces van cruciaal belang was geweest. Mocht hij toen nog niet hebben begrepen
wat daarvan de implicaties waren, dan moet het hem enkele weken later alsnog volstrekt duidelijk zijn geworden dat een terugkeer niet meer tot de mogelijkheden
behoorde, want op 26 augustus 1760 werd De80dsdienst zonder bY8eloof te Amsterdam
formeel verboden. 46 En niet alleen het tijdstip van zijn overlijden, begin 1761, doet
vermoeden dat Bakkers zelfmoord verband hield met de Haagse verwikkelingen
rondom De80dsdienst zonder bY8eloof Zelfs aan de plaats van zijn overlijden kan een
diepere betekenis worden toegekend, want als Bakker in de omgeving van Elten in
de Rijn sprong, moet hij aan de overzijde het grondgebied van de voor hem zo onbereikbaar geworden Republiek hebben gezien.

Meer dan een kousenkoopman
Met die zelfmoord kwam er een einde aan een leven waarvan tot nog toe geen nadere bijzonderheden bekend waren. Bakker laat weinig los over zichzelf - uit zijn
geschriften kan alleen worden opgemaakt dat hij een zuster had en dat hij in zijn
jeugd in de Koningstraat woonde - en nader onderzoek is altijd bemoeilijkt door
het grote aantal naamgenoten. Zelf heb ik hem in het verleden onbekommerd
gelijk gesteld met de Amsterdamse koopman-dichter Pieter Huisinga Bakker (17141801). Daar valt wat voor te zeggen: in De 80dsdienst zonder bY8eloof hebben vrijwel
alle namen een dubbele bodem. Jan van der Veen (1578-1659) was een vrijzinnige
doopsgezinde apotheker-dichter die in zijn gedicht met de beginregel 'Preeck vry

Paus en Cardinael, Met u Ordens altemael' de vrijheid van meningsuiting opeiste
voor alle gezindten, Turken, joden, heidenen en notoire oproerkraaiers als Knipperdolling en Jan van Leyden incluis.47 Joost van Hattem verwijst naar de dissidente theoloog Pontiaan van Hattem (1641-1706) en misschien ook naar de uitgever
Gerard van Hattum. En Jonas Tauson was een Amsterdammer van Zweedse
afkomst die zich omstreeks 1740 verzet had tegen de opvattingen van de Leidse
hoogleraar Joan van den Honert over de predestinatie, maar de Amsterdamse lezer
kon zich hem misschien ook herinneren als de recentelijk overleden voormalige
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buurman van Pieter Bakker!48 Gesterkt door deze voorbeelden zag ik in de uitgever
Jacobus de Vries een niet mis te verstane verwijzing naar Pieter Huisinga Bakker,
want die was in 1749 getrouwd met Elisabeth Wagenaar, weduwe van Jacob de
Vries.
Niet iedereen liet zich overtuigen. Zo merkte Michiel Wielema op dat Pieter
Bakker beslist niet mag worden verward met Pieter Huisinga Bakker. 49 Daarin had
hij gelijk. Een terloopse mededeling van Bakker dat hij, als hem de stad werd ontzegd, bij zijn moeder te Breukelen kon gaan wonen, stelde mij alsnog in staat de
ware identiteit van die mysterieuze kousenkoopman vast te stellen: in het notarieel
archief van Breukelen bevindt zich een uit 1748 daterende machtiging van Elizabeth Vandenverguldenhoef~weduwe Jan Crauwel, aan haar behuwdzoon Pieter
Bakker in de Diemermeer.so Deze door Elizabeth Vandenverguldenhoeff gemachtigde Pieter Bakker was in 1703 geboren als de oudste zoon van de winkelier
Daniël Bakker en Anna van der Hagen. In 1734 trouwde hij met de tweeëntwintigjarige Neeltje Crauwel, die twee jaar later zou overlijden. s1 Hij had inderdaad een
zuster, want twee jaar na de geboorte van Pieter kreeg het echtpaar Bakker-Van der
Hagen nog een dochter, Maria, waarna de moeder overleed. Bovendien blijkt uit een
in 1723 opgemaakt testament dat hij op dat moment woonachtig was in de
Koningstraat. 52 Ook de familieachtergrond en de sociaal-economische status krijgen enig reliëf het was geen arme familie, want bij de dood van hun vader (in 1720)
erfden de kinderen Bakker drie huizen. Later verwierven Pieter en Maria nog een
huis van hun grootouders. Decennialang zouden Pieter en Maria dit vermogen
gezamenlijk beheren, tot het in 1756 werd opgesplitst in twee gelijke porties van
ieder 5500 gulden. s3 Kortom: Bakker verkocht inderdaad kousen, maar vermoedelijk
was hij financieel niet direct afhankelijk van zijn winkelomzet.s4
Een ander aspect van Bakkers maatschappelijke positie betreft zijn culturele
belangstelling. Die kan hem niet worden ontzegd. Hoewel over zijn opleiding niets
bekend is, moet Pieter Bakker van jongs af aan veel gelezen hebben. Althans, die
indruk wekt het testament waarin hij op twintigjarige leeftijd speciale bepalingen
opnam ten aanzien van zijn bibliotheek.ss Bakker koesterde ook letterkundige aspiraties. Claus van Laar maakte zinspelingen op een door Pieter Bakker geschreven,
maar onuitgegeven roman.s 6 Bovendien moet Bakker al medio jaren dertig bekend
zijn geweest als liefhebber van spotdichten, want zijn drempeldicht voor een in
1737 verschenen verzamelbundel van de toen reeds dertig jaar overleden Laurens
Bake wordt geflankeerd door die van Jan Balde junior, Bernardus de Bosch en Pieter
Langendijk. s7 Verder zouden zijn liedjes van oudsher een zekere faam hebben genoten. Maria Sas beweerde dat zij het manuscript van De christen-van8st circa 21 à 22
jaar daarvoor, dus omstreeks 1725, van Bakker ontvangen had en dat die er destijds
zelfs een populair liedje van had gemaakt. s8 Daarnaast wordt er in het zesde deel
van het Dichtkundi8 praal-tooneel gezinspeeld op een spotlied op het overspel van
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Daniël Raap met zijn dienstmeid Christina de Haan. Dat liedje zou vervaardigd zijn
door een bekende van Daniël Raap (die op hem, wegens een ontfutzeld Boekje,
gebeeten was'.59 Dat moet Pieter Bakker geweest zijn. En toen de kerkenraad hem
censureerde luchtte hij vermoedelijk zijn gemoed eerst via een populair medium,
want op 16 december 1745 signaleerde de kerkenraad een ergerlijk libel tegen de
kerkenraadsbode Grijsaard. Het pamflet werd op straat omgeroepen en bevatte de
strofe (Zulke moesten zy in de Senjure zetten, dan wist de Kerkenraad wat zy deed:
maar nu is daar een onschuldige geplaatst.'6o
Het beeld van Pieter Bakker krijgt steeds scherpere contouren. De eigenzinnige
kousenwinkelier met wie de kerkenraad in conflict kwam, was een geboren
Amsterdammer en dus in het bezit van het volledige burgerrecht. Bakker zat redelijk goed bij kas, beschikte over familierelaties en koesterde zelfs culturele aspiraties
die hem in het gezelschap van een gerenommeerde dichter als Pieter Langendijk
brachten. Hij begint zowaar op een keurige burger te lijken.

GraajWijk
Toch blijft Bakkers leven met raadsels omgeven. Naast de machtspolitieke verklaring van de dramatische slotakte - een balling die zich realiseert dat het leven voor
hem ten einde is - blijft er nog volop ruimte voor speculatieve psychologische duidingen. Bakkers tegenstanders maakten veelvuldig melding van zijn verblijfin het
verbeterhuis te Beverwijk. 61 claus van Laar geeft de gewenste toelichting: toen de
ongeschoolde Bakker zich verdiepte in de geschriften van Spinoza en andere vrijdenkers, werden zijn hersens zodanig door fantasieën vervuld, dat hij krankzinnig
werd en zich wilde verhangen - hiervan heeft De Graaff in Beverwijk hem genezen. 62 Na zijn terugkomst uit Beverwijk ontdeed hij zich schielijk van al die voor
hem veel te moeilijke boeken. 63 Ook andere tegenstanders maakten dergelijke zinspelingen. Dominee Kals stelde Bakker de retorische vraag ofhij kennis had aan de
doctor in de Beverwijk - zo niet dan zou hij hem daar wel kunnen aanbevelen. 64
Over die Beverwijkse inrichting is weinig bekend. In 1722 verzocht Hendrik de
Graaffde Staten van Holland om toestemming voor het verplegen en opsluiten van
psychisch gestoorde patiënten. Vermoedelijk was de aanvraag ingegeven door zijn
vrees dat de lokale overheid, in casu de baljuw van Blois, de door hem geopende
inrichting zou sluiten. De Staten van Holland wendden zich voor advies tot het Hof
van Holland, dat op zijn beurt inlichtingen inwon bij de schepenen van Beverwijk,
de baljuw en bij de medische faculteit van de Universiteit van Leiden. De schepenen
betoonden zich laaiend enthousiast. De Graaffhad hun attestaties laten zien van
patiënten die waren genezen en zij twijfelden niet aan de heilzame werking van
diens behandelmethode. Het visitatieverslag van de Universiteit van Leiden was
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wat kritischer. Het rapport maakte gewag van het volledig ontbreken van de meest
elementaire medische vakkennis. De rapporteurs hadden geen inzicht verkregen in
de geheime behandelmethode - een ofandere zweetkuur die twee tot zes maanden
duurde. Toch meende de universiteit dat er een geclausuleerd positief advies kon
worden uitgebracht: de geneeswijze kon geen kwaad en de opsluiting van patiënten mocht worden toegelaten mits de verantwoordelijke overheden daarvan in kennis werden gesteld. 65
De baljuw was echter uitgesproken bitter. Hij stoorde zich aan de hoge kosten
die De Graaffin zijn particuliere kliniek in rekening bracht - de behandelend arts
was alleen maar op geld uit. 66 Ook de toediening van een universeel geneesmiddel,
dus zonder onderscheid naar het gediagnostiseerde ziektebeeld, kon niet door de
beugeL De patiënten wisten na twee of drie dagen niet meer of ze dood oflevend
waren en De Graaffhad in feite meer patiënten vermoord dan genezen! Tenslotte
opperde de baljuw nog een bezwaar van zedelij ke aard: hij kon zich niet verenigen
met de opname van zowel mannen als vrouwen die zich aan elkaar 'verlustigden'.67
Ondanks al deze bezwaren honoreerden de Staten van Holland de aanvraag. De
door de Staten geoctrooieerde instelling zou een lang leven beschoren zijn, want
het particuliere verpleeghuis bleef onder een reeks van exploitanten functioneren
tot eind 1842. Pas bij de vernieuwing van het octrooi in 1807 zou worden opgemerkt
dat het op grond van de nieuwe wetgeving eigenlijk niet kon worden toegestaan
dat niet-medici een oncontroleerbaar, geheim medicament toedienden. Graafwijk
had echter zo'n goede reputatie dat men een oplossing zocht: de medicatie moest
voortaan worden toegediend door een bevoegde arts. 68 In 1842 was er van die reputatie weinig meer over. In een ambtelijk rapport werd geconstateerd dat Graafwijk
niet voldeed aan de nieuwe wettelijke eisen. Nog datzelfde jaar sloot de inrichting
haar deuren. 69
Volgens de bepalingen van het octrooi moest de Beverwijkse overheid in kennis
worden gesteld van de namen van de patiënten. Voor een gedwongen opname
moest ook de Amsterdamse overheid toestemming geven. Aangezien Bakkers naam
niet voorkomt in de Amsterdamse toestemmingsregisters, de 'secrete schepenen
minuut registers der geconfineerden', moet Bakker zelf gekozen hebben voor een
verblijfin 'Huize Graafwijk'. Waarom zou hij dat hebben gedaan? Er zijn voldoende aanwijzingen wat betreft de datering en de aard van de aandoening om een vermoeden te kunnen formuleren. De Amsterdamse kerkenraad maakte in 1744 vergoelijkend gewag van een geloofscrisis. Bakker was daar niet van gediend en antwoordde dat die crisis dateerde van meer dan tien jaar geleden.7 o Er moet dus
omstreeks 1733 iets met hem aan de hand zijn geweest, maar wat? Gelukkig had
Bakker heel wat vijanden die geen blad voor de mond namen. De meest veelzeggende opmerkingen waren van Maria Sas (de echtgenote van de later beroemd en
berucht geworden orangist Daniël Raap) die net als Bakker het sarcasme niet
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schuwde. Zij verweet hem dat hij zijn eigen zuster haatte, 'ik denk alleen om dat zy
u aan een Vrouw gerecommandeert heeft, met een goed oogmerk, denk alleen om u
andere Zinnebeelden in te prenten, als met de Duivel te schermen. Dog het was
Verloren Arbeid, die goede Juffrouw wist niet dat u Natuur geen Vrouwe verdragen
kan'. Maria Sas voegde daaraan toe dat zij, mocht Bakker in Beverwijk gaan wonen,
graag de behandelend geneesheer in kennis zou stellen van het medisch dossier.
Vanzelfsprekend kon Bakker ook bij haar thuis komen - een nadere kennismaking
met haar zou hem goed doen - maar gezien zijn suïcidale neigingen zou hij er verstandig aan doen die uitnodiging niet al te lang in beraad te houden)1
Dergelijke passages geven aanleiding tot interessante gedachten. Welke duivel
kan er door een vrouw worden uitgedreven? De associaties rijgen zich aaneen. Ik
ben geneigd de geloofscrisis, de seksuele geaardheid en het vrijwillige verblijfin een
verbeterhuis met elkaar in verband te brengen: Bakker zocht zijn toevlucht in een
dolhuis naar aanleiding van de sodomievervolgingen van 1730 en zijn huwelijk in
1734 laat zich verklaren als een maatschappelijk wenselijk antwoord op alle verdenkingen. En wellicht geldt voor zijn schrijverschap een vergelijkbare redenering.

Immers, de oudste teruggevonden publicatie van Bakker dateert uit 1735, dus vermoedelijk van niet al te lang na het verblijf in huize Graafwijk. Vanzelfsprekend
ontbreekt het bewijs, maar is Bakker wellicht gaan schrijven omwille van de therapeutische waarde van het schrijverschap?

De intellectuele traditie
Al deze vragen en gedachten geven de bekendste tekst van Bakker nieuwe, ongekende dimensies. Het is de venijnige mengeling van deïsme en nicodemisme die De

80dsdienst zonder bY8eloof tot een uniek document maakt, maar de dramatische
levensloop van de schrijver geeft het een extra cachet. Tegelijkertijd doet het levensverhaal van Bakker enerzijds iets af aan de glans van De 80dsdienst zonder bY8elooJ:
terwijl het anderzijds de rest van zijn oeuvre doet oplichten, want de tragiek van
Pieter Bakker is dat De80dsdienst zonder bY8eloof moet worden gelezen in samenhang
met De verlooren arbyd. In 1744 weigerde Bakker het boetekleed aan te trekken. Op de
eerste zitting van de kerkenraad formuleerde hij het zeer bondig: 'Voor myn weggaan leide ik de Regterhand op myn Weegschaal, zeggende hartig; nooit is de waarheid beter beschreven als hier in, daar blyf ik by, die zaak zal ik verdedigen.'7 2 Van
dit standpunt is hij tijdens het proces niet afgeweken. Acht jaar later sloeg hij een
deemoediger toon aan: De80dsdienst zonder bY8eloofis, afgemeten aan de uitdagende
bewoordingen van De verlooren arbyd, eigenlijk een spijtbetuiging. Wellicht was het
toch beter geweest te huilen met de wolven in het bos. In die zin was er in 1752 sprake van een breuk met het verleden.
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Voor het overige bleef Pieter Bakker zichzelE In De S0dsdienst zonder bYSeloof
schreefhij niet alleen wat hij al geruime tijd dacht, maar ook wat hij voor een deel
al had geschreven. Illustratiefis de door hem uitgegeven Pleitreeden voor DeurhofsJob
uit 1746.73 De zittingen in de zaak-Deurhoff waren vrij toegankelijk. Onder het
publiek bevond zich pieter Bakker, die ijverig aantekeningen maakte. Toen twee
bekende buurtgenoten, vader en zoon Raap hem uitdaagden het rechtbankverslag
ter beschikking te stellen, ging Bakker akkoord, maar toen in september 1745 de
Rapen deze tekst, het pleydooi, publiceerden, liet Bakker alom weten dat zij dit hadden gedaan buiten zijn medeweten.74 Bakker was boos, maar hield zich rustig tot
hij in 1746, gesterkt door het succes van zijn literaire kruistocht tegen Claus van
Laar, besloot het zo succesvolle procédé ook toe te passen op de familie Raap en een
eigen, concurrerende versie, de Pleitreeden, op de markt te brengen.7 5
Die Pleitreeden is allesbehalve een exacte weergave van het ter zitting verhandelde. Zo heeft Bakker het pleidooi van mr. Herman Noordkerk aangevuld met onder
meer een hoofdstuk over het arianisme. Daarin schrijft hij dat de geschriften van de
vroegchristelijke theoloog Arius weliswaar verloren zijn gegaan, maar dat deze
destijds ongetwijfeld betoogd had dat de apostelen in hun Evangeliën met geen
woord reppen over het christelijke dogma van de Drieëenheid. Bakker onderschreef
die mening: 'eenen God is Gods genoeg, die dit belyd en wel beleeft, is een goed
gelovig Burger, latende anderen 3 of4 Persoonen verdigten, geloven, en aanbidden,
en op den eenen God roemen, terwyl zy hem verdeelen'.7 6
Bakkers begeestering voor die onbekende ketter hing samen met zijn afkeer van
de publieke, door de overheid bevoorrechte kerk. Als het eerste slachtoffer van de
omvorming van het christendom tot staatsgodsdienst stond Arius symbool voor
het oorspronkelijke christendom dat aan de machtsaanspraken van de katholieke
kerk ten onder was gegaan. Immers, toen in het jaar 312 de Romeinse keizer
Constantijn zich tot het christendom had bekeerd, liet het gezag zich ogenblikkelijk voelen. Op een door de keizer samengeroepen concilie conformeerden de bisschoppen zich aan diens voorstel inzake de Drieëenheid en werden de afwijkende
opvattingen van Arius veroordeeld. Voor Bakker vormde dit vonnis een bevestiging
van zijn opvatting dat religie en macht onverenigbaar zijn: onder dwang van de
overheid werden de kerkelijke opvattingen vastgelegd en kregen onbijbelse noties
een officiële status.
Het thema van die onverenigbaarheid komt bij Bakker steeds weer terug. In de
Pleitreeden liet Bakker mr. Noordkerk betogen dat het geloofdat aan de macht is, de
andere gezindheden onderdrukt: 'Zeg niet, dat dit uw Regtzinnige Vaders ten
onregte leeden van de Antichristische Inquisiteurs; want wat is de Regtzinnigheit
anders, als de Praedomineerende gezindtheid? Toen zat de Roomsche regtzinnigheid op het kussen, heden zit'er de uwe op, morgen kan'er de myne op raaken; en
zoude dan telkens die regtzinnigheid het regt erven, om de onderleggende te jaa115

DE ANDERE ACHTTIENDE EEUW

gen, en te plaagen?'n En in De verlooren arbyd zinspeelde hij op de mogelijkheid dat
de Republiek het niet zou bolwerken tegen het oppermachtige Frankrijk. Mocht dit
doemscenario werkelijkheid worden, dan zouden Kulenkamp en de zijnen niet
schromen om, als minderheid onder een katholiek bewind, zich te beroepen op de
argumenten die Bakker tegen hen had gebruikt,78
Een ander thema dat Bakker na aan het hart lag, is dat van de gewetens- en persvrijheid. In de Republiek werd de religieuze pluriformiteit geaccepteerd, maar dat
was niet het ideaal dat men voor ogen had. Daarom maakte de overheid onderscheid tussen enerzijds de toelaatbare vrijheid van geweten, inclusiefde mogelijkheid om in gemeenschap met gelijkgezinden, maar achter gesloten deuren, de
eigen levensovertuiging te belijden, en anderzijds de ontoelaatbare verkondiging
van afwijkende opvattingen in de openbare ruimte. Bakker maakte dat onderscheid
niet. In 1744 plaatste de kerkenraad vraagtekens bij zijn interpretatie van de censuurwetgeving: de Staten van Holland hadden het drukken ofinvoeren van sociniaanse boeken verboden, maar de kerkenraad bespeurde bij de gedaagde enige
onvrede met deze maatregeL Durfde hij te beweren dat de overheid haar bevoegdheden had overschreden?79 Bakker schrok: een bekentenis op dit punt maakte hem
strafbaar voor de wereldlijke rechter. Het sterkte hem in zijn overtuiging dat hij de
kerkenraad niets mocht toegeven.
Toch hadden zij n ondervragers het goed gezien: de Pleitreeden bood Bakker de
gelegenheid op dit onderwerp terug te komen. Vermoedelijk had Noordkerk zich
ter zitting beperkt tot het argument dat de wetgeving uitsluitend en alleen van toepassing was op vluchtelingen die boeken invoerden ofhier lieten drukken en dat de
eigen burgers vrij en onverlet bleven. Bakker liet hem echter opmerken dat er geen
onderscheid mocht worden gemaakt tussen gewetensvrijheid en de vrijheid van
drukpers, omdat het tot het recht van het vrije geweten behoorde om niet uitdrukkelijk verboden gevoelens te verbreiden. 80 Bovendien gaf Bakker te kennen dat de
Nederlandse overheid met de wetgeving van 1653 inderdaad haar rechtsmacht had
overschreden: in de jaren dat de Socinianen vervolgd werden, leden de Nederlanders de grootste verliezen ooit tegen de Engelsen, die onder leiding van Oliver
Cromwell juist de vrijheid in kerk en staat hadden hersteld, 'zo dat Gods Zeegen op
dit Plakkaat niet daalde'.81
De geschriften van Bakker maken het mogelijk hem te plaatsen in een intellectuele traditie. Uit het oeuvre blijkt zijn belezenheid: zo merkte hij op dat de Leidse
hoogleraar Joan van den Honert beweerde dat Pontiaan van Hattem 'met Spinoza's
kalf ploegt', maar Bakker had de vier boeken van Van Hattem en de twee van
Spinoza gelezen en ontkende dat. 82 Spinoza en Van Hattem waren echter niet
Bakkers voornaamste inspiratiebron. Dat was willem Deurhoff( 1650-1717). Bakker
verwijst voortdurend naar de theologische geschriften van deze Amsterdamse col116
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lega-winkelier en de overeenkomsten zijn dan ook verbluffend. Net als Bakker
betoogde Deurhoffdat tal van leerstukken door de geleerden buiten het gezag van
de Heilige Schrift om aan de godgeleerdheid waren toegevoegd. 83 En ook Deurhoff
vond dat de 'gemoedelijke beleving' van het christendom verloren was gegaan op
het moment dat keizer Constantijn de kerk onder zijn gezag stelde. In de aanvangsfase van de Reformatie herwonnen de protestantse kerken dit oorspronkelijke
christendom, maar inmiddels waren zij weer net zo tiranniek als de katholieke kerk
tijdens de Inquisitie. 84 Er is zelfs sprake van biografische overeenkomsten, want ook
Deurhoffwas door de kerk onder censuur geplaatst en ook hij had daarvan verslag
gedaan. Bakker kende die zaak en beriep zich tijdens de kerkenraadsprocedure
voortdurend op privileges die destijds wel vergund waren aan Deurhof~ maar hem
werden onthouden. Weliswaar putte Bakker zich herhaaldelijk uit in betogen dat
hij beslist géén Deurhoviaan was, maar dan ging het steeds weer over voor zowel
tijdgenoten als voor historici nauwelijks te bevatten inhoudelijke details. In feite
stond Bakker wel degelijk in de intellectuele traditie van Deurhof[ Voor beiden was
het onvoldoende te geloven wat professionele zielzorgers voorgeschreven hadden
dat men geloven moest. Zij lieten zich leiden door het antiklerikaal getinte ideaal
van een theologisch stelsel dat geen plaats meer bood aan de in het verleden door
kwaadwillende geestelijke volksrnisleiders voor Goddelijke waarheid uitgevente
irrationele elementen die het traditionele geloofkenmerkten. 85
De vraag is ofPieter Bakker alleen stond. Zelfdacht hij van niet en hij wees de
preses van de kerkenraad op de bijval die hij dagelijks in ontvangst mocht nemen.
Bakker had naar eigen zeggen wel honderd medestanders ontmoet die zijn opvattingen onderschreven. De preses - Kulenkamp - had daar geen boodschap aan en
antwoordde met het hem typerende dédain: 'Hoe, wild gy dan die Mensjes die voor
u de Toonbank wat praaten, by de mannen van deze Eerw. Vergadering vergelyken.'86 De sympathie van die 'mensjes' heeft Bakker niet mogen baten en we zullen
wel nooit te weten komen wie die helaas voor Bakker weinig verbale medestanders
waren, maar misschien geeft het simpele feit dat Bakker, net als zijn grote voorbeeld Deurhof~ een winkelier was aanleiding tot conclusies van wijdere strekking.
Het ging nu eenmaal niet goed met de Amsterdamse economie en je mag aannemen dat de kans op sociale stijging door economische werkzaamheid kleiner was
dan die op sociale stijging door goede contacten met de overheid. Resulteerde dat in
een calculerend zwijgen, zodat alleen kleine zelfstandigen nog het lefhadden tamelijk onbevangen afwijkende meningen te verkondigen, terwijl de rest van de bevolking uit pecuniaire overwegingen het inmiddels niet meer waagde de hoge heren
tegen te spreken? Het is zomaar een gedachte en zeker geen conclusie, maar ach, is
het niet zinvoller te eindigen met een prikkelende vraag dan met een saaie (schijn-)
zekerheid?
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NOTEN

1

[Po Bakker], DeS0dsdiel15t zonder bY8e/oof. bevattende hetse/oof der deisren, Deventer, }. de Vries, 1752, 7-~· Er is ook een

alleen qua titelblad afwijkende editie: Amsterdam. G. van Hattum. 1752. In 1755 verscheen er een iets afwijkende
tweede druk.
2

De sodsdiel15t zonder ~yse/oof 9.

3 A.w., 26.
4

DeS0dsdiel15t zonder byse/oof beroosende hetse/oof der deïsten. Na het orisinee/e hand-schrift van den aurheur. vermeerder-

de. en verbeterde uitsave. Het voorwoord van 'Jonas Tauson' is gedateerd 1 augustus 1755. De Amsterdamse kerkenraad signaleerde de uitgave op 22 januari 1756. Een weck later besloot men hierover bij de burgemeesters een klacht
in te dienen. Aangezien de zaak verder niet meer vermeld wordt, mag worden aangenomen dat de burgemeesters
niet ontvankelijk waren voor het verzoek. GemeentearchiefAmsterdam (GM), arch. 376 nr. 24 fa. 216 [acta kerkenraad, 22 en 29 januari 1756]. Bij gelegenheid van de heruitgave heeft de auteur de tekst opnieuw geredigeerd. Mijn
citaten zijn ontleend aan de eerste druk uit 1752.
5 M. van Goch, De seopenbaarde S0dsdiel15t zonder

bYSe/oof. of oversodsdiel15tisheid, in tesel15tellins van zeker seschrift,

Benaamd DeS0dsdiel15t zonder bYBeloof. beroosende hetseloof der deisten, Rotterdam, R. Arrenberg, 1756. De andere reactie was het anonieme De Christe~ke S0dsdiel15t zonder bYBeloof en tesen het onBeloofverdediBd, Amsterdam, A. van der
Kroe, 1759.

6 Voor de zaak-Baroen zie 1. Jongenelen, 'Vuile boeken maken vuile handen. De vervolging van persdelicten
omstreeks 1760',)aarboek voor Nederlandse boeJ<seschiedenis 2 (1995) 77-96. De chantabiliteit van twee getuigen à charge, Johannes Hikke en Gerardus van Hattum, kwam aan het licht tijdens de sodomievervolgingen van de jaren
zestig, zie T. Jongenelen 'De waarneming als constructie. Sodomie en rechtsvervolging in Amsterdam in de achttiende eeuw', MededelinBen van de stichtins]acob Campo Weyerman 21 (1998) 33-45. Beide artikelen zijn samengevat in
'Spel rond een pamflettist of rechtspraak tussen de coulissen', in: A. de Haas (red.), Achter slot en Brendel. schrijvers in

NederlandseBevanBel15chap 1700-1800, Zutphen 2002, 113-119.
7 Herder~yke en vader!yke briif[..] rot ontdekkinBe van, en waarschouwinBe teBen deBevaar~ke dwalinSeH van die lieden, dewelke onder den naam van Hemhuthers bekend ~n, Amsterdam, A. Wor en de Erve G. onder de Linden, 1738.

8 [Po Bakker], Vertaalins van eeniBe hooBduitsche versen, uit het hemhuts sezanBboek, met eenise aanmerkinBen, z.p., 1739,3,
38-39.
9 G. Kulenkamp, De naakt ontdekte enthusiastery, Beesr-dryvery, en bedorvene mystikery der zo Benaamde hermhuthers [..]

teBen de trouwloze beschuldiBinBen van zeker naamloos Beschrift, hier achter bij sevoest (2 dIn), Amsterdam, A. Wor en Erve
G. onder de Linden, 1739-1740.
10

Bakker trok zich Kulenkamps kritiek op de VertaalinB persoonlijk aan, dus was hij de auteur. cf. [Po Bakker], De

ver/ooren arbyd, en

't

semarteld lidmaatschap, of wel des eerwaarden kerkenraads handelinB met pieter Bakker, binnen

Armteldam in 'tjaar 1744, 'Leiden, F. Vryman', 1746,52: 'Hy [Kulenkamp] beloofd, Boeksaal1739. bl. 738, gene de minste harde uytdrukking teegen de Naamlooze Schryver te gebruyken: en 239, noemd Kulenkamp hem, spottende
Lasteraar; 463 lastersieke quaadaardige; die onbeschaamd liegd 437. enz. Over deeze Vergételheid en loopjes klaag
ik niet: wat spotten met my was 't al.'
11

Bakker, 'Twee ontdekkingen', in: Bakker, De doomise roozenkral15 BevloBten van pieter Bakkers schriften [..] Meest alles

door pieter Bakker beschreven, en op verscheiden ryden en plaatzen, door hem en anderen in drukBeseven, z.p., [1746], 3-41.
12

KB, hs. 75 H 7-8. DIl [75 H 7] bevat het manuscript van de 'Twee ontdekkingen'; dl2 [75 H 8] bevat de ongepu-

bliceerde stukken.
13 Op 24 juni 1739 was het Bakker te langen leste gelukt binnen te dringen bij een Hernhutse oefening in

Amsterdam. Daarvan deed hij verslag in de 'derde ontdekking', KB, hs. 75 H 8, 25-31. Het laatste bezoek aan
's-Heerendijk is beschreven in de 'Vierde ontdekking. 19 Juli 1739', in: KB, hs. 75 H 8, 32-40.
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14 GAA, arch. 376 nr.

21,

fo. 219 [acta kerkenraad, 18 juni 1739].

15 A.W., fo. 220-221 [acta kerkenraad, 25 juni 1739] Kulenkamp beweerde dat de burgemeesters bereid waren de

gewraakte tekst te verbieden, maar dat hij het aanbod had afgeslagen omdat zij inmiddels al wijd en zijd bekend
was. G. Kulenkamp, De naakt ontdekte enthusiastery, dl II, 481-482. Kulenkamp presenteerde het eerste deel in de kerkenraadsvergadering van 6 augustus 1739· Het tweede deel werd geapprobeerd op 25 februari 1740 en door
Kulenkamp aangeboden aan de vergadering van 17 maart 1740. GAA, arch. 376 nr.

21,

fo. 260 en fo. 265 [acta kerken-

raad, 25 februari en 17 maart 1740].
16 Bakker, 'De ziel oCt slot van alles', 2e t.m. 4e stelling, in: KB, hs. 75 H 8,42. Cf. de 14e stelling: 'de H: Schrift is ons

Christenen tot Regel, niet des Paus of Gemijntens Uijtlegging, en Waarom niet alle geloofstukken klaarder en
naauwer daar in bepaald worden, moet men den H: Geest (niet mij) vragen'. A.w., 42VO.
17 A.w., 41VO. Deze passage is later opgenomen in Bakker, De wee8schaal,

21

(zie n. 23).

18 A.w., 57.
19 A.w., 45.
20

Bakker, Eeni8e vra8en, Amsterdam, H. van Bos, 1744. De tekst is als 'Den vrager beantwoord en gevraagd' ook

opgenomen in De doomi8e roozenkrans.
21

N. Hartman, 'Enige vragen, gelegt ter beoordeeling ende ter beantwoording in de schoot van Neerlands Kerk',

in: Maanderykse uittreksels, ofboekzaal der 8eleerde waerelt 58 (april 1744) 462-464.
22

N. Hartman, 'Bekentmaaking', in: Maanderykse uittreksels, ofboekzaal der 8eleerde waerelt 58 (mei 1744), 567-569.

Hartman beweerde dat hij een manuscript van Bakker had gezien dat getiteld was 'Pieter Bakker tegen het Boek,
de Naakt ontdekte Enthusiasterye ende Geestdryverye der zogenaamde Herrnhutters', maar dat Bakker dit niet
durfde uit te geven.
23 [Po Bakker], De wee8schaal der 8ese8dens, van den eerwaarden heer Nikolaas Hartman,Jakob Sluyter, en van veel vertelders.

Met de roskam voor dwaal8eesten, en twee wys8eeren. Benevens de beoordeelin8 der tien vermaarde vraa8en, Amsterdam,
H. van Bos, [1744].
24 [Po Bakker],

De weesschaal, 20.

25 GAA, arch. 376 nr. 22, fo. 187-196 [acta kerkenraad, 13 augustus-29 oktober 1744].
26 Opmerkelijk is dat Bakker niet bang was voor de sancties van de kerkenraad, maar dat hij zich voortdurend zor-

gen maakte over eventuele klachten van de kerkenraad bij de burgemeesters. [Po Bakker], De verlooren arbyd, 96-98.
27 GAA, arch. 376, fo. 196 [acta kerkenraad, 29 oktober 1744].
28 Zevensedenkwaarde samenspraaken in 't Middelburser schip

[..] Nu 't eerst in samenspraakseschikt, vermeerderd, verbeterd,

en in drukseseeven, door den eenvaarde heerJoannes GuiUelmus Informaror, 'Middelburg, K. Jakobsz.', 1745.
29 De christen-van8st,

berymd door pieter Bakker in den verlooren arbyd. 'Leiden, F. Vryman', [1746].

30 [Po Bakker], De christen vansers ontdekt, Amsterdam, H. van Bos, 1746,6.

31 J.W. Claus van Laar, pieter Bakker ontmaskerd, Amsterdam 1746. [Knuttel 17553] 157, 188. cf. de roofdruk Knuttel

17554,87 en 104·
32 [Po Bakker], Hetjudas loon, voor verraderJohan wilhem claus van Laar, betaald voor 0'n schryven van 'tsrootste deel der

zeven8edenkwaardise samenspraaken, 'Middelburg, K. Jakobsz.', 1746 [= Amsterdam, R. Brouwer, 1746].
33 [Po Bakker], De stink-roosen by-eensebonden van pieter Bakkers te8en-schriften, bestaande vol8ens de ryd-order der uyt8aa-

ven, Harderwijk, J. Wigmans [1746],26. Voor de verwikkelingen met Claus van Laar zie T. Jongenelen, 'De volmaakte Hollandse broodschrijver Jan willem Claus van Laar', Mededelin8en van de stichtin8Jacob Campo Wryerman 24 (2001)
104-117 en T. Jongenelen, 'Jan willem Claus van Laar. Een onverbeterlijk sjoemelaar', in: A. de Haas (red.), Achter slot

en8rendel, 113-119.
34 GAA, arch. 337 nr. 160, fo. 302-308 [Watergraafsmeer, transporten, 1 mei 1747]. Bakker betaalde zevenduizend gulden voor zijn hofstede. Overigens breidde Bakker in februari 1749 zijn bezit uit door de aankoop van nog twee
kavels. GAA, arch. 337 nr. 160, fo. 37°-371 [Watergraafsmeer, transporten, 14 februari 1749].
35 GAA, arch. 5°62, nr. 121 [kwijtschelding, 3 mei 1747]. Bakker verkocht zijn winkelpand voor 725° gulden.
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36 A.B.E.H., 'Opdracht Aan den wel Eerwaarden Heere Gerardus Kulenkamp', in: [Po Bakker], Lied der liifde door

Jacobus Tyken, aan Mar8aretha Klump; tDe8ezon8en. Aan den wel eenvaarden heere Gerardus Kulenkamp, oP8edra8en,
'Schiedam, voor Jacobus zonder zorg in de wankelbare kantsel', 1755.
37 'Voorbericht van den autheur' en A.B.E.H., 'Opdracht aan den wel eerwaarden heere Gerardus Kulenkamp', in:

[Po Bakker], Lied der liifde.
38 KB, hs. 71 A 12 Uan de Boer, 'Chronologische Historie', dl 5], 8 november 1757.

39 Op 3 juli 1759 maande Joannes Burmannus, de koper van dertien morgen weiland om en nabij de hofstede
Bakkers Paradijs, de pachtboer Dirk Janze Kroese om de bepalingen van het huurcontract met de vorige eigenaar,
Pieter Bakker, stipt na te leven. GAA, arch. 337 nr. 51 [Watergraafsmeer, bodeboek 1749-1759, ongepagineerd].
40 GAA, arch. 337 nr. 161, fo. 505-506 [Watergraafsmeer, transporten, 3 september 1759].
41 Fr. Beijerinck en M.G. de Boer (red.), Het da8boek vanJacob Bicker Ra0e. Merkwaardi8e notities over het da8e1ijks leven

in de jaren 1732-1172 (2 e druk; Amsterdam z.j.), 258. De zelfmoord wordt ook vermeld in een Samenspraak tusschen den

8ereformeerdenJustus Vroom!iq; en den remonstranr christiaan Re8t-uit, Utrecht, W. Langerak, 1769,8. De schrijver hekelde het banvonnis over 'eenen door Sodomiten en Schelmen valschelyk beschuldigden Mensche, dien men voor den
Schryver van Godsdienst zonder Bygeloof, zogt te doen doorgaan, welks Maker zich zelven in Kleefsland verdronken, maar welks voornaamsten Verspreider men met eene goede somme Gelds, uit 's Lands Comptoir, begiftigd
heeft; met welk loon der Ongerechtigheid dees zich naar't bekende Voorland der Guiten begeven en 'er zyn Graf
gevonden heeft.' De auteur laat zich raden: nadat Baroen in 1766 in vrijheid gesteld was, zou hij de hem opgelegde
verbanning uit Holland, zeeland en Utrecht niet al te strikt naleven, want de rest van zijn leven woonde hij tamelijk onbekommerd in Maarssen - dus in het hem verboden gewest Utrecht - waar hij eind 1779 overleed. Met de
'voornaamsten verspreider' doelde Baroen ongetwijfeld op boekverkoper Van Hattum.
42 In januari 1759 verkocht Bakker dertien morgen grond aan zijn buurman Joannes Burmannus. Hiervoor ontving hij een lijfrente van 820 gulden per jaar. GAA, arch. 337 nr. 161, fo. 472-473 [Watergraafsmeer, transporten,
8 januari 1759].
43 In november 1754 had Bakker twee kavels verkocht aan het echtpaar Cornelis Aerssen vollevelden en

Willemyntje Pieters. Zij betaalden hiervoor een lijfrente van 820 gulden per jaar. GAA, arch. 337 nr. 161, fo. 263
[Watergraafsmeer, transporten, 4 november 1754]. Bakkers gemachtigden Hunnink en Lejaij moesten het echtpaar
manen. GAA, arch. 337 nr. 52, fo. 2-3vo [Watergraafsmeer, bodeboek, 30 augustus en 1 september 1759].
44 Nationaal Archief(NA), arch. 3.03.01.01 nr. 5475.25 [Hof van Holland, dossier Jacob Baroen].
45 NA, arch. 3.03.01.01 nr. 313 [Hof van Holland, resolutieboek, 27 maart 1759]·
46 W.c. Knuttel, Verboden

boeken, Den Haag 1914, nr. 154: verboden te Amsterdam op 26 augustus 1760. In mijn Van

smaad tot er8er. Amsterdamse boekverboden 1747-1794, Amsterdam 1998, nr. 76 wordt de verboden titel ten onrechte
omschreven als De chrÏ5teryke8odsdienst zonder bY8e1oof
47 Aangetroffen in het pamflet

t'Samen-spraeck, voor-8estelt van vier Persoonen: Twee Hollanders, pieter en Klaes. Een

Fransman. Een Bovenlander (1672).
48 Bakker, Hetjudas loon, voor verrader Wilhem claus van Laar, 12-13, noemt Tauson als zijn buurman.
49 M. Wielema, 'Pieter Bakker', in: W. van Bunge e.a. (red.), The

Dietionary ofsevenreenrh and ei8hteenrh-century Dutch

philosophers, Bristo12003, 42.
50 [Po Bakker], De ver!ooren arbyd, 30. Het Utrechts Archief, arch. 34-1 nr. 532, acte 150 [notaris Rijk Kasteleijn junior

te Breukelen, 17 juli 1748]. Tijdgenoten maakten geen onderscheid tussen de Diemer- en Watergraafsmeer.
51 GAA, T 575 blz. 323 [kerkelijke ondertrouw van Pieter Bakker en Neeltje Crauwel, 14 januari 1734].

52 In 1723, toen zijn zuster Maria in het huwelijk trad, lieten beiden een testament opmaken. cf. het testament van
Maria Bakker. het mutueel testament van Maria Bakker en Jan Hunnink, echtelieden, en het testament van Pieter
Bakker, in GAA, NA 7903 nrs. 42, 62 en 65 [notaris Theodorus Brooks, 15 maart, 28 en 29 april 1723].
53 GAA, NA 9244 nr. 183 [notaris Jan Ardinois, 2 april 1756].
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S4 Een aanwijzing van zijn gegoedheid is dat hij in 1742 de huur van zijn winkel op de Nieuwmarkt opzegde en een

nabijgelegen pand kocht. Het huurpand werd door hem bij zijn bezoek aan de Hernhutters aangeduid als het vijfde huis van de Barndesteeg. Bakker, 'Twee ontdekkingen', in: De doomise roozenkrans, 8. Op 19 maart 1742 verwierf
hij op een veiling voor 7100 gulden het derde huis ten noorden van de Barndesteeg. GM, arch. 5062 nr. 116 [kwijtschelding, 19 april 1742].
SS GM, NA 7903 nr. 65 [notaris Theodorus Brooks, 29 april 1723]. Bakker begunstigde twee vrienden met zijn bibli-

otheek.
S6 J.W. claus van Laar, pieter Bakker ontmaskerd,

110.

)] Mensel-poë~van Mr, Laurens Bake, heere van Wulverhorst, ed. L. van Broek. Amsterdam, P. Visser en J. Hartig, 1737.
S8 M. Sas, 'Dissertje, voor Bakker morssig opgedist', in [P, Bakker], De stink-roosen, 24-

S9 Dichtkundis praal-tooneel van Neerlands wonderen, dl VI (1754), 122. Christina de Haan moet omstreeks 1743 in

Rotterdam een kind van Raap hebben gekregen, maar in de Rotterdamse doopboeken komt zij niet voor onder haar
ware naam. Het ontfutseld boek zal wel refereren aan het rechtbankverslag in de zaak Van de velden-Petersen.
60 GM, arch. 376 nr. 22, fo. 255 [acta van de kerkenraad, 16 december 1745]. Het citaat in Bakker, Zevensedenkwaarde

samenspraaken, 115. Op 25 januari 1746 werd de boekverkoper Reynier van Ditmar veroordeeld tot driehonderd gulden boete wegens de verkoop op 3 december 1745 van het faamrovende geschrift De onkuyse srijsaard, waaronder
zijn naam als drukker stond. GM, arch. 5061 nr. 174 [rechterlijk archief, schoutenrol, 25 januari 1746]. Het pamflet
is helaas niet teruggevonden.
61 De Amsterdamse courant van 3 en 6 oktober 1744 bevat een advertentie van A. Olofsen voor J.G. Kals, 'Briefaan de

H.E. Synodus des Vorst. Gelre, en Graefschap Zutphen ,.. waer by gevoegd is Bakker zyn verzogte Antwoord en
Veroordeling, van wien aenstaende Maendag als een Afbeelder der Portraitten uyt zyn voorige verbeeteringsgemak te Beverwyk, iets het ligt zal zien.' De briefkost een zesthalf, de Afbeelding 2 st.
62 J.W. Claus van Laar, PieterBakkeronrmaskerd,

110.

63 A.w., 158.
64 J.G. Kals, 'Aanhangsel agter zyn kort berigt van den leeraar der hervormde tegen Bakker', in [Po Bakker], De stink-

roosen, 20.
6S Advies van de Medische faculteit van de Universiteit van Leiden aan het Hof van Holland, 1722, in KB, hs. 129 J

14 [collectie A. de Hinojosa, dl 30].
66 Inderdaad was de behandeling kostbaar, zie het verzoek van Sophia van Til aan de magistraat van Ouder-Amstel

tot toestemming voor overbrenging van haar man van het verbeterhuis in Beverwijk naar het goedkopere pesthuis
te Amsterdam. RijksarchiefNoord-Holland, arch. 184 nr. 2511, fo. 53vo-54 [Oud-rechterlijk ArchiefOuder-Amstel,
rekwesten en appointementen,juli 1742].
67 Jacob GooI van Bosvelt, baljuw van Blois, aan het Hof van Holland, 1722, in KB, hs. 129 J 14 [collectie A. de

Hinojosa, dl 30].
68 NA, arch. 3.02.06 nr. 233 [Departementaal Bestuur van Holland, octrooien, 28 mei 1807].

69 cf. de rapporten uit 1842 in J.H. Schuurmans Stekhoven, Ontwikkelins van het krankzinnisenwezen in Nederland
1813-1914, 's-Gravenhage 1922,28,55-56. Volgens c.J. Feith & J.L.c. Schroeder van der Kolk, Geschiedkundis overzist,

,s-Gravenhage 1848,40, werd Graafwijk in 1842 gesloten.
70 [Po Bakker], De verlooren arbyd, 8-9.

71 M. Sas, 'Dissertje, voor Bakker morssig opgedist', in [Po Bakker], De stink-roosen, 26. Overigens was het huwelijk

van Pieter Bakker misschien niet zo slecht als Maria Sas insinueerde, want na het overlijden van zijn echtgenote,
in november 1736, onderhield Pieter Bakker nog jarenlang hartelijke betrekkingen met zijn schoonmoeder. Cf. de
in n. 50 genoemde acte van notaris Kasteleijn te Breukelen.
72 [Po Bakker], De Verlooren Arbyd, 5.
73 [Po Bakker], Pleitreeden voor Deurhoft Job, saake!yk dus uytsesproken, in het replieck door den heer advocaat Hermanus
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Noordkerk [..] Vermeerderd met rwe uyrwydin8en over de Arrianery en de Eerst8eboome, benevens het vonnis, en 't verdra8 tot
afdoenin8 der saak, met andere verschikkin8en en byvoe8sels, door den toehoorder, en in drukBever 0'sbranr Ner8ens. Hebbende
de eerste druk beschaafd, en meest8evol8d in den nveeden druk, met verbéterin8 van welJoo Fouten. Na de Harlinger druk,
van Folkert van der plaats 1746, Harderwijk, J. Wigrnans, 1746.
74

[Po Bakker], plrydooi over Deurhoft Job, ter wederle88in8 over8ezonden [1745]. De ontstaansgeschiedenis is niet geheel

duidelijk. Maria Sas beweerde later dar zij Bakker drie rijksdaalders had betaald voor het afschrijven van het proces. M. Sas, 'Dissertje, voor Bakker Morssig opgedist', in [Po Bakker], De stink-roosen, 25. En al in mei 1743 deed het
gerucht de ronde dat Bakker Noordkerks pleidooi zou laten drukken en dat hij daarbij hulp had van vader en zoon
Raap. P. Bakker, De ver/ooren arbyd, 84. Bakker zelfschreefdat vader Abraham Raap hem in september 1743 een kopie
van zijn aantekeningen ontfutselde om Bakkers verslag te kunnen vergelijken met dat van zijn zoon Daniël.

[Po Bakker], aantekening in hs. achter het UBL-exemplaar van het plrydooi.
75 De Pleitreeden is de door Bakker verbeterde versie van het plrydooi: C. Kwanten, Herman Noordkerk (1702-1771). Een

onderzoeksversla8 (saiptie UvA, Historische Letterkunde, 1985), 100 vond een exemplaar van het plrydooi [UBL: 999
E 7] met (in het hs. van Bakker) de correcties die zijn opgenomen in de Pleitreeden. De Pleitreeden dateert uit de tweede helft van 1746, zie de briefaan Claus van Laar van 1juli 1746 en de vermelding op p. 47 van het vertrek van Claus
naar Curaçao.
76

[Po Bakker], Pleitreeden, 15-16.

nA.W·,34·
78

[Po Bakker], De ver/ooren arbyd, 100.

79 A.w., 43·

80

[Po Bakker], Pleitreeden, 36.

81 A.w., 12.

82 Pieter Bakker, 'De ziel of't slot van alles', in: KB, hs. 75 H 8,49. Overigens was Bakker niet alleen beïnvloed door

gedrukte geschriften. Zo had hij naar eigen zeggen de hattemist Hendrik Woutelaars 'zeer onsmakelyk' horen oefenen. [Po Bakker], Hetjudas loon, 31.
83 W. Deurhoff, Gelooft-onderzoek van den eenv: kerken-raad van Amsteldam, Amsterdam, J. ten Hoorn, 1695.

84 A.w., met name de 'voor-reeden'.
85 Voor Deurhoffzie A.c. Fix, 'Willem Deurhoff( 1650-1717): merchant and philosopher', Geschiedenis van de w0sbe8eer-

te in Nederland 1 (1990) 153-164. Over de aanhang is weinig bekend. cE M.R. Wielema, 'Tussen rede en rechtzinnigheid:
het wankelmoedig Deurhovisme van enkele Delftse gereformeerden (1738-1740)', Holland 25 (1993) 24-25.

86 Het citaat van Kulenkamp in [Po Bakker], De ver/ooren arbyd, 37.
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BIJZONDERE BRIEVEN AAN 'WELEERWAARDE'
Over De aristocraat en de bur8er (1785) en

De8ewapende bur8ercorpsen en de antipatriottische8eest!yken (1785)
van Gerrit Paape
PETER ALTENA

Zoals de meeste waarachtige schrijvers sprak ook Gerrit Paape vrijwel voortdurend
over zichzelE In 1792 publiceerde hij zijn Mijne vrolijke wijs8eerte in mijne ballin8schap,
waarin hij over zijn leven tot dan toe schreeEl Enkele jaren later liet hij een
Republikeinsch speelreisje in twee delen het licht zien en daarin volgde hij voor de
geïnteresseerde lezer zijn leven van de voorbije maanden op de voet. 2 Na zijn terugkeer uit ballingschap bleefPaape over zichzelfschrijven, soms in het raam van de
geschiedenis van het Bataafse patriottisme, soms in de coulissen bij de satirische
beschrijving van het leven van een hedendaags aristocraat, soms in vermomming.3
Of Gerrit Paape in de jaren 1775-1787, de periode waarin hij zich ontwikkelde
van vroom genootschapsdichter tot t enthousiastisch' en landelijk bekend patriot,
ook het eigen leven beschreefen zijn eigen lotgevallen beschouwde, is onduidelijk.
Terwijl er over het werk dat Gerrit Paape na 1787 publiceerde veel geschreven is - en
liefst zeven van zijn na 1787 verschenen werken in de voorbije decennia opnieuw
uitgegeven zijn -, zijn Paape's jaren en werken van vóór 1787 nauwelijks voorwerp
van studie geweest.
Op die regel bestaan enkele uitzonderingen. Zo is er een informatiefhoofdstuk
over Paape in Wijbenga's verhalende geschiedenis van Delft.4 Verder kan worden
gewezen op een artikel van Jacques Baartmans over het Echt verhaal en een door
Anne de Vries bezorgde editie van een aantal kindergedichtjes van Gerrit Paape en
zijn echtgenote Maria van Schie. 5 In de boeken die Stephan Klein en Marleen de
Vries schreven over respectievelijk het patriotse republicanisme en de vaderlandse
dichtgenootschappen komt Paape meer dan eens voor, soms zelfs als kroongetuige,
maar tot een beschrijving of analyse van de ontwikkeling van Paape leidden deze
optredens niet. 6
Een belangrijke uitzondering wordt verder geboden door Gerrit Paape zeIE In
zijn Onverbloemde8eschiedenis van het Bataaftch patriottismus (1798) schetst hij met de
geschiedenis van het patriottisme, dat hij een aanvang laat nemen in 1782 en
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besluiten in 1798, ook de geschiedenis van zijn eigen patriottisme. Al eerder had hij
met Mijne vrolijke wijsseerte in mijne ballinsschap zijn levensgang beschreven. Beide
werken hebben als bron hun betekenis - niet ten onrechte worden zij bij herhaling
geciteerd, al was het maar omdat Paape het beter dan wie ook formuleren kon -,
maar zij hebben ook hun beperkingen. De Onverbloemde Se5chiedenis opent de
beschrijving op een moment dat elders het patriottisme al in hevigheid losgebarsten is en het is al te Delfts en al te apologetisch van karakter om veel meer te zijn
dan het is. Ook als bron voor de kennis van de ontwikkeling van Paape, van kerkuiltje tot stokebrand, is dit werk slechts beperkt bruikbaar: het apologetisch karakter
van deze geschiedschrijving wreekt zich hier, daarnaast blijft de ontwikkeling van
Paape tot 1782 uiteraard buiten beeld. In dat opzicht is Mijne vrolijke wijsseerte veel
bruikbaarder: daar begint de schrijver zijn leven met zijn geboorte in 1752 en houdt
hij halt in 1792. ofschoon Paape in zijn autobiografie belooft dat hij ter voorkoming
van ergernis zijn patriottisme niet zal beschrijven, smokkelt hij zoveel politiek in
zijn levensbeschrijving, dat een redelijk zicht geboden wordt op zijn ontwikkeling
tot patriot.
Het beeld van zijn ontwikkeling, dat Paape in beide werken zoveel later laat
oprijzen, wordt hier geplaatst naast het beeld van zijn denken, zoals dat tot uitdrukking komt in twee van zijn teksten uit 1785: De aristocraat en de burser en De

sewapende bursercorpsen en de antipatriottische seestryken, in verscheiden brieven aan een
vaderlandsch predikant) Desewapende bursercorpsen, dat op de titelpagina het jaar 1786
draagt, is blijkens een advertentie al eind december 1785 verschenen en als een
tVervolg' van De aristocraat en de burser gepresenteerd. 8
Beide teksten zijn dus in de advertentie met elkaar verbonden, maar ook in de
presentatie vertonen zij grote gelijkenis. Ze zijn beide uitgegeven in Rotterdam, De
aristocraat en de burser bij Jan Krap en Desewapende bursercorpsen bij Jan Krap en Jan
de Leeuw. De titelpagina's hebben een identiek vignet, dat getuigt van weerbare
liefde voor de vrijheid. Beide werken bestaan uit brieven, gericht tot een
tWeleerwaarde Zeer Geleerde Heer'. De briefschrijver, in wie weinigen de trekken
van Paape miskenden, stelde zich niet voor, maar dateerde de brieven in De aristocraat en de burser en de laatste briefin Desewapende bursercorpsen weL In het opmerkelijke tNaschrift' bij De aristocraat en de burser verried de correspondent zijn Delftse
identiteit Cons Delftsch Genootschap'), in De 8ewapende bursercorpsen kwam dat op
wel meer plaatsen en zeker ook in de ondertekening van de laatste briefCDelft 22.
December 1785') tot uitdrukking. De verbondenheid van beide teksten was voor
enkele lezers (of boekverkopers) aanleiding om ze bij elkaar in te binden: in de
Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen en in de collectie van Tresoar
Leeuwarden maken ze deel uit van een convoluut, waarvan behalve de twee hier
genoemde teksten ook nog deel uitmaakt De taal van Hollands souverain, ofde vaderlandsche bededas, een door De Leeuwen Krap uitgegeven tekst van Paape. 9
12 5

In Mijne vrolijke wijsseerte in mijne ballinsschap, dertien brieven aan zijn vriend Jan,
probeert Paape met een zekere vrolijkheid de breuk, die de patriotse nederlaag van
1787 voor hem betekende, te relativeren. Het boek verscheen in 1792 in Dordrecht,
bij het uitgeefduo Krap en De Leeuw, dat het na 1787 verstandig had geoordeeld
Rotterdam te verlaten. Voor de lezers in het vaderland dat hem verbannen had,
schetste Paape zijn leven als een leven zonder één dramatische breuk, maar met een
aantal breukjes.
Zo ontstaat een beeld van geleidelijkheid. In dat geleidelijke leven betekent de
kennismaking met de oude dichter Roeland van Schie, dominee Joännes van Spaan
en met de doopsgezinde leraar Wybo Fijnje veel voor de jonge Paape. Het leven van
zijn vader had hem ogenschijnlijk veroordeeld tot een leven als plateelschilder in de
fabriek, tot een leven in anonimiteit ook. Zijn leeslust en daaropvolgende ijver in
het schrijven zorgen ervoor dat hij opgemerkt wordt en opgeheven wordt 'uit het
Niet':l0 het is allereerst zijn latere schoonvader Van Schie die hem in de poëzie aanmoedigt, in de tweede plaats is het de Haagse dominee Van Spaan die de jonge
Delftenaar in 1775 uitnodigt om als 'Aankweekeling' toe te treden tot het dichtgenootschap Kunstliifde spaartseen vlijt, de Haagse Helicon. Op dat moment lijkt het
slechts te stormen en te onweren in het hoofd van de Delftse plateelschilder, om
hem heen heerst een opvallende rust: het werk gaat voort, de nijverheid kwijnt
voort, alleen de Amerikaanse oorlog zorgt voor rimpeling op de voorhoofden van
regenten.
Schijn bedriegt hier gemakkelijk. In zijn autobiografie meldt Paape dat in de
jaren dat hij buiten zijn kring trad en tot de poëzie geroepen werd, een conflict een
einde maakte aan zijn loopbaan in de plateelfabriek. In een twist tussen zijn
'Medeambagtsgezellen en hunne Meesters' koos hij naar eigen zeggen de zijde van
de 'onderdrukte partij', waarmee hij zich zo gehaat maakte dat hij het 'ambagt' zo
omstreeks 1779 vaarwel moest zeggen. u In dat jaar ook nam hij afscheid van
Kunstliefde en werd hij ernstig ziek. Plotseling zonder broodwinning, maar nog
steeds met dichterlijke ambitie, rommelde hij zich een inkomen bijeen: als waaierschilder, als silhouëttist. Aan die onzekerheid kwam dankzij de steun van Delftse
vrienden, 'voornaarne, aanzienlijke en schatrijke lieden' een einde: aan hun bemiddeling dankte hij een bescheiden post als bediende van de plaatselijke Kamer van
Charitaaten. Op 2 mei 1781 werd hij als zodanig benoemd en een maand later ging
de aanstelling in. Veelzeggend is het dat Paape in zijn autobiografie meldt dat deze
gunst zijn 'dichterlijke trotschheid' tot zwijgen bracht. Over zijn 'Weldoenders'
schrijft Paape later vol erkentelijkheid: zij zijn altijd meer geweest dan schatrijke
vrienden. Zijn 'trotschheid' wilde niet geheel zwijgen, want hij voegde aan de
woorden van waardering toe dat hij zijn 'Weldoenders' intussen in rang geëvenaard
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had. Dat was, zei hij, dan ook de reden waarom hij de termijn van vijfjaar niet uitdiende. Al in oktober 1785 vroeg en kreeg hij ontslag als bediende.
De periode dat hij bij de Kamer van Charitaaten werkte, was naar zijn eigen zeggen vooral van belang omdat hij er 'aanmerklijk in menschenkennis won': hij leerde er het 'Gemeen' kennen en wekelijks had hij naar eigen zeggen 'eene openhartige verkeering met omtrent zeventien à agttienhonderd arme menschen, zo groot
als klein'. Paape zag en hoorde van de 'doodlijke armoede' in Delft. l2
Over het 'Patriottismus' schrijft hij in zijn autobiografie dat het 'toen ter baan'
kwam: een preciezer datering biedt hij niet. Tot dat 'Patriottismus' werd hij aangezet 'door een mijner toenmaals vertrouwdste Vrienden, die thans het meeste tot
mijn bannissement heeft toegebragt'. De identiteit van de vriend die hem ertoe
bracht om voor het patriottisme te kiezen, onthult Paape hier niet. Met volstrekte
zekerheid is de naam van die vertrouwde vriend niet te geven, maar goede kans
maakt Canzius Onderdewijngaert, de Delftse notaris die met Paape en enkele anderen een klein Delfts dichtgenootschap vormde, Tot nut van elkander. 13 Van dat
genootschap is niet veel bewaard gebleven, maar een handgeschreven bundel van
Onderdewijngaert bevat gedichten voor Tot nut van elkander met een vechtlustig
anti-Brits karakter.
Over het vroege patriottisme, het patriottisme dat in de loop van de Vierde
Engelse Oorlog het hoofd opstak en zich vooral richtte tegen de ronde raadgever
van de prins, de hertog van Brunswijk, en de anglomanie zoals die in kringen rond
de prins gecultiveerd werd, zwijgt Paape in zijn autobiografie.

Onverbloemde teru8blik van Paape als historicus (1798]
In de Onverbloemde seschiedenis van het Bataafsch patriottismus van desze!fS besin tot op
den 12 Junij 1798 toe, dat in augustus 1798 in Delft bij M. Roelofswaart verscheen,
begint de geschiedenis van het patriottisme volgens de titelpagina bij 'deszelfs
begin'. Maar dat begin blijkt vooral het begin van het patriottisme van Paape te
zijn. Op de eerste bladzijde belooft de schrijver dat hij de geschiedenis laat reiken
'tot op de aanneeming der constitutie', terwijl de titelpagina het einde laat samenvallen met de restauratieve staatsgreep, die de radicale geestverwanten van Paape
van hun machtsposities beroofde.
De Onverbloemdeseschiedenis bestaat net als Mijne vrolijke wijsseerte uit brieven. In
de autobiografie richtte Paape zich in dertien brieven tot zijn vriend Jan, in de
Onverbloemde seschiedenis schrijft hij zijn vriendin Lucine er liefst 47. Van de in
romans in brieven bekende procédés en complicaties maakt Paape in beide werken
geen gebruik: de briefwisseling wordt nergens een briefwisseling, alleen de brieven
van een moeiteloos met Paape te vereenzelvigen ik-figuur aan een correspondent
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worden gepresenteerd en de corrrespondent beperkt zich tot voorzichtig vragen en
voorzichtig commentaar, waarop door de ik-figuur dan gereageerd wordt. Noch Jan
noch Lucine krijgt een duidelijk gezicht ofeen herkenbare levensgeschiedenis: speculaties over hun identiteit lijken mij kansloos.
Van de montere goedgemutstheid van de 'vrolijke wijsgeer' is in de Onverbloemde 8eschiedenis niet veel meer over. De historicus, waar Paape zich nu voor uitgeeft,
is verbitterd, hij weet niet ofhij moet •schreïen oflachen'. In de laatste brie( die van
acht dagen na de tweede staatsgreep dateert, verklaart hij dat zijn patriotse winsten verliesrekening er 'zeer slegt!!' bij staat.
In de tweede brief in de Onverbloemde 8eschiedenis bepaalt Paape het begin: 'Al
vroeg, omstreeks het Jaar 1782, begon ik mij een bepaald denkbeeld van het woord
Patriottismus te formeeren.\4 Dat begin ligt in het midden van de Vierde Engelse
Oorlog en valt ruim een jaar na Aan het volk van Nederland. Al in 1778 was er een
goedlopende handel in patriottische propaganda. Zo heel vroeg was 1782 dus niet.
In zijn tweede brief maakt Paape vooral werk van de beschrijving van zijn 'stelzel'
van patriottisch denken:
'Het Patriottismus bestaat hierin; dat men zelve zyne Maatschaplijke pligt
betragt, en anderen dezelve leert en doet betragten! - Maatschaplijke pligt
is alle mooglijke bevordering, niet slegts van zijn eigen; maar ook van het
algemeen geluk. Deeze pligt vooränderstelt de onäntbeerlijke kundigheid,
om te weeten, waar in het Maatschaplijk geluk geleegen is, en door wat
middelen het zelve best en gemaklijk verkreegen word.\s
Niet het proza dat de lezer onmiddellijk in vuur en vlam zet. Noties als plicht, altruïsme, volksgeluk en kundigheid ogen vooral moralistisch en weinig politiek.
Maar het zijn juist deze ethische begrippen die in de loop van de onverbloemde8eschiedenis gepolitiseerd raken, bijvoorbeeld waar deze begrippen in hun toepassing
blijken te botsen met de denkbeelden van sommige rechtzinnige geestelijken en
met de overgeërfde staatkundige opvattingen van 'aristocratische' regenten. Het
waren in eerste instantie aristocraten - in de Onverbloemde 8eschiedenis veelal als
'Grooten' gesmaad - die genootschappen, burgerlijke gezelschappen vormden, die
slechts tot doel hadden om 'Oranje en zijn Aanhang den voet te ligten'.16
Het eerste jaartal dat Paape in zijn geschiedschrijving na 1782 noemt, is 1785: in
het begin van dat jaar had er in Utrecht een 'Nationaale Burgervergadering' plaats,
waar 'de Gecommitteerden van een aanzienlijk Hollands Wapengenootschap verscheenen'. Vermoedelij k ging het hier om de vertegenwoordigers van het Delfts
genootschap. Deze gecommitteerden deden hun committenten verslag en dat verslag werd blijkens een voetnoot gepubliceerd 'in de Hollandsche Historische
Courant; te Delft uitgegeeven door den Burger Wijbo Fijnje; van den 17 Februarij
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1785: werwaards wij den naauwkeurigen Lezer heenwijzen'.17 Begin februari 1785

was de toon van de gecommitteerden niet meer die van de door 'Grooten' gedomineerde gezelschappen: er klonk plots de opgewonden toon van het ontdekte complot. Tot dan toe, zo heette het, was de aanval van de genootschappen erop gericht
om 'den willekeurigen troon, beneffens den alleenheerschenden Vorst uit ons
midden te weeren!' Maar steeds duidelijker was het dat daar in kringen van genootschappen geen genoegen mee genomen werd:
Eenhoofdig gezag is naauwlijks den pas afgesneeden, ofmen poogt ons
daarbij te doen stil staan en berusten. - De voorvegter, de Aristocraat keert
zig heden tegen ons, om dat wij hem zo min als den Graafkunnen dulden,
en om dat hij, met de besnoeijing van het onwettig gezag van eénen, de
vermeerdering van het zij ne alleen bedoelde.'18
Ot

In de negende briefblijken de 'burger wapencorpsen' het instrument bij uitstek om
het op lokaal niveau op te nemen tegen Oranje, de Aristocraten en 'het muitzugtig
gemeen'. Deze corpsen waren in de weergave van Paape verkapte scholen: de leden
leerden er door onderwijs en ondervinding hun vijanden kennen. De spreuken, die
de wapencorpsen kozen, golden als 'middelen tot onderwijs', maar ook de met zinnebeelden en opschriften getooide vaandels, trommels en schilden en - uiterst
opmerkelijk - de 'Feestvieringen ofVerjaaring van groote, en min ofmeer gewigtige gebeurtenissen'.1 9 Het laatste middel tot scholing was de uitvinding van 'Burgersociëteiten', gezelschappen van patriotten die zich toelegden op nuttige conversatie en lectuur van belangwekkende 'nieuwspapieren'.
De eerlijkheid gebood Paape te erkennen dat dit onderwijs het patriottisme uiteindelijk 'zeer weinig' baatte. 2o Wel nam de haat 'tegen de vijanden der Patriotten'
toe en andersom zal dat niet veel anders zijn gegaan.
De belangrijkste door Paape beschreven ontwikkeling, die aan de kladderadatsch van 1787 voorafging, was het proces van 'Gewaapende Vereeniging'. Er was
een behoefte om de diverse 'Burger Wapencorpsen' samen te brengen en tot 'een
geärdend lighaam' te vormen. In elk gewest zouden de 'Corpsen' bijeen komen en
afgevaardigden sturen naar een in Utrecht zetelende 'Nationaale Vergadering':
'Het oogmerk deezer Vergaderingen was, eene Broederlijke Verééniging
van alle Staatkundige en Gewapende kragten, niet slegts ter verweering en
verdeediging, maar ook ter voortplanting en het in volle werking brengen
van het Patriottismus.'21
Uiteindelijk werd er gekozen voor een wat afwijkend type Vergaderingen, waarin
ook andere genootschappen vertegenwoordigd zouden worden: 'Algemeene
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Vergaderingen'! Paape vertelt dat hij 'alle deeze Vergaderingen bijgewoond' heeft,
'op twee ofdrie na'.
Deze 'Algemeene Vergaderingen' slaagden deels: zij bevorderden vooral de verspreiding en verdieping van patriottische 'kundigheeden'. Minder fortuinlijk
waren zij in het tegenhouden van de Pruisische troepen, die in september 1787 in de
Republiek verhaal kwamen halen.
Zó keek Paape terug op de ontwikkeling van het patriottisme, van ongeveer 1782 tot
en met 1787, en op zijn persoonlijke ontwikkeling. De laatste bracht hem eerst tot
de dichtkunst en confronteerde hem daarna met de wrede werkelijkheid van de
lokale armoede. Niet zonder bijbedoelingen keek hij terug op wat zich jaren voordien in het vaderland en in zijn leven had voorgedaan. 22 Het is nu de vraag of de
twee teksten uit 1785, die hierna aan bod komen, een soortgelijke ontwikkeling
zichtbaar maken. Wat zegt Paape in 1785 over zichzelfen de wereld?

Da8eraad van het Delfts patriottisme (1782-1783)
Wie terug in de tijd gaat en nu de Hollandsche historische courant opslaat, de Delftse
krant die uitgegeven werd door Wybo Fijnje, moet goed zijn best doen om in de
jaargang 1782 straatrumoer ofander opflakkerend patriots vuur te ontdekken. Dat
betekent nog niet dat het in Delft dan ook stil was. In besloten kring, zoals dat van
het genootschap Tot nut van elkander, was er wel degelijk ruimte voor opstandig
geluid. Het gafkennelijk in de stad nog geen pas om de eigen krant als forum voor
meningsverschil te gebruiken.
Pas in 1783 en dan nog tegen het einde van het jaar ontwaakte Delft ook in de
Hollandsche historische courant: in het Dag-register werd aangetekend dat dat jaar 'in
de 7. Verëenigde Provinciën een geest van hervorming' regeerde. Zichtbaar werd die
geest dan 'in de oeffeningen der Burgeryën in den vervallen wapenhandel', in 'de
ernstige pogingen ter herstelling van verloorene rechten, afschaffing van ingekroopene misbruiken, en scherp onderzoek van verdagte zaaken'. Die 'geest van hervarming' waaide in december 1783, toen de burgers een request ter tekening voorgelegd werd: in dat request werd de stadsregering verzocht om de plaatselijke schutterij, 'dit van ouds aanzienlijk en welgeoeffend Corps', toestemming te verlenen
'tot het houden van eene Vrijwilli8e WapenoejJenin8'.23
Met zelfvertrouwen en iets wat op een plan leek, trad het SchutterIijk Genootschap
van WapenoejJenin8 te Delft, onder de spreuk 'Tot Herstel der Delftsche Schuttery voor

Vryheid en Vaderland' in 1784 in de openbaarheid. Zo liet het Genootschap een Adres
benevens eene deductie en verdedi8in8 verschijnen, een vlugschrift dat was 'uitgegeeven
door de Bestuurders'. In het 'Voorbericht' lieten de Bestuurderen weten dat het in
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het genootschap (een regel schijnt te zijn geworden' om merkwaardige voorvallen
in de genootschappelijke geschiedenis (door de behoorlijke Vrijheid der zoo nodige
als nuttige en veeier oogen openende drukperse, der vergetelheid te ontrukken'.
Daarvoor werd dan doorgaans een Delftse drukpers gebruikt. Met dergelijke Delftse drukken werd de plaatselijke strijd tussen recht en onrecht gedocumenteerd. Zo
werden de genootschappers in hun overtuiging gesterkt en de twijfelaars overgehaald.
Voor de twee geschriften, De aristocraat en de bur8er en De8ewapende bur8ercorpsen,
die hier aan bod komen, lag het wat anders: zij verschenen in Rotterdam en vonden
alleen daarom al een ruimer bereik.

De aristocraat en de bur8er (1785)
De lof van De aristocraat en de bur8er wordt in de Hollandsche historische courant al
gezongen nog voor dat er voor het boekje geadverteerd is. Op 28 juni verschijnt de
eerste advertentie in de Delftse krant en al op zaterdag 25 juni spreekt een correspondent er in de krant zijn vreugde over uit. 24 In die zaterdagkrant is plaats ingeruimd voor de (COPYuit een particulieren Briefvan een Heer te Rotterdam aan zyn
Vriend te Delft', waarin een Rotterdammer zijn geluk over de hoopvolle ontwikkelingen niet onder stoelen of banken steekt. Wat hem in het bijzonder gelukkig
stemt, is dat de (ALGEMEENE STEM van het waardigste gedeelte des Nederlandschen Volks' zich zo dapper heeft laten horen in de zaak van de onlangs (gekerkerde Vryheidminnaars'. De (pogingen der Heerschzugt om de stem der Vryheid in den
boezem der Nederlanderen te smooren', hebben volgens de tevreden Rotterdammer een averechts effect gehad: die zo belaagde vrijheid is daardoor juist op een
voetstuk geplaatst. Dit alles heeft hij, zo schrijft hij zijn Delftse vriend, geleerd uit
(het onwaardeerbaar stukje van uwen waardigen Medeburger GERRIT PAAPE,
getyteld DE ARISTOCRAAT en de BURGER':
(Dit uitmuntend Werkje moet gy met allen aandagt leezen, en pryzen het
elk, dien gy als een waarlyk denkend en gevoelig weezen beschouwt, ten
sterksten aan. - Het behelst de volmaaktste teekening van dat Monster,
dat juist nu, en met het hoogste recht, den aandagt der geheele Republyk
trekt - de ARISTOCRATIE...... Een Verschynzel, dat zig, zedert de grondvesting van ons Gemeenebest, ten allen tyde aan den Nederlandschen
Hemel vertoonde, maar altoos alleen door groote verstanden gezien is.'
In de brief: een vroeg voorbeeld van een (advertorial', wordt verteld dat het werkje
van Paape de lezer de middelen reikt om de verderfelijke aristocratie in eigen kring
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te herkennen en te bestrijden. Wat in deze Rotterdamse brief opvalt, is de daarin
aan het werk van Paape toegekende urgentie en actualiteit: 'juist nu'!
In de advertentie van een paar dagen later wordt de geadresseerde van de brieven, waar De aristocraat en de bur8er uit bestaat, voorgesteld als 'een Vaderlandslievend Predikant'. In termen die in vergelijking met die van de Rotterdamse brief
heel wat globaler zijn, wordt de betekenis van het boekje getypeerd. Het is bedoeld
ter 'aanmoediging voor rechtgeäarte werkzaame Nederlanders'. Van de schrijver
wordt gezegd dat wie de stukken van het Delftse 'Schutterlyke Genootschap' en de
eerdere geschriften van hem kent, wel weet 'hoe een PMPE zulk een' taak zal afwerken'.
In De aristocraat en de bur8er zijn de belangrijkste pijlen gericht op de regenten die
zich de scheldnaam 'aristocraat' waardig hebben getoond. Sommigen verzetten
zich even frontaal als onnozel tegen de rechtvaardige aanspraken van burgers.
Anderen doen dat op 'loze' wijze: zij gaan schouder aan schouder staan met de burgers, om zo doeltreffend de eigen machtsambities te realiseren en die van de burgerij te fnuiken. De aanval wordt geopend in een drietal brieven, die een anonieme ikfiguur aan een 'weleerwaarde zeer geleerde heer' schrijft. Die brieven zijn aan het
slot gedateerd, op april en mei 1785.
De ik-figuur stelt zich niet nader voor, al verklaart hij in het begin van zijn eerste brief op vrome wijze dat hij 'eene Christelyke zachtmoedigheid' in acht zal
nemen bij het zeggen van 'verdrietige waarheden'.25 Al bij voorbaat waarschuwt hij
de predikant ervoor dat als hij 'Volkstirannen, Burgerdwingelanden, Aristocraaten'
beschrijft, dat het dan om 'Caracters' gaat en niet om 'Perzoonen': 'ik schilder zonder perzoonlyke bedoeling!' De verdrietige waarheden vragen een moedige tolk.
En moedig is hij. Zijn betrokkenheid bij de zaak wordt afdoende gedemonstreerd door zijn meer dan eens beleden bereidheid te sterven: 'een Martelaar te
worden heeft iets streelends'.26 Overal vermoedt hij schavotten, die hij zich in
gedachte al als veroordeelde ziet betreden. Hij is daarbij een burger! Niet zo maar
een burger, hij ziet zich als 'den verbeterenden Burger', die de aristocraten doorziet.
Ofschoon deze ik-figuur in de tekst de naam van Paape niet krijgt, is het haast anachronistisch om deze als ik-figuur te blijven aanduiden: in deze betogende tekst is
zonder twijfel Gerrit Paape in de eerste persoon enkelvoud aan het woord. Om die
reden zal hier in het vervolg soms de naam van Paape als alternatiefvoor die van de
ik-figuur gebruikt worden, zonder dat daar een andere persoon mee bedoeld wordt.
Van de 'weleerwaarde', een predikant die blijkens de advertentie ook nog vaderlandslievend is, wordt wat later in de tekst duidelijk dat hij kinderen catechiseert.
Van meer belang is dat hij verschijnt als de belangstellende buitenstaander, als de
man die informatieve vragen stelt aan de geëngageerde ik-figuur. Hoewel de predikant aan de briefwisseling geen antwoorden bijdraagt, wordt van hem verwacht
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dat hij al lezend en wegend tot een oordeel komt: hij is de rechtbank en de ik-figuur
bepleit bij deze lezende instantie zijn zaak. 2 7
Achter de rug van de predikant valt een grotere groep van onmondige burgers
te vermoeden, burgers die net als de predikant nog niet gekozen hebben voor actieve betrokkenheid. Burgers ook die aan het oordeel van hun predikant veel gezag
toekennen. Deze afzijdige en vooralsnog neutrale burgers vertonen drie ondeugden: afhankelijkheid, onverschilligheid en onkunde. 28 Paape tracht deze defecten te
verhelpen. Hij probeert de onkunde van de burgers te bestrijden door kennis en
inzicht te verspreiden. Zo zal de onverschilligheid smelten tot betrokkenheid en de
afhankelijke houding plaats maken voor burgerlijke trots en zelfbewustzijn.
Uiteraard streeft de ik-figuur met de instemming van de predikant ook en vooral
die van de burgers na.
De burgers zijn 'op zichzelf weerloos en 'twyffelmoedig', zij hebben zich vrijwillig onderworpen aan een tiranniek gezag, maar dankzij de 'manhafte tegenspraak' van sommige burgers en de 'wapenhandel' - bedoeld is hier uiteraard de
herleving van de lokale schutterijen - ontwaken zij. Weldra zal zich een 'Weldenkende Burgerstaat' manifesteren, zo is de verwachting.
In de eerste brief legt Paape een causale relatie tussen de crisis in de 'echte
Constitutie' en de kwijnende welvaart en onderdrukte vrijheid. Medicijn voor het
zieke vaderland - de medische metafoor wordt door Paape enkele malen in zijn
betoog gebruikt - is dan ook te vinden in 'billyke herstelling' van de Constitutie. Als
vanzelfzullen dan de vrijheid en welvaart weer gezond worden. Die Constitutie telt
in de voorstelling van Paape weinig artikelen, maar dat het hier gaat om de 'heiligste regels van het natuurlyke Recht' is bij hem aan weinig twijfel onderhevig.
Belangrijkste regel van die in een ongearticuleerd natuurrecht verankerde
Constitutie is bij Paape dat regenten als gecomitteerden de wil van de burgers, hun
committenten immers, uitvoeren. Dit diffuse natuurrecht staat tegenover het traditionele recht, dat in muffe boeken opgetekend is en gebruikt wordt om het door
burgers gekoesterde natuurrecht geweld aan te doen. 29 Het is dan ook niet toevallig
dat Paape in De aristocraat en de bur8er niet een geschoolde jurist, maar de predikant
recht laat spreken
In de weergave van Paape verzaken de regenten hun maatschappelijke en constitutionele plicht:
'Zy begrypen naauwlyks wat het zegt, nuttig voor het algemeen,
Vertegenwoordigers van een vry Volk te zyn!'3
0

Wat in deze formulering opvalt, is de associatie die gezocht wordt met het streven
en de naam van de juist opgerichte Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, zoals in
het repeterend gebruik van het adjectief 'kwynend' verbaal aansluiting gezocht
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wordt met de Oeconomische Tak, die vol ijver de kwijnende toestand van het vaderland bestreed door initiatieven op de terreinen van nijverheid en industrie. Zowel
de Tak als het Nut wilde de burger op vreedzame en vriendelijke wijze mobiliseren
om het vaderland, de eigen stad en het eigen gezin economisch, zedelijk en verstandelijk te herstellen. Door de a-politieke Tak en het eveneens a-politieke Nut in het
betoog te annexeren werd de analyse van beide massabewegingen door Paape
onmiskenbaar gepolitiseerd.
Het beeld dat van de regenten geschetst wordt, is vertrouwd uit de satirische
literatuur van decennia, ja eeuwen hiervoor. Wat Vondel in zijn satiren de regenten
verweet, wijkt weinig af van wat Paape nu in stelling brengt. Niet het algemene
geluk, dat in de republiek het hoogste goed is, wordt nagestreefd, maar het bijzondere geluk, het persoonlijke belang. Die ziekte manifesteert zich in de mentale en
feitelijke onvolwassenheid van de regenten. Het verafschuwde type regent is bij
Paape 'het ryke, welëdel gebooren Broodjongetje, dat, met een jufferlyken opschik,
even als een bont kapelletje, langs de voornaamste straaten omzwiert' en dat op de
vraag wat 'eigenlyk Burgers zyn' en hun 'Voorrechten' met 'gapen' en 'hoesten' reageert.3
In het betoog tekent de burgerij zich af als de nieuwe speler in het politieke
krachtenveld. Het zijn de burgers die onder leiding van 'doorzichtige' Vaderlanders
en door middel van organisatie en 'wapenhandel' de aanvallen op de Constitutie, de
burgerlijke vrijheid en de algemene welvaart moeten pareren. Daarbij komen die
aanvallen op de vrijheid volgens Paape traditioneel van twee kanten. Vertrouwd
was de vijand, die eenhoofdig gezag nastreefde. Even gevaarlijk was echter de partij
'van Veelen'. Die 'Veelen' behoorden 'tot één lighaam' en 'verrichtten ook de wer1

king van een enkel Geheel'. De 'Burgerstaat' schipperde om een midden te vinden
tussen beide partijen, tussen de partij van de stadhouder en die van de regenten. De
geschiedenis van de voorbije twee eeuwen wordt door Paape zo samengevat:
'Nu eens benam men aan Eénen het buitenspoorig gezag, om het in handen van Veelen te stellen; dan drong men weder Veelen uit de Regeering
om door Eénen hunne plaatsen te vervullen!'p
Een voorstelling van zaken die de geschiedenis niet alleen schematiseert, maar ook
vertekent. Er waren sinds jaar en dag in de Republiek vele regenten die de partij van
de stadhouder toegedaan waren.
In zijn betoog waarschuwt Paape de burgers voor regenteske streken en intriges. Nu de partij van 'Eénen' verzwakt wordt, is het de partij van 'Veelen' die de
aloude ambities weer oppoetst en de herwonnen burgerlijke kracht en actie voor
eigen doeleinden wenst te gebruiken.
Voor de nabije toekomst ziet Paape twee scenario's: ramp en redding. Als het
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omgekocht 'onverstandig gemeen', onder heimelijke leiding van regenten, het voor
het zeggen krijgen is vrijwillige slavernij voor de burgers onafwendbaar: dan zal de
'welmeenende Burger' 'weenende van het muitend tooneel' treden. Maar als de
Voorzienigheid het wil, zullen de 'Arglistigen' zich verstrikken. In dat geval zal het
'de wysheid van een arm, een verächt Man' zijn die de stad zal weten te behouden.33
De alliantie van de Voorzienigheid en de arme en verachte stedeling is onthullend. Het nationaal toneel lijkt hier even verlaten voor een stedelijke voorstelling,
waar één man Gods voor een gelukkig einde zorgt. In die arme en verachte burger
mocht uiteraard iedere burger met talent voor drama zich herkennen. Mij dunkt
dat heel wat lezers Gerrit Paape, de schrijver van deze brieven, in deze rol zagen
schitteren. Deze Delftse burger beschikte over een groot talent voor retorische zelfverkleining (èn zelfvergroting tot profeet).
De daarmee op stedelijk niveau gebrachte strijd kreeg in het Naschrift een precisering en tegelijkertijd een nationale component. Paape verwees naar een
'Meesterstuk van gezonde Staatkunde', de in Amsterdam bij Johannes Allart verschenen Grondwettise hersteUins van Nederlands staatswezen, waaruit 'de waare, de
groote bedoeling van ons Delftsch genootschap' geleerd kon worden. Zo verbond de
arme en verachte stedeling het schutterlijk Genootschap van WapenoejJenins te Delft,
onder de spreuk 'Tot Herstel der Delftsche schuttery voor vryheid en vaderland', dat voordien in De aristocraat en de burser niet eerder genoemd was, met een voor het landelijk patriottisme richtinggevend theoretisch geschrift.34 Het lijkt vooral de in de
Grondwettise hersteUins geboden filering van de regentenaristocratie, die Paape
inspireerde. In de Grondwettise herstellins werd een drietal regententypen beschreven. Twee van hen, de prinsgezinde en de aristocratische regent, werden te licht
bevonden. Enkel de volksregent werd aanvaard. Verder moeten de voorstelling van
zaken, volgens welke de vaderlandse burgers in de zestiende eeuw 'in gewaapende
Schutteryen' georganiseerd waren om zo hun rechten te handhaven, en de verkenning van de legitimiteit van gezagsuitoefening en volksvertegenwoordiging Paape
hebben aangesproken.3 5

scheidin8 van de patriotse8eesten
In De aristocraat en de burser krijgt de scheuring in het patriotse front gestalte.
Trokken tot en met de eerste maanden van 1785 de burgers in hun strijd tegen de
gezamenlijke vijanden nog met een groot deel van de regenten op, in de loop van
1785 gaan in steden als Utrecht en Delft de belangen van burgers zo sterk verschillen van die van de meeste regenten dat een scheiding onafwendbaar is. In De aristo-

craat en de burser is de oppositie al in de titel merkbaar: de nieuwe vijand is de aristocraat, de regent die het in de stad voor het zeggen heeft.
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Stephan Klein heeft de wording van de laristocratenhysterie' nauwkeurig geanalyseerd en daarbij in fasen beschreven.36 Van groot belang, zo meent Klein, waren de
zogenaamde 'nationale vergaderingen' van vertegenwoordigers van de gewapende
genootschappen uit de verschillende gewesten. Die vergaderingen, waarvan de eerste twee in december 1784 en februari 1785 in Utrecht gehouden werden, zouden
volgens Paape, die er in februari bij was, de woede van de 'verraders van het vaderland' en de aristocraten hebben gewekt.37 Het is intussen opmerkelijk dat Paape, die
nadien in de Onverbloemde 8e5chiedenis de betekenis van deze bijeenkomsten op
waarde schatte, er in De aristocraat en de bur8er geen woord aan wijdt. In deze 'nationale vergaderingen' intussen bepaalden de vertegenwoordigers van de gewapende
burgers hun koers. Die koers raakte steeds verder verwijderd van die van de antistadhouderlijke regenten.
In maart 1785 vergrootten de gebeurtenissen in Utrecht die afstand nog verder.
Dat mr Jonathan Sichterman, bepaald niet bekend om zijn sympathie voor de aanspraken van de burgerij, er als vroedschapslid gekozen kon worden, liet volgens de
burgers zien dat de voor die verkiezing verantwoordelijke vroedschapsleden niet zo
patriots waren als zij wel beweerden.38
Na voltooiing van De aristocraat en de bur8er, maar juist voor de verschijning
ervan speelde de geruchtmakende zaak van de dagvaarding en gevangenschap van
Jan Verlem en Johan Christiaan Hespe, respectievelijk uitgever en schrijver van De
politieke kruyer, een radicaal weekblad. In De politieke kruyer waren de Amsterdamse
burgemeester Joachim Rendorp en zijn vriend willem Gerrit Dedel beticht van
voornemens om voor de stad Amsterdam een afzonderlijke vrede met Engeland te
sluiten. Ofschoon de oorlog intussen afgelopen was en de gewraakte Amsterdamse
initiatieven in het verleden lagen, werd dit bedoeld en begrepen als beschuldiging
van verraad. Het Amsterdamse gerecht liet zich dit niet zeggen en dagvaardde
Verlem op 19 april en Hespe op 26 apriL De gedagvaarden werden ervan beschuldigd de burgerij aan te zetten tot oproer. In deze zaak, waarin de vrijheid van denken en schrijven op het spel geacht werd, glorieerden de korte tijd gekerkerden als
martelaren.39 Ook in de Hollandsche historische courant en bij het Delftse schutterlijke
Genootschap verschenen Hespe en Verlem als kampioenen van de goede zaak. In de
Delftse krant werd de Amsterdamse rechtbank min of meer terzijde geschoven en
vervangen door 'de stem van Nederland', die 'de rechtbank' zou zijn, 'wiens uitspraak niemand, die waarlyk onschuldig is, ooit behoeft te vreezen'.40
Deze zaak bevestigde voor veel burgers dat veel van de regenten, die enkele jaren
zij aan zij hadden gestaan met de burgers in de strijd tegen verloedering, tegen de
tirannie van de stadhouder en vóór grondwettig herstel, uiteindelijk niet te vertrouwen waren: de meeste regenten waren aristocraten! Het was deze zaak die de
stemming bepaalde waarin De aristocraat en de bur8er onthaald werd. In de briefuit
Rotterdam, die in de Hollandsche historische courant bij verschijning van het werkje
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van Paape, de analyse tjuist nu' bijzonder effectiefachtte, werd vanzelfsprekend op
de vervolging van Verlem en Hespe gedoeld. In De politieke kruyer werd De aristocraat
en de bur8er van tde waardige Vryheids-vriend de Heer G. PAAPE' kort nadien dan
ook zeer geprezen. Kennelijk lazen Verlem en Hespe in De aristocraat en de bur8er een
steunbetuiging. 4
1

Het lijkt erop dat eind augustus het boekje zijn werk gedaan had en allengs aan
opportuniteit had ingeboet. 42 In de Hollandsche historische courant vroeg uitgever
Krap de nog onverkochte exemplaren naar hem terug te zenden. De aristocraat en de
bur8er was uitverkocht en zou niet herdrukt worden. 43 Het is ook denkbaar dat deze
mededeling dienst deed als een laatste poging om lezers op te wekken tot aanschaf

De Bewapende burBercorpsen en de antipatriottische Beestryken (1785)
Op de laatste dag van december kondigde de Hollandsche historische courant de verschijning aan van een vervolg op De aristocraat en de bur8er, te weten De 8ewapende
bur8ercorpsen en de antipatriottische 8eestryken.44 In de titel van dat vervolg, dat officieel begin 1786 verscheen, bij de Rotterdamse uitgevers De Leeuwen Krap en liefst
tien brieven bevat, treft een oppositie die lijkt op die van de voorganger. Tegenover
de burger, intussen gewapend en georganiseerd, staat in deze tekst als steun en toeverlaat van de aristocraat, de predikant die vanafde kansel aristocratisch bliksemt
en dondert.

De8ewapende bur8ercorpsen en de antipatriottische8eestryken neemt de handschoen
op tegen de predikanten die partij gekozen hebben tegen de patriotten en het
met name gemunt hebben op de tgewapende burgercorpsen'. Die tburgercorpsen'
worden door bepaalde tgemantelde Predikers' bij de gelovigen verdacht gemaakt. 45
Zonder betekenis of gevolg is dat niet en onweersproken kan dat dan ook niet
blijven.
Voor dat weerwoord tekent een man die in eerste instantie in de derde persoon
enkelvoud verschijnt: een verstandig tMenschenvriend', die tdoor alle vooroordeelen heendringen' wil en zich als tBerisper' manifesteert.46 Maar allengs klinkt die
dappere strijder voor waarheid en gerechtigheid in tot een ik-figuur, die in moed
uiteraard niet onderdoet voor de tMenschenvriend'.
De brieven zijn gericht aan een tWel Eerwaarde zeer geleerde Heer', die nu op de
titelpagina voorgesteld wordt als een tvaderlandsch predikant'. Déze predikant stelt
geen vragen meer en veroorlooft zich zelfs enige kritische gesticulatie en mimiek.47
In vergelijking met de predikant uit De aristocraat en de bur8er wordt deze niettemin
zeer geprezen: hij heet in het begin een tzagtmoedige, menschlievende Leeraar' en
wat later zelfs tzagtmoedige, rechtvaardige Bybeltolk!'48 Het adjectieftrechtvaardig'
verdient deze predikant omdat hij tniet veroordeelt, zonder voorafbeiden gehoord'
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te hebben. De predikant representeert als geadresseerde ook in deze brieven de
'rechtbank'. Het gezag van deze rechtbank wordt visueel ontleend aan God. Als de
'Bybeltolk' recht spreekt, geschiedt dat immers 'met opzien naar Hem, die recht
oordeelt'. Met zo verheven inspiratie en goedkeuring hoeft het conflict met de traditionele rechtbank, die 'vermufte wetboeken' volgt, overigens niet langer gezocht
te worden.
In de brieven domineert een andere tegenstelling dan die in de titel naar voren
komt. De 'aristocratische' dominee vindt bij Paape niet zo zeer de 'gewapende burgercorpsen' tegenover zich, maar vooral de menslievende ambtgenoot. Het duel dat
Paape de onverdraagzame predikant laat uitvechten met de zachtmoedige opent
met een portret van een man met een missie, een man met een belangrijke taak in
het leven: deze man is 'geen vergeeten Burger, hy wordt van allen gezien, van allen
opgemerkt', maar zonder risico is dit niet:
'altoos bezig met gebreken en zwakheden aantewyzen en aantevallen, ziet
hy slegts met twee oogen de feilen van allen, terwyl duizend oogen zig,
met niet minder oplettendheid, op de zyne vestigen'.49
Dit portret van een groot man, die in anderen zwakheden zag en aanwees en bijgevolg moest verdragen hoe zijn eigen gedrag, zijn eigen zwakheden onder het
publieke vergrootglas gehouden werd, is het portret van de predikant. Zijn taak is
zo belangrijk omdat hij de mens de weg naar het geluk wijst en de mens met zijn
medemens en 'met den Almagtigen' 'te bevredigen poogt'.
Aan dit signalement voldoet de geadresseerde 'waardige Godgezant' wel, de
'zwaarmoedige Zedenleeraar', die in zijn preken bitter uitvaart tegen de stedelingen die zich in 'Gewapende Burgercorpsen' georganiseerd hebben, niet. Zijn sympathie reserveert deze Nurks voor de 'Grooten', aan wier dis Paape hem tevreden
laat aanschuiven. Als predikanten vrijheid van onderzoek en recht van kritisch
spreken hebben, dan hebben burgers dat alles ook, zo meent de ik-figuur. Hij is het,
die zich in de brieven aandient als de 'Berisper' van deze gekanselde 'Vervolger der
Burgerlyke deugden'. Daarbij wordt onder meer diens kritiek op de cultuur van de
'Burgercorpsen' gepareerd. Die betreft voornamelijk de uiterlijkheden, maar niet de
kern van de zaak: de 'Burgerwapenöeffening' is volgens de ik-figuur 'de eenige weg
tot alle mooglyk herstel'.so Op hartstochtelijke wijze schetst hij de armoede, die in
de steden in de voorbije tweehonderd jaar'onverdeelbaar' verergerd is. Het is een
morele plicht de ogen te openen voor 'de ellenden onzer medemenschen':
'Hoe afschuuwlyk zulk een tafereel, dat ons den toestand der armen, der
ongelukkigen vertoont, ook zyn mooge, in de oogen van den weelderigen
ryken! de verstandige, de deugdzaame acht het zyner naauwkeurige
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beschouwing overwaardig; daar leert hy menschen kennen; daar gevoelt
hy zig zelven; daar weegt de verpligting die hy aan de gunstige
Voorzienigheid heeft, hem met den grootsten nadruk op het getroffen
hart! maar daar ook ontleent de Vaderlander zyn grootste kragt om het
welzyn van het algemeen, waarvan de armen geenzins zyn buiten geslooten, naar zyn vermoogen te helpen bevorderen.'sl
In dit citaat is te lezen dat de beschouwing van menselijke ellende tot mensenkennis leidt, een inzicht dat in Mijne vrolijke wijs8eerte in mijne ballin8schap de vrucht was
van jaren bij de Delftse Kamer van Charitaaten. Het brengt Paape bovendien de
Bijbelse geschiedenis in herinnering, die op de zondeval ellende laat volgen, maar
in zijn visie verscheen die niet op het toneel om het geluk definitiefuit het menselijk leven te bannen. Uit de vreugdeloze predikaties van driftige predikanten zou de
burger bijna die indruk krijgen. De ellende, die de mensheid ten deel viel, was volgens Paape vooral bedoeld 'om ons meer zaligheden te schenken, dan wy buiten het
School der rampen immer zouden kunnen genieten'.s2 Zo inspireert ellende tot
geluk, tot het hartstochtelijk nastreven van geluk. Dat streven werd in het burgerlijk leven echter gedwarsboomd door de mishandeling van de 'Constitutie'. De
hand over hand toenemende ellende, de bedreiging van het geluk vroeg om actie.
Die actie zou dan vooral bestaan uit 'grondwettige herstelling' en 'burgerbewapening'. Onder verwijzing naar het zogenaamde 'Leids Ontwerp', dat van oktober
1785 dateerde, wordt de betekenis van de 'Gewapende Burger-Corpsen' andermaal
bepaald: doel is 'Constitutioneele vastheid, die ons kwynend Vaderland, zo al niet
een nieuw leeven schenkt, ten minste tegen eene doodlyken uitteering beveiligt'.s3
De hekeling van de 'antipatriottische' predikant leidt Paape tot het inzicht dat
de uiterlijke kentekenen, de mantel en de be~ er niet wezenlijk toe doen, 'want zonder die kan hy immers al zo wel prediken'.s4 Het gaat niet om het gewaad, maar om
de daden. Dat is niet alleen waar voor de predikanten, maar ook voor de in 'Burgercorpsen' verzamelde burgers. Alleen treft het schrappen van de uiterlijkheden en de
daarbij behorende verering ambtsdragers heviger dan burgers. Waar Paape beweert
dat 'de blinkende naamen van Leeraar, Overheid en Koning' geen excuus zijn voor
'wanbedryven' klinkt de suggestie dat die 'wanbedryven' in werkelijkheid gepleegd
en in het verleden met de mantel der liefde bedekt zijn. ss
Met de deprofessionalisering en humanisering van de predikant (de 'Leeraar'),
die plots van de uiterlijke kentekenen van zijn ambt ontdaan, in zijn hemd staat als
'Menschenvriend', is de afstand tot de ik-figuur weggevallen. De ik-figuur is
immers ook een 'Menschenvriend'. De ik-figuur en de 'predikant-nieuwe stijl' volgen allebei de roeping van de nobele mens: om de medemens de weg naar het geluk
te wijzen, in het besef van de menselijke onvolmaaktheid. Allebei beoefenen zij de
kunst van de zachtmoedige hekeling van de menselijke al te menselijke gebreken
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en zwakheden, allebei ook worden zij juist vanwege hun belangrijke taak in de
gaten gehouden. Paape dankt daarbij God voor zijn morele moed: 'God zy geloofd!
dat ik (...) de waarheid durf te zeggen, zonder bevreesd te weezen.'
Als de predikant 'Menschenvriend' geworden is, vervalt de reden om aan de
'Vaderlandsche Kerk' een bijzondere status toe te kennen. In zijn achtste brief
hekelt Paape daarom de onderdrukking van de 'Roomschgezinden'. Hij pleit ervoor
de Roomsen en de leden van andere achteruitgezette gezindten te laten delen 'in
alle voorrechten van de Burgerstaat'.s6 Dat dit pleidooi door 'antipatriottische' predikanten wordt gezien als het bewijs 'dat wy de rechtzinnige Kerk ondermynen',
lijkt hem nauwelijks te deren.
In de laatste dertig bladzijden van De 8ewapende bur8ercorpsen gaat het niet of
nauwelijks meer over de strijd tussen de goede en de slechte predikant, maar over
de strijd tussen goed en kwaad in Delft. Net als in De aristocraat en de bur8er vindt er
aan het slot een wending naar de lokale politiek plaats, al heeft die wending nu op
het oog weinig met het voorafgaande van doen. De overgang van algemeen naar bijzonder geeft in beide gevallen het algemene betoog aan het slot een bijzonder en
feitelijk fundament, het plaatst omgekeerd de Delftse geschiedenis in een nationaal
kader. Lokale geschiedenissen en belangen vervloeien zo met nationale geschiedenissen en belangen. s7
In de negende brief wordt plotsklaps 'het Delftsch Genootschap van Wapenoeffening' geïntroduceerd, wat Paape dan aannemelijk poogt te maken door van de
geadresseerde te zeggen dat hij 'zo veel belang' in de geschiedenis daarvan schij nt
te stellen. Die geschiedenis van het Genootschap begint hier in januari 1784, met
een request van schutters, te vinden in een in Rotterdam door Krap uitgegeven
'Stukje': De eere van het schutterryk Genootschap van WapenöejJenin8 verdeedi8d. De aanvankelijk goede betrekkingen met het stadsbestuur verslechteren in een bijzonder
snel tempo en al medio april van dat jaar wordt het genootschap door de 'Wethouderschap' voor 'gedissolveerd' verklaard. Met dat besluit, dat de wapenbroeders
aan onverzettelijkheid doet winnen, verliest het genootschap aan status, wat het
juist dwingt om voortdurend in daden en geschriften de openbaarheid te zoeken.
In De 8ewapende bur8 ercorpsen eindigt de geschiedenis van het Delftse genootschap
met brieven over de zwarte cocarde. De genootschappers droegen als symbool van
hun lidmaatschap een zwarte cocarde, niet alleen tijdens genootschappelijke bijeenkomsten, maar ook bij andere gelegenheden. Die zwarte cocarde wekte de woede
van plaatselijke aanhangers van de stadhouder en werd een twistappel. In een
pathetische verklaring zegt Wybo Fijnje nu namens het Delfts genootschap vrijwillig afte zien van het recht op het dragen van de cocarde, om zo de orde in de stad te
dienen. Een beter bewijs dat de burgers zich niet schuldig maken aan de verstoring
van de orde ofzelfs aan oproer is niet te geven. Het laat ten overvloede zien dat de
burgers uiteindelijk niet hechten aan uiterlijkheden, de kern is voor hen heel wat
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belangrijker. Met die relativering van uiterlijke symbolen knoopt de Delftse brie(
even onverwacht als onmiskenbaar, weer aan bij een van de hoofdlijnen van het
betoog. s8

Het jaar 1785 op herhalin8
Met De aristocraat en de burser en De sewapende bursercorpsen en de antipatriottische
seestryken zet Gerrit Paape in 1785 twee belangrijke stappen. In het eerste werk
hekelt hij de aristocraten, die tot voor zeer kort nog behoorden tot de partij van de
patriotten, en verleidt hij de burger tot partijdigheid. In het tweede werk vaart hij
uit tegen de kerkelijke tribunen van de aristocratie, de 'antipatriottische' geestelijkheid, en verleidt hij de burger tot organisatie in 'wapencorpsen'. Terwijl hij met De
aristocraat en de burser als het ware in de omgeving van De politieke kruyer en de ook
door de Kruyer geprezen Grondwettise herstellins verkeert, lijkt hij in De Bewapende
bursercorpsen het gezelschap van de schrijvers van het 'Leids Ontwerp' te kiezen. In
dat 'Leids Ontwerp' werden de regenten, zeker in vergelijking met De aristocraat en

de burser en de Grondwettise herstellins, op een kalmere wijze tot inkeer gemaand.
Hartstochtelijke aanvallen op de aristocratische regenten kwamen bij de pogingen
tot verzoening in de tweede helft van 1785 niet goed uit.
In vergelijking met de geschiedenis van zijn patriottisme, zoals hij die in Mijne
vrolijke wijsseerte in mijne ballinsschap en in de onverbloemdeseschiedenis weergegeven
heeft, is de geschiedenis van het patriottisme in het jaar 1785, zoals de hier beschouwde werken die laten zien, natuurlijk gedetailleerder en verbrokkelder. Hoewel Paape zijn rol in de 'Nationaale Burgervergadering', die in 1784 en 1785 voor de
patriotse 'Burgercorpsen' de koers uitstippelde, in De aristocraat en de burser en in het
vervolg onbeschreven liet, liet hij in beide geschriften geen misverstand bestaan
over de legitimiteit van de burgerlijke ambities.
In dit verband sprak hij zelfs van een constitutioneel 'natuurrecht' om de stem
van de burger te laten doorklinken in het bestuur. Naar zijn idee was dat 'natuurrecht' door intrige en machtswellust geschonden. Het was nu de hoogste tijd om
dat recht in ere te herstellen. Dat klemde temeer omdat de schending van het constitutioneel 'natuurrecht' naar zijn idee onmiddellijk geleid had tot vergroting van
de armoede. Die armoede zag Paape dagelijks, in alle uitzichtloosheid. Daar leerde
hij de mens kennen en daar en daarom sloot hij zich aan bij de burgers die verandering wilden en die verandering de naam van herstel gaven. In zijn geschriften uit
1785 wees hij voor de door velen, gedurende de gehele achttiende eeuw, gevoelde
economische, politieke en morele crisis van de Republiek een enkelvoudige oorzaak
aan en een eenvoudig ogende oplossing. Die oplossing lag in patriotse organisatie
en niet in het uitdelen van brood en tur( zoals de Kamer van Charitaaten dat al eeu-
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wen deed.59 Een breuk met de Kamer en met het milieu, dat oplossingen gewoonlijk zocht in caritas, was voor Paape onafwendbaar. Ofschoon zijn aanstelling als
bediende doorliep tot 1 juni 1786 vroeg en kreeg hij zijn ontslag in oktober 1785. 60
Het heeft er alle schijn van dat in dat jaar ook enkele van zijn vriendschappen
schipbreuk leden: de relaties, zoals hij die voordien had onderhouden met Delftse
regenten, bleken niet bestand tegen de radicale analyse en vurige pen van Paape.
Radicaal en vurig is zeker de tot in de titels van zijn werken zichtbare polarisatie: de burger tegenover de aristocraat, de wapencorpsen tegenover de 'antipatriottische' geestelijken, de predikant van de liefde tegenover de predikant die zijn gelovigen naar de hel verwijst. Ontsnapping in de nuance was voor lezers van zijn werk
nauwelijks mogelijk.
De 'Weleerwaarde', aan wie in beide werken de brieven gericht zijn, wordt als een
rechter beschouwd, die zal oordelen over recht en onrecht in het betoog. Zo verliest
de èchte rechter zijn toga aan de vaderlandslievende predikant en aan de lezende
burger, zoals in het tweede werk de dominee zijn befen mantel moet inleveren om
de geliefkoosde status van 'Menschenvriend' te verdienen. De strijd tussen waarachtige 'binnenkant' en modieuze 'buitenkant', tussen de 'zaken' en de 'namen'
wordt door Paape krachtig aangeblazen.
De status van 'Menschenvriend' deelt de goede dominee hier met de schrijver
van beide werkjes. In het portret van de prekende mensenvriend en dat van de rechter die als mens oordeelt, schemert intussen dat van Paape zelE In de weerspiegeling
van 'Weleerwaarde' ontdekt Paape zich, als man van waarheid en kritiek. Als schrijver en 'Berisper' oordeelt hij, waarbij hij het oordeel van de recht sprekende predikant niet afwacht. De 'Weleerwaarde' in beide werken is hij dan ook zelfl
Als mensenvriend, als 'virtuele' predikant ziet hij in 1785 bovendien scherp dat
wie in anderen 'gebreken en zwakheden' aanwijst slechts met twee ogen kan zien,
'terwyl duizend oogen zig, met niet minder oplettendheid, op de zyne vestigen'.
Als schrijver zou hij weldra de waarheid daarvan ondervinden. Anderen, vele
anderen hielden hem onophoudelijk in de gaten, namen hem de maat. Hij verkoos
ze vóór te zijn door zich voortdurend te vermommen en te openbaren: in 1792, in
Mijne vrolijke wijsBeerte in mijne ballinsschap, wandelde hij als een vrolijke wijsgeer
door de geschiedenis van zijn leven en in 1798, in de Onverbloemde Beschiedenis, keek
hij bitter terug op de geschiedenis van het patriottisme. De gestalten die hij in
beide werken voor zich koos, die van de vrolijke wijsgeer en later die van mismoedig historicus, hebben gemeen dat zij distantie vragen en hem die distantie ook
gunnen: hij mag lachen en wenen over geschiedenissen die veelal persoonlij k zij n,
misschien zelfs pijnlijk, maar vooral voorbij. Met de gestalte die hij in 1785, in de
hier besproken geschriften, aanneemt, is dát wezenlijk anders: de 'Menschenvriend',
waar hij zich dan voor uitgeeft, zoekt juist nabijheid en de geschiedenis kenmerkt
zich dan door onvoltooidheid en maakbaarheid. Het is het verlangen de geschiede143
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nis in 1785 een andere loop te geven, dat De aristocraat en de burBer en De Bewapende
burBercorpsen kenmerkt en wezenlijk doet verschillen van de autobiografische en
historiografische boeken uit 1792 en 1798. De gestalte van de 'Menschenvriend', die
van predikant zonder bef of mantel, was een van de eerste vermommingen die
Paape probeerde. Er zouden na 1785 nog vele volgen.
Wat al die gestalten van Paape opvallend gemeen hebben, is dat zij toebehoren
aan een schrijver die als een èchte schrijver onophoudelijk, maar steeds weer anders
over zichzelfschrijft.
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DE KWAADAARDIGE BEDRIJVEN
VAN PHILIPPUS VERBRUGGE (1750-1806)

PIETER VAN WISSING

Een verlopen dominee, een chicaneur, maagdenschender, fraudeur en afperser:
Philippus Verbrugge heeft in zijn leven heel wat over zich heen gekregen. Na twee
jaar als voorganger in het Noord-Hollandse Koedijk te hebben gestaan werd hij uit
zijn ambt gezet. Ook in zijn tweede loopbaan, nu als broodschrijver, ontpopte hij
zich als brekebeen. Verbrugge was een hartstochtelijke auteur die zijn concurrenten, zijn bentgenoten en de schrijverskringen waarin zij zich ophielden goed moet
hebben gekend. Wie er voor open staat kan van de handel en wandel van zulke
'mindere goden' genieten. Geleidelijk aan is de belangstelling voor dergelijke achttiende-eeuwse avonturiers gedurende de laatste dertigjaar toegenomen.
Verbrugge's onhandig manoeuvreren in de politiek-maatschappelijke cultuur
van zijn tijd maakt hem een aantrekkelijk onderzoeksobject. Het is niet zozeer dat
Verbrugge per se de aandacht moet krijgen, het gaat er eerder om hem in zijn context in de achttiende eeuw te plaatsen, waardoor we op die periode ook een wat
ander licht kunnen werpen. Zo zijn er nauwelijks studies voorhanden waarin door
Oranje gesteunde journalisten voorwerp van onderzoek zijn. Ik beperk mij in deze
bijdrage tot een globaal overzicht van zijn leven en werk; ik zal hier ook niet de
publicaties behandelen die hij onder pseudoniem schreef: noch die ten onrechte
aan hem worden toegeschreven (behalve een). Bovendien zijn van sommige van
zijn werken (nog) geen exemplaren gevonden, zoals het blad De tijdrekenaar. Een
voorlopige stand van zaken.

Een weeskind metBevolBen
Philippus Verbrugge (met slot-n, maar die liet hij zelf meestal weg) werd op 2 juli
1750 te Deventer gedoopt als zoon van luitenant Philippus (t 1772) en Johanna Hen-

drica Muller (t 1783). Het gezin telde nog drie kinderen.
In 1770 werd Verbrugge gratis ingeschreven voor het volgen van colleges theologie te Leiden. In 1778 werd hij beroepen als predikant in het Noord-Hollandse
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Koedijk. Zijn eerste standplaats zou tevens zijn laatste worden, want hij belandde
al gauw in de problemen. Die begonnen met de herplaatsing van de lichamelijk
gehandicapte vijftienjarige wees Dirk Hartland, die met instemming van de diakenen, maar buiten medeweten van Verbrugge uit een arm pleeggezin was weggehaald. Dirk was nu uitbesteed aan een rooms-katholieke kleermaker, die de
gemeente wat meer kon betalen. Verbrugge vreesde dat het kind thans tblootgesteld was om al vroeg met de stroom der Roomsche dwalingen en bijgelovigheden zagtkens weg te drijven'.l Naast dit onvervalste antipapisme kan men in zijn
werk ook anti-joodse uitingen vinden. Maar deze principiële kwestie was ook een
competentiestrijd tussen kerkbestuur en predikant over de zeggenschap inzake
uitbesteding van weeskinderen die ten laste van de armenkas kwamen.
Hoewel Dirk elders werd geplaatst rees niet lang daarna opnieuw onenigheid,
nu over de financiële afwikkeling. Hiernaast speelde nog een zaak. Een van de tvijandige' diakenen had een dienstmeid bezwangerd', en was door de kerkenraad (op
dat moment Verbrugge en één hem getrouwe ouderling) afgezet. De man was
weduwnaar en ging enkele dagen later met haar in ondertrouw, overeenkomstig de
praktijk van die dagen. De overige diakenen eisten van Verbrugge dat de afzetting
werd teruggedraaid. Die weigerde op het besluit terug te komen. Mogelijk wilde de
predikant onwillige diakenen wegwerken. Op de synode van augustus 1779 werd
het besluit ten gunste van Verbrugge bevestigd. Die uitspraak liet hij notarieel
vastleggen. Lieten de diakenen het daarbij? Dat kan, maar korte tijd later circuleerden geruchten dat de predikant met valse verklaringen zou hebben gewerkt. Hij
zou het hebben doen voorkomen, alsof de hele kerkenraad zich achter hem had
geschaard, maar in feite was dat slechts één ouderling, zo luidde het verwijt. Het
gerecht van Nieuwburgen (Alkmaar) stelde de diakenen in het gelijk en Verbrugge
werd veroordeeld tot een boete van tweehonderd gulden.
De diakenen bleven hem vervolgens scherp in de gaten houden. Twee maanden
later werd hij opnieuw tot een boete veroordeeld, nu voor het bevestigen van een
onwettig huwelijk, omdat hij de drie verplichte huwelijkse geboden procedureel
niet juist had afgekondigd. 2 Die boete betaalde hij principieel niet. Zijn vurig temperament en explosieve karakter verhinderden compromissen, zodat zijn bezit
werd geveild) De aanhoudende klachten leidden aanvankelijk tot schorsing van
Verbrugge als predikant. Na verschillende vervolgprocedures voor classis en synode bevestigde het Hofvan Holland in oktober 1782 de schorsing, waarna Verbrugge
werd afgezet. Hij hield aan de kwestie ook nog een schuld van ruim f 1.400,- aan
over. 4 Levenslang (en daarna) zou hij als de afgezette predikant te Koedijk bekend
staan.
Verbrugge heeft het onvermijdelijke zien aankomen. Al vóór de uitspraak van
het Hofvan Holland probeerde hij zijn pen, na vergeefs te hebben gesolliciteerd als
tGouverneur van een ofmeer jonge Heren'.5
t
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Broocischrijver
Verbrugge was nu 32 jaar en had een even korte als bewogen loopbaan als predikant
achter de rug. Hij moest uitzien naar ander werk. Dat werd schrijven. Zijn reputatie was echter niet zodanig dat hij onder zijn eigen naam kon publiceren. Wel zag
hij in zijn schorsing en de daarop volgende afzetting als predikant onderwerpen
waarover hij kon publiceren. Die geschriften zijn te beschouwen als rechtvaardiging van zijn handelen in Koedijk. Hij slaat ook andere wegen in. In 1781 verschijnen anoniem twee brochures, De patriottische artz en de T'Zamenspraken, waarvan in
1782 een vervolg uitkwam. In De patriottische artz hekelde hij de 'Oranje Boom', die
uit Frankrijk stamde, in Holland was geteeld, maar waarvan de beschrijving niet in
de Vaderlandse geschiedenis voorkomt. Daarnaast behandelde Verbrugge de
'Wolfsbauah', een giftige plant, die veel ruimte inneemt en een stank door het land
verspreidt die geen geboren Nederlander kan verdragen, maar juist de Engelsen
verkwikt en alert maakt. Van dit stinkende gewas, zo laat hij iemand zeggen, zou je
je net als van in de Republiek genestelde Duitsers maar al te graag willen ontdoen.
Die scherpe, onverzoenlijke toon handhaafde hij in de T'Zamenspraken, waarin de
hertog van Brunswijk werd geslachtofferd en de naïeve, manipuleerbare Willem V
zichzelf pagina na pagina vernederde, waarover later. Zo zette de broodschrijver
Verbrugge, als ontluikende patriot, met deze twee publicaties hoog in. Jeugdzonden, zo bleek, want hij maakte een politieke ommezwaai, waar zijn politieke vijanden hem nog wel eens aan zouden herinneren.
Mochten Willem V en Brunswijk op satirische wijze zijn aangevallen, een
serieuze betoogtrant viel Amsterdam ten deel, volgens Verbrugge een gevaarlijker
vijand. In een memorie had Amsterdam in 1781 aangedrongen op verwijdering van
de hertog van het stadhouderlijk hoE In de brochure De 8eschonde eer van den heer
Louis veegde Verbrugge de vloer aan met deze wens en de commerciële belangen van
de stad. Hij verdedigde de hertog tegen Amsterdamse laster. Verbrugge had door
Holland gereisd, zo schreefhij, en personen onderweg gevraagd naar hun mening
over de hertog. Menigeen mocht de Duitser wel lijden, een enkeling kon hij in een
bedaard discours overtuigen van de kwaliteiten van de hertog. 6
Rond die tijd kreeg hij ook contact met de Drentse drost S.P.A. van Heiden
Reinestein, met wie hij onderhandelde over de mogelijkheid een periodiek ten gunste van Oranje te redigeren) Tussen de T'Zamenspraken en De 8eschonde eer zit een
maand. Enkele weken later verschijnt zijn Beredeneerde missive aan een heer in het quar-

tier van de zeven wouden. Hierin wordt de hertog opnieuw maar feller verdedigd.
Verbrugge lonkt met deze publicaties duidelijk naar Oranje in de periode dat hij
onderhandelt met de Drentse drost. Met afschuw ziet hij 'de Borger-beroertens' en
de 'omverwerping onzer tegenwoordig zoo gelukkige regerings-form' aan. 8 Dat is
zijn politieke uitgangspunt. Zijn pejoratieve kwalificaties in die publicaties over
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andere bladen en hun schrijvers zullen bij Van Heiden Reinestein in de smaak zijn
gevallen. Dat Verbrugge intussen van het patriotse in het stadhouderlijke kamp
was beland is - anno 1781 - minder opvallend dan wellicht wordt gedacht. Verbrugge zelfhad er in ieder geval geen enkele moeite mee. Dat hij geld boven politieke
idealen stelde, werd hem toen en later verweten.9 Een aantal broodschrijvers (politieke journalisten) gebruikte hun pen in die tijd bij wijze van spreken even gemakkelijk over links als over rechts. Verbrugge bevestigt deze gang van zaken.
lO

In de jaren 1781-1784 werkte hij gestaag aan een tamelijk omvangrijk oeuvre.
Soms hanteerde hij een serieuze toon, dan weer was hij scherp satirisch. Vier thema's beheersten in die jaren zijn werk: het aantonen van de betrouwbaarheid van de
hertog van Brunswijk, de onbetrouwbaarheid van Frankrijk als potentiële bondgenoot van de Republiek en die van het stadsbestuur van Amsterdam anno 1781-1782
en ten slotte, het hekelen van zijn concurrenten, zijn 'confraires' van verschillende
bladen. Achter de titel Het Brunswyksch-Wo!ifenbuttelsche monster in alle desze!fS hoeda-

ni8heden en ei8enschappen [...] beschreeven [...] onwederspreekeryk beweezen den naam van
monster in allen opzi8ten waardi8 te ~n (z.p. 1782) door 'een getrouw Vaderlander' verwacht je Verbrugge niet als auteur. Toch is hij het wel. Na een humoristische opening houdt hij zich daarin met ernstiger zaken bezig, zoals - een veel gebezigd taalspelletje in die tijd - het definiëren van de begrippen patriot en monster. Een patriot is iemand die het heersende, ongefundeerde misnoegen van een volk tot een
oproer probeert om te zetten. Daarbij kent de auteur grote invloed aan de media toe,
vooral aan de Post van den Neder-Rhijn en de Diemenneersche ofWater8raafmeersche cou-

rant. Aanhangers van die bladen zullen een positieve invulling aan het begrip geven.
Een dergelijke redenering stelt hij ook op voor het begrip monster, zodat de hertog
uit de hem omringende lelijkheid te voorschijn komt als een edel mens. Zijn corpulentie is hem een sieraad, zijn gerust geweten vormt zijn edel gelaat, een monster in
verstand, wijsheid en oordeel. Het is jammer dat biografen van de hertog Verbrugge
over het hoofd hebben gezien. Zijn anonimiteit kan een verklaring zijn. Mogelijk zat
ook zijn reputatie in de weg; een groot staatsman te laten verdedigen in dubieuze
blauwboekjes door een geschorste predikant, nee dat gafgeen pas.
Verbrugge, die provocaties tegenover collega-schrijvers niet uit de weg ging,
was zijn leven lang een dankbaar en gewild slachtoffer. Wie kaatst kan de bal verwachten. Kees Vermijnen portretteerde Verbrugge in een van zijn karakteristieke
'vertoningen':
'Kyke al weder rekt ute! ha! ha! dat is een mooie stukkje! daar ebbe jy
Monsieur P. VERBRUGGE! hum isse een verlopen Dominé, Fraai Curieus!

ê

so mooi hum skryf de Post naar den Neder-Rfryn, ha! Ha! dat isse 'et werk van
die Curieuse Manne, van een Dominé; ha! ha! dat is Monsieur P. VERBRUGGE! liefebbere! dat isse de skryvere van de Aanmerkeryke Droome, van
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de Moffe Meesknekte, en andere stukke tégen de HofParry, en nu is hy 'er
weer vóór, khyk watte fraaye verloope Domine!,ll

De aanmerkel0ke droom beschrijft tegenstrijdigheden, die een dromer op een kermis
tegenkomt: een leeuw die mekkert als een schaap, een reus die zeer breed is in plaats
van groot, dukaten waarop aan de ene kant een heer gekleed volgens de laatste
mode is afgebeeld en de keerzijde het wapen van Engeland laat zien. Alle figuren
worden als dieven voorgesteld, terwijl tde bos met zeven pijlen' wankelt. Het blijken Engelsen die de Republiek willen bezetten, en daardoor als een vreemd, onbetrouwbaar en belligerent volk te kijk worden gezet. Deze anonieme brochure wordt
(ten onrechte denk ik) door Vermijnen aan Verbrugge toegeschreven. Hij wilde volgens het slot van het citaat diens politieke gedraai hekelen.
Nadat Verbrugge het pamflet de Patriottische artz had gepubliceerd, verscheen in
1781 en 1782 de anonieme vierdelige dialoog, T'Zamenspraken tusschen [...] W. Tzlauski
[ ] en [ ] V
eN
n te Antwerpen bij Willem van der Palen. In deze parabel
wordt een politieke afhankelijkheidsrelatie geschetst. Tzlauski staat voor willem V
als rentmeester van de tgráve V
eN
n', oftewel de Verenigde Nederlanden.
Sphthasha is Brunswijk, de opvoeder van de rentmeester en de graa~ die ook zeven
medevoogden [= de zeven gewesten] naast zich moet dulden. Beide publicaties
waren, aldus Verbrugge, een stem tonder verbloemde termen' tegen de steeds meer
gehoorde opvatting, als zou het openbare bestuur verlamd zijn door tpretense
Werkloozheid'. De brochures moesten gezien worden tals Romans, waar bij niemand bepaaldlijk bedoeld wierd', betoogde hij. Maar het waren juist deze twee
publicaties die justitie als beledigend en oproerig achtte. Ja, Verbrugge zou tegelijkertijd vóór en tégen de hertog hebben geschreven en moet dus wel een onbetrouwbare Oranjeaanhanger zijn, sneerden critici. Omdat de geruchten over zijn afvalligheid van Oranje bleven doorgaan plaatste hij een ingezonden stuk in de Hollandsche
historische courant van 17 maart 1785, waarin hij zich onhandig verdedigde tegen zijn
politieke belagers. 13 Verbrugge voelde zich tdoor enen Patrioticquen ijver aangeprikkeld', toen de bewijzen zich opstapelde dat de hertog zich door de Engelsen had
laten omkopen en als verrader van het vaderland werd gezien. Hij heeft de hertog
altij d en overal verdedigd.
l2

schrijver voor Oranje
De onderhandelingen met Van Heiden Reinestein werden succesvol afgesloten.
Halfjanuari 1782 zag het eerste nummer van het weekblad De post naar den NederRh0n het licht. Uit de naamgeving is duidelijk dat het blad het orangistische antwoord moest zijn op de patriotse De post van den Neder-Rh0n, het blad van Pieter 't
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Hoen, dat een jaar daarvoor was verschenen. Al gauw werd gehengeld naar de identiteit van de schrijver van het nieuwe blad. In september 1782 schreefVan Heiden
Reinestein aan Van Goens, dat de schrijver van De post naar den Neder-Rhijn tavait
longtems reussi a garder l'incognito'. Vermoedelijk heeft't Hoens blad de redacteur
ontmaskerd; begin oktober schreefVan Heiden Reinestein: tVoila l'auteur du P.N.
de N.R. decouvert; il auroit mieux valu que non.\4
In De post naar den Neder-Rhijn predikte Verbrugge onverbloemd zijn standpunten. Hij keerde zich fel tegen het onafhankelijk verklaren van de Noord-Amerikanen
door de Republiek; vrede met Engeland was beter voor het land. Soms reikte Van
Heiden Reinestein onderwerpen aan, bijvoorbeeld de tSint Nicolaas Vrolijkheid van
6 december 1782'.15 In De post riep Verbrugge regelmatig op lasteraars van de stadhouder de mond te snoeren. Jubelend kondigde hij dan ook aan dat het Hof van
Holland teen nadrukkelijk adres' had gemaakt om talIe naamloze en infame geschrivten ten strengste te verbieden'.16 Maar hij gunde Willem van Irhovèn van Dam
in diens kwaliteit van Candidus ook een dubbelnummer om hem de gelegenheid te
geven te ageren tegen roofdrukken en piratenuitgevers. De Rotterdamse predikant
Dingeman Wouter Smits leverde ook bijdragen, ofwas zelfs mederedacteur.
Voor het redactiewerk aan De post ontving Verbrugge aanvankelijk veertien gulden per week. Dat vond hij te weinig en dreigde het werk te staken. Dat had succes.
In december 1782 kreeg hij een jaarlijks pensioen van 900 gulden, zo lange den zelve
zig zulks ten aanzien van zijne Hoogheid zoude waardig maken'.17 En dus zette
Verbrugge de redactie van De post voort met dien zelvden welmenende, en blakent

t

de ijver, waarvan hij, in enigen brochures zulke sterke preuves had opgeleverd',
maar geel van jaloezie moest hij toegeven dat het debiet van De post van den N ederRhijn zijn Post overtrof: Enkele nummers later beweerde hij dat De post van den
Neder-Rhijn in Vlissingen hoe langer hoe meer krediet verloor, en dat de Zeeuwse
patriotten liever Oranje-koeken aten. 18 Zijn politieke vijanden annex collegabroodschrijvers zaten intussen ook niet stil. Vermijnen typeerde Verbrugge als
tMonsieur Le verdraajere de Post naar den Neder-Rl-ryn, alias de Mofmeesterknekte;

-Monsieur Echo, andres kezeit, de maagde onteerdere', terwijl Klaas Hoefnagel in
zijn anoniem uitgegeven De vroryke Walon met de rarekiek-kas voor deze tland-verrader' ook iets in petto had: hij wou de Schryver van de Post naar de Nederrtryn wel fert

sUip'.19 Moeiteloos zijn de voorbeelden van dergelijke venijnige aanvallen op
Verbrugge aan te vullen.
Ondanks het opgeblazen imago kwam het einde van De post naar den Neder-Rhijn
sneller dan de redacteur verwachtte. In aflevering 81 van juni 1783 hekelde Verbrugge de houding van de magistraat van Gouda tegenover de Rotterdamse boekverkoper Richard Bennet. Bennet had in Gouda veel werk gemaakt van de distributie van zijn publicatie Zaakeryke inhoud van de missive en memorie, door Zyne Door-
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luchtise Hoosheid aan Hun HooS Mosenden den 7 October 1782 overseleverd. Het boekje
werd in het voorlaatste nummer van De post naar den Neder-Rh0n vernietigend
besproken. Daar vielen termen als 'hemeltergende onrechtvaardigheid' en
'vervloekte dwinglandij'. De Rotterdamse en Leidse magistraten vaardigden eind
juni 1783 meteen een verspreidingsverbod van de Post uit. Nadat ook Gouda zich
had beklaagd werden de oude drukker Johannes Rogatsnik en de jonge ambitieuze
uitgever Thomas van Os in hechtenis genomen en voor de Haagse schepenbank
geleid. Beiden werden veroordeeld tot f 3.000,- boete. 2o Naar aanleiding van deze
affaire verschenen verschillende pamfletten, zoals De advocaat, voor Johannes
Rosatsnik, en 'Thomas van Os, waarin de vrijheid van de pers het onderwerp van een
lang betoog is.
Ook Verbrugge ontkwam niet aan arrestatie. In De spieSel der vryheid getuigt de
Dordse auteur N.H.V.O. dat
'er een toeleg gesmeet is geweest om die geene die haar pen gebruyke, voor
den prins, voor den Staat, voor zulke regenten die het Vaderland het regt
der burgeren trouw behartigen, op te ligten; het geen gebleeken is aan den
schryver van de Post na den Neder Rhyn die als een der snootste booswigten met schoud en dienaars in de gevankenis is gesleept, in een gat geworpen daar men rovers en moordenaars plaatst, aldaar nagt en dag met dienaars der justitie bewaart'.21
Tevergeefs hebben Verbrugge's broer en zusters zich in september 1783 tot willem
Ven het gerecht te Delft gericht, 'verzoekende dat hun Broeder onder borgtogt uit
zyn akelige gevangenis mogt ontslagen worden, dat hem na regten een Advt. en
Procr. mogt gegeeven worden'.22 Verbrugge was een inzinking nabij; de stadhouder
stelde zijn standvastigheid al te lang op de proe~ schreefhij in november 1783, en
dat had hij toch niet verdiend. Hij dreigde met zelfmoord. Een tweede verzoek van
zijn familie in begin januari 1784 haalde evenmin wat uit. De familie bleefregelmatig bij hem waken, nadat Verbrugge 'geattacqueerd is geworden door een overval
van benaauwdheid', toevallen, die zich herhaalden. 23 Hij schreefook dat de onderschout wel eens een pijpje bij hem kwam roken, en dat hij in die tijd veel bezoek
had gekregen van onbekenden die een dagje uit waren en gevangenen wilden bekijken. Geen onbekend fenomeen in die tijd. Alle bezoekers werden door de gevangene hartelijk ontvangen met wijn of punch, maar toen de rekening betaald moest
worden wilde Verbrugge die op de 'schrokkigen kok' verhalen. 24
Willem Bilderdijk trad als verdediger in deze 'atroce' zaak op. Interessant is dat
hij de zaak Verbrugge niet had aangenomen om zijn jonge praktijk te stimuleren,
maar omdat hij niet wilde dat een onvoorzichtige uitglijder van een prinsgezinde
journalist het Oranjekamp schade berokkende. Verbrugge werd toen al in het eigen
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kamp beschouwd als een journalistieke brekebeen, een onhandige pleitbezorger
voor de stadhouder. Dat het een publiek geheim was dat hij de schrijver van De post
naar de Neder-Rhijn was vond Verbrugge zelf veel schadelijker. Daarmee werd zijn
vrijheid als broodschrijver immers beknot. Hoger beroep leidde uiteindelijk tot
zijn vrijlating en verbanning uit Holland. Hij schreefnog één nummer, aflevering
82, dat in juli 1784 bij de boekhandelaar Jan Hendriksen verscheen. 25
In juli 1784 begon Verbrugge een nieuw blad, De hartloper (later hardloper] van
staat. In het openingsnummer schreefhij geen inleiding te geven, want zoiets hield
maar Op.26 Het blad verscheen ook bij Hendriksen en werd als directe opvolger van
De post naar den Neder-Rhijn gepresenteerd. Het is duidelijk dat Verbrugge bij de uitgave weer de financiële steun van Oranje had, maar uit het bericht dat voorafgaand
aan het eerste nummer is opgenomen kan ontleend worden dat de kopij werd
gescreend door de Rotterdamse stadsregering. Over de politieke richting laat de
redacteur geen enkel misverstand bestaan. Na één zin stelt hij dat de stadhouder
geen dienaar van de staat is, maar Eminent Hoofd (een verkieslijker titel dan de
bijna beledigende benaming dienaar] van die staat, de band der Unie is en het snoer
van eensgezindheid in alle bestuursvergaderingen moet zijn. Daaruit volgt, aldus
Verbrugge, dat de stadhouder onder meer het recht heeft 'onrustige Leden' in de
vergaderingen die niet voor rede vatbaar zijn te vervangen door lieden met meer
'rust- en eendragt-lievender gevoelens'. Zo lichtte hij omstandig toe dat aan de
stadhouder al van oudsher respect moest worden getoond. Daarmee begon
Verbrugge, die klaarblijkelijk weer krediet bij Oranje had, een soort herstelbeweging, want het stadhouderschap laboreerde aan functionele ontbinding. Kortom:
Verbrugge bond de strijd aan met zijn patriotse combattanten maar ook met schrijvers in het eigen kamp, de Republiek als mediacratie. 27 In die rol is hij op zijn best.
Auteur en uitgever van De hardloper spraken afdat de inhoud voor verantwoording van de schrijver was en dat Verbrugge hem rechtens zou vrijwaren. In aflevering 9 berichtte Verbrugge sappig over een mishandeling van een oranjegezinde
Rotterdammer door patriotse stadsgenoten, een verhaal dat gretig werd overgenomen door andere bladen. Hij beweerde het verhaal van Hendriksen gehoord te hebben. De beschuldigde patriotten spanden een procedure voor het stadsgerecht aan,
en getuigen werden gehoord. Die hadden toevallig allemaal niets gezien. Het vermeende slachtoffer beweerde nota bene, dat hij op de bewuste dag met geen vinger
was aangeraakt. Uitgever en auteur moesten excuses maken voor de 'atrace injurie'
en een boete betalen. Bovendien mocht er in Rotterdam voortaan geen enkele drukker ook maar iets van Verbrugge op zijn pers leggen. De affaire leidde tot een felle
woordenwisseling tussen Verbrugge en Hendriksen die elkaar over en weer de
schuld in de schoenen schoven. 28
De kwestie betekende het einde van hun samenwerking en van De hardloper.
Verbrugge startte in juni 1785 weer een periodiek, de Prins!yke courant. Het eerste
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nummer opende met een aardige dialoog tussen een 'Boekverkopers Jongen' en een
potentiële lezer. Het werd gratis in een oplage van enkele duizenden exemplaren
aangeboden, gevolgd door een nadruk. 29 Het blad, dat de Haagse uitgever Thomas
van Os uitga( werd in de residentie door toedoen van de hofuitgever Pierre Gosse
meteen verboden, want die zag niets in het gratis verspreiden van weekbladen)O
Het commerciële belang ging bij hem boven politieke geestverwantschap.
Kennelijk bleefhet stadhouderlijk hofin deze zaak afzijdig.
Verbrugge probeerde het daarna nog eens met de postbode van staat, dat ook weer
werd verboden, omdat het blad het formaat van een krant had, waarvoor recognitie
was vereist, terwijl zijn volgende project, de Nassausche en pruissische courier in compaBnie, om andere redenen het tweede nummer niet haalde.
In september 1785 liet Verbrugge zich in Duisburg als student inschrijven. Daar
volgde hij 'een kleinen cursus', waarna hij in beide rechten promoveerde)1 Een
maand later trouwde hij in Den Haag Christina Jonas, 'meisje van plezier'.

Afgeperst pensioen
Verbrugge beweert ergens dat hij zou hebben kunnen aanblijven als predikant,
ware het niet dat zijn overtuigende 'schrijvtrant' het stadhouderlijk hofwas opgevallen en de prins was geadviseerd hem als schrijver aan te trekken. Tegen een vergoeding van f 900, - per jaar zou hij, zoals gezegd, gaan schrijven voor Oranje. Dat
was in een akte van 6 december 1782 vastgelegd, een contract dat in zijn leven een
grote rol zou gaan spelen. Volgens Verbrugge zou hem bij de ondertekening ervan
meer zijn beloofd op grond van nog niet ingeloste beloften aan zijn vader. Wat die
beloften inhielden wordt niet duidelijk. Een verzoek om gratificatie voor 'zijne
oude Moeder' gericht aan willem Venige jaren na het overlijden van zijn vader
(1772) was vijftien jaar na dato nog steeds niet beantwoord)2
Toen zijn reputatie medio 1784 voor en door Oranje als schadelijk werd beschouwd, besloot het hof de pensioenakte af te kopen. Thesaurier-generaal J.C.
Reigersman bood f 9.000,-, maar Verbrugge, bang voor het verdwijnen van zijn
enige 'source van bestaan' verlangdef 12.000,-. De zaak sprong at Omdat het hof
vreesde dat Verbrugge de akte zou verhandelen, werd zijn pensioen in november
1784 op last van de stadhouder ingetrokken. Als reden werd opgegeven dat
Verbrugge - ondanks herhaaldelijke waarschuwingen - door bleef gaan met het
schrijven van provocatieve stukken.33 Bovendien waren er nieuwe feiten over zijn
'kwaadaardige bedrijven' boven water gekomen. Uit onderzoek bleek dat Verbrugge, zo schreefhij zel( 'autheur was van 2 allerschandelijkste zoo tegen Zyn Hoogheid als tegen den hertog ingerigte Stukjens, waar van ik den tytel niet meer weet;
dan waarvan 't eene een samenspraak onder poolsche gefingeerde namen Was')4
157

DE ANDERE ACHTTIENDE EEUW

Bedoeld was de T'Zame115praken tusschen [ ] w. Tzlauski [ ] en [ ] V

eN

n. Uit
het Poolsch vertaald (Antwerpen 1784).35 Op grond van deze feiten moest hij een verklaring tekenen, dat hij geen kopieën van de pensioenakte had achtergehouden of
verhandeld.
Verbrugge heeft zich bij het intrekken van zijn pensioen niet neergelegd. In
verschillende brieven bepleitte hij zijn zaak bij Willem V en Wilhelmina.3 6 Had hij
in zijn geschriften niet uitsluitend de belangen van de stadhouder verdedigd, het
misleide deel van de natie de juiste weg gewezen en pogingen verijdeld om de stadhouder te 'verdrukken'?37
Enige tijd later kwam de aap uit de mouw: hij bleek, ondanks de eerdere verklaring, nog over een kopie van de akte te beschikken. Die had hij met andere papieren
voor zijn arrestatie aan een vriend ter bewaring gegeven. Met die kopie, zo suggereerde hij, wilde hij zijn pensioen weer rechtsgeldig maken. Als het stadhouderlijk
hofdaar niet op in zou gaan, zou hij de akte openbaar maken, want de zaak was 'tot
myn merkelyke schade', en 'zelfs tot myn onverdiende schande afgedaan'. Hij overhandigde Bilderdijk in januari 1785 'de gementioneerde gezegelde copyeActe', maar
het hofliet zich toch niet intimideren.
Verbrugge's gedrag vervreemdde hem van zijn omgeving, het meest van zijn
advocaat. Bilderdijk was door enkele brieven van Verbrugge 'ten sterkste beleedigd',
maar de prins verzocht hem de kwestie rond de toelage af te wikkelen.3 8 In maart
1786 stuurde Verbrugge weer een verzoek om de intrekking ongedaan te maken.
Een trio raadgevers liet het hofweten, dat het stuk van 'een Persoon is, ontbloot van
alle Principes van Eerlijkheid'. Mocht Verbrugge zich in geschrifte afzetten tegen de
stadhouder, dan was het legitiem, zeiden de adviseurs, om 'de pen van bekwame
Lieden te gebruiken ten einde zulks tegen te gaan ofdie Lieden tot het leenen hunner pennen door andere geoorloofde belooningen te engageeren'. Zij adviseerden de
stadhouder om Verbrugge geen pensioen te geven, maar hem per bijdrage te betalen.39 Een andere adviseur schree~ dat Verbrugge 'van professie een pasquilschrijver
was, en niet eene ongelukkige victime van zijn zêle voor zijn Hoogheid en dat hij
onverschillig voor oftegen schree~ waar hij er gelde meê te verdienen zag'. Ook zou
hij links en rechts geld lenen, 'altijd onder bedreiging van anders te zullen openbaren't geen hij (als een groot geheim) betuigde niet te willen zeggen ofuitdrukken,
maar waarvan hij alles gissen liet'. De afperser vergokte zijn geld afbracht het naar
de hoeren. Zijn gedrag zou zelfs in de vergadering van de Staten van Holland en
West-Friesland aan de orde zijn gesteld, en zo de stadhouder ter are zijn gekomen.
Willem Vhield zijn pensioen in 'voor zijn onbescheiden en kwaadaartige bedrijven,
en tevens (in die omstandigheid) een publicq blijk willende geven van de ontevredenheid over hem'. 4°
Half november 1785 vestigde Verbrugge zich te Ginneken, in de Baronie van
Breda. 41 In maart 1786 stuurde hij een larmoyante brief aan de stadhouder.
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Sprekend over zichzelf in de derde persoon probeerde hij, teenen fatzoenlijken en
eerlijken man' met een tedelmoedig hart', met tde oprechtste sentimenten [voor
Oranje] bezield', zich vrij te pleiten van valse aantijgingen die hem onverdiend ten
deel vielen. En dat juist in een tijd, dat hij twelverdiende belooningen' verwachtte!
De grote boosdoener was Reigersman. Die had hem bij de stadhouder zwart
gemaakt. In buitengewoon vileine bewoordingen zette Verbrugge zich tegen de
thesaurier-generaal af: Hij schamperde dat de herhaaldelijk gegeven waarschuwingen namens Reigersman hem via de onnozele boekverkoper Van Os hadden bereikt.
Als het werkelijk zo erg was, had Reigersman hem dat zelf moeten zeggen. En op
grond van zulke tfrivole' beschuldigingen, vage aantijgingen en duidelijke miscommunicatie was zijn pensioen ingetrokken! Als Zijne Hoogheid hem, Verbrugge,
nu maar duidelijk had gemaakt hoe hij zijn geschriften moest inrichten om tniet
onvoorzichtig' te zijn, dan zou hij zich daarvan zeker wat hebben aangetrokken.
Verbrugge kon de intrekking van zijn pensioen alleen als een politieke daad zien. 42
willem Vkon op zijn beurt niet anders dan hem negeren. Het is niet goed te begrijpen waarom Verbrugge zo tekeer ging. Hij moet geweten hebben dat hij met deze
briefde strop om zijn hals strakker aanhaalde. Mocht hij nog een greintje krediet
aan het hofhebben, dan was dat nu wel verdwenen. Willem Vstuurde de briefdoor
naar Reigersman, maar de thesaurier-generaal deed er niets mee, en verzocht de
stadhouder voortaan van post van Verbrugge verschoond te blijven. 43
Medio 1787 kwam er nog meer kwaad over Verbrugge. Zekere QN. schreefin De
post van de Neder-Rhijn de beschikking te hebben over documenten waaruit bleek
dat een bepaalde schrijver zich quasi belangeloos inzette voor de stadhouder, die
hem zelfs betaalde om het volk op te hitsen en de overheid te beledigen, terwijl diezelfde auteur de prins vervolgens verraadde en afperste. Tot nu toe waren er geen
bewijzen, dat de stadhouder dergelijke figuren inhuurde. De naam van dat verraderlijke sujet was ... Philippus Verbrugge. Sarcastisch eindigde QN. zijn stuk met
de opmerking dat hij de redactie en lezers van De post van den Neder-Rhijn graag
voorkennis wilde geven van de publicatie van die stukken van een dergelijk kwalijk
sujet. 44 Niet veel later verscheen de bundel onder de titel Copien van echte stukken,

betrekkeryk zekere onderhandelinB tusschen willem den Vyfden [...] en philippus VerbruBBe
(z.p. 1787), waarin precies die stukken zijn opgenomen die QN. had genoemd. Wie
had ze geleverd? Het hof? De dreiging van Verbrugge zou meteen voorbij zijn, maar
publicatie zou de patriotten in de kaart spelen. Ofvoerde Verbrugge met de publicatie zijn dreiging uit in de hoop op herstel van zijn pensioen? Dat zou opnieuw
onhandig zijn geweest. Ofwas er een derde in het spel? Feit was dat Verbrugge bij
het hofin ongenade was gevallen.
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'De waare vryheid'
Tussen maart en juni 1787 verscheen anoniem in enkele deeltjes de Interessante missive Beschreven uit N0meBen, waarvan de titelpagina weinig verhullend freule
Danckelmann als auteur vermeldt. Zij schreef aan zekere baronesse de K. in Den
Haag. Auteur Verbrugge liet de hofdame de handel en wandel van de stadhouderlijke familie naief-ironisch behandelen. Prins Willem Ven prinses Wilhelmina werden als kinderen weggezet. Zoete wraak van Verbrugge? Het lijkt erop. Het reeksje
beleefde nog enige drukken.
Sinds zijn verbanning woonde Verbrugge met zijn vrouw eerst te Ginneken,
later in Waalwijk. Zijn streken was hij niet verleerd. In een brief van 19 mei 1787
schreef een Waalwijkse correspondent dat zekere Jacobus de Witt leden van de
Waalwijkse sociëteit Libertatis Amor in hun activiteiten hinderde
'en met dit alles wil hy [= De Witt] zamenspannen met de Hooggeleerde
zich noemende Advocaat philippus Verbru88e, eertyds Schryver van dat
Vryheid-ademende Weekblad de Post naar den Neder-Rhyn, die de voornoemde Supplianten heeft bediend, daar hy Verbru88en weinig eer van
heeft, want hy kent hier noch Rechten, noch Wetten, en dus zyn de lieden
ongelukkig, die in zyn handen vallen'.45
Een correspondente die schreefonder de naam 'Een Weldenkende Zuidhollanderin'
bevestigde dat verhaal en schreef Hespe in juni 1787, dat Verbrugge, de '13de
Rouwdrager agter de Lykstatie van zyn Vriend Louis de Dikke' nu weer in Breda
woont, en vandaaruit hier [= te Waalwijk] woelt. Nadat hij het genootschap te
Sprang met 'slegte middelen' had bewerkt, probeerde hij zich nu 'tegen en onder de
Waalwyksche Practizijns te vermengen'. Hij kon zijn 'valsche en slegte manier van
denken' niet langer verborgen houden. Hij heeft, aldus de Weldenkende Zuidhollanderin
'zyne geleerde Wetenschaps-rechten tegen het Genoodschap alhier in eene
Memorie voor myn Heren! Schepenen uitstekend laaten zien, niet alleen,
dat dezelve opgevuld was met fenynige Chicanes, vol onwaarheden en
maar schreeuwen Ed. Acht. ~ ~n in mora, in mora,ja in mora, condemneerdse,
hanBse maar op, en als zy opgehangen zyn, zal ik haar vonnis wel opmaaken, want Vriend! de Koedykse Saul is scherp, en schielyk in vonnissen te
slaan, dat hy immers aan de Koedyk heeft getoond, maar hem ook zeer
zuur is opgebrooken in de Memorie'.4 6

160

De kwaadaardi8e bedrijven van philippus Verbru88e (1750-1806)
Dit onhandige manoeuvreren werd bevestigd in verschillende brieven. Verbrugge
was te weinig intrigant om politieke schade aan te richten. 47 Hij had nog een publicatie op stapel staan. Op 26 februari 1786 sprak hij Jan Willem Boeijnk, klerk van het
kabinet van de stadhouder, over de financiering van zijn antipatriotse De waare vryheide Hij was in het bezit van een aanbevelingsbrief van een onbekende uit Breda,
waarschijnlijk de rentmeester der stadhouderlijke domeinen G.W. baron van
Motman. Verbrugge hoopte op stadhouderlijke financiële steun voor deze uitgave.
Boeijnk raadde Verbrugge aan naar Het Loo te reizen, maar de stadhouder was niet
bereid het manuscript in te zien en scheepte hem af met een reiskostenvergoeding. 48 Niettemin verscheen in augustus 1787 De waare vryheid, 'door enen vryheidlievende Nederlander' te Kleefbij J.W. Hannesmann in een luxe editie. Uit de voorrede bleek dat Verbrugge de tekst had bewerkt en uitgebreid. Verder schreefhij dat
de verspreiding van dit boek in Amsterdam en Rotterdam werd tegengegaan.
Brieven aan boekhandelaren zouden zijn geopend en de geadresseerden op het
stadhuis zijn ontboden. Hoe hij het boek uiteindelijk heeft gefinancierd blijft
onduidelijk. Dat het voor zijn rekening verscheen, zoals het titelblad aangeeft, is
niet waarschijnlijk. Wellicht werd het met Pruisische middelen ondersteund. Het
is namelijk gedrukt 'by de wed. Sitzmann, koningl. hofboekdr.' en er werd voor
geadverteerd in de Courier du Bas-Rhin, de krant van de door Pruisen ondersteunde
Jean Manzon.
In De waare vryheid onderscheidt Verbrugge het begrip 'vrijheid' in ingebeelde
vrijheid, de situatie ontstaan na een revolutie, en 'ware' vrijheid. De 'ware' vrijheid
bereikt men als'elk en een iegelyk niettegenstaande alle bepalingen, en beteugelingen, evenwel zóó volkomen kan blyven genieten, en waar by men gevolglyk zelfkan
GEVOELEN zóó 8elukki8 te zyn, als het in deeze ondermaansche waereld maar
immer mogelyk is', iets wat hij in een verhandeling uit 1797 opnieuw aan de orde
zou stellen. De accentverschuiving is duidelijk. Zeker, de Oranjevorsten hebben
uitmuntende diensten aan de Republiek bewezen, maar de macht behoort duidelijk aan het volk, als dat ten minste oranjegezind is.
In de jaren daarna horen we weinig over hem. Hij woonde omstreeks die tijd te
Orsoij bij Kleet In 1794 voltooide hij zijn Memorie, een ultieme poging van bijna 250
bladzijden om alsnog zijn gelijk te bewijzen. De pensioenkwestie was - voor hemnog steeds niet opgelost, terwijl hij de vroeger geuite verdenkingen nog altijd
meetorste. Dringend verzocht hij Willem V de memorie niet door Van Heiden
Reinestein, Tollius, De Larrey en andere raadgevers te laten beoordelen. Een dergelijke onhandige aanbeveling maakte zijn verzoek bij voorbaat kansloos. Het stadhouderlijk hofkeurde hem geen letter waardig.
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Het einde
Op 10 september 1796 werd Verbrugge te Amsterdam op last van het provinciale
bestuur van Holland gearresteerd door leden van het Comité van Algemene
Waakzaamheid. Zijn papieren werden verzegeld. Hij werd zes weken vastgehouden
omdat het Comité zijn nieuwste publicatie, Historie der politieke eeden (1796), aanstootgevend achtte. Ruim een maand later kwam hij weer vrij. Een halfjaar later
werd Verbrugge, toen redacteur van De jon8e Ar8us, opnieuw gearresteerd. 49 De
draaideurcrimineel werd nu niet om dat redacteurschap opgepakt, maar vanwege
een verhandeling over de fundamenten van de Nederlandse staat. Procureur M.C.
van Hall ondervroeg hem ook nog eens over De Post naar den Neder-Rhijn:
(over welk Weekblad ik? REEDS in den Jaare 1783, ? (ik zeg, zeventien honderd DRIE en TAGTIG!) door den toenmaligen Hoofd-officier der Stad Delft,
Mr. ABRAHAM VAN SCHUILENBURG, ook met de violentste poursuites van

Crimineele Procedures was 8eincommodeerd8eworden'.5o
Hij werd in juni 1797 wegens (oproerige daden' veroordeeld tot vijfjaar rasphuis en
twaalfjaar verbanning uit Holland. Drie jaar later vroeg hij overplaatsing, omdat
zijn celgenoten onder het (ongedierte' zaten, en hem
(van de Voorrechten, welken hier door anderen worden genoten, en die
mij, ? voor lan8, ? zonder dat mij e8ter bewust is EENIGE DE MINSTE
GEGRONDE REDEN DAAR TOE GEGEEVEN TE HEBBEN, zijn ontnomen
8eworden, wêer te willen laaten jouisseren, door mij, gedurende dien korten
tijd, wat meer van de lucht te laaten profiteeren, en mij, ten dien einde, te
verplaatzen op eene Kamer, die, meer dan een HOK, geschikt is, om, slegts
een paar dagen wekelijks, extra te kunnen open gelaaten worden'.5

1

Het verzoek werd toegestaan. In januari 1801 kwam hij weer vrij. Hij vestigde zich
in het Hannoversche Nordhorn en publiceerde zijn Beknopt verhaal dat hij op aandrang van vrienden schreeE Daarin zei hij dat hij wel eerder vrij had kunnen
komen als hij berouw had getoond en beterschap beloofd, maar zijn geweten verbood dat.5 2
Vanuit Nordhorn redigeerde hij het maandblad De waarheiddelver, dat in zes
delen tussen juli en december 1801 verscheen. Omstreeks 1803 werd hij weer in
Amsterdam gesignaleerd. Niet lang daarna verscheen zijn nieuwe blad De Themis
(1804), waarvan slechts vijf nummers uitkwamen. De Themis onderging het lot van

de voorgangers; hoe kan het anders? De vierde aflevering bevatte oproerige en
honende uitdrukkingen tegen het Bataafse gouvernement en de Franse regering.
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Het Staatsbewind, met voorop Gerard Brantsen die jarenlang gezant in Frankrijk
was geweest, besloot hem - typerende straf-wegens het almaar voortgaan met het
verschijnen van eerrovende en lasterlijke publicaties nu als tLid van de Burgerlyke
Maatschappy' te straffen en hem het burgerrecht te ontnemen. Hij mocht met
militair escorte over de grens worden gezet, zodra justitie hem in de Republiek of
in andere aan Frankrijk gelieerde gebieden had opgepakt. OfVerbrugge dat lot ook
heeft moeten ondergaan is niet duidelijk, want sommige gewesten konden ofwilden niet aan het opsporingsverzoek meewerken. Hij hield zich daarna rustig.
Mogelijk hebben rede en godsdienst zijn tomeloze passie eindelijk kunnen intomen, iets wat hij zich eerder had voorgenomen. Vermoedelijk overleed Philippus
Verbrugge in een huurhuis aan de Amsterdamse (Eerste) Leliedwarsstraat op 29
december 1806.53
Veel van Verbrugge's periodieken werden in de loop van twintig jaar getroffen
door verboden. Dergelijke verboden behoren in historisch opzicht tot de gebruikelijke conjunctuur van politisering en depolitisering in het geval van crises.
Tegelijkertijd vertegenwoordigt deze constante stroom bladen met zijn ander werk
ook twintig jaar politiek debat en politisering van de burger. 54
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'ALLES KAN GEBEUREN'
Het verborgen tweede leven van Jacob Eduard de Witte

ARIANNE BAGGERMAN

'GeefJezus! dat ik in mijn' nood!
Op U altijd moog staren;
Wat leed blijft bij het leed nog groot,
Dat U is wedervaren?
Daar bij is al mijn lijden klein,
En Gij waart heilig, ik onrein,
Ik niets dan rampspoed waardig.'
Tikje zwaarmoedig, als motto voor een autobiografie, maar de anonieme auteur
van de in 1830 verschenen Brieven van eenen tachtimari8 en 8rijsaard, thans n08 verkeerende in den kerker is dan ook hoogbejaard. Balancerend op de rand van het gra~
publiceert de 'grijsaard' zijn levensverhaal om als voorbeeld te dienen voor jeugdige lezers. Om de authenticiteit te onderstrepen heeft hij ervoor gekozen geen verhaal te schrijven maar een chronologisch geordende selectie van zijn brieven te
publiceren.
In deze brieven, geschreven tijdens opeenvolgende levensfasen, zullen de lezers
de mogelijkheid krijgen het karakter van de hoofdpersoon te doorgronden, zonder
tussenkomst van de schrijver, 'den grijsaard', 'een ongelukkigen man' die een fatale misstap beging tijdens zijn jeugd, waarna hij door ongeluk is achtervolgd. Er zullen maar weinig mensen te vinden zijn die in hun leven niet met tegenspoeden te
kampen hebben gehad: echter zal men maar zeer zelden iemand vinden, 'die zoo
lang en zoo bij voortduring met rampen heeft moeten worstelen als de schrijver der
hier achter volgende brieven'.l
Zijn lotgevallen, zo benadrukt deze anonieme auteur, dienen als waarschuwing
om niet te goed van vertrouwen te zijn tegenover onbekenden. Die waarschuwing
geldt ook voor de lezers van dit artikel. Niets in dit boek is wat het op het eerste
gezicht lijkt te zijn. Brieven van eenen tachtimari8en 8rijsaard wordt, zowel door de
auteur als de uitgever, gepresenteerd als een non-fictie, laat zich lezen als fictie, en
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zal uiteindelijk toch ten dele autobiografisch blijken, een apologie van een auteur
in wanhopige omstandigheden. 2
De lezer moet even doorbijten. De eerste 193 bladzijden van dit 367 bladzijden
dikke boek hebben de gedaante van een gemankeerde briefroman met slechts één
correspondent. Op enkele uitzonderingen na worden slechts de brieven van het
centrale personage geciteerd, de 'grijsaard' - Eduard in zijn jonge jaren -, waardoor
de afwisseling in karakters en schrijfstijlen ontbreekt, die de briefromans van bijvoorbeeld Betje Wolff en Aagje Deken of die van Samuel Richardson kenmerken.
Goethe week hiervan af in Der Leiden des jun8en Werthers, maar hij deed dat om de
lezer zo direct mogelijk bij de tragische lotgevallen van zijn held te betrekken. De
auteur van laatstgenoemde briefroman buitte de mogelijkheden ten volle uit die
het genre bood tot fijne karaktertekening en een scherpe ontleding van het gevoelsleven van zijn hoofdpersoon) Als de 'grijsaard' eenzelfde procédé voor ogen heeft
gestaan, was zijn poging weinig succesvol.
Uit de eerste acht brieven wordt duidelijk dat de hoofdpersoon in zijn jonge
jaren een brave borst was met een grote toewijding aan zijn ouders, zeker wanneer
we zijn brieven in context plaatsen, een jonge militair in opleiding in een garnizoenstad. Anders dan veel van zijn collega's mijdt hij feesten en partijen zoveel
mogelijk, behalve wanneer hij hiertoe wordt verplicht door zijn chet Eens per week
bezoekt hij daarom een 'assemblee' van officieren waar om geld wordt gespeeld
maar deelname hieraan gelukkig niet is verplicht 'want ik moet met mijn traktement toe komen, wijl het zware huishouden mijner geliefde ouders, hen niet toelaat, mij veel bij te zetten (... J. Ik houd mijn fatsoen, doe mijnen plicht en maak
geene buitengewone verteering en - voilà tout'.4 In zijn achtste brief zit Eduard
weliswaar als 'versteend' bij een doodkist - zoals Rhijnvis Feiths Eduard bij het graf
van Julia - maar die is van zijn moeder en het is zijn vader, niet zijn treurende zoon,
wiens hart wordt gebroken. 5 Zelfs wanneer de liefhebbers van het epistolaire genre
eindelijk worden bediend met een ongelukkige liefde van de hoofdpersoon, is het
verloop tamelijk bloedeloos. Eduard verliest zijn hart aan Lotje, naamgenote onder
anderen van de ongelukkige heldin uit Goethe's Der Leiden desjun8en Werthers en uit
de willem Leevend van Betje Wolff en Aagje Deken. Een huwelijk wordt hen onmogelijkgemaakt door de weigerachtigheid van haar ouders vanwege zijn relatieflage
inkomenspositie. Eduards grootvader wordt ertoe overgehaald de stadhouder te
benaderen om zijn compagnie vervroegd aan zijn kleinzoon over te mogen dragen.
Te laat! Voordat Eduard de kans heeft gekregen zijn beminde van deze gelukkige
wending op de hoogte te stellen, sterft zij, echter niet voordat zij een afscheidsbriefje aan Eduard heeft geschreven waarin ze hem met bibberhand haar eeuwige liefde
verklaart en hem op het hart drukt door te gaan met leven.
Dat is maar goed ook want de grootste schok moet nog komen, de eigenlijke
plot van deze roman. Daartoe neemt Eduard nog een aanloop van minstens hon168
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derd bladzijden. Hij doet verslag van zijn reis naar Parijs, zijn kennismaking en
huwelijk met een liefmeisje van iets eenvoudiger afkomst dan hijzelfen de geboorte van zijn eerste zoon. Hij is inmiddels overgeplaatst naar Brouwershaven van
waaruit hij zijn echtgenote uitvoerig schrijft over het leven daar, vooral over de
hem opgedrongen opdracht de militaire versterkingen van Schouwen-Duiveland
in kaart te brengen, wat hem vanzelfsprekend geen tijd laat voor andere activiteiten. 6
Vanafdit punt begint de 'grijsaards' eigenlijke plot van het verhaal, een ongebruikelijke plot voor een briefroman: jonggehuwde militair maakt uit plichtsbesef
een militaire kaart die hem door een bedrieger wordt ontfutseld, waarna hij op verdenking van landverraad achter de tralies beland om na allerlei ingewikkelde
juridische verwikkelingen - waarbij de auteur tamelijk gedetailleerd te werk gaatten onrechte te worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en een
eeuwigdurende verbanning uit Holland.
Eduard laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. Hij besluit zich op een literaire carrière te gaan toeleggen om zijn tijd in de gevangenis ten nutte te maken.
Hoewel hij eerder in het boek benadrukte een uitstekende opleiding te hebben
genoten, gaat dat niet zonder doorzettingsvermogen en strijd. Maar hij wordt hierin gesteund door beroemde dichters als willem Bilderdijk en Rhijnvis Feith met
wie hij over zijn werk correspondeert.? Daarnaast heeft hij een preceptor aangesteld
- D.W. - om hem de basisbeginselen van taal bij te brengen: 'want ik begrijp, dat dit
een eerste vereischte in de beoeffening der letteren is. Ik gevoel wel, mijn waarde
vriend, dat ik veel moeite zal hebben, om mijn oogmerk te bereiken, doch, al doende krijgt men vuur uit den steen'.8 Dankzij zijn doorzettingsvermogen en de steun
van zijn literaire vrienden bouwt hij vanuit de gevangenis een aanzienlijk oeuvre
op, waaronder: cephalide, Dichtoffer aan Themire, Constantia de Saint Denis en Schetsen

voor het menschelijk hart.9
De 'grijsaard' rukt zich met andere woorden de pruik van het hoofd en toont
hier zijn ware identiteit. Bovengenoemde titels kunnen immers worden toegeschreven aan een van de kleurrijkste figuren rond 1800: landverrader, bajesklant,
oplichter en broodschrijver van goeden huize Jacob Eduard de Witte. Ook het verhaal begint nu bekende contouren te vertonen. Dat hebben we eerder gelezen,
dezelfde plot althans, in het manuscript van De Witte's nooit uitgegeven autobiografie Fra8menten uit de roman van mijn leeven uit 1826.
De Witte, alias de 'grijsaard', gewend als hij was aan de grillige spelingen van
het lot, lijkt zelfs na zijn dood door het noodlot te zijn achtervolgd. Het komt
immers zelden voor dat het manuscript van een autobiografie eerder wordt ontdekt
dan de gedrukte versie. Hij zal er niet op hebben gerekend dat latere generaties
historici zijn gedrukte Brieven van eenen tachtisjari8en8rijsaard stelselmatig over het
hoofd zouden zien, maar dat ze er kort na zijn overlijden wel in zouden slagen de
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hand te leggen op het manuscript van zijn minder gekuiste autobiografie:

Fra8menten uit de roman van mijn leeven. Dit manuscript werd al in 1878 in de archieven ontdekt en door verschillende negentiende-eeuwse historici geraadpleegd,
onder meer als bron voor een aan De Witte gewijd lemma in het Nieuw Nederlandsch
bio8raf15ch woordenboek. Een eeuw later, in 1993, werd het herontdekt en met inleiding integraal gepubliceerd in de serie E8odocumenten.1O
De auteur belooft in zijn Fra8menten uit de roman van mijn leeven een nieuw deel
te zullen schrijven, als zijn werk de lezers behaagt. Dit werk is er nooit gekomen,
vermoeden de editeuren van zijn handschrift. Misschien omdat hij voor zijn manuscript geen uitgever kon vinden. Wat ze betreurden omdat we hierdoor nooit zullen weten hoe het met hem is afgelopen. De auteur beschrijft in Roman van mijn leeven immers zijn leven slechts tot 1790. Terwijl de auteur pas stierf in 1853, op
negentigjarige leeftijd. Hierdoor kunnen we hem horen vertellen over zijn landverraad in 1782 en daaropvolgende berechting - onschuldig veroordeeld volgens de
auteur, schuldig volgens de rechters -, zijn leven in zijn cel, samen met zijn verloofde schrijvend aan een aanzienlijk oeuvre toneelstukken, gedichten en romans. Het
boek wordt echter dichtgeklapt na zijn ontslag uit de gevangenis in 1790, voor
eeuwig verbannen uit de provincies Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht. Brieven
van eenen tachtimari8en 8rijsaard loopt daarentegen door tot 1830. Als we dit werkje
serieus mogen nemen, betekent het dat zijn biografie in één klap met veertig jaar
kan worden verlengd met informatie uit de eerste hand.
Zo simpel ligt het niet. In De Witte's Fra8menten uit de roman van mijn leven refereert
alleen de titel aan fictie. Reeds in het voorwoord wordt die indruk gelogenstraft
door de opmerking: 'Er zijn geene Romans, alles kan gebeuren.' De Brieven van eenen
tachtimari8en 8rijsaard zijn daarentegen veel zorgvuldiger verpakt in de vorm van
een briefroman. De Witte's neiging om in zijn Roman van mijn leven de waarheid
naar zijn hand te zetten om zich van blaam te zuiveren wordt in de Brieven van eenen
tachtimari8en 8rijsaard nog eens versterkt. Niet alleen moet hij zich hierin houden
aan de conventies van het epistolaire genre, het biedt hem nog meer ruimte voor
een zorgvuldige enscenering van zijn memoires waarin de grens tussen fictie en
werkelijkheid nauwelijks te trekken is.
Het betreft hier twee versies, die op een aantal punten van elkaar verschillen.
Zijn het details? In het voorwoord op de Roman van mijn leeven benadrukt de auteur
zelfcensuur te hebben moeten toepassen om nog levende personen te ontzien. Die
personen moeten binnen een zeer kort tijdsbestek na elkaar zijn overleden. In zijn
tegelijkertijd geschreven Brieven van eenen tachtimari8en 8rijsaard motiveert de
auteur het abrupte einde met het argument vanaf dat moment vrijwel geen brieven meer te hebben geschreven. Hij heeft inmiddels al zijn 'voormalige vrienden'
overleefd.

'Alles kan8ebeuren'
Jacob Eduard de Witte'sjonge jaren worden wel in de Roman van mijn leeven uitgewerkt maar niet in de Brieven. Dat scheelde heel wat ongemakkelijke passages.
Bijvoorbeeld over de reden van het vertrek van zijn vader als stadsarchitect van Amsterdam. Hij werd vanwege allerlei oplichterspraktijken uit dit ambt ontslagen. In
de Roman van mijn leeven nam zijn vader zelf ontslag'om reden die hier niets ter
zaake afdoen'.ll Verderop in het manuscript deed hij dat omdat de auteur de ware
reden niet weet. Enkele zinnen verderop gaat hij er niet op in omdat hij zich er niet
toe wil verlagen zijn vader te verdedigen door andere personen 'te bezwalken'.12
Over de latere carrière van zijn vader, in de Roman van mijn leeven als waterbouwkundig ingenieur te Riga, zwijgen de Brieven eveneens. Beide terugblikken stemmen in die zin overeen dat De Witte er in beide levens de nodige amoureuze verhoudingen op nahield. In de Brieven leed hij althans aan platonische liefdes, voor de
echtgenote van een officier onder anderen. In zijn Roman was hij de man van de
vluchtige verhoudingen, bijvoorbeeld met de dochter van een officier. Met haar had
hij een verhouding van weliswaar 'edele, onschuldige en tedere' maar toch zeer
lichame-lij ke aard.
In beide versies wordt het pas serieus wanneer Lotje in beeld komt. Op enkele
details na lezen we hier hetzelfde verhaaL De Witte komt in zijn Roman echter sneller dan in zijn Brieven bij de essentie, de apologie. Hij blijft met gebroken hart in
Zeeland achter om niet lang daarna van landverraad beschuldigd in de Gevangenpoort te belanden. In zijn Brieven ziet hij eerst nog wat meer van de wereld,
onder andere van Parijs, als secretaris van een Zwitserse generaaL Na de reis belandt
hij in dezelfde misère. De Witte werd in de Brieven met de beschuldiging van landverraad geconfronteerd als pril gehuwde jonge vader. In zijn Roman was hij op dat
moment nog ongehuwd.
Dat beide versies verschillen, kan niet worden geweten aan vertekeningen van
zijn geheugen - beide levensverhalen zijn in dezelfde jaren geschreven. Ten dele zal
het te maken hebben met het verschil in vermomming: in de Roman van mijn leeven
hanteert De Witte de meer directe vorm van een levensverhaal achterat In de Brieven verschuilt hij zich achter een briefroman. Dat betekent echter niet dat de Roman
van mijn leeven per definitie oprechter is en als ijkpunt kan fungeren om daartegen
de Brieven afte zetten.
Toen eerdere onderzoekers De Witte's Roman van mijn leeven vergeleken met de
inhoud van de gerechtelijke dossiers rondom zijn landverraad kwamen ze erachter
dat De Witte's versie van het gebeuren in zijn Roman sterk afweek van de werkelijkheid zoals die zijn neerslag heeft gevonden in de officiële stukken. De negentiende-eeuwse historicus Theodorus Jorissen betrapte De Witte zelfs op glasharde
leugens. 13 Zo pleitte De Witte in zijn Roman uit 1826 nog steeds voor zijn onschuld
aan het landverraad waarvan hij in 1782 was beschuldigd. Jorissen vond daarentegen in een van de strafdossiers een De Witte die al in 1783 een volledige schuldbe-
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kentenis aflegde van vrijwel alles wat hem ten laste was gelegd. De militaire geheimen waren hem niet door Pieter van Brakel ontstolen maar hij had ze aan hem verkocht. Van Brakel bleek naderhand weliswaar een oplichter, maar op dat moment
wist De Witte niet beter dan dat zijn geheimen aan de Engelsen zouden worden
doorgespeeld met het oog op een militaire interventie die een einde zou maken aan
de onrust in de Republiek. Dat was niet de enige leugen. Met toenemende irritatie
betrapt Jorissen De Witte in zijn artikel op zoveel verdraaiingen en leugens in zijn

Roman dat hij zijn lopende verhaal onderbreekt voor intermezzo's met waarschuwingen aan de lezer:
'Dat een jonge man van negentien jaar door zwakheid en verleiding zich
laat bewegen tot handelingen, die hoogst berispelijk, ja strafbaar zijn, is
diep te betreuren, maar er blijft plaats voor warm medelijden over, wanneer de schuld eerlijk wordt bekend. Maar het doet pijnlijk aan, een man
van 73 jaar te zien, die onder aanroeping van een Alwetend God schaamteloos het bedreven kwaad ontveinsd, om anderen te bezwaren.'14
Hij krijgt bijval uit onverwachtse hoek. In het voorwoord op de Brieven van eenen

tachti8.iarisensrijsaard excuseert De Witte zich immers als volgt voor zijn eventuele
misdragingen tijdens zijn jeugd:
'In de brieven mijner jeugd komen eenige zaken voor, die wel in den jongeling maar geenszins in den grijsaard verschoonlijk zijn.'
Hiermee doelde hij echter niet op zijn leugenachtigheid tijdens het proces of zijn
onvermogen aan het eind van zijn leven schuld te bekennen maar op zijn, toch
vooral platonische, amoureuze escapades als jongeling.
Deze braafheid komt de spanning in het verhaal niet bepaald ten goede maar
blijkbaar vond de auteur het nodig in zijn Brieven een aantal- al dan niet fictievepikante details uit zijn Roman te offeren op het altaar van de deugd. Misschien
meende hij zelfs met een dergelijke voorgeschiedenis zijn naam van de blaam te
kunnen zuiveren vanwege zijn speelschulden geheimen aan de Engelsen te hebben
verkocht, zoals tijdens zijn strafproces werd aangevoerd.
Wat gebeurde er werkelijk? Uit het spitwerk van Jorissen, de Alkmaarse stadsarchivaris C.W. Bruinvis en dat van de latere twintigste-eeuwse editeurs van Roman

van mijn leeven, Grietje Drewes en Hans Groot, komt het volgende beeld naar voren.

Het leven van De Witte tot 1807
Jacob Eduard de Witte, geboren in 1763 en afkomstig uit een familie van hoge militairen, begon als militair en werd later veelschrijver, auteur van toneelstukken,
gedichten en romans. Die schrijverscarrière nam een aanvang tijdens zijn gevangenschap in de Haagse Gevangenpoort in de periode 1782-179°, naar eigen zeggen
uit verveling, maar in werkelijkheid om de kosten van zijn detentie te kunnen
opbrengen. Hij zat gevangen vanwege zijn poging tot landverraad in 1782. Anders
dan hij in zijn 'autobiografieën' beweert, had hij wel degelijk het misdrijfgepleegd
waarvan hij was beschuldigd en dat was geen geringe overtreding. Als vaandrig in
het leger ten tijde van de vierde Engelse oorlog had hij militaire geheimen verkocht
aan de Bosboomse Pieter van Brakel die zich voordeed als een spion van de Engelsen
maar die in werkelijkheid een premiejager was.
Van Brakels aangifte leidde tot arrestatie van De Witte en een proces voor de
Hoge Krijgsraad, uitlopend op het vonnis: doodstrafdoor ophanging. Na executie
zou zijn lijk aan een buitengalg worden opgehangen. Nog voordat hij op deze wijze
aan het publiek kon worden vrijgegeven, werd hij echter in levenden lijve opgeëist
door de Staten van Holland. Zij betwistten in deze zaak de jurisdictie van de Hoge
Krijgsraad, c.q. Stadhouder willem V. Vervolgens eisten de Zeeuwse Staten hem op
omdat het misdrijfin Zeeland was gepleegd. Na maandenlang getouwtrek tussen
de betrokken partijen - terwijl De Witte tussen hoop en vrees op de voltrekking van
het vonnis zat te wachten - werd de strijd beslist in het voordeel van Holland. En
De Witte? Hij werd nog steeds schuldig bevonden maar het Hofvan Holland pakte
het onderzoek degelij ker aan.
De talloze verhoren van Van Brakel en in het bijzonder zijn bezoek aan de pijnkelder wierpen vruchten at Van Brakel bekende de ware toedracht, wat hem op een
25-jarig verblijfin het tuchthuis kwam te staan - op eigen kosten - openbare brandmerking en geseling en eeuwige verbanning uit Holland, Zeeland, Friesland en
Utrecht. Het vonnis van De Witte pakte milder uit: zes jaar tuchthuis - niet de vier
jaar uit zijn Brieven -, door hemzelfte betalen, en dezelfde eeuwige verbanning uit
de genoemde vier provincies die Van Brakel ten deel viel- dus niet alleen uit Holland zoals'de Grijsaard' beweert.
We weten ook dat De Witte in de gevangenis trouwde met de dichteres Maria
van Zuylekom, aanvankelijk een van zijn bezoekers, later semi-permanent bij hem
in de Gevangenpoort verblijvend. Waar ze samen schreven en twee kinderen
verwekten. Na zijn vrijlating in 1790 werden ze in diverse plaatsen in de Republiek
gesignaleerd. Meestal dankzij het feit dat De Witte hier de toegang werd geweigerd.
Zo werd het hem in 1793 verboden in het Gelderse plaatsje Kesteren neer te strijken.
Niet vanwege zijn verbanning, die gold hier niet, maar het ontbrak hem aan officiële papieren. In 1795 verbrak hij zijn verbanning en dook hij op in Amsterdam als
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redacteur van de stadscourant. Begin 1796 werd hij uit die functie ontslagen. Later
dat jaar werd hij gesignaleerd in Den Haag, waar hij werd gearresteerd en wederom
in de Gevangenpoort werd gehuisvest vanwege verbreking van zijn verbanning. Na
een maand kwam hij met de schrik vrij. Misschien was het Hofvan Holland gevoelig voor zijn verzoek hem vrij te laten om hem in staat te stellen naar West-Indië te
vertrekken. Ze waren misschien wat minder onder de indruk van De Witte's excuus
naar Den Haag te zijn gekomen om bij de Nationale Vergadering clementie te vragen voor zijn tweelingbroer Jan Gerrit. Die zat gevangen vanwege de verduistering
vanf80.000,- aan obligaties en effecten van de Amsterdamse Weeskamer. Niet echt
een broer om mee te koop te lopen. Ook het argument eerder dat jaar naar Amsterdam te zijn gegaan om mee te helpen de Fransen te bestrijden, zal eerder in zijn
nadeel dan in zijn voordeel hebben gewerkt. Daar had hij vóór 1795 mee moeten
aankomen, niet ná de Bataafse revolutie, toen willem V met hulp van de Fransen
was verj aagd naar Engeland.
In 1797 lijkt het lot hem beter gezind. Hij krijgt een aanstelling in Groningen
als magazijnmeester en opzichter bij het Franse militaire hospitaaL Inmiddels
heeft hij zich ook voorzien van een tweede naam: Van Haemstede. Die naam blijft
hij voeren maar zijn aanstelling was van korte duur. Het duurde welgeteld drie
maanden voordat hij werd ingerekend, ditmaal wegens malversaties met ziekenhuisgelden. Het gebied waar hij zich kon bewegen werd allengs kleiner. Na een jaar
gevangenis volgde ook een eeuwige verbanning uit Groningen.
Hierop volgde een verblijfin Zwolle. Hij verdiende hier de kost met het geven
van meetkundelessen aan militairen maar kreeg geen toestemming zich blijvend
in deze plaats te vestigen. Vervolgens komt hij boven water in Amsterdam, van
boord gehaald van een schip op weg naar Rusland, vanwege het verzuim havenbelasting en andere heffingen op deze reis te betalen. Uit Breda volgt een levensteken,
een verzoek aan de Eerste Kamer om opheffing van zijn verbanning. Kort daarna
werd hij gearresteerd in Den Haag, alweer vastgezet in de Gevangenpoort en na het
vonnis verplaatst naar een particuliere gevangenis in Alkmaar om daar zijn vonnis
van twee jaar tuchthuis uit te zitten.
In Alkmaar pakte de negentiende-eeuwse archivaris C.W. Bruinvis het spoor op
van De Witte. Hij struikelde over de schrijver toen hij tijdens zijn onderzoek naar
de stadsgeschiedenis van Alkmaar werd geconfronteerd met een curieus protest
tegen de sloop van een van de Alkmaarse stadspoorten. Dit anonieme gedicht werd
in 1802 gepubliceerd in het Haagse tijdschrift Janus:
"t Gevoelloos Nageslacht verkoopt om geld te krygen,
My, oude Vriesche Poort, voor afbraak uit de hand My, die het spaansche Canon,
zoo dapper bragt tot zwygen:
My die een sieraad was in 't vrye Nederland!
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Waar wil dat eindlyk heen, Balstuurige Bataven!'
Enkele dagen later verscheen een reactie hierop van de hand van willem Hofdijk
waarin de identiteit van de klagende poort wordt onthuld:
tDoor wie wordt deze Raad
Gehekeld en beleedigd?
Door hem, die Land en Staat
Verraadt, maar niet verdedigt.

Ja, zulk een man is hij,
Die achter't slot moet zitten,
Die hekelt ieder vrij,
Maar wie kent geen de Witte?
Wees niet op hem verstoord,
Al schrijft hij soms wat gro~
Want pleit hij voor de poort,
't Ontbreekt hem dan aan stO(\5
Compacter kon het leven van De Witte niet worden samengevat. Zelfs zijn eerdere
mislukte pogingen stadsrecht te verwerven in steden waar hij nog wel mocht
komen, worden op de korrel genomen in de zinsnede: twant pleit hij voor de poort'.
Zijn broodschrijverschap en zijn weigerachtigheid ronduit schuld te bekennen,
zijn vervolgens samengebald in de slotzin: Ot Ontbreekt hem dan aan stol' Blijkbaar zat hij, zo constateerde Bruinvis, in 1802 gevangen in Alkmaar, wat na onderzoek in het Alkmaarse gemeentearchief bevestigd werd. Het vergrijp waarvoor hij
gevangen zat werd echter niet vermeld.
Zat hij wel gevangen? Eigenlijk woonde hij op kamers bij een cipier die van het
Alkmaarse stadsbestuur tamelijk soepele instructies had gekregen. De Witte mocht
vrij corresponderen en bezoek ontvangen wanneer hij dat maar wilde, mits hij op
zijn twoord van eer' zou zweren hiervan geen misbruik te maken. Binnen de kortste keren werd hij op straat gesignaleerd. Althans, de redacteur van het Haagse tijdschrift Politieken blixem bericht dat De Witte: tvrank en vry binnen de stad wandelt
en schoolmeester speelt - zeker in het geven ofnemen van lessen in het opzetten en
bedriegen van dezen ofgenen'.16 Helemaal neutraal was deze redacteur niet maar
ook daarvan lag de schuld bij De Witte die tijdens zijn gevangenschap in Den Haag
een blauwe maandag redacteur was geweest bij de Politieken blixem. Na zijn overplaatsing naar Alkmaar richtte hij hier een eigen tijdschrift op onder dezelfde
naam. Later voer hij onder een andere vlag: de Ouden echten politieken blixem. 17
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Die naamsverandering voerde De Witte in nadat het echte originele tijdschrift
de abonnees had bericht over het bestaan van een valse Polirieken blixem onder
redactie van De Witte: teen Bedrieger, Leugenaar, Eerroover, met één woord, als de
grootste Deugnied (...) en wiens karakterschets eenen anderen Cartouche zoude
vertoonen'. 18 Ook het weekblad Janus werd vanuit Alkmaar beconcurreerd door een
naamgenoot, later eveneens omgedoopt tot Ouden echtenJanus. Uiteindelijk vielen
beide Janussen en Politieke blixems en nog een tweetal andere van hun naamgenoten
in juni 1802 ten prooi aan de censuur.
In diezelfde maand juni werd De Witte uit Alkmaar teruggeplaatst naar de
Gevangenpoort in Den Haag waar hij meer dan voorheen aan banden werd gelegd.
Bezoek mocht hij alleen ontvangen nadat de procureur-generaal hiervoor toestemming had gegeven en zijn eventuele manuscripten moesten, alvorens het pand te
mogen verlaten, eerst worden geëxamineerd. 19 Het zal geen toeval zijn dat de eerste
publicatie van De Witte's hand sindsdien, dateert uit het jaar waarin hij vrij kwam:
1804. Met een knipoog schreefDe Witte Moreau, een lierzang op de vermaarde generaal Jean Victor Moreau, in 1804 door Napoleon uit Frankrijk verbannen vanwege
zijn aandeel in een complot tegen de Franse keizer. 2o
Na De Witte's ontslag uit de Gevangenpoort in 1803 verbleef hij korte tijd in
Antwerpen, tot eind februari 1804. Met achterlating van onbetaalde rekeningen
vertrok hij naar het Noorden. Onderweg passeerde hij Putte, waar hij de echtgenote van een van zijn voormalige medegevangenen in de gevangenpoort - Helena van
Hienen - twee Zeeuwse rijksdaalders en wat goederen aftroggelde met de belofte
dit aan haar echtgenoot te zullen afgeven in de Haagse gevangenpoort. Dat is nooit
gebeurd, De Witte ging naar Alkmaar en werd hier vrijwel onmiddellijk weer opgepakt wegens de stommiteit die zijn held Moreau had weten te vermijden. Moreau
week na zijn verbanning uit naar de Verenigde Staten maar had vermoedelijk ook
meer financiële armslag. De Witte's bezoek aan Alkmaar was, zo verklaarde hij voor
de rechtbank, onvermijdelijk. Om zijn echtgenote uit de financiële problemen te
helpen, moest hij hier een notariële acte ondertekenen waarin hij zijn aandeel in
een erfenis aan haar zou overdragen. Dat leverde hem drie jaar tuchthuis op, ditmaal te Gouda, waar de auteur de eerste twee jaren minder aan banden werd gelegd
dan in Den Haag.
Aan die soepelheid kwam een einde in 1805 vanwege zijn tzeer onbehoorlijke en
aan een getrouwd manspersoon ongepermitteerde' liaisons met de binnenmoeder
van het tuchthuis. Om de condities te versoepelen en nota bene met medeweten
van zijn echtgenote had hij zich erop toegelegd de binnenmoeder top eene zeer
schandelijke wijze te amuseeren en te bedriegen'.21 De leiding van het tuchthuis
verzocht van deze gevangene te worden verlost maar kreeg van de Haagse procureur slechts adviezen in de vorm van stringentere nieuwe richtlijnen. Op 15 juni
1807 kwam De Witte vrij. Om een herhaling van zetten te voorkomen kreeg De
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Witte zelfs toestemming een paar dagen naar Alkmaar te gaan om daar de zaken af
te handelen waar hij in 1804 niet meer aan toe was gekomen. 22
Op 19 augustus van dat jaar werd hij weer opgepakt, ditmaal in Lage Zwaluwe,
dankzij een leemte in zijn geografische kennis. De Witte verklaarde van de veronderstelling te zijn uitgegaan dat dit dorp bij de Baronie van Breda hoorde en niet
bij Holland. Het Hofbesloot hem het voordeel van de twijfel te gunnen, 'en zo
kwam De Witte met een waarschuwing vrij'.2 3 Bruinvis heeft er inmiddels tabak
van: 'Later wordt in de resoluties van den hove geen melding meer van De Witte gemaakt, zoodat wij aannemen, dat de ongeveer 13 in den kerker doorgebrachte jaren
meer dan genoeg waren en hij de laatste vermaning behoorlijk ter harte heeft genomen.'24 De archivaris hangt vervolgens zijn lier aan de wilgen. Het lemma in het
Bio8raf15ch woordenboek van Van der Aa kan nu worden verlengd: 'of zijn verdere
lotgevallen de moeite van een onderzoek waardig zijn? Waar zijne persoonlijkheid
mij op het veld mijner Alkmaarsche studiën tegentrad, heb ik voor mij er voldoende mede afgerekend.'2 5
Drewes en Groot zetten het speurwerk van hun voorgangers voort. De Witte, zo
constateren zij, is 'spoorloos' na 1807. De Witte stierfniets te vroeg, in Den Haag in
1853. Wel vonden ze nog enkele van zijn publicaties, sporen van zijn echtgenote overleden in Den Haag in 1831 - en zijn dochters die in Alkmaar belijdenis deden,
brieven van De Witte aan een Goudse weldoener uit 1828 en 1829 en een tweetal
handschriften uit 1827 die het ergste doen vermoeden: Mor8enzan8 in den kerker en
Avondzan8 in den kerker. 26

of De Witte's biografie over de periode na 1807 kan worden geschreven met
behulp van zijn Brieven van eenen tachtimari8en 8rijsaard thans n08 verkeerende in den
kerker, zonder ijkpunt in de vorm van 'harde' archiefgegevens, valt nog te bezien.
Bovenstaande reconstructie van zijn leven tot 1807 stoelt op een combinatie van
levensverhaal en archiefmateriaaL Maar nadat het dossier dankzij deze Brieven kon
worden heropend, kan zijn bibliografie in ieder geval aanzienlijk worden uitgebreid.

Het verborBen oeuvre van De Witte
Meer dan anderhalve eeuw nadat het geroep was verstomd - 'wie niet weg is, wordt
gezien, ik kom!' - zat Eenen tachtimari8en8rijsaard nog steeds verstopt in zijn kerker.
Misschien had hij in de titel zijn ware leeftijd moeten noemen, 67 jaar toen het boek
uitkwam. Misschien ook had hij er beter aan gedaan geen tweehonderd bladzijden
te wachten voordat hij ter zake kwam. Maar aan de andere kant, zo subtiel was hij
toch ook weer niet geweest in die eerste tweehonderd bladzijden? Zijn uitstapje
naar Parijs voordat de hele zaak rond zijn landverraad aan het rollen ging, bevatte

177

DE ANDERE ACHTTIENDE EEUW

voldoende clous voor de 'denkende' lezers, het leespubliek dat hij op het oog had,
'Menschenvrienden' zoals hij ze nog liever betitelde? Men hoefde alleen maar één
en één bij elkaar op te tellen om een vermoeden te krijgen over wat komen ging.
Had hij dan voor niets zo nadrukkelijk stilgestaan bij zijn confrontatie met een
hoogstaande dame, geheel onschuldig in de Bastille opgesloten met een 'lettre de
cachet' van de koning?2 7 Was de 'tongue in cheek' in Eduards zucht van verlichting
te subtiel geweest zelf naar een land te mogen terugkeren waar dit soort wantoestanden van vorstelijke willekeur ondenkbaar was? Was bezoek aan een in Parijs
opgevoerd theaterstuk over de moord op Caesar tijdverspilling geweest?28 Onvoorstelbaar! Kenden zijn trouwe lezers de wachtwoorden niet: Brutus, Eduard,
'kerker', 'lettre de cachet'? De gruwelijke onrechtvaardigheden in Frankrijk waar
onschuldige mensen zomaar met 'by duizende afgegeevene zoogenaamde Lettres de
cachet' achter de tralies konden belanden, behoorden immers ook in zijn andere
werken tot zijn veelbereden stokpaardjes?29 Brutus!, waren er eigenlijk wel werkjes
van zijn hand waarin deze moordenaar niet opdook? Zelfs in zijn in 1819 anoniem
verschenen Gezan8en in den kerker speelt Brutus een ro1.3 0 Het werkje is 'ten voordeeIe van den dichter uitgegeven' en gefinancierd door een van de latere oprichters van
de Rotterdamse tak van het Genootschap ter zedelijke verbetering van gevangenen:
de predikant Willem Goede. De opbrengst van het werk zal ten goede komen aan de
dichter om hem na zijn vrijlating uit de gevangenis een nieuwe start te geven.
Goede zei het nog in zijn voorwoord, de auteur was van goede huize en nog maar
achttien jaar toen hij zijn misdaad beging. Inmiddels was hij na een lange gevangenisstraf geheel gelouterd, doordrongen van zijn schuld, bekeerd tot God en
vastbesloten zijn leven te beteren.
Akkoord, Eduard werd hier ridder Edwin en in deze dichtbundel wordt Brutus
opgeroepen om Napoleon te vermoorden, niet Lodewijk XVI.3 Men moet met zijn
tijd meegaan dus 'Oranje blijve staag de leus'.3 2 Bovendien, als de dichter vrij was
geweest had hij niets liever gedaan dan tegen Napoleon ten strijde te trekken: 'De
wapens in de hand. En zwoer mijn trouw met hart en mond. Aan vorst en vaderland!' Alleen zijn ziel was vrij: 'Want sinds het godlijk redelicht mijn vrije ziel bestraalt. Sinds is 't gevoel voor deugd en pligt diep in mijn hart gedaald.'33 Zijn pen
maakte daarentegen overuren en dat ging niet zonder Oranje boven. Een noodzakelijk kwaad als je in de kerker zit waar het regime er dankzij Napoleon bepaald niet
op is vooruitgegaan.34
Misschien hadden zijn trouwe lezers evenmin begrepen dat hij de man achter de
1

schermen was van de in 1832 verschenen Belan8rijke lot8evallen en reizen van Eduard en
Constantia. Een tafereel,8eschreven in den kerker te Rotterdam.3 5 Blijkbaar kan je als auteur
niet duidelijk genoeg zijn. Hoofdpersoon Eduard, in opleiding als cadet in het leger,
was met zijn dertien jaar gewoon nog wat te jong om onverwachts in het cachot te
worden gegooid. Dat overkwam Eduards vader en ook hij was onschuldig. Moet je
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dan elke variatie offeren op het altaar van de helderheid? Uitspellen misschien:
Jacob-us Ha-gen is Jacob (Eduard de Witte van) Ha(emstede). Dachten ze nu werkelijk dat hij in de positie was wie dan ook aan te bevelen, laat staan een jonge,
veelbelovende debutant, namelijk J. Hagen en zijn briefroman c.q. autobiografie
Na8elaten8edenkschriften eener kloosterlin8e, na haar dood8evonden in hare bid-cel?36 Het
zal ook niemand zijn opgevallen dat hij dapper genoeg was om nog ruim voor de
Bataafse revolutie een radicaal patriots werk te publiceren en dat hij dus diep in zijn
hart eerder patriotse dan orangistische sympathieën koesterde. In dit anoniem verschenen Hulde van mijnen8eest aan Nederland uit 1792 wordt de Franse revolutie toegejuicht)7 Daaraan kon Nederland een voorbeeld nemen. Het citaat in het voorwoord uit een gedicht van zijn echtgenote, Maria van Zuylekom, was parelen voor
de zwijnen geweest: 'En - aan den rand des grafs ... kent gij u zeIven nietI'? De Witte
kende zichzelfals geen ander, maar kenden ze hem eigenlijk wel?
Blijkbaar kenden ze hem onvoldoende om bovengenoemde anoniem gepubliceerde titels aan hem toe te schrijven. Misschien vormen ze nog maar het topje van
een ijsberg. Zijn niet eerder ontdekte correspondentie met enkele uitgevers in de
periode 1825-1832 getuigen van zijn onvermoeibare pogingen een diversiteit aan
manuscripten aan uitgevers te slijten, onder meer een tweedelig Leesboek, ook voor

8evan8enen.

Contacten met uit8evers
Voor dit boek benaderde hij niet toevallig G.T.N. Suringar, een grote uitgever te
Leeuwarden, maar ook huisuitgever van zijn broer W.H. Suringar, voorman van het
in 1823 opgerichte Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering van gevangenen.3 8 In navolging van Engelse en Duitse hervormingsbewegingen op het terrein van het gevangeniswezen beoogde dit filantropische genootschap misdaad
terug te dringen door het zedelijk peil van gevangenen te verhogen, hen 'door den
invloed van godsdienst en door andere gepaste middelen tot betere menschen te
vormen en als zoodanig aan de maatschappij terug te geven'.39 Hiertoe organiseerden ze gevangenisbezoek door vrijwilligers, onderwijs en werkverschaffing binnen
gevangenissen en financierden ze speciaal voor gevangenen geschreven drukwerkjes, onder meer van de hand van W.H. Suringar. In zijn brief aan G.T.N. Suringar
beweert De Witte die werken met 'veel genoegen en bijval' te hebben gelezen. 4o Dat
zal zeker hebben gegolden voor het werk van J.L. Nierstrasz, vriend van W.H.
Suringar, medeoprichter van het Genootschap en bovendien regent van de Rotterdamse gevangenis van waaruit in 1819 de Gezan8en uit de kerker opklonken. 41 In
het voorwoord op zijn boek over de beroemde Engelse gevangenishervormer John
Howard, deed Nierstrasz de oproep 'geschikte leesboeken te vervaardigen voor de
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gevangenen en om die gratis aan hen uit te reiken'.4 2 Hij verwijst hiervoor naar het
Franse voorbeeld Antoine et Maurice van L.P. de Jussieu. Het is mogelijk deze oproep
die bij De Witte een lichtje heeft doen opgaan.
In zijn briefaan Suringar van 4 oktober 1825 beweert De Witte op het idee te zijn
gekomen Suringar voor de uitgave van zijn Leesboek, ook voor 8evan8enen te benaderen nadat hij londerscheidene werken' heeft gelezen, lZOO het schoolwezen als de
zedelijke verbetering der gevangenen betreffende, die of door UEd. zelve geschreven ofdoor UEd. zijn uitgegeeven'. Suringars expertise zou in combinatie met die
van hemzelfgarant staan voor succes:
lMijnen veeljarigen letterarbeid, gevoegd bij de gelegenheid waarin ik
geweest ben en nog ben, om het karakter, de neigingen zelfden geheelen
levensloop van zodanige ongelukkigen te bestudeeren hebben mij misschien, het recht gegeeven, om daarover met waarheid en rustende op
gronden te kunnen schrijven.'
De Witte was, zoals we zagen, inderdaad ervaringsdeskundige op het terrein van
het gevangeniswezen, van 1782 tot 1807. De brief dateert echter van 1825. wil hij
met zij n de gelegenheid waarin ik geweest ben en nog ben' suggereren nog steeds
l

gevangen te zitten? En duidt zijn opmerking zelfs in de gelegenheid te zijn geweest
lden geheelen levensloop' van gevangenen te hebben kunnen bestuderen op een
wel zeer langdurig verblijfin de kerkers, levenslang?
In zijn briefgooit hij het over een andere boeg. Hij was lzedert geruim een tijd'
werkzaam binnen het onderwijs aan gevangenen. Recent publiceerde hij nog, zo
schrijft hij aan Suringar, een boek dat speciaal geschikt was voor vrouwelijke
gevangenen in de sfeer van lden Anton en Maurits van den heer Jussieu'. Hij doelt
hiermee op de Nederlandse vertaling Anthon en Maurits, de 8eschiedenis van twee
misdadi8ers van de Franse auteur Laurent Pierre de Jussieu. Dit werk was in 1821 voor
het eerst in een Nederlandse vertaling uitgegeven door Visser & Camp. Vermoedelijk was De Witte de anonieme vertaler van Anthon en Maurits. Het werd in 1823
door Suringar en Beijerinck herdrukt. Een boek in de sfeer van Jussieu voor
vrouwelijke gevangenen, in een latere briefaan Suringar nader aangeduid als Julia
en Serafine, is echter niet terug te vinden. Toch beweert De Witte dat dit boek bijval
heeft gekregen van de lCommissie ter zedelijke verbetering' en dat hij door de uitgevers ervan, de heren Visser & Comp. te Amsterdam, edelmoedig' is lbehandeld'
l

en, nog belangrijker, lvoor dat werk betaald'. Visser is overigens ook de uitgever die
De Witte's manuscript Fra8menten uit de roman van nlijn leven zou hebben geaccepteerd, dat al evenmin in boekvorm te traceren was. 43 De Witte benadrukt in zijn
brief aan Suringar graag bij deze uitgever te zijn gebleven lwaare het niet dat ik
myne grootste verdiensten in myne schriften moetende vinden, niet van hen konde
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vergen, om zich ook nog eens met de druk van zijn Leesboek, ook voor 8evan8enen 'te
belasten'. Voor dit en 'eenig ander werk' zoekt hij een nieuwe uitgever, bij voorkeur
Suringar.
Een week later, op 10 oktober, schrijft hij wederom aan Suringar. Hij heeft hem
de manuscripten toegestuurd van het eerste deel van zijn Leesboek en een toneelstuk
met de titel De staatsmankluizenaar. Het tweede deel van het Leesboek is vrijwel voltooid. Het werk zal in omvang niet groter zijn dan het werk van Jussieu en De
Witte's eigen Julia en Serafine. Het is bewust in twee delen opgesplitst. In het eerste
deel gaat De Witte nader in op de karakters van de hoofdpersonages. Inzicht in de
ontwikkeling van deze karakters is in een dergelijk werk immers een eerste vereiste:
'dat men aantoond, hoe van liverlede, zelfmet de hoogste behoedzaamheid en de beste aanlage ter deugd, den mensch, hij zij man of
vrouw, door de slingeringen zijner driften, en het niet behoorlijk betrachten en eerbiedigen van den Godsdienst, ongelukkig worden en van de eerste afdwaling in de andere kan vervallen'.
In het tweede deel schetst hij de veranderingen in positieve zin: 'hun gedrag, hunne
trapsgewijze verbetering en hunnen, daardoor, eindelijk ontstaanen gelukstaat'.
Mocht de uitgever echter anders besluiten dan zal hij zich hierbij neer leggen: 'wil
UEd nu die verdeeling tot één deel brengen is het mij wel.'
De Witte schat dat het werk, indien het in dezelfde letter zal worden gedrukt als
de Anthon van Jussieu, een omvang zal hebben van achttien tot negentien vellen.
'Men betaald mij niet meer dan 5 guldens per blad druks en bij de uitgave eenige
exemplaaren, dat ik aan uwe genereusheit overlaat.' Dit alles te betalen na inlevering van alle kopij. Het toneelstuk mag Suringar houden voor dertig gulden. Hierop
volgt de medeling dat hij de rest van de kopij zo spoedig mogelijk via de Amsterdamse boekhandelaar de heer Brave aan Suringar zal verzenden en wordt Suringar
nog even herinnerd aan De Witte's goede contacten met een van Suringars andere
auteurs: mevrouw Van Meerten-Schilperoort. 'HaarEd is het, die mij aan UEd. heeft
gerecommandeert.' Mogelijk kende De Witte de bekende Goudse domineesvrouw,
schrijfster en kostschoolhoudster Barbara van Meerten-Schilperoort vanuit zijn
woonplaats, immers Gouda volgens de dagtekening van zijn brieven in deze jaren.
Schilperoort was, evenals W.H. Suringar, betrokken bij het Genootschap ter zedelijke verbetering van gevangenen. Over haar is onder meer bekend dat zij vanaf 1832
het Goudse tuchthuis frequenteerde, als bezoekster van vrouwelijke gevangenen. 44
Mogelijk kwam ze hier al eerder over de vloer, nog voordat het Goudse tuchthuis
een vrouwengevangenis werd, als bezoekster bijvoorbeeld van De Witte. De brief
wordt besloten met het dringende verzoek zo spoedig mogelijk tot een besluit te
komen over het al dan niet uitgeven van zijn manuscripten omdat zijn pennen181
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vruchten de enige vorm van inkomsten zijn die hem op zijn 'hooge jaeren is overgebleven'. Suringar kan hem zowel betalen per postwissel, via de heer Brave of via
de beurtschipper.
Tien dagen later, op 20 oktober 1825, bericht De Witte Suringar dat hij 'door
eene onpaslijkheid, waarvan ik nog niet hersteld ben' niet eerder in staat is geweest
zijn manuscripten te verzenden. Deze briefdient als begeleidend schrijven bij zijn
kopij die inmiddels is uitgegroeid tot een drietal titels. Niet alleen zendt hij
Suringar het Leesboek en De staatsmankluizenaar maar ook het eerste katern van zijn
Uitspannin8en en taferelen voor den denkenden menseh. Ditmaal stuurt hij zijn kopij met
de volgende waarschuwing:
'Ik zend UEd. de manuscripten zoo als zij mij uit de pen zijn gerold; vertrouwende dat UEd. van een taalkundig corector [sic!] zult zijn voorzien;
want om alles te laaten overschrijven heb ik geene gelegenheid toe en
zoude ook te veel tijd wegneemen.'
Graag zou De Witte ook een aantal boekjes bij Suringar willen bestellen die hij
nodig heeft voor zijn onderwijs aan gevangenen:
'Alhier namens de Commissie ter Zedelijke Verbetering, belast zijnde met
het onderwijs van eenige lieden, zoude het mij aangenaam zijn, indien
UEd. mij eenige, weinig kostbaare leesboekjes, ter hunner gebruiken,
konde toezenden.'
De selectie hiervan laat hij over aan Suringar die hierbij voor ogen moet houden dat
De Witte's leerlingen 'reeds eenige vorderingen hebben gemaakt'. De boekjes hoeven niet nieuw te zijn'dat komt'er niet op aan'. De betaling kan worden verrekend
met het geld dat hij tegoed heeft van Suringar voor zijn manuscripten 'en voeg'er
dan wat kaspapier bij, dat nog bruikbaar is'.
Evenals in de vorige briefwordt aangedrongen op een spoedige beslissing over
de uitgave:
'Het gaat tegen de winter en ik ben om geld verlegen, aangezien ik mij,
een en ander, behoor aanteschaffen, als UEd. mij, het zij door de heer
Brave, ofmet de hierboven gemelde boekjes, een vijftig gulden kont zenden, zoude UEd. mij zeker plaizier doen; want mijne omstandigheden,
zijn, immers voor het ogenblik, niet zeer aangenaam; en men kan dit
altijd verrekenen, zooals UEd. goedvinde.'
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Op 13 november schrijft hij Suringar wederom. Hij wacht nog steeds op antwoord.
Inmiddels heeft hij ook het tweede deel van zijn Leesboek afgerond, dat hij pas zal
verzenden nadat hij van Suringar bericht heeft gekregen. Toch loopt De Witte
alvast op deze zending vooruit met een lange lezersinstructie ten behoeve van de
uitgever. In het kort komt zijn boodschap erop neer dat Suringar zich tijdens het
lezen ervan moet realiseren dat een leesboek voor de zedelijke verbetering van
gevangenen alleen effect kan sorteren als de auteur goed van hun situatie op de
hoogte is:
'Het is niet voldoende dat de Menschenvrienden den wil hebben om zodanig eene [zedelijke] verbetering te willen invoeren; 'er behoord een groote
voorraad menschenkennis toe om dit, met vrucht, in werking te brengen;
en gewis zal dit altijd ondoenlik blijven, zoo lang die uitvoering wordt
toevertrouwd en overgelaaten, aan lieden die nimmer in de gelegenheid
zijn geweest, om het leven, de neigingen en gewaarwordingen van eenen
mensch die zijne vrijheid mist, te hebben kunnen waarnemen; want niets
verandert ofliever veraart meer den menschelijken geest en geeft eenen
ongewoonen plooij aan zijn karakter dan de lange opsluiting in eenen
kerker.'
Om te tonen hoezeer hijzelfals geen ander gevangenen aanvoelt, om Suringar ertoe
te brengen het voorschot te betalen of misschien wel gewoon om zijn hart eens te
luchten, vervolgt De Witte zijn betoog met de volgende uithaal:
'Het is, om mij dus uit te drukken, een eentonig plantenleven, dat zomts,
maar dan ook op eene vreeselijke wijze, door den storm der hartstochten
wordt beroerd en aangedaan. - Koud, gelijk een doode, glimlaght den
gevangen zijn noodlot tegen: een verwilderd oog rondom zich werpende,
ziet hij niets dan voorwerpen die hem het volle gewicht zijner rampzaligheid doen gevoelen, en wanhoop en zedenverbetering in zijn vermorselt
hart jagen.'
Het is 'eene niet zeer gemakkelijke taak' om een boek te schrijven waarin deze
ongelukkigen ervan overtuigd worden dat verbetering ook voor hen tot de mogelijkheden behoort: 'om hen met God, de maatschappij en hun geweeten te bevredigen, en hen die redmiddelen, op eene duidelijke en voor hun begrip berekende,
doeltreffende wijze voortedragen'. De Witte meent hierin echter in zijn tweede deel
te zijn geslaagd. Hij besluit zijn briefmet het vriendelijke verzoek om spoedig antwoord'en mij de verzogte vij ftig gulden te zenden'.
Uit De Witte's briefvan 29 november datzelfde jaar blijkt dat hij dan taal noch
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teken van Suringar heeft ontvangen. Hij maakt zich ongerust. Misschien is de zending zoekgeraakt? Kan Suringar zo spoedig mogelijk iets van zich laten horen?
Hun brieven hebben elkaar blijkbaar gekruist want de collectie Suringar bevat een
kladbrief van de uitgever, met veel doorhalingen en bijstellingen, gedateerd op 28
november. Suringar heeft de manuscripten op tijd ontvangen en met veel genoegen
gelezen. Over de waarde van het toneelstuk kan hij niet oordelen: thet zal, vertrouw ik, door Uwe hand bewerkt, zijne verdiensten hebben; echter is het mijne
gading als uitgever niet'. Voor het Leesboek ook voor8evan8enen ligt dat anders - een
zeer onderhoudend boek, met belangrijke zedenlessen en dat met tgraagte ook
door gevangenen' gelezen zal worden - maar Suringar heeft er wel de nodige
kanttekeningen bij. Hij heeft er 'te weinig in gevonden, dat re8tstreeks gevangenen
betreft'. De Witte beperkt zich in dit eerste deel teveel tot tde aanleidingen tot het
kwade'. Aangezien het boek is bedoeld voor mensen die vanwege hun vergrijpen al
in de gevangenis zijn beland, is dat mosterd na de maaltijd. Deze aanpak wordt,
vindt Suringar, begrijpelijker nu hij uit De Witte's laatste brief heeft moeten
topmaken' dat het tweede deel zal ingaan op hardnekkige recidivisten - tden dieper
gevallenen en in het misdrijfvolhardende'- maar dan nog is het eerste deel te uitvoerig. De auteur zou ook kunnen volstaan met t eenige wenken, in veel beknopter
omvang'. Het eerste deel is een prachtig lopend verhaal, zeker, en zelfs in deze trend
geschreven vervolgdelen zouden tzeer aangenaam en ook nuttig aan gevangenen
zijn'. Deze lezersgroep kan zich echter dergelijke omvangrijke boekwerken niet
permitteren: tdeze uitvoerigheid belet mij om het tot eenen zeer lagen prijs te verkoopen, hetwelk volstrekt noodzakelijk is om het algemeen ingevoerd te krijgen.
En wanneer ik geenen genoegzamen grond had om te verwachten dat het zoodanige werkje werd ingevoerd, zoude ik met de uitgave mijn financieel belang te kort
doen; want de gevangenen zelf zullen het niet kopen, veel minder het gewone
lezerspubliek'. Suringars filantropie loopt hier stuk op zijn twelbegrepen eigenbelang'.
Voor de uitgave van De Witte's derde manuscript, Uitspannin8en en taferelen voor
den denkenden menseh, verwijst Suringar de auteur naar de redactie van de Vaderlandsche letteroefenin8en. Zij zullen het graag in het Mengelwerk willen opnemen:
t

dan wordt het stellig gelezen en verder en meer bekend dan de boekhandel het

brengen zou'. Voor bemiddeling zou hij kunnen aankloppen bij de heer W.H.
Warnsinck, een goede bekende van de uitgever van dit tijdschrift, en overigens ook
prominent lid van het Genootschap ter zedelijke verbetering van gevangenen, maar
dat vermeldt Suringar er niet bij. tWellicht stelde men UE in de gelegenheid zulks
maandelij ks te vervolgen.'
De Witte was des duivels. In zijn antwoord van 6 december dat jaar wordt de
uitgever gewezen op de schandelijkheid van zijn manier van zaken doen. Eerst
heeft hij de auteur - teens mans in mijn bijzondere geval' - twee maanden op ant-

woord laten wachten om hem vervolgens met kritiek te overladen die 'ook op de
voortbrengzelen van den besten schrijvers, kunnen gemaakt worden':
'Neen, Mijnheer! zoo toch handelt den regtschapen man niet; hoe kunt gij
over eenig werk oordeelen, waarvan UEd. het einde niet hebt geleezen, en
dat juist moet dienen om hetzelve belangrijk niet alleen voor gevangenen
maar tevens voor allen menschen en Menschenvrienden te maaken.'
De Witte's goede reputatie als schrijver zou garant staan voor een goede verkoop.
Bovendien zou de uitgever kunnen overwegen het werk goedkoper te maken door
het op 'ordinair' papier te drukken. De Witte vertrouwt erop dat Suringar na rijp
beraad tot de conclusie zal komen oneigenlijk te hebben gehandeld en zal besluiten
het werk alsnog te accepteren. Hij mag het gehele manuscript hebben voor honderd gulden, te betalen binnen drie maanden, waarna De Witte hem de gehele tekst
met correcties en kopij klaar zal toesturen.
De auteur moet wanhopig zijn geweest, want hij vraagt nu opeens de helft van
wat hij eerder probeerde te bedingen - omgerekendf 2,50 per vel, elfcent per bladzijde. Ook zijn bravoure geen tijd te hebben voor het maken van een nette versie is
verdwenen. Het tweede deel zal Suringar ervan overtuigen dat het niet is geschreven 'voor in de misdaad verharde maar wel voor betering hunner zeden vatbare
misdadigers'. Voorts bedankt hij Suringar hartelijk voor zijn suggestie zijn andere
manuscript, Uitspannin8en, bij een tijdschrift in te dienen. Hij peinst er niet over: 'Ik
zou mij liever besparen om dezelve als kleine spectatoriale vertogen uittegeven; ik
ben zeer ongaarne afhankelijk van eenigen redacteur van tijdschriften, en met het
salariëeren daarvan ben ik reeds over vij ftigj aaren bekend geweest.'
Deze briefwisseling werpt weer eens een ander licht op het negentiende-eeuwse boekbedrijf: een uitgever die schermt met het veel hogere bereik van tijdschriften dan van boeken, een auteur die klaagt over onderbetaling bij tijdschriften en
bovenal informatie over de honoraria van broodschrijvers van het tweede garnituur
- waarover weinig bekend is.45 Het tweede garnituur is voor De Witte misschien
nog een wat te hoge schaal. Een vergelijking van De Witte's tarieven met die van
zijn stadsgenote Van Meerten-Schilperoort wijst erop dat De Witte bodemtarieven
hanteerde. 46 De Goudse kostschoolhoudster vroeg in haar brieven aan Suringar uit
dezelfde periode bijvoorbeeld negen gulden per vel voor haar Raad8evin8en aanjon8e
lieden uit 1823, het dubbele van wat De Witte in eerste instantie probeerde te bedingen, maar nog altijd vijftien gulden onder het gemiddelde tariefdat de negentiende-eeuwse uitgever Kruseman zijn auteurs betaalde. 47 Voor het manuscript van
haar Natuurkunde voor meisjes vroeg Van Meerten-Schilperoort veertien gulden per
vel. Deze brieven zijn eveneens afkomstig van een auteur om den brode maar ademen een heel wat gemoedelijker sfeer dan die van De Witte: 'en nu bragt een blik op
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mijne ledige beurs die zoo plat en geheel ontleedigd voor mij lag, op deze vraag:
"Zou een klein blaauw boekje van dat kleine reisje die uitgeputte beurs ook weer
met eenige tientjes kunnen stijven.'"
Hoe laag de De Witte's prijzen ook waren, het Leesboek voor sevansenen zoals hem
dat voor ogen stond, is nooit verschenen. Zoals het vermoedelijk tweede deel van
zijn Gezansen uit de kerker al evenmin is terug te vinden. In juni 1826, een halfjaar na
zijn laatste boze brief aan Suringar, probeerde De Witte ook deze bundel aan
Suringar te slijten, wederom voor vijfgulden per veL48 Hij belooft hem het manuscript geheel kopijklaar toe te zullen zenden. Dat scheelt de uitgever de kosten en
moeite van het 'heen en weder zenden van het manuscript'. De enige Gezansen uit
de kerker die in de bibliotheken wordt bewaard, is die we al eerder signaleerden uit
1819 met het voorwoord van willem Goede. De inhoudsopgave van de Gezansen uit
de kerker die De Witte in 1826 bij wijze van voorproefje aan Suringar stuurde, komt
niet overeen met die uit 1819, het werkje is wel van hetzelfde laken een pak.
Het lijkt erop dat Suringar geen enkel manuscript van De Witte heeft uitgegeven. Toch probeert de auteur, ondanks alle afwijzingen, een jaar nadien nogmaals
met Suringar in zee te gaan met als argument hiertoe te zijn gekomen vanwege de
vriendelijkheid die Suringar eerder aan de dag heeft gelegd. 49 Ditmaal offreert hij
een werk met de volgende strekking. Het is 'op zedekundige, godvereering en menschenkennis bepaald; en dat ik hoewel romantisch behandelt heb gepoogt voor het
Algemeen nuttig te doen zijn'. Doelt hij hiermee op de Brieven van eenen tachtisjarisensrijsaard, thans nos verblijvend in den kerker? Deze titel kwam, zoals we zagen, niet
in Leeuwarden uit maar in ZaltbommeL Transformeerde De Witte's Leesboek, ook

voor sevansenen uiteindelijk in Overdenkinsen voor sevansenen, door eensevansene? Dit
boek werd in 1828 uitgegeven bij de Haagse boekverkoper A. Kloots. Als De Witte
hiervan de schrijver is, heeft hij zich toch een aantal van Suringars adviezen aangetrokken. De opzet is heel wat soberder dan De Witte in 1825 voor ogen had gestaan.
Hierin vinden we geen lange uiteenzetting over hoe een mens van het goede tot het
kwade kan vervallen - die heeft hij misschien wel overgeheveld naar zijn Brieven van

eenen tachtisjarise srijsaard. Het boek overdenkinsen voor sevansenen, als het van De
Witte is, bevat alleen nog het beoogde tweede deel, zonder de recidivisten en met de
hulpmiddelen waarmee gevangenen zich uit de poel van hun verderf kunnen
verheffen: 'Weet u wel wat bidden is?' Het is geschreven door een gevangene, 'een
lotgenoot', maar geen 'gewone' gevangene, zo blijkt uit het voorwoord. Om te
voorkomen dat de 'vertogen hier en daar, boven de bevatting der gewone gevangenen gaan' heeft de auteur het boek bladzij voor bladzij 'aan gevangenen uit de
geringe klasse voorgelezen' en was pas tevreden als ze'eenparig betuigden "mij volkomen te hebben begrepen"'. Het gedicht 'Nachtgedachten van een' gevangenen'
lijkt erg op 'Nachtbespiegeling in den kerker' waarmee ook het anonieme Gezansen

in den kerker uit 1819 opent.
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Suringar zette in 1828 in op een ander werk voor gevangenen: een Godsdienstis en
zedekundis handboek voor sevansenen seschikt voor zon- en feestdaSen, van de hand van
zijn eigen broer en het werd een ongekend succes. Dit boek werd door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen bekroond met een gouden medaille en verscheen in het Duits, Frans en zelfs in het Grieks.so
Uit bovenstaande brieven rijst het beeld op van een broodschrijver die wanhopige pogingen doet zijn manuscripten tegen spotprijzen, linksom dan wel rechtsom, bij uitgevers onder te brengen. Vermoedelijk deed hij ook het nodige vertaalwerk en mogelijk ook redactiewerk voor uitgevers. De reconstructie van zijn
oeuvre zal tijdrovend zijn maar vermoedelijk nog heel wat meer aan het licht brengen. SI
De Witte's correspondentie geeft veel informatie, maar roept nog meer vragen
op: een wanhopige broodschrijver maar waarom? Wat bedoelde hij eigenlijk met
zijn 'eens mans in mijn bijzondere geval' waarmee hij in 1825 probeerde op Suringars gemoed in te werken? Werd hij inderdaad door het Genootschap ter zedelijke
verbetering van gevangenen ingeschakeld bij het onderwijs aan gevangenen? of
was hij lotgenoot en onderwijzer, zoals hij zichzelf presenteert - als hij dat is - in
zijn Overdenkinsen voorsevansenen?
Het plaatje wordt er niet helderder op met de vondst van een officieel ogend
document uit 1826, een 'Kompagniesorder'.s2 Hierin kondigt de 'kapitein commanderende de 2e Compagnie en Bat[carillon]' van de 'Bataviasche Schutterij' de benoeming aan van een aantal militairen binnen zijn corps en geeft hen de order 'bij de
aanstaande exercitie met hunne distinctie tekenen te verschijnen'. Deze order is
verzonden aan een van de genoemde officieren: 'J. Cornets de Groot. Koningsplein',
vermoedelijk in Batavia. Het geheel is gedagtekend 'Batavia 8july 1826' en ondertekend door de kapitein commandant: 'J.E. de Witte van Haemstede'. De handtekening is identiek aan die waarmee De Witte's brieven aan uitgevers uit de periode
1825-1841 zijn ondertekend, eerst geschreven in Gouda, daarna in Den Haag. Wat is
het nu: wanhopige broodschrijver te Gouda of kapitein commandant te Batavia?
Iemand met een Januskop is tot veel in staat maar niet om op twee plaatsen tegelijk
te zijn.
Nu de authentieke brieven en archiefstukken het laten afweten, wordt het tijd
terug te keren naar de fictieve brieven: De Witte's Brieven van eenen tachti8.iarisen
srijsaard, thans nos verkerende in den kerker, ze vertellen zijn leven tot 183°, voor wat
het waard is althans.

Brieven van een Brijsaard tot 1830
Zijn korte carrière bij het militaire hospitaal in Groningen in 1797, waar hij al na
enkele maanden wegens fraude werd ontslagen, wordt in de Brieven met vele jaren
verlengd. Het loopt door tot t I8 ..', de brieven tdagtekenen' alleen de eeuw, maar het
duurde in ieder geval tot de inlijving van de Republiek bij Frankrijk op 9 juli 1809.
Eduard heeft zich dan zelfs opgewerkt tot directeur van het ziekenhuis. Hij schrijft
nu aan zijn vader de angst te hebben zijn baan te zullen verliezen aan een Franse
officier. In dat geval wil een van zijn goede relaties, de heer V.F., hem wel een baan
bezorgen op zijn kantoor in Amsterdam, wat problematisch is vanwege zijn
verbanning. Aan de andere kant beweren al zijn vrienden dat die verbanning nu, na
de inlijving, toch echt wel zal zijn verjaard. Hoe dan ook, Nederland is veranderd
ten gij zel( mijn waarde vader! zoudt uw vaderland niet meer erkennen (...) de eeuw
van het despotismus is allerwege teruggekeerd' .53
Schrijft Eduard aan een dode? In de Roman van mijn leven sterft zijn vader in
18°9. 54 In de Brieven overlijdt De Witte sr. gemakshalve in 1815, maar als correspondent komen we hem - veiligheidshalve? - na 1809 niet meer tegen. 55 De daaropvol-

gende brief is gericht aan een vriend: L.M.56 Zoals wel vaker zijn Eduards angstige
voorgevoelens bewaardheid geworden. Hij is als directeur van het hospitaal vervangen door een Franse officier. Ambt- en brodeloos is hij geworden maar hij is vast
besloten zich er niet toe te verlagen - zoals zoveel anderen - geld te slaan uit de
inlijving door het schrijven van lofzangen op tde onderdrukkers van mijn ongelukkig vaderland'. Dat verhaal lijkt in ieder geval met de werkelijkheid overeen te
komen. De inlijving van de Republiek bij Frankrijk is de enige machtswisseling die
De Witte niet tot een lofdicht op de nieuwe machthebbers heeft kunnen inspireren,
althans niet onder zijn eigen naam.
In de daaropvolgende brieven zijn alle hi8hli8hts uit de Nederlandse geschiedenis uit de eerste decennia van de negentiende eeuw braafverwerkt: de militaire conscriptie, de economische problemen en de censuur onder Napoleon, waarvan de
auteur vanzelfsprekend te lijden heeft. Tot dusverre is hij echter nog door niemand
lastig gevallen over zijn verbanning: tmen heeft mij altijd ongehinderd laten
wonen waar ik goedvond'. Hoewel het redelijk zou zijn te veronderstellen dat hij in
de huidige omstandigheden helemaal niets meer te vrezen zou hebben, zijn er ook
andere signalen. De uitnodiging van zijn vriend die in Holland woont, moet hij
daarom afslaan.
Enige maanden nadien heeft hij zich teruggetrokken in de grensgebieden van
waaruit hij zijn vriend in Holland op de hoogte houdt van het reilen en zeilen van
het Napoleontische leger. Met een klein sprongetje in de tijd belanden we vervolgens in 18[13].57 Het vaderland is bevrijd en Napoleon naar Elba verbannen.
Eduard besluit naar Holland terug te keren tom in de algemeene vreugde mijner
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bijzondere vrienden en landgenooten te deelen; doch, een onbekend voorgevoel
schijnt mij enig onheil te voorspellen'. Hij vraagt zijn vriend voor hem na te gaan
of hij dat met een gerust hart kan doen 'ten opzichte van mijn bannissement'.
Blijkbaar heeft hij groen licht gekregen. In de daaropvolgende briefwoont Eduard
in H. (Den Haag) en is hij schrijver, want vanwege zijn letterkundige werk moet hij
soms naar A. (Amsterdam).58 Dat moet rond 1815 zijn geweest want er is sprake van
een mislukte coup van Napoleon, die wederom is verbannen. Eduard zit financieel
aan de grond, onder andere als gevolg van de tiërcering en omdat hij niet langer
alleen de zorg heeft over zijn eigen gezin maar ook nog voor dat van zijn dochter en
schoonzoon. Deze schoonzoon kan zijn eigen gezin niet meer onderhouden sinds
hij, opgeroepen als Garde d'honneur in het leger van Napoleon, het fenomenale
bedrag vanf 3.000,- heeft betaald voor een plaatsvervanger. Hier begaat De Witte in
zijn ijdelheid een historische onnauwkeurigheid. Hij had zijn schoonzoon beter
voor de gewone dienstplicht kunnen laten oproepen, die was afkoopbaar. Een oproep tot Garde d'honneur was daarentegen een eer die men niet kon weigeren. 59
Vermoedelijk was de situatie omgekeerd en werd hijzelf met zijn gezin gesteund
door zijn oudste dochter Johanna de Witte en schoonzoon Jan Herman ten Kate, in
1819 hoofdcommies bij het ministerie van Marine. Het zijn echter kleine details
vergeleken met de andere onnauwkeurigheden in zijn levensverhaaL De open vraag
van Drewes en Groot aan het eind van hun voorwoord op De Witte's Roman van mijn
leven kan in ieder geval worden beantwoord:
'Hoe hij de verbanningsverbrekingen, de oplichting van het ziekenhuis in
Groningen en nog andere zaken in een tweede deel (...) had moeten
schoonpraten, moet onbesproken blijven. Een dergelijk tweede deel werd
nooit geschreven.'6o
De Witte probeert niets van dit alles te verontschuldigen. Hij verkiest het over al
deze affaires te zwijgen en hoopt op het slechte geheugen van zijn lezers. We weten
dat De Witte in de jaren 1790-1807 heel wat tijd achter de tralies heeft doorgebracht
maar in de Brieven van eenen tachtimariBen8rijsaard blijft hij tot 1815 vrij rondlopen,
mede dankzij zijn voorzichtigheid de adviezen van al zijn vrienden te negeren en
zich niet over de grens van Holland te wagen. Zijn verbanning uit een aantal andere provincies is hij klaarblijkelijk vergeten. Dat zou het verhaal ook nodeloos hebben gecompliceerd. Zonderling? Het wordt nog vreemder! Terwijl de auteur naar
óns idee juist vóór 1807 een carrière had als draaideurcrimineel, begon naar zijn
eigen idee de ellende pas nà 1815:
'Het lot is geworpen, mijn vriend! hetgeen mij zoo lang ontrustte, en
waaromtrent men mij zoo gerust had gesteld, is gebeurd; ik schrijfu
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dezen weder uit de eigene gevangenis en uit dezelfde kamer, waaruit ik u,
meer dan dertig jaar geleden, voor de eerste maal schreefI'61
De Witte refereert hiermee aan zijn eerste brieven vanuit de Gevangenpoort uit
Na meer dan dertig jaar is hij weer terug bij het begin. Niet omdat hij iets
heeft misdaan maar vanwege de onvoorzichtigheid zich binnen de grenzen van
Holland te bewegen. Hij moest dat risico wel nemen om eindelijk van zijn banvloek
te worden verlost. Zijn bezoek aan Den Haag diende immers om bij de koning een
verzoekschrift in te dienen hem zijn verbanning kwijt te schelden. Nog voordat hij
hiervoor de kans had gekregen werd hij opgepakt. Een maand later schrijft hij door
de rechtbank van eerste aanleg 'alhier' te zijn veroordeeld 'tot eene correctioneele
gevangenzetting van vijfjaren en eenen importante hoge geldboeten'.62 Die straf
mag hij niet zoals eerder uitzitten in de Gevangenpoort, waar hij dicht bij zijn
vrienden en familie zou kunnen blijven, maar in de Rijksgevangenis te 'D.'. Eduard
vreest het ergste: 'ik zie weenende uit, naar de laatste toevlugt der ongelukkigen;
naar den nacht des grafs, die alle leed doet ophouden'.6 3 Hierop volgen gedeprimeerde brieven met lange uiteenzettingen over het leven in de gevangenis, in
dezelfde trend als de hartenkreet die hij Suringar stuurde in 1825.
Er volgt ook wat meer praktische informatie. Het schrijverschap is voor hem
onmogelijk geworden nu hij, anders dan in de Gevangenpoort indertijd, zijn cel
moet delen met 'zestien tot achttien personen, waarvan de eene dit en de andere dat
werk moet verrigten'.6 4 Hier overdrijft De Witte niet. Het Genootschap ter zedelijke
verbetering van gevangenen pleitte niet zonder reden voor eenzame opsluiting. De
situatie in gevangenissen waar men met grote groepen in kleine ruimtes werd
opgesloten was erbarmelijk. 65 Dat werd er overigens dankzij de inspanningen van
het Genootschap niet beter op. Zij pleitten immers eveneens voor het verschaffen
van zinvolle arbeid aan gevangenen dat door de overheid later - na 1821 - werd
opgepikt als interessante bezuinigingsmaatregel. De gevangenen mochten maar
een fractie houden van hun verdiensten en omdat de hiervoor benodigde ruimte
ten koste ging van de bestaande ruimte werd het leven in de cellen nog benauwder
dan voordien. 66
Nadat Eduard zijn strafheeft uitgezeten - ongeveer in 1820 - maakt hij zich op
voor een hernieuwde poging een gratieverzoek in te dienen bij de koning, hierin
geholpen door een vriend uit Den Haag waar hij zolang in alle anonimiteit mag
logeren. 67 Hij wordt alweer ontdekt, vlucht richting Breda, maar wordt net buiten
1782.

Den Haag ingerekend. Het verhaal begint weer van voor afaan. Hij belandt wederom in afwachting van de rechtzaak in de Gevangenpoort. En na het vonnis van de
rechtbank 'van eerste aanleg' keert hij terug naar D. om hier de straf van tien jaar
uit te zitten. Vermoedelijk was dat in de Delftse gevangenis, waar de gevangenen,
zo benadrukt de 'grijsaard', met nuttig werk worden bezig gehouden. De Witte
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werd tot zijn genoegen ingezet voor teken- en schrijfwerk ten behoeve van de te D.
gevestigde 'artillerie en de kadettenschool': 'Doch, ook dit geluk scheen te groot, te
weldadig voor mij; want door eene order van het gouvernement werden alle
gevangenen daar weggenomen; de cremineelen werden naar 's Bosch en de correctioneelen naar Gouda overgebragt; en ik, als behoorende tot de laatstgenoemden,
werd dus, met hen naar de correctioneele gevangenis naar Gouda vervoerd, alwaar
ik mij nog ben bevindende.' Het is inmiddels circa 1828, want hij noemt een aantal
werkjes die uit deze periode dateren. Er staan ook nog werken te verschijnen, zo
beweert hij met tongue in cheek, bij Joh. Noman en zoon te Zalt-Bommel. Hij zal
hebben gedoeld op Levensbijzonderheden vanJulia van Hemert, ofGoc1svereerinB, deuBd,

huwelijksliefde, menschlievendheid en vriendschap door den schryver van den tachti&jariBen
Brijsaard dat tegelijk met de Brieven verscheen bij Johannes Noman en zoon, in 1830.
Wat moeten we van De Witte's consequent volgehouden 'kerkeract' denken?
Voldoende in ieder geval, om naar Gouda af te reizen en daar de lijst met gevangenen in het tuchthuis te Gouda te raadplegen: geen De Witte te bekennen. 68
Toch bleef de twijfel knagen. Waarom bijvoorbeeld die beminnelijke toon
tegenover de regenten van de Goudse gevangenis?: 'Reeds bijkans vijfjaren bevind
ik mij alhier, en ik heb alle reden tevreden te zijn, over de wijze waarop ik hier ben
behandeld, zoowel van de heeren regenten, als van de overige superieuren.'6 9 Dat
was niets voor De Witte, behalve wanneer hij hiervoor een goede reden had.
Het archief van het Hof van Holland was al door Drewes, Groot en Bruinvis
nageplozen. Zij hadden De Witte na 1807 niet meer op onregelmatigheden kunnen
betrappen. Het archiefvan het Hofvan Holland houdt dan ook op in 1811. In het archiefvan de rechtbank van eerste aanleg in 's Gravenhage duikt De Witte weer op.
Zoals De Witte al suggereerde, wordt hij rond 1815 gearresteerd. De rechter veroordeelt hem op 2 juli 1816 tot een gevangenisstraf van vijfjaar.7° De verbreking van
zijn bannissement wordt hem inderdaad ten laste gelegd. De 'grijsaard' vertelt er in
zijn Brieven echter niet bij dat hij tevens wegens oplichting werd veroordeeld. In
1820 heeft De Witte zijn straf uitgezeten maar hij heeft niet lang van zijn vrijheid
kunnen genieten. De Witte had nog juist voldoende tijd en passant de Haagse
schoenmaker Hendrik Laurens Vervloet een bedrag van vier gulden en zestig cent
lichter te maken, toen hij alweer werd opgepakt. In 1821 wordt hij wederom berecht
voor dezelfde rechtbank vanwege deze oplichtingszaak, de overtreding van zijn
'bannissement' en wegens zijn recidive op beider terrein. Anders dan in de Brieven,
waar Eduard naar Den Haag trok om een gratieverzoek bij de koning in te dienen,
verklaart De Witte tegenover de rechtbank naar Den Haag te zijn gegaan 'om zijn
ongelukkige vrouw, welke door een beroerte is aangetast, gelijk mede zijne kinderen een bezoek te kunnen geven'. Die beroerte kreeg ze overigens ook in de Brieven,
in dezelfde tijd. Maar hij geeft nog een excuus: omdat hij 'van geen papieren voorzien is' weigert men hem ook elders toe te laten. Hij heeft inderdaad het genoemde
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bedrag ontvangen van Vervloet, maar dat was een lening die hij nodig had om 'eene
dagvaarding te laten doen'. Misschien ten behoeve van het gratieverzoek aan de
koning? Door ziekte was hij nog niet in staat geweest het bedrag terug te betalen.
De historicus Bruinvis hield het in 1807 voor gezien. De rechtbank was pas in
1821 uitgekeken op deze 'bladschryver 't laatst woonachtig in 's Hage'. Vanwege
zijn recidivisme kreeg hij ditmaal voor beide vergrijpen de maximale straf: vijfjaar
voor het verbreken van zijn bannissement, daarbovenop nog eens vij fj aar vanwege
'escroquerie' en een geldboete van 3000 'franken'.
De Witte overdreef niet met zijn 'kerkeract'. Een eenvoudig rekensommetje
brengt het aantal jaren waarin hij gevangen zat op 39 jaar. Van de halve eeuw die
volgde op zijn arrestatie in 1782 wegens landverraad is hij slechts elfjaar op vrije
voeten geweest. Gezien zijn carrière als oplichter gedurende deze korte periode was
dat voldoende tijd om op basis van dit leven een autobiografische schelmenroman
te schrijven, zoals de beruchte advocaat-auteur-zwendelaar Franciscus Lievens
Kersteman dat deed nadat hij tot levenslang was veroordeeld. In Het leven van F.L.
Kersteman (...) door hemzelven beschreven doet de schrijver geen enkele moeite zijn
wandaden te verhullen)l Hij lijkt er eerder nog een schepje te willen opdoen. Ook
Kersteman speelt een spel met waarheid en fictie maar dat resulteerde niet in de
noodlottige levensgevallen van een brave pechvogel, zoals bij De Witte. Kerstemans
Leven werd een boek vol sex, spanning, sensatie, list en bedrog - om met rode oortjes te lezen. Kersteman schreefhet vanuit de gevangenis op 64-jarige leeftijd, vlak
voor zijn overlijden in 1792. De Witte was iets ouder, 67 jaar toen zijn Brieven in 1830
verschenen maar beschikte over een sterkere lichamelijke constitutie. Hij moest
nog langer mee, tot ver in de zo van braafheid en zedelijkheid doordesemde negentiende eeuw.
De tijden waren veranderd. Dat bood ook nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld
om als schrijvende gevangene je heil te zoeken bij het Genootschap ter zedelijke
verbetering van gevangenen waarin allerlei notabelen - rechters, regenten van
tuchthuizen en andere bezorgde burgers - zich hadden verenigd om misdadigers te
beschaven, ze tot inkeer te brengen en ze voorzien van geldelijke en morele steun
weer in de samenleving te doen integreren. In een aantal van hun publicaties betitelen ze zichzelfdaarom als 'Menschenvrienden' en het is geen toeval dat De Witte
in zijn Brieven van eenen tachtimari8en 8rijsaard zijn lezersgroep van deze eretitel
voorzIet.
Tegelijkertijd moet het verhaal commercieel interessant zijn voor de uitgever
hiervan, voldoende althans om het te willen uitgeven. De Witte's eigen escapades
hadden zich hiervoor waarschijnlijk uitstekend geleend maar zouden bij de
'Menschenvrienden' in minder goede aarde zijn gevallen. De Witte laste daarom
een reis naar Parijs in voor de nodige couleur locale op veilige afstand, huwelijksperikelen van een zuster - Therèse - die later in het verhaal opeens met de noor-

derzon is verdwenen en die overigens ook nergens anders is terug te vinden, en zijn
eigen bloedeloze amoureuze escapades, vage aftreksels uit de literatuur van die
dagen. Een vader, die ook al oplichter was, kan men beter naar Rusland laten vertrekken, naar Riga desnoods. Het verklaart ook waarom de braafheid van Eduard
keer op keer wordt benadrukt - niet gokken, wel wandelen, een kluizenaarsbestaan
in een regimentsplaatsje met veel boeken en weinig bezoeken - wat de swing in dit
boek bepaald niet ten goede komt.
Eduards studieuze inslag tijdens zijn jongejaren is in tegenspraak met zijn vermeende autodidactie verderop in het verhaal wanneer hij in de Gevangenpoort
wordt opgesloten. Toch was ook dit ingrediënt onvermijdelijk met het oog op tde
Menschenvrienden' die sterk hechtten aan het idee dat alfabetisering tot beschaving zou leiden. Eduard moet daarom zelfs de basisbeginselen van de taal worden
bijgebracht tdoch, al doende krijgt men vuur uit den steen'. Dat hij hierbij zijn
eigen leermeester was - preceptor D[e]. W[itte] - is alleen een boodschap voor de
goede verstaander. Ook zijn met zoveel vreugde volvoerde bezigheden in de Delftse
gevangenis ten behoeve van het Cadetteninstituut zullen de tMenschenvrienden'
welgevallig zij n geweest. Zo zagen ze het graag. Zo'n geletterde modelgevangene
was welkom, bijvoorbeeld wanneer zij de wereld wilden tonen hoe goed hun alfabetiseringscampagne was aangeslagen. Tijdens een jaarvergadering van het
Genootschap in 1824 werd trots een vijftal geschriften getoond dat door Delftse
gevangenen was vervaardigd. Deze proeve van bekwaamheid zal De Witte, in dat
jaar opgesloten in Delft, weinig moeite hebben gekost.72
Hij zal als kopiist voor de Delftse Cadettenschool zijn hand ook niet hebben
omgedraaid voor het vervalsen van een tKompagniesorder' gedateerd in 1826. Nee,
in Batavia zat hij zeer zeker niet. Wat hij hiermee voor heeft gehad, is onduidelijk,
een grapje wellicht, vanwege de handtekening zorgvuldig bewaard door de jonge
cadet Cornets de Groot.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Alleen al daarom zou het een tactische miskleun zijn geweest in de Brieven van eenen tachtimari8en 8rijsaard het achterste van
zijn tong te laten zien en beide kanten van het verhaal te vertellen: daarom geen
aandacht voor zijn carrière als zwendelaar, wel voor de verbreking van zijn ballingschap. Maar ook een zodanige overtreding moest niet te vaak worden herhaald hoe onmogelijk zijn situatie ook was, zonder papieren om zich elders te vestigen,
ver van uitgevers en dus als broodschrijver zonder middelen van bestaan, zoals de
schrijver niet nalaat er bij zijn lezers in te hameren. Zijn correspondentie met
Suringar wees er al op, met recidivisten hadden de tMenschenvrienden' weinig
geduld. In de Brieven wordt daarom niet gezinspeeld op zijn gevangenisstraffen
voor 1807, met uitzondering natuurlijk van zijn scheve schaats in 1782 - zijn landverraad - waar het allemaal mee is begonnen. Dat was onvermijdelijk omdat deze
gebeurtenis breed wordt uitgemeten in Wagenaars Vaderlandsche historieën. Het was
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ook pedagogisch verantwoord: 'Een moment van onbedachtzaamheid, kan maken
dat men jaren schreit.' Dat is een boodschap die De Witte geschikt achtte voor de
oren van de 'Menschenvrienden'. Maar het is ook in zijn eigen ogen de naargeestige plot van zijn leven. Die vindt men als een repeterende plaat in vrijwel zijn gehele oeuvre terug. Zelfs het Leesboek voor 8evan8enen dat hij Suringar aanbood, dreigde
hieraan mank te gaan, wat misschien ook wel de belangrijkste reden was waarom
het manuscript werd afgewezen. De Roman van m0n leeven concentreert zich volledig op dit scharnierpunt in zijn leven, 1782 en de aanloop daartoe. De schrijver is
zijn hele leven lang onschuldig blijven pleiten, behalve die ene keer voor de rechtbank in 1782 en pas nadat zijn eigen visie door de rechters met harde bewijsstukken
van tafel was geveegd. Brieven van eenen tachtisjari8en8r0saard bood hem meer nog
dan zijn Roman van m0n leeven de mogelijkheid zijn verklaring te herroepen en deze
boodschap te blijven herhalen. Eduard had in 1782 meerdere correspondenten en
die moesten persoonlijk op de hoogte worden gesteld van de ware versie. Het genre
van de briefroman bood de auteur bovendien meer ruimte voor een zorgvuldige
enscenering van zijn memoires waarin de grens tussen fictie en werkelijkheid
nauwelijks te trekken is.
Peter Altena opperde in een recent artikel over de publieke commotie rond De
Witte in 1782 dat de auteur voor zijn Roman van m0n leeven geen uitgever kon vinden vanwege de vele leugens in deze apologie. Hij kende Brieven van eenen tachti8Jari8en8rijsaard nog niet. Misschien was de Roman van m0n leeven te eerlijk en heeft de
auteur na rijp beraad besloten geen slapende honden wakker te maken - de 'Menschenvrienden' bijvoorbeeld - en daarom het manuscript onder zich te houden? Ook
dat is moeilijk voorstelbaar van een auteur die, zoals we zagen, probeerde elke door
hem geproduceerde snipper papier in klinkende munt om te zetten. Het is veel
waarschijnlijker dat de centrale kwestie in de Roman in de ogen van negentiendeeeuwse uitgevers gedateerd was. Men had rond 1830 wel anders aan zijn hoofd dan
een machtsstrijd tussen stadhouder en staten van een halve eeuw geleden - vóór
het koninkrijk onder Willem I, vóór Napoleon, vóór Lodewijk Napoleon, vóór de
Bataafse revolutie, zelfs nog vóór de restauratie, aan de vooravond van de patriottenrevolte.
Roman van mijn leeven was inhoudelijk gedateerd maar qua stijl zijn tijd vooruit.
Vrijwel alle Nederlandse autobiografieën die we kennen uit de periode voor 1840
zijn in manuscript bewaard gebleven en nooit gedrukt of pas later als bronnenpublicatie bekend geworden.7 3 Hiervoor was klaarblijkelijk pas een markt in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Voor romans lag dat anders maar die vermomming was te doorzichtig. Al in het voorwoord wordt de eerste helft van de titel
gelogenstraft door de opmerking: 'Er zijn geene Romans, alles kan gebeuren.'
Voor het lezerspubliek was de affaire De Witte rond 1782 allang achterhaald
maar De Witte stond het gebeuren een halve eeuw nadien nog glashelder voor ogen.
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Dat is niet zo verwonderlijk, gezien de consequenties van deze gebeurtenis voor het
verdere verloop van zijn leven. Wanneer mensen op latere leeftijd op hun leven
terugblikken gaan ze op zoek naar een rode draad om daarmee de chaos van gebeurtenissen tijdens hun leven te kunnen verbinden. Om een brug te slaan tussen
De Witte's huidige identiteit - grijs geworden achter de tralies - en zijn vroegere ik
- veelbelovende jongeman - construeerde hij de plot van zijn leven: veelbelovend
jongeling begaat een noodlottige misstap en raakt aan lager wal. Bovendien heeft
De Witte ruim de tijd gekregen de gebeurtenissen in 1782 te herkauwen in zijn cel,
zwevend tussen hoop op vrijspraak en vrees voor de doodstrat Ook in de jaren na
zijn vrijlating kreeg hij niet de kans de affaire in het vergeetboek te stoppen. Binnen
zijn beleving werd hij door zijn bannissement min of meer in de illegaliteit
gedwongen en bij elke veroordeling werd die banvloek uit 1782 bovendien opnieuw
uitgesproken, zelfs nog in 1820.
De Witte's gevangenschap van 1815 tot circa 1830 werpt ook een ander licht op
zijn hierboven besproken echte correspondentie, die met zijn uitgevers. De Witte
had reden verontwaardigd te zijn over de laksheid van G.T.N. Suringar. Deze uitgever moet op de hoogte zijn geweest van De Witte's benarde omstandigheden, toen
hij de schrijver - 'eens mans in mijne bijzonder omstandigheden' - twee maanden
op antwoord liet wachten om daarna zijn manuscripten af te wijzen. Die afwijzing
kwam nota bene van de broer van W.H. Suringar, een van de propagandisten voor
betaalde werkverschaffing aan gevangenen. Het moet helemaal onuitstaanbaar zijn
geweest toen W.H. Suringars leesboek voor gevangenen wel werd uitgegeven door
G.T.N. Suringar en vervolgens ook nog insloeg als een bom. Met zulke 'Menschenvrienden' heb je geen vijanden meer nodig! Toch was het beter deze 'Menschenvrienden' te vriend te houden en hen op zijn bestaan - 'thans nog verkeerende in den
kerker' - te blijven attenderen. In hoeverre en op welke wijze ze hem hebben geholpen na zijn vrijlating rond 1830-1831 een nieuw bestaan op te bouwen, ofmisschien
zelfs wel hebben gepleit voor een vervroegde vrijlating van deze recidivist, zal nader
onderzoek moeten uitwijzen. Zijn carrière als schrijver zet hij nadien in ieder geval
door maar de wanhopige toon in zijn brieven is verdwenen.

De Witte na 1830
In 1832 benadert De Witte de Amsterdamse uitgever Diederichs. Deze brief is gedagtekend "s Gravenhage, 1 mei 1832'.74 Er is al heel wat tijd overheen gegaan sinds
hij hem zijn GraafAdolph van Thurinsen heeft verzonden. De uitgever mag het houden voor vijfentwintig gulden, inclusiefkopijrecht. Van dit bedrag bestelt hij alvast
een half riem schrijfpapier en twee bossen pennen. Blijkbaar zijn De Witte's T afe-

relen van menschelijke lotsevallen wel geaccepteerd want hij vraagt ofhet al gedrukt
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iS,75 Hij ziet uit naar de presentexemplaren. De bestelling van pennen en papier duiden er al op, De Witte maakt zijn voornemen ook nog eens kenbaar door te benadrukken dat de uitgever nog meer manuscripten van hem tegemoet kan zien. 'De
gunstiger wending van mijn lot, zedert ik u laatst schree~ brengt mij in het vermogen om met meer nadruk en bedaardheid mijnen letterkundigen arbeid te kunnen
voortzetten.' Diederichs zal deze werken ontvangen nadat de betaling voor De
Witte's eerdere manuscripten is binnengekomen.
De toon van De Witte's brief uit 1841 aan Suringar is vrolijker zoals ook zijn
titels joliger ogen. Hij heeft besloten zijn vijftigjarige carrière als schrijver te besluiten met een humoristisch werk waarin hij 'den luimigen boven den al te ernstigen
stijl den voorrang gegeven' heeft: Optika voor Heraklieten en Demokrieten,76 Voor de
uitgave hiervan heeft hij Suringar gekozen omdat hij bij hem tenminste 'van een
zindelijke uitgave verzekert' is. Zelfs De Witte's opmerkingen over zijn honorarium
komen luchtiger over: 'De betaling van het honorarium zal ik DE. zoo gemakkelijk
maken als mogelijk is.' Voor het eerst ondertekent hij zijn brief niet alleen met
plaatsnaam maar ook met een adres: "s Gravenhage den 9 mei 1841 wonende in de
Boekhorststraat No 254'.
Vermoedelijk betreft het hier hetzelfde adres waar hij in 1853 overleed. Hij
woonde toen in bij zijn oudste dochter en haar echtgenoot, Jan Herman ten Kate,77
Misschien bestelde De Witte de bossen pennen en stapels papier bij Diederichs niet
voor zichzelf maar voor zijn kleinzoon: de negentiende-eeuwse veelschrijver en
predikant Jan Jacob Lodewijk ten Kate, vermaard onder andere vanwege zijn gigantische productiviteit. Dichter onder meer van:
'Dat is van het verzenmaken
Zulk een prettig conveniënt,
Datje, roefl in eens aan't blaken,
Zonder't pijpjen te verzaken,
Maar geduldig neder pent.'
Maar ook van:
'Als de Bijbel wordt gelezen
In het Christlijk huisgezin
Poost de zorge van haar vreezen
Houdt de scherts haar lachjens in.'7 8
Misschien kwam het allemaal toch nog goed.
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'DE VELE ÉNORME EN SCHREEUWENDE FAITEN
TEEGEN DE BROEDERSCHAP BEGAAN'
DOOR [JOHN] GEORGE SMITH
(CA. 17 28 - CA • 1785)

JAN A.M. SNOEK"

Levensloop
Wanneer hij precies geboren werd weten we evenmin als wanneer en waar hij stier~
maar hij werd in Greenwich in Engeland geboren en hij leefde in de achttiende
eeuw. De sporen die hij naliet zijn opgemerkt door onderzoekers uit uiteenlopende
vakgebieden: taalwetenschappen, boekwetenschap, militaire geschiedenis, en het
onderzoek naar de vrijmetselarij. In de regel hadden ze er echter geen idee van dat
dezelfde persoon ook een rol speelde in die andere disciplines.
We weten over het leven van George Smith vóór zijn huwelijk in 1748 vrijwel
niets uit onafhankelijke stukken, maar in de 'Dedication' van zijn The use and abuse
offree-masonry uit 1783 aan 'the King ofPrussia' (Frederik de Grote) schrijft hij over
zichzelf: 'the author had the honour to learn the first rudiments of war in your
Majesty's service, during seven instructive campaigns, and is connected with some
of the most ancient and noble families in the Prussian dominions' (vii). Er is geen
reden om aan te nemen dat dit niet zou kloppen - in tegendeel, wat we over hem
l

kunnen terugvinden bevestigt de waarschijnlijkheid van deze uitspraak. 2 Deze periode van zijn leven moet wel gerelateerd zijn aan de Oostenrijkse Successieoorlog, die
voor Pruisen van 1740 tot 1745 (met een pauze in 1743), en voor Nederland tot 1748
duurde. In deze oorlog stond Pruisen met Frankrijk, Beieren en Spanje tegenover
Oostenrijk en Engeland, terwijl ook Nederland aan de kant van de Engelsen vocht.
Dit sloot echter in die tijd een deelname van de Engelsman George Smith, eerst in
het Pruisische, en vervolgens in het Nederlandse leger geenszins uit. Smith moet
toen wel nog zeer jong geweest zijn, want zoals we later zullen zien werd hij
omstreeks 1728 geboren. Zoals we echter ook zullen zien was hij een avonturier, en
daarbij past een vroege start van zijn militaire loopbaan in het buitenland best wel.
De vroegste mij bekende vermelding van George Smith is die in het Utrechtse
huwelijksregister:
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'1748 den 6. Decem. in den dom Getrouwt door W: Geiswijv
George Smit Ruijter in t Regim[ent] van den Heer Generaal van
Cannenbergh & Maria Melia Schade, Jongedochter.'4
Het regiment 'Cannenburgh' was in 1748 inderdaad in dienst van de provincie
Utrechts en gelegerd in de Stad Utrecht. 6 Smith was dus toen al tRuijter', wat bevestigt, dat hij daarvoor al een zekere militaire carrière gehad moet hebben. Het
jonge echtpaar krijgt achtereenvolgens twee dochters, beide Theodora Maria geheten, gedoopt op resp. 3 februari 1751 en 10 februari 1752) Aangezien beide dezelfde naam hebben ligt het voor de hand aan te nemen dat de eerste al gestorven was
voordat de tweede geboren werd. Het echtpaar woont in deze tijd in Utrecht top de
Neude[n]'.
Op 11 juni 1752 wordt Smith vermeld als lid van de Engelse Kerk in Utrecht als
hij daar de functie krijgt van tclerk', d.w.z. voorlezer en voorzanger. 8 Het is in deze
context dat we de eerste aanwijzingen krijgen dat hij het met de burgerlijke regels
van fatsoen en goed gedrag niet altijd al te nauw nam: the ... was accused ofgetting
silver watches and hooks from tradesmen without paying for them and with trying
to sell them again'. 9
Smith probeerde nu kennelijk zijn brood te verdienen met onderricht in de
Engelse taaL Op 11 september 1752 kreeg hij toestemming om in Utrecht Engels te
doceren,lO en in dezelfde maand betaalde een stadsadministrateur een bestelling
van 49 exemplaren van zijn leerboek,ll waarvan de eerste editie opgedragen was aan
het stadsbestuur van Utrecht. Loonen trekt hieruit de conclusie, dat tsome kind of
commission may be assumed'. Dit leerboek, Den volkomene En8elsche spraakkonst voor

heeren en juffrouwen ... The cornpleat En8lish 8rammarfor 8entlemen and ladies (4 1 4 pp.]
verscheen omstreeks deze tijd, in elk geval in 1752, in Utrecht bij Abraham de Knijff
voor 18 stuivers. l2 Op 16 september verschijnt zijn naam op de lijst van nieuwe
stadsburgers. 13
Hoewel het in die tijd niet gebruikelijk was om alles wat men uit een ander
boek overnam als zodanig te vermelden, ging Smith in het gebruik van door anderen geproduceerd materiaal wel erg ver. Zijn boek integreerde séwel's Korte we8wyzer uit 1705 compleet, en zelfs het voorwoord was ontleend aan een ander leerboek
Engels, nL dat van de editie uit 1672 van Hexham's boek uit 1648.14 Kennelijk wist
Smith echter wel degelijk wat hij deed en selecteerde hij juist dat wat op dat
moment bij zijn doelgroep goed aansloeg, want het boek was een groot succes en
beleefde maar liefst vijfedities, de laatste in 1821, dus bijna 70 jaar na de eerste. 1S
Ofhet nu was vanwege dit plagiaat, ofdat hem de grond onder zijn voeten te
heet werd wegens zijn problematische handel in boeken en zilveren horloges, in elk
geval verliet Smith Utrecht en week hij naar Woerden uit. Op 22 mei 1753 besloot de
Vroedschap van Woerden om Charles Hambleton Holrnes en George Smith toe202
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stemming te geven aldaar een Franse kostschool op te richten16 en op 17 juni vroeg
hij toestemming om zijn functie als voorlezer van de Engelse Kerk per 1 november
te mogen opgeven, wat werd toegestaan. 17 Kennelijk vond hij het nu ook niet meer
nodig om zich tegenover de Engelse kerk nog netjes te gedragen: the did not take his
duties at the church too seriously - staying away one Sunday without leave'.18 Op 28
oktober vroeg hij om een tcertificate', maar dat had hij beter niet kunnen doen,
want op 4 november twas laid before the Consistory some accusations against Mr
George Smith, by one Mr Real merch[an]t in town so that the Consistory resolved
to delay granting his Certificates till further enquiry was made into these matters'.19 Op 31 maart 1754
tlt was represented by Mr [William] Brown [de predikant] & others ofthe
Brethren that they had received Letters from George Smith demanding his
certificate from the Consistory. Some ofthese Letters being wrote with
great proffessions ofRepentance & ammendment; and others in a threatening stile; The Consistory thought it best to make a particular Enquiry
into the accusations laid to his Charge & then to certify accordingly, & for
this purpose appointed Mr Houvenaar Deacon to take information of
these things & report to the Consistory next meeting.'20
Dit leidde op 5 april 1754 tot de onthullingen over de diverse gevallen van oplichting door George Smith, waarnaar hiervoor al verwezen werd. De beschuldigingen
hielden in dat hij, met in elk separaat geval zijn gehele salaris als onderpand, diverse objecten in bezit genomen had, kennelijk met de bedoeling die weer te gelde te
maken, maar dat hij ze nooit betaald had. Het ging om niet gedefinieerde waren
van de handelaren Real en Renaud, een horloge van de horlogemaker Langeraek,
een zilveren horloge van Mr Bessvelt, en boeken van de boekhandelaren Spruit en
De Knijff(dezelfde die zijn leerboek Engels had uitgegeven).21
De achtergrond van dit gedrag wordt duidelijk wanneer we bedenken dat
Smith was aangesteld tegen een jaarlijks inkomen van 65 gulden, maar dat zijn
opvolger een aanbod van 84 gulden per jaar afsloeg, want dit bedrag was ttoo small
Encouragement to come & live in such an expensive place as Utrecht, & therefore
insisted to have at least a hundred Guls pr annum. The Consistory being sensible
that the sallary is indeed too small, & being willing to have a good man for the place
agreed to add sixteen Gulds annually to his living'.22 Smith, die een vrouwen dochtertje te onderhouden had, zat dus duidelijk gewoon in geldnood.
In Woerden hield hij het kennelij k nog geen twee maanden voL Volgens Loonen
keerde Smith terug naar Londen twhere his parents lived, to look for work, after
applying for a testimonial with his previous employers in Utrecht (unsuccessfully)'.2 3 Loonen beroept zich hiervoor weer op Grimes, maar die noemt (op p. 15) als
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zijn bron voor deze periode slechts de reeds genoemde notulen van de kerkenraad,
en daaruit blijkt beslist niet dat Smith's ouders in Londen leefden, en dat hij daarheen ging om werk te zoeken. In elk geval verliet hij Londen weer 'at the New year',
om op 11 januari 1754 in Nederland terug te keren, echter niet in Woerden, maar in
Amsterdam. 24 Daar werden achtereenvolgens een dochter Arabella Johanna, een
zoon Theodore John en een dochter Mary Elizabeth gedoopt op resp. 8 mei 1754,25
mei 1755 en 8 mei 1757. 25 Het gezin woonde hier in de Wijde Heisteeg, tussen Singel
en Herengracht. 26 Smith noemde zich nu lector in de wiskunde, gafwaarschijnlijk
privaatlessen, en handelde daarnaast in boeken. 'Waarschijnlijk deed hij het voorkomen ofde incunabelen, die hij aan particulieren aanbood ofop veilingen bracht,
uit zijn eigen collectie kwamen. Daarvan had hij een catalogus samengesteld.' De
jaartallen die in deze incunabelen gedrukt stonden, waren echter gemanipuleerd:
'[In 1756] ontving Charles Spencer, derde hertog van Marlborough ... een
briefvan een te Amsterdam woonachtige Engelsman, George Smith
genaamd, die voor hem als agent optrad, zoals hij dat ook voor de enkele
jaren tevoren overleden Richard Mead gedaan had. In deze brie~ gedateerd
15 October, vestigde Smith de aandacht van zijn hoge lastgever o.a. op een
hoogst merkwaardig boek ... volgens [Thompson] was er een vervalsing in
het speL De hertog ging dan ook niet verder op de zaak in. Smith liet zich
echter niet uit het veld slaan. Nog geen maand later, op 10 November van
hetzelfde jaar, schreefhij weer een briefaan Marlborough, waarin hij aanbood de Plinius gedrukt door Frederik Corcellis in 1469.... Ook ditmaal
ging de koop niet door. ... Al deze mirakuleuze boeken kwamen blijkbaar
uit dezelfde bron. 't Was duidelijk, dat er een gewiekst vervalser aan het
werk was [nL George Smith].'27
Omstreeks 1757 raakte Pieter van Damme in opspraak omdat hij op zijn veilingen
bewust vervalsingen zou hebben verkocht. Die onechte handschriften en incunabelen waren ook weer vervaardigd door Smith en in zijn veiling van 1764 stelde Van
Damme hem openlijk aan de kaak. 28 Zo ver zijn we echter nog niet.
Smith was ook vrijmetselaar, en wel Voorzittend Meester (voorzitter) van de
Amsterdamse 'Lodge ofRegularity', die op 21 november 1757 een constitutiebrief
ontving van de Engelse Grootmeester James Duke of Chandos, Earl of Carnavon,
waarmee de loge nummer 228 op de lijst van de Engelse Grootloge werd. 29 Van
Smith's hand is o.m. bewaardgebleven een manuscript: 'Various Tracts concerning
Freemasonry, or the Royal-art. by George Smith A.B. & Lector Math. of a
Constituted Lodge at Amsterdam Grand Master [= Voorzittend Meester] 1757.'30 Op
13 januari 1758 ontving een andere Amsterdamse loge, 'La Bien Aimée', de volgende

brief
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IWe George Smith A[rtis] B[accalaureatus] & Lect[or] Math[ematicae]

G[rand] M[aster] ofMasons by a Constitution granted soly unto us by
James Brydges Duke ofChandos, Earl ofCarnarvon G[ran]d M[aste]r
Gen[era]1ofthe Antient and honourable Fraternity ofFree and Accepted
Masons.
Being willing and Desirous together with several other worthy
Brothers, to have a Communication and Correspondence with your Right
Worshipful Lodge; further Craving your assistance and advice in regard to
a Derision and misunderstanding between the English and Dutch
Members ofour Lodge, the purport ofwhich is.
We the English, provided with the above Constitution, actualy will
not be subservient to either the Laws or Demands ofthe present National
G[ran]d M[aste]r, neither are we willing to receive a National Constitution
or be Dependent theirfrom; which is what our Dutch Brothers insistis
upon.
We theirfore think proper to Establish a Lodge entirely English, by
the Name ofConcorde, and shall therefore desire, as by these presents
admitance into your Right Worshipfull Fraternity ofMasons, and from
thence to be favoured with your Right Worshipfulls, Wardens, officers,
and members advice, for the promotion and propagation ofMasonry and
the Craft In generaL
wherefore salute you by three times three
[G. Smith] G.M.'3 1
Relevant zal later blijken te zijn dat deze ILodge ofRegularity' dus zowel Engelse als
Nederlandse leden had. De vraag of deze loge zich onder de Nederlandse Grootmeester zou plaatsen was actueel, omdat de Nederlandse Grootloge zich in december 1756 gereorganiseerd, en Albrecht Nicolaas baron van Aerssen Beyeren tot nieuwe Grootmeester gekozen had.3 2 Kennelijk hernoemde Smith zijn loge vervolgens
inderdaad in tConcorde', ofmeer precies: IConcordia et UnitaS'.33 In tegenstelling tot
wat hij in zijn geciteerde briefbeweerde vroeg hij echter wel degelijk om ratificatie
van de constitutiebrief van zijn loge door de Nederlandse grootloge, want in de
Grootloge-vergadering van 6 augustus 1758

lis door den Hoog Eerwaardigsten Groot Meester gecommuniceert, dat de
Ratificatie vanweegen de Loge Concordia et Unitas, door zeekere Smith
verzogt, zal werden agtergehouden. Zijnde ten opzigte van gemelde Smith
door de Groote Loge geresolveert, dat dezelve in geene Loge ooit ofte ooit
zal kunnen werden ontfangen, als hebbende veele énorme en schreeuwende faiten teegen de Broederschap begaan'.34
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Wat waren deze 'veele énorme en schreeuwende faiten teegen de Broederschap
begaan'? Was zijn reputatie als vervalser van handschriften en incunabelen ook
toen al aan de Grootloge bekend? Ofging het om iets heel anders? Daarop kom ik
later terug. Voor het moment vestig ik de aandacht op de 'Opdracht aan den
Eerwaardigen G. Smith, A.B. & Lect. Math. Meester in een Openbaare Loge van VryeMetzelaars te Amsterdam' in J.L.J.W.D., Besin, opkomst en voortsans van het Genood-

schap der Vrye-Metzelaars, gedrukt door J. Nyhoff in Arnhem, ca. 1762.35 Hierin lezen
we:
'Den Auteur der volgende Beschryvinge my vergund hebbende, dezelve in
het licht te mogen geven, ... want wie is onkundig onder wat verplichting
Uw E[er]W[aarde] de Broederschap in den voorleeden Jaare hebt gebracht?
door het weldoorwrochte Werkje, ten tytel voerende, openhartise

Catasismus der Vrye-Metzelaaren, zedigheidshalve door Uw EW., (om den lof
die Uw EW. rechtvaardig daar van toekomt, in 't openbaar niet weg te dragen,) op den naam van). Campo Wryerman in 't licht gegeven; waar door de
onkundige noch meer in verwarringe zyn gebracht geworden. Voor eenige
Maanden by een myner vrienden my bevindende, liet dezelve my een
Manuscript, zo fraai gebonden ofhet een VELDENMRS Fasciculum
Temporum, 1470 Editio Princeps was,3 6 in 't Engels over de Metzelary zien, dat
uit de zoetvloeijende Penne van Uw EW. gekomen was; en het welke hy
my verzeekerde dat om deszelfs verhevenheid van styl, binnen kort in een
Nederduits gewaad gestaaken, met Uw EW. naam'er voor, het licht zoude
zien.... uwe gewoone soldatesque kloekmoedigheid37 ... Den Uitsever.'
Het hier genoemde manuscript is kennelijk het hiervoor al vermelde 'Various Tracts
concerning Freemasonry, or the Royal-art. by George Smith A.B. & Lector Math. of
a Constituted Lodge at Amsterdam Grand Master 1757', dat precies aan de beschrijving voldoet.3 8 In elk geval leren we uit deze 'Opdracht', dat volgens de uitgever39
van Besin, opkomst en voortsans van het Genoodschap der Vrye-Metzelaars het werkje

openharti8e catasismus, ofberydenis der Vry Merselaaren, gedrukt in Den Haag door P.
van Os en H.A. Bakhuyzen,4o niet geschreven was door de daarin als auteur vermelde Uacob] Campo W[e]yerman, maar door onze George Smith. 'De bespreking [van
de openhartise cata8ismus] in de Vaderlandsche letter-oefeninsen geeft ... een precieze
aanwijzing [voor de datering], omdat in het tijdschrift slechts recent werk gerecenseerd werd. Wat besproken werd in de eerste jaargang, verscheen in 1761 of 1760.'41
Inmiddels kunnen we nog preciezer zijn, want zoals we nog zullen zien trad George
Smith in de loop van 1760 weer in militaire dienst in Engeland, op grond waarvan
1761 als jaar van uitgave onwaarschijnlijk wordt. George Smith publiceerde het
boekje openhartise catasismus, ofberydenis der Vry Merselaaren dus in 1760. Dit boekje
206
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behoort tot de categorie zogenaamde 'verradersgeschriften', werkjes waarin (delen
uit) de vrijmetselaarsritualen werden gedrukt om als handleiding in de loges
gebruikt te worden, ondanks dat de leden bij hun aanneming gezworen hadden
nooit een woord van dat rituaal op te schrijven ofte drukken. 42
Vervolgens, maar nog in hetzelfde jaar 1760,43 vertrok Smith kennelijk naar
Engeland, want volgens Grasby diende hij daar '[aJccording to the Army List ... as a
Lieutenant in the 34th Regiment of Foot in 1760 and as a Captain of the 68th
Regiment in 1762'.44 Zijn terugkeer in het leger past in zowel zijn persoonlijke als
de politieke situatie van dat moment. De 'zeven jarige oorlog', waarin Engeland dit
keer aan de kant van Pruisen streed, was in 1756 begonnen en duurde tot februari
1763. Vanaf 1759 vochten de Engelsen succesvol tegen de Fransen. Deze oorlog was
een goede gelegenheid voor een wegens fraude in de Nederlandse burgermaatschappij gezochte Engelse ex-militair om zich nuttig te maken en vervolging te
ontlopen.
Inmiddels sleepte in Nederland de zaak van de vervalste incunabelen zich voort.
'Van Damme hield niet op, voordat hij van Smith (had deze misschien ondertussen
het land verlaten?) een brief in handen had, waarin deze bekende de vervalsingen
alleen gepleegd te hebben en van Damme om vergiffenis vroeg.'45
'Het dossier, dat van Damme over deze affaire bijeengebracht had, bestond
uit: zeven brieven van Smith aan van Damme; een vervalste briefvan de
verzamelaar Lord Pembroke (vermoedelijk had Smith van Damme wijsgemaakt, dat de boeken uit diens beroemde bibliotheek kwamen); een brief
van Petrus Burmannus Secundus (was hij de geleerde, die van Damme
beschuldigd had?) en een verklaring van Meerman (waarschijnlijk over de
vervalsing van het Liber Helwici, die aan Smith toegeschreven werd).'46
De La Fontaine Verwey vermeldt verder, niet te hebben kunnen terugvinden 'een
ander manuscript van Smith voor een onuitgegeven boek (00') De schrijver noemt
zich 'capitein en commissaris in dienst van de Kroon van Engeland'. (...) Het handschrift draagt het jaartal 1764, hetzelfde jaar, waarin Pieter van Damme (00') Smith
openlijk als falsaris aan de kaak stelde. Is de grond hem daarna misschien te heet
onder de voeten geworden en heeft hij ons land verlaten? In Amsterdam is althans
geen spoor meer van hem te vinden'.47 Zoals we zagen had Smith Amsterdam echter al eerder verlaten.
Vervolgens duikt George Smith, nu Captain, 'een man van groot inzicht en
goede kennis van de wiskunde', op in Bremen. Daar ontmoette hij twee andere vrijmetselaren, de uit Praag afkomstige leraar Frans en Italiaans, Franz Dettenhamer,
en de officier in het Pruisische leger, Johann Friedrich von Schrabisch, samen met
wie hij vanaf5 oktober 1766 'profanen' tot vrijmetselaar aannam. 48 Smith claimde
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Afb. I: G. Smith, Various tram conceminBfrwnasonry or the royal-art, 1757 (Archief en bibliotheek van het
Grooroosren der Nederlanden. Culrureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik', Den Haag)

Afb. z: openhartiBe (GraBismus. ofbelydenis der vry mmelaaren, 's-Gravenhage [1760)
Afb. 3' G. Smith. The use and abuse offree-masonry. Londen 178).
Afb. 4: Le maçon démasqué, Londen 175\.
Afb. 5: De mmelaar onrmomd. Arnhem 175)·
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Franse editie van Lr ma,on démasqué, 1751.
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Afb. 12: 'Freimautetische Unterrichtung', uit Der Verklärrr
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het recht hiertoe op grond van een 'patent' dat hij in 1759 in Londen ontvangen had
van John Russell, Hertog van Bedford, en dat hem in oorlogstijd, met name in
winterkwartieren, het recht gaf loge te houden. Dit document was in 1765
bevestigd door Lord Blayney, die van 1764 tot 1766 Grootmeester van de Engelse
Grootloge (Premier Grand Lodge) was. De Bremer vrijmetselaar August Friedrich
Rulffs was echter van mening dat een dergelijk Engels patent niet geldig was in
Duitsland, en dat een loge in Bremen uitsluitend mocht werken op basis van een
Duits patent. Na enige gesprekken met Rulffs verzochten Smith c.s. op 13 januari
1767 Rulffs een patent voor een Duitse loge aan te vragen en Voorzittend Meester
van die nieuw te stichten loge te worden. Het patent van Smith werd vernietigd en
diens loge opgeheven. 49
De Bremer loge van Smith bestond dus van 5 oktober 1766 tot 13 januari 1767. En
van deze loge publiceert Martens een ledenlijst, die wel ongedateerd is, maar dus uit
deze korte periode moet stammen. Preciezer nog: op die ledenlijst komt ook voor
'Georg Friedrich de Beyer' die op 26 oktober 1766 werd ingewijd, wat de datering van
de ledenlijst met nog eens drie weken inperkt. Op deze ledenlijst komt als eerste
voor: 'John George de Smith - 38 Haar] - Scotch Master - Captain - [geboren te]
Greenwich - [woonachtig te] London - Reformiert.' Dit is het enige gegeven waaruit
we weten waar en ongeveer wanneer (nI. tussen 26 oktober 1727 en 13 januari 1729,
dus zeg ca. 1728) Smith geboren werd.5 0
Al op 31 januari werd vervolgens een patent opgesteld voor een 'Filialloge' van
Braunschweig. 51 Op 10 april vond de eerste bijeenkomst van de nieuwe loge plaats,
waar 'Johann Georg Smith' Tweede Opziener werd.5 2 Spoedig ontstonden er echter
niet gespecificeerde spanningen in de nieuwe loge die daarmee eindigden 'dass
Smith, der inzwischen Major geworden war, nach Portugal ging und, damit er fortkommen konnte, von Rulffs und Grovermann mit Geld unterstützt wurde'.53 In
1770 werd de Bremer 'Filialloge' een zelfstandige loge onder de naam 'Zum Silbernen schlüssel'.54
Nadat hij dus in 1760 Amsterdam ontvlucht was naar zijn vaderland Engeland,
en daar zijn oude beroep van militair weer opgevat had in dienst van een Engels
garnizoen, liet Smith daar dus in 1765 zijn maçonnieke patent bekrachtigen door de
toenmalige Grootmeester. (Dat hij dit patent oorspronkelijk in 1759 in Engeland
verworven had is goed mogelijk; de Nederlandse Grootloge had immers het jaar
daarvoor geweigerd het patent van zijn Amsterdamse loge te rectificeren.) Vervolgens vertrok hij naar Duitsland, en trad daar opnieuw in dienst van een garnizoen
van Frederik de Grote, koning van Pruisen. Daar ontmoette hij twee Broeders vrijmetselaren, en samen besloten ze, op basis van het patent van Smith, een nieuwe
loge in Bremen op te richten. Daarna zou hij dus naar Portugal getrokken zijn,
maar over die periode heb ik verder niets kunnen vinden.
In 1769 verscheen in Londen de tweede editie van Smith's A short introduction to
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En8lish 8rammer,ss een boekje waarvan helaas geen enkel exemplaar bekend is.s6
Maar het verschijnen van dat boekje doet vermoeden dat hij toen in elk geval weer
in Engeland was.
Eenmaal definitief in Engeland werd hij in 1772 benoemd tot tlnspector of the
Military Academy at Woolwich', wat betekent dat hij hoofd van de cadettenschool
was, welke functie hij tot 1783 behield.s7 Daarmee brak voor Smith eindelijk een
meer gesettelde periode in zijn leven aan. Ook maçonniek was hij weer actief Hij
was één van William Preston's voornaamste supporters, en bij gelegenheid van de
beroemde groot-gala uitvoering van diens tLectures' ter ere van de vrijmetselarij op
21 mei 1772 was hij één van de Stewards (de vierde op de lijst, direct na Preston zelfj
en nam hij deel aan de uitvoering van tSection lIl' van de eerste tLecture'.s8 Preston
schrijft in het voorwoord van de eerste editie van zijn Illustrations ofMasonry o.m.: tI
cannot ... avoid expressing my thanks to my very worthy friend and brother
Captain George Smith, Inspector ofthe Royal Academy at Woolwich, from whom I
had the pleasure to receive many valuable annotations.'s9
En nu hij een vaste betrekking had kon hij ook de zaak van de vervalste incunabelen tot een einde brengen. De La Fontaine Verwey schrijft: top de veiling-Askew
in 1775 werd de [door Smith in zijn Amsterdamse tijd vervalste] Plinius gekocht
door Ua captain Smith" (zou dit George Smith geweest zijn, die zich immers kapitein noemde?).'6o Dat lijkt mij inderdaad zeer waarschijnlijk.
Het jaar daarop schreefhij een brief namens één van zijn leerlingen,61 de jonge
Duke ofAthol, aan de Grootloge, waarin hij o.m. vroeg t[ w]hy the G.L. ofEngla~d has
thought propper to alter the mode oflnitiation; also the Word, pasword, & Grip of
the different degrees in Masonry'.62 Dit was vragen om problemen, want Athol was
zojuist benoemd tot Grootmeester van de rivaliserende Grootloge van de zogenaamde IAntients'. Hoe solide de reputatie van Smith op dat moment in Engeland echter
was blijkt wel daaruit dat hij desondanks in 1777'3 of 177864 zelfs werd benoemd tot
Provinciaal Grootmeester van Kent, een zeer hoge functie in de vrijmetselarij. Op 7
januari 1779 verzochten enkele Broeders een constitutiebriefom een nieuwe loge, de
tRoyal Military Lodge' (No. 371) in Woolwich te mogen oprichten;6s Smith werd haar
eerste (en enige) Voorzittend Meester en voerde die functie vier achtereenvolgende
jaren uit, wat uitzonderlijk lang is. 66 En tenslotte publiceerde hij diverse werken
over militaire onderwerpen, waarvan het in 1779 verschenen Universal military dictionary vele jaren lang een standaardwerk was. 67 oliver had een zeer positieve mening
over Smith en noemt hem thonourable and upright in his dealings, and an active
and zealous Mason ... In a word, he was a bright and learned Brother',68 en Stokes
concludeert: tHe must have been an able and cultured man, even ifin masonic affairs
he usually appears to have been uagainst the government"'.69
Dat laatste zou spoedig weer blijken, want, volgens Oliver,7° ontdekte Smith (of
meende hij te ontdekken) in zijn functie van accountant van de Engelse Grootloge,
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een onbeduidende discrepantie in de afrekeningen van de Groot-Secretaris, James
Heseltine, die zich daardoor dodelijk beledigd voelde. De gevolgen bleven niet uit,
want toen Smith in 1780 benoemd werd tot Junior Grand Warden (Tweede GrootOpziener) van de Engelse Grootloge, meldde Heseltine dat hij het hier niet mee
eens was, omdat, naar zijn mening, niemand twee Groot-Officiersfuncties tegelijkertijd kon vervullen (en Smith was nog steeds Provinciaal Grootmeester van Kent,
wat hem ook een stem in de Grootloge gafj, hoewel er op dat moment nog geen
regel bestond die dit verbood. De Grootmeester zette echter zijn zin door en
benoemde Smith toch. Maar op de volgende Grootlogevergadering (drie maanden
later) werd medegedeeld dat Smith zijn functie van Junior Grand Warden had neergelegd,?1
Ook als Voorzittend Meester van de 'Royal Military Lodge' lukte het hem om
aanstoot te geven, ni. door in 1783 loge te houden in de King's Bench gevangenis, en
gedurende deze bijeenkomst enkele gevangenen tot Leerling vrijmetselaar aan te
nemen, anderen tot Gezel te bevorderen of tot Meester te verheffen, wat in strijd
was met de regel dat een kandidaat 'ofgood Report'7 2 moet zijn. Hij werd dan ook,
samen met Thomas Brooke, bij de Grootloge aangeklaagd wegens 'making Masons
in a clandestine manner',?3 Hij probeerde zich te verdedigen door te stellen dat hij
zulks gedaan had als Meester van de ambulante 'Royal Military Lodge', en als zodanig het recht had om oningewijden tot vrijmetselaar aan te nemen wanneer hij de
constitutiebrief van die loge bij zich had,74 Maar de Grootloge dacht daar anders
over en verklaarde het onverenigbaar met de principes van de vrijmetselarij 'to hold
a freemasons' lodge for making, passing or raising masons in any place ofconfinement',75 Smith werd derhalve voor deze daad door de Grootloge berispt,76
In het zelfde jaar 1783 publiceerde Smith zijn beroemdste werk: The use and abuse
offree-masonry; a work of the 8reatest utiliry to the brethren of the sociery, to mankind in

8eneral, and to the ladies in particular. By Capt. George Smith, Inspector of the Royal
Military Academy at Woolwich; Provincial Grand-Master for the Country of Kent,
and R.A. [...] Londen: Printed for the Author; and Sold by G. Kearsley, No. 46, Fleet
Street, 1783 (afb. 3). Opnieuw kwam het daarbij tot een confrontatie met de Grootloge: op voorstel van de Groot-Secretaris Heseltine weigerde de Grootloge toestemming voor deze publicatie te geven op grond van haar algemene beleid om zich te
verzetten tegen de publicatie van maçonnieke literatuur,77 Smith trok zich hiervan
niets aan en publiceerde het boek toch. Wat Stokes erover schrijft herinnert opmerkelijk aan Loonen's analyse van Smith's leerboek Engels:
'All the arguments and most ofthe text are taken from [Wellins] Calcott [A

Candid Disquisition ofthe Principles and Practices ofthe Most Ancient and
Honorable Sociery ofFree and Accepted Masons etc., Londen 1769] and [William]
Hutchinson [The Spirit ofMasonry in Moral and Elucidatory Lectures, Londen
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1775] verbatim, the historical details -which are mostly inaccurate - are
copied from Games] Anderson [The Constitutions ofthe Free-Masons, Londen
1723 en The New Book ofconstitutions ofthe Antient and Honorabie Fratemiry of
the Free and Accepted Masons, Londen 1738], and the addresses from various
sourees.... most ofthe book is copied without any acknowledgment' (82).

Hij komt desondanks tot de conclusie dat'[t]he work is weIl worth reading; Captain
Smith has faithfully followed in the footsteps of the original workers, and his writing gives a good summary of their ideas, though he does not take the trouble to
correct their mistakes'.
Op 11 februari 1784 werd de 'Royal Military Lodge' waarvan Smith Voorzittend
Meester was - valselijk - beschuldigd al enkele jaren niet meer actiefte zijn en officieel van de lijst van de Grootloge afgevoerd)8 Het volgende jaar culmineerde zijn
confrontatie met de GrOOtloge: op 17 november 1784 werd hij beschuldigd wegens
'uttering an instrument purporting to be a certificate of the Grand Lodge, recommending two distressed Brethren')9 Dat mag goed bedoeld geweest zijn, maar
daartoe was hij niet gerechtigd, en het document was eenduidig ook nog eens een
vervalsing. 8o Hiervoor werd hij op 2 februari 1785, 'not appearing, or in any Manner
exculpating himsel~ though personally summoned to appear for that Purpose'81 uit
de Orde uitgestoten. Ik vermoed, dat hij spoedig daarna overleden iS,82 want hierna
heeft niemand meer iets van hem gehoord, en als hij nog geruime tijd geleefd zou
hebben lijkt dat, gezien zijn karakter en gedrag, onwaarschijnlijk.

Veele énorme en schreeuwendefaiten tee8en de Broederschap
Zoals hierboven beschreven, werd Smith op 6 augustus 1758 door de Nederlandse
Grootloge ervan beschuldigd 'veele énorme en schreeuwende faiten teegen de
Broederschap begaan' te hebben. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de GrOOtloge
een zo extreme formulering gekozen zou hebben, wanneer het er uitsluitend om
gegaan was dat Smith zich buiten de Orde schuldig gemaakt had aan vervalsingen.
We zagen ook al, dat hij een Nederlandstalig 'verradersgeschrift' publiceerde. Dat
zou typisch het soort daad geweest kunnen zijn dat wel zo door de Grootloge zou
worden aangemerkt, ware het niet dat dit boekje, de openhartise catasismus, ofberydenis der vry metselaaren pas in 1760 verscheen, dus na de bedoelde veroordeling. Dat
roept de vraag op ofSmith misschien al eerder iets dergelijks gedaan had. Het ligt
dan voor de hand om te denken aan Le ma~on démasqué ou Ie vrai secret des francs
ma~ons' mis au jour (afb. 4), daar de openhartise catasismus een vrije vertaling was van
de catechismus uit de Ma~on démasqué.
Beide teksten hadden nóg iets gemeen, ni. dat ze onder pseudoniem geschreven
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werden: voor de in 1760 gepubliceerde Openharti8e cata8ismus de auteur en vrijdenker '[JacobJ Campo W[eJyerman' die leefde van 1677 tot 1747 en voor de Démasqué uit
1751 'Thom[asJ Wolson', die door Altena geïdentificeerd werd als Thomas Woolston
(1670-1733), een geleerde theoloog en vrijdenker. 83 Beide zogenaamde auteurs waren
dus al jaren dood toen de betreffende boekjes uitkwamen. Ook waren beide vrijdenkers, iets waar Smith vermoedelijk wel sympathie voor opgebracht zal kunnen hebben. 84 Dit werken onder een andere naam is voor iemand met de levensloop van
Smith geheel begrijpelijk. Bovendien werden 'verradersgeschriften' slechts zelden
uitgegeven onder de echte naam van de auteur wat, gezien het verbod van de kant
van de maçonnieke Grootloges op zulke publicaties, ook heel logisch is. Alain
Bernheim meent weliswaar dat de auteur van de Démasqué ene 'Tho s Wilson' was,85
welke in 1753 de functie van Eerste Opziener had in de loge 'Nr. 3 (Antients)' en hij
wijst erop dat er weliswaar in 1751 geen loge was in 'L'auberge de Ie Swan dans Ie
Stran', zoals de ik-figuur uit de Démasqué de plaats van zijn inwijding aanduidt,
maar wel 'at the Swan in Exeter Street which runs 100 yards parallel to the Strand'.86
Desondanks denk ik dat het de moeite loont om er voor het moment eens van uit te
gaan dat George Smith de eigenlijke auteur van de Démasqué is en ons af te vragen
ofdat zou passen.
Om te beginnen de plaats van uitgave. Volgens de titelpagina is dat 'A Londres'.
Bernheim meent dat dit klopt. 87 De overige 'Franse verradersgeschriften' werden
volgens hun titelpagina's uitgegeven 'En La Ville Sainte', in 'Jerusalem', 'Cosmopolis', of 'Amsterdam'. Met uitzondering van Amsterdam (waar een veel grotere
persvrijheid heerste dan in Frankrijk) zijn dit alles fantasie-aanduidingen om de
ware plaats van uitgave te verdoezelen. 'Londres' zou authentiek kunnen zijn, maar
kan net zo goed fancy zijn, immers, de vrijmetselarij was uit Engeland, en met
name uit Londen, naar het Europese continent gekomen. Wanneer we echter de
titelpagina's vergelijken van de diverse edities van de Démasqué, dan valt op dat de
eerste Franstalige editie van 1751, een andere - ongedateerde - Franstalige editie,
eveneens uit 1751, en een aantal van de meer dan zes Nederlandstalige edities uit
1753 tot en met 1805 dezelfde koperplaat voor de gravure op de titelplaat gebruiken
(afb. 4 en 5). Dat is geen bewijs dat ze ook bij dezelfde drukker gedrukt werden (er
werd wel in zulke platen gehandeld), maar maakt de kans wel groot. De enige van
deze edities die een eenduidige drukker-uitgever vermelden zijn de eerste drie
Nederlandstalige uitgaven, alle van 1753: 'Te Arnhem, By Jacob Nyhoff'. Als in 1751
de eerste Franstalige editie ook daar uitgegeven werd, dan bevond George Smith
zich op dat moment niet ver daar vandaan, ni. in Utrecht.
Kijken we naar de 'maçonnieke traditie' die in de Démasqué beschreven wordt,
dan valt het Bernheim terecht op dat dit verradersgeschrift sterk afwijkt van alle
andere 'Franse Verradersgeschriften' waarvan in het algemeen aangenomen wordt,
dat ze authentieke beschrijvingen van de rituele praxis van de toenmalige Franse
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loges bevatten. Anderzijds constateert hij ook dat er overeenkomsten zijn tussen de
catechismus in de Démasqué enerzijds en die in twee Engelse 'verradersgeschriften',
beide uit 1766, nI. Mahabone (ze editie) en Solomon in all his 8lory (afb. 8). Dat laatste
komt niet als een verrassing, want Solomon is de Engelse vertaling van de Démasqué.
Harry Carr meent dat: 'the description of the ceremonies, the tides of some of the
Officers, ... and many other details ofthe procedure described by Wolson ... cannot be
reconciled with what is known ofEnglish Lodge practices at that period'. Tot zo ver
ben ik het geheel met hem eens. Maar dan vervolgt hij: 'For these reasons, it seems
likely that the work [Démasqu~ represented French rather than English Freemasonry'.88 Bernheim constateerde terecht de verschillen die er zijn met de overige 'Franse
verradersgeschriften'. Er lijkt mij maar één oplossing: aangezien de voertaal onder
erudieten in geheel continentaal Europa in de achttiende eeuw Frans was, betekent
het feit, dat de Démasqué in het Frans geschreven was niet noodzakelijk dat hij ook
'Frans' is. Dat roept de vraag op ofer aanwijzingen zijn voor een ander land van oorsprong. Welke 'maçonnieke traditie' wordt hier nou wel beschreven?
Een probleem bij de beantwoording van die vraag is dat alle achttiende-eeuwse
maçonnieke ritualen uiteindelijk op Engelse ritualen teruggingen en dat in continentaal Europa verreweg de meeste vanaf ca. 1750 gebruikte ritualen varianten
waren van die welke in de jaren veertig van de achttiende eeuw in Frankrijk ontwikkeld waren. Ze lijken dus allemaal toch vrij sterk op elkaar; de verschillen zijn
relatief klein en vaak te verklaren als heel locale variaties. Toch zijn er in dit geval
enkele aanknopingspunten. Om te beginnen staan op de afbeeldingen van de
'tableaux' in de Démasqué op het tafeltje van de Voorzittend Meester drie kandelaars
- met elk één kaars - in de vorm van een winkelhaak, overeenkomend met de plaats
van de 'kleine lichten' om het tableau (afb. 9 en 10), zoals dit tot op de dag van vandaag in alle Duitse loges (ongeacht tot welke Groodoge ze behoren) gebruikelijk
is,89 zulks in tegenstelling tot Frankrijk, waar destijds géén kaarsen op het tafeltje
van de Meester gestaan lijken te hebben90 en het er later maar één is, of drie bij
elkaar, resp. drie in één kandelaar. 91 Ook liggen er twee gekruiste degens over de
Bijbel, in plaats van passer en winkelhaak. Passer en moker liggen aan weerszijde
van de geopende Bijbel; de winkelhaak droeg de Meester der Loge als ambtsteken
aan een halslint.9 2 Dit is eveneens een vorm die specifiek in de Duitse vrijmetselarij
voorkomt, en uitdrukkelijk afwijkt van zowel de Engelse als de Franse traditie,
waarin altijd passer en winkelhaak verstrengeld op de geopende Bijbel liggen.
Verder wijst Carr erop, dat '[IJike most other writers before him, the author
spoke of the 'Loge de Tabie' and the 'Loge de Réception', which are readily understood; but in several instances he also referred to a 'Loge d'Appareil', a nice distinction that had not appeared in any of the previous exposures'.93 De Démasqué was
echter niet het eerste boekje waarin deze uitdrukking voorkomt. In 1748 verscheen
van Martin Couret de Villeneuve: L'Ecole des franc-maçons, A Jerusalem. Dat is een
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bundel van losse teksten. Eén daarvan heet tDiscours d'Appareil, prononcé Ie jour
de la Fête de ***' (69-74). Ook dit boekje is in het Frans gesteld, en de plaats van uitgave, tJerusalem', zegt niets. Echter, ingeklemd tussen een verzameling loge-toespraken die vrijwel overal gehouden zouden kunnen worden, plus een Franstalige
versie94 van Anderson's Consrirurions van 1723, die overal als het reglement van de
vrijmetselaren golden enerzijds, en een drietal tbrieven' waarin een vrijmetselaar
aan een buitenstaander uitlegt wat vrijmetselarij nou eigenlijk is, teksten die ook
vrijwel land-onafhankelijk zijn anderzijds, is één tekst opgenomen die een heel uitgesproken plaatsbepaald karakter heeft: tReception du Prince de Saxe-Gotha' (9196). Het eigenlijke door deze titel aangegeven onderwerp wordt afgehandeld in
minder dan twee bladzijden; de overige drie geven een beschrijving van de openbare optocht naar, en de viering van de St. Jans-dag in de Grootloge te Berlijn, als
demonstratie van de ondersteuning van de vrijmetselarij, niet alleen door de Prins
van Saksen-Gotha, maar vooral door Frederik de Grote. Was deze publicatie primair
voor gebruik buiten Duitsland bedoeld geweest, dan had de titel van deze bijdrage
zeker Frederik, eerder dan de Prins van Saksen-Gotha vermeld, en waren waarschijnlijk ook de twee delen van deze tekst omgewisseld geweest. Er kan derhalve
weinig twijfel bestaan aan het land waar dit boekje werd geproduceerd: Duitsland
(waarschijnlijk zelfs Saksen-Gotha). Dat Smith vertrouwd was met het concept van
een tLoge d'Appareil' (instructie-loge) resp. een tDiscours d'Appareil' (instructievoordracht) blijkt uit de beschrijving die Oliver geeft van een bijeenkomst van de
Royal Military Lodge in de herfst van 1783:
tGreeting a few ofthe Brethren as he [i.e. Smith] passed, he walked straight
up to the pedestal, and gave the report [i.e. a knock]. The Brethren were
clothed and seated round rhe rable in a few minutes, and the R[ight] W[orshipful] M[aster] [i.e. Smith] opened the Lodge. The minutes having been
read, and no particular business appearing on the books, the Master was in
the act ofrising ro deliver rhe Lecture.'95
De tijd, dat de Broeders in de Loge zich normaliter rond een tafel verzamelden
Ctable-lodges') was in 1855, en zelfs in 1783 waarschijnlijk allang voorbij. Waar
Smith deze vorm had leren kennen kunnen we echter wel raden. Voor het continent
hebben we minstens één getuige van het nog lang voortbestaan van deze traditie,
tenminste in bepaalde bijeenkomsten, in de vorm van een beroemde afbeelding,
het frontispice tFreimaurerische Unterrichtung' uit het boek Der Verklärte

Freymaurer, Wenen 1791. Dat is dus ook weer het Duitse taalgebied. 96
Tenslotte, als we nu het vermoeden hebben gekregen dat de Démasqué wel eens
Duits van oorsprong zou kunnen zijn, valt het ook des te meer op dat op de titelpagina van de eerste Engelse editie, uit 1766, staat: tTranslated from the French
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Original published at Berlin.' De enige bekende Franstalige uitgave uit Berlijn is
echter uit 1757.97 Dat is dus zes jaar na de eerste uitgave die we kennen. Doelde de
auteur van de Engelse vertaling op die uitgave uit 1757 en was hij niet op de hoogte van de eerdere edities? ofverwijst hij naar een nog eerdere uitgave die, zoals hij
schrijft '[was] burnt by Order ofthe King ofPrussia, at the Intercession ofthe FreeMasons'? Als er zo een Berlijnse uitgave van vóór 1751 geweest is, is die inderdaad zo
grondig vernietigd, dat er geen spoor meer van over is. Maar hoe kwam de vertaler
dan aan zo een exemplaar, ofde kennis daaruit en daarover? Een oplossing zou zijn
als vertaler en oorspronkelijke auteur dezelfde persoon zouden zijn. Opgemerkt
moet worden, dat de afbeeldingen in de Engelse edities eenduidig gebaseerd zijn op
die in de 'Berlijnse' editie van 1757; ze vertonen ni. elementen die alleen daar te vinden zijn. 98 Dat sluit echter niet uit dat er een dergelijke editie bestaan zou hebben
die tussen 1745 (het jaar van de eerste uitgave van Trahi) en 1751 in Berlijn uitgegeven zou zijn. 99
Er is echter nog een andere mogelijkheid. De 'Berlijnse' editie heeft op de titelpagina natuurlijk niet het plaatje dat we vinden in de eerste twee Franstalige edities van 1751 en alle Nederlandstalige edities van 1753 tot en met 1805, die vermoedelijk alle bij Nijhoffin Arnhem verschenen en ook alle dezelfde drie afbeeldingen
hebben. Het plaatje op de titelpagina van de 'Berlijnse' editie is echter wel herkenbaar. Het is dezelfde gravure die we vinden op de titelpagina's van L'Ordre desfrancs-

maçons trahi uit 1745 en Lesfrancs-maçons écrasés uit 1747, aangevuld met enkele symbolen uit het plaatje van de oudere Franstalige en de Nederlandstalige edities van
de Démasqué. lOO De Trahi en de Ecrasés werden beide uitgegeven (vermoedelijk bij
dezelfde uitgever) in Amsterdam. En die gravure vinden we op de titelpagina's van
de edities van de Trahi van 1745 tot en met 1778 en de Ecrasés van 1747 tot en met
1774. 101 Ook bevinden zich in de 'Berlijnse' editie van de drie afbeeldingen uit de eerdere Franstalige en Nederlandstalige edities van de Démasqué uitsluitend de derde,
maar in plaats van de eerste twee alle afbeeldingen uit de Trahi, inclusief de code
voor het maçonnieke geheimschrift en de noten van vijf chansons!102 Op grond
hiervan laat zich vermoeden, dat de 'Berlijnse' uitgave van de Démasqué uit 1757 in
werkelijkheid wel eens ook bij diezelfde uitgever in Amsterdam zou kunnen zijn
uitgegeven. En in 1757 bevond George Smith zich in Amsterdam. Als hij in die tijd
behoefte had aan een Franstalige versie van het rituaal waarmee hij in zijn loge
werkte, en hij de boekverkopers waarmee hij te maken had in zijn Utrechtse tijd
allen had opgelicht, zodat hij niet meer bij hen terechtkon, dan ligt het voor de
hand dat hij zijn toevlucht zocht bij een Amsterdamse uitgever die al eerder
maçonnieke ritualen gedrukt had.
We hebben dus een aantal aanwijzingen, dat de Démasqué een Duits beïnvloede
variant van de continentaal-Europese maçonnieke werkwijze beschrijft, en al vast
één dat Smith deze traditie kende. Verder wordt algemeen aangenomen, dat George
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Smith vrijmetselaar werd in één van de ambulante militaire loges in Duitsland in
de tijd dat hij in het Pruisische leger diende, voordat hij naar Nederland kwam. 10 3
Dat moet ook haast wel, want wanneer hij in 1757 voor het eerst als vrijmetselaar
aantoonbaar is, is hij al Voorzittend Meester van een loge in Amsterdam, niet
bepaald een functie voor iemand die nog maar pas vrijmetselaar is. Het is dus in het
geheel niet onwaarschijnlijk dat hij toen al meer dan tien jaar vrijmetselaar was. Er
is echter nog een andere optie. Smith kan al vrijmetselaar geweest zijn voordat hij
voor het eerst naar Duitsland ging. Deze optie laat zich wonderwel combineren met
wat de auteur van de Démasqué over zichzelfvertelt:
'De Zoon van den Pretendent had eene landing in Schotland gedaan, en 'er
zelfeenige voordeelen behaald, wanneer myn Heer Cowem, myn Vriend,
my quam aankondigen dat ons Regiment bevel gekreegen had om tegen
den Vyand op te trekken. Gy zult, zei hy tegen my, Londen verlaaten, maar
wilt 8Y u niet laaten deprophaniseeren voor uw vertrek? Dit vreemde woord
deed my begrypen dat hy my in de8roote Orden wilde doen treeden.\o4
Dit plaatst de inwijding van de auteur vrij nauwkeurig in 1745 en identificeert hem
eenduidig als een militair. Smith kan in 1745 weer in Engeland geweest zijn. Maar
een dergelijke beschrijving hoeft natuurlijk niet volledig historisch correct te zijn.
De auteur kan best in werkelijkheid al vijfjaar eerder beleefd hebben wat hij hier
beschrijft. lOs En zijn vertrek uit Londen kan best naar Duitsland in plaats van naar
schotland geweest zijn. In dat geval zou Bernheim toch ten dele gelijk hebben, nl.
dat de plaats waar de in de Démasqué beschreven inwijding plaatsvond inderdaad in
een werkelijk in Londen bestaande loge gesitueerd is. Het blijft echter waarschijnlijk, dat Smith tijdens zijn Duitse jaren, voorafgaande aan zijn komst naar Nederland, maçonniek actiefwas, en daarbij vertrouwd raakte met de Duitse variant van
de continentale werkwijze. Dat Smith die werkwijze relatief goed kende en ook
waardeerde blijkt o.m. uit nog iets anders dat oliver over hem schrijft: 'in his convivial moments, he jocularly adopted the symbolical vocabulary which had become
familiar to him by long practice on the continent, calling the table a workshop;
botties, barrels; glasses, (annom; candles, stars, &c.'106 Later nogmaals terugkomend
op de door Smith gepractiseerde tafelgebruiken merkt Oliver op: 'It is true, the
above ceremonies cannot fairly be classed amongst the legitimate usages ofEnglish
Masonry, ... On the continent the above customs were absolutely enjoined as an
indispensable part of the system, and were consequently exercised in every foreign
Lodge.\o7 In het algemeen moet hij in zijn tijd één der beste kenners van de vrijmetselarij geweest zijn. Niet voor niets behandelt Stokes hem in zijn verhandeling over
'Masonic teachers ofthe eighteenth century',108 en oliver meent: '[t]he affairs ofthe
[Royal Military] Lodge were prosperous, and the Brethren were edified by his lucid
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disquisitions on many abstruse points which, at that period, were but imperfectly
understood by any but bright Master Masons. His lectures attracted numerous
visitors'.lo9
Een volgende indicatie vormen de edities die er van de Démasqué in de verschillende landen werden uitgegeven. Na de eerste twee Franstalige edities van 1751 verscheen een derde te tBerlijn' (= Amsterdam? zie hierboven) in 1757 en een vierde in
het Frans met een Duitse vertaling op de tegenovergelegen bladzijden, uitgegeven
te Leipzig en Frankfurt in 1786, terwijl volgens Carr in hetzelfde jaar ook een uitsluitend Duitse editie verscheen. De Nederlandse vertaling kende echter meer dan
zes edities van 1753 tot 1805. Tenslotte verscheen een Engelse versie onder de titel
Solomon in all his 8lory, or the master mason, te Londen in 1766. Hiervan verschenen
latere edities, o.m. in 1768 en 1777. Als de eerste drie Franstalige edities ofwel alle in
Nederland verschenen (zoals hierboven beargumenteerd) ofwel de eerste twee in
Nederland en de derde in Berlijn, en de laatste in Duitsland, dan kwam dus geen
enkele van de Franstalige edities in Frankrijk uit. De landen waar dit tverradersgeschrift' als rituaal gebruikt werd waren dan dus Duitsland, Nederland en Engeland,
drie landen waar George Smith achtereenvolgens maçonniek actiefwas. Harry Carr
merkt bij de Engelse versie op: tThe English version, however, was not a true translation; there are alterations, omissions and additions.'uo Wie zou zich de vrijheid
permitteren om een zo vrije tvertaling' te maken? Een optie lijkt mij: de oorspronkelijke auteur. En die Engelse vertaling verscheen in 1766 tBy T. W. an Officer in the
Army, and late Master of the Swan Tavern Lodge in the Strand.' Smith liet in 1765
zijn maçonnieke patent ratificeren door de Engelse Grootmeester, en was vanaf
oktober 1766 als militair in Bremen. Hij kan dus goed in 1766 in Engeland een boekje uitgegeven hebben. Kortom, Smith was steeds daar waar een nieuwe uitgave van
de Démasqué verscheen (zie bijlage 1).
Een vraag die we moeten stellen is ofSmith geacht mag worden voldoende goed
Frans beheerst te hebben om de Démasqué in het Frans geschreven te kunnen hebben. Het antwoord daarop is tweeledig. Enerzijds was zijn Frans kennelijk goed
genoeg om in 1753 een Franse kostschool in Woerden te openen. Ook valt aan te
nemen dat de voertaal in het Pruisische leger, dat uit soldaten van vele nationaliteiten bestond, in die tijd wel Frans geweest zal zijn. Verder beklagen zowel Bernheim
als Lamoine zich over het slechte Frans van de Démasqué: kennelijk is het niet door
een Fransman geschreven. Ui Anderzijds is het opmerkelijk, dat er in de bibliotheek
van de Engelse Grootloge een achttiende-eeuws Nederlandstalig manuscript-rituaal ligt, dat een, van de in 1753 gepubliceerde Nederlandse vertaling afwijkende,
versie van Le ma§on démasqué bevat. u2 Het Nederlands vertoont fouten die een
Nederlander niet snel zou maken, een buitenlander eerder weL Het is denkbaar dat
het hier gaat om een manuscript, dat Smith vervaardigde voor de opname van
Nederlanders in zijn loge in Amsterdam, of mogelijk zelfs al eerder, nL om in
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Utrecht een Loge op te richten. Bij zijn vlucht naar Engeland nam hij het mee, en
toen hij daar eenmaal een stabiele positie had deponeerde hij het in het archiefvan
de Groodoge. Mogelijk is dit Nederlandstalige manuscript het eigenlijke origineel
en is de Franse versie, al dan niet door Smith zelfgemaakt, een vertaling hiervan. De
in 1753 gepubliceerde Nederlandse versie kan b.v. een vertaling van de Franse versie zijn, gemaakt door of in opdracht van de uitgever, wat het verschil tussen de
twee Nederlandstalige versies zou kunnen verklaren.
Was George Smith de man achter het pseudoniem Thomas Wolson? Met zekerheid valt dat niet te zeggen. Maar wie anders was een 'Officer in the Army', kende
de Duitse, Franse en Engelse maçonnieke traditie, was steeds daar waar het boekje
resp. in het Frans, Nederlands en Engels verscheen, kon een gecorrigeerde Engelse
vertaling schrijven, schreefFrans als een niet-Fransman, schreefNederlands als een
niet-Nederlander, en kon het Nederlandstalige manuscript in het Orde-archief in
Londen deponeren? Kortom: zolang niemand met een beter voorstel komt, of
bewijst dat deze hypothese onjuist is, lijkt het mij aannemelijk dat George Smith
zowel de auteur achter de pseudoniemen 'Campo Wyerman' van de openhartise
catasismus en 'Thom[as] Wolson' van Le ma~on démasqué, als ook de verantwoordelijke voor de 'Berlijnse' editie en de Engelse vertaling van dat laatste 'verradergeschrift' en de auteur van het manuscript in de Engelse Groodoge is. Alleen die aanname kan, mijns inziens, alle feiten die we over de Démasqué hebben verklaren. Als
dit bekend was, is ook duidelijk waarom de Nederlandse Groodoge hem in 1758
ervan beschuldigde 'veele énorme en schreeuwende faiten teegen de Broederschap
begaan' te hebben.
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Editie van Le ma~on démasqué. Waar was George Smith?
Franstalige voor-editie? iLondon' =?= Arnhem? 1748? Utrecht.
Ie

en Ze Franstalige edities: iLondon' =?= Arnhem? 1751. Utrecht.

Ie

Nederlandstalige editie: Arnhem 1753. Utrecht (vanafnov. Woerden)

3e Franstalige editie: iBerlin' =?= Amsterdam? 1757. Amsterdam.

OpenhartiBe cataBismus: 's-Gravenhage [1760]. Amsterdam.
Ie

Engelstalige editie: Londen 1766. Engeland (vanafokt. Bremen).

Publicaties van George Smith (niet volledig)

Den volkomene EnBelsche spraakkonst voor heeren en juffrouwen ... The compleat EnBlish
Brammarfor Bentlemen and ladies ..., Utrecht 175Z.
volkome EnBelschespraakkunst enz. The compleatEnBlishBrammar, ze verbeterde en vermeerderde druk, Rotterdam 1758.

OpenhartiBe cataBismus, ofberydenis der vry metselaaren, 's-Gravenhage 1760.
Mry's commercial letters; translatedfrom the German. Bremen 1767.
A short introduction to EnBlish Grammar, with critical notes. ze verbeterde druk. Londen
1769.
iCharge to the Lodge ofFriendship at Dover, December Z7th, 1778'.

Uiversal military dictionary, or copious explanation of the technical terms, &c. used in the
equipment, machinery, movements, and military operations ofan army, Londen 1779.
iLaws, rules and regulations for the good government ofthe Provincial Grand Lodge
for the Country of Kent', gegraveerd in koper en gedrukt in het Minute Book of
the Provincial Grand LodBe ofKent, 1781.
The use and abuse offree-masonry; a work ofthe Breatest utiliry to the brethren ofthe Sociery,
to mankind in Beneral, and to the ladies in particular, Londen 1783
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NOTEN

'" Ik wil hier graag allen bedanken die mij in de loop van de vele jaren waarin ik mij met George Smith heb beziggehouden daarbij geholpen hebben, met name Amelie Berest, Klaus Bettag, Rebecca Coombes, Jos van Heel, Wim
van Keulen, Matthew Scanlan, Harmen Snel, Hanno de Vries, Stephen Wright en Hans Zwitzer, maar vooral André
Hanou met wie ik telkens weer ideeën en materiaal heb uitgewisseld.
1

Eigenlijk is dat toch hoogst merkwaardig, want in zijn beroemdste boek, The use and abuse offree-masonry, Londen

1783, vermeldt hij: 'published by the same author: 1. Engelsche en Nederduitsche Spraakkonst. Utrecht, 1758, '" 2.

Mey's Commercial Letters; translated from the German. Bremen, 1767, ... 3. Universal Military Dictionary, ... London,
1779'. Daaruit blijkt eenduidig dat het echt allemaal dezelfde George Smith betreft.
2

Ook John Stokes meent dat 'Captain George Smith served in the Prusian army under Frederick the Great'.

('Masonic teachers ofthe eighteenth century (The Prestonian Lecture for 1928)', in: H. Carr, The colleeted 'Prestonian

Lectures' 1925-1960, Londen 1967,63-94, hier 82).
3 Wilhelmus Geisweit (geb. 1711) was predikant in Utrecht van 1746 tot zijn dood in 1762. (Het Utrechts Archief

(HUA), lijsten van Utrechtse predikanten, 746: 661, 662 & 663).
4 Hoewel onder de naam van geen van beiden een notariële acte in Utrecht geregistreerd is, is het aantal notariële

acten op de naam Schade in Utrecht zeer groot, hetgeen iets zegt over de welgesteldheid van deze familie.

s Nationaal Archief, Den Haag (NA), 1.01.19 - 8206 (Staat van Oorlog 1748): 'Utrecht I Ruijterij I Frederik Jan van

a

IJsendoorn Blois I Heere van Cannenbûrg Collonet'. 1.01.19 - 8207 (Extraordinaris Staat van Oorlog 1748) a.w..
6 H. Ringoir,

Vredessamizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 (Bijdragen van de sectie Militaire Geschiedenis 8),

Den Haag 1980,83.
7 HUA, doopregisters: 'Geref Domkerk, 3-2-1751 Theodora Maria, dogter van George Smit & Maria Ursina E.L:

wonende op de Neuden' [DB 14,51] resp. 'Geref Jacobikerk, 10-2-1752 Theodora Maria, d.v. Georgius Smith & Maria
Mosina Schade E.L: wonende op de Neude' [DB 14, 133].
8 'June 11 [1752] .... The consistory upon this appointment ofthe States & majistates, having heard mr George Smith

member of the church who giveing fule satisfaction was unanimously chosen clerk, in the room of Johannes
Wanda. The consistory appointed the minister, Mr Renaud Elder, & Mr Kowenhoven Deacon to wait of the
President of the States, & the Burgo-Masters, & acquaint them of the Election ofMr Smith.' (Kerkmeesters Enselse

Kerk: Notulen van de Kerkeraad (HUA 709-5: 848-1), 263). Zie ook P.L.M. Loonen, For to leame to btrye and sell; Leamins
EnSlish in the Low Dutch area between 15°0 and 1800; a aitical survey, Amsterdam & Maarsen 1991, resp. 250,100.
9 Loonen,

Leamins Enslish, 100-101, verwijzend naar eH.D. Grimes, The ear!y story ofthe Enslish Church at Utrecht,

Chambéry 1930, 32. Deze formulering van de beschuldigingen is zeer mild in vergelijking met die in de Kerkmeesters

Enselse Kerk: Notulen van de Kerkeraad (HUA 709-5: 848-1) op 5-4-1754 (331-333). Op 28-4-1754 werd 'observed that Mr
Geo: Smith had been summoned to appear this day at farethest, in order to see & answer the articles ofaccusation
brought in against him. But he being severale times called & not compearing, the Consistory resolved to leave the
matter in statis quo for some time.' (a.w., 333).
10

HUA: Vroedschaptresoluties: 'Maandag den 11 September 1752 ... Engelse Schoolmeester: Op 't favorabel advis van

de Heeren Commissarissen tot de SchooIen, op de requeste den 28 Augustus jongstleden gepresenteerdt, bij George
Smith, voorzanger in de Engelse gemeijnte alhier, houdende versoek als bij voorschreeve requeste, permitteerdt de
vroedschap voornoemden Suppliant, om school te houden in de Engelse Taele, alsmeede te onderwijzen zoo in 't
leesen en schrijven als cijfferen, mits sig regulerende naer de Ordonantien dienaangaande gemaakt ofnog te maaken.'
u Rekeninsen van de 2 e kameraar (Van Westrenen) van de stad Utrecht, 1 October 1751-1 October 1752 (HUA 702-2: 1259-136):

'Betaalt aan Abraham de knijfboekverkooper de somme van vier en veertig Gl: twee StS : voor 49 Exempl: Smith
Engelse Spraak konst volgen[s] ordon[nantie] van den 14e Sept 1752 fol: 16' (f 39 r). Zie ook Loonen, Leamins EnSlish,
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250, verwijzend naar G. Scheurweghs, EnBlishBrammars in Dutch and DutchBrammars in EnBlish in the Netherlands be-

fore 1800, Groningen 1960, 140.
u

H. van Goinga, Alom te bekomen; VeranderinBen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800, Amsterdam 1999,214

n·39·
13 HUA: Index op de burgerschappen: '16-9-1752: George Smith, voorzanger in de Engelsche Kerk'.

14 W. Séwel, Korte weBwyzer der EnBelsche taaIe, Amsterdam 1705; H. Hexham, A copious EnBlish and Netherduytsch dic-

rionarie, Rotterdam 1648. Loonen, LeaminB EnBlish, 170, 180-183,254.
15 Loonen, LeaminB EnBlish, resp. 266-267, 250.

16 Gemeentearchief Woerden: 'Extraordinaris Vergadering des Vroedschaps [van Woerden] den zze. Maij 1753.

Charles Hambleton Holrnes en George Smit zijn geconsenteerd een frans kostschool binnen deze stad op te regten,
en wijders vergunt vrijheijd van stadsexcijnsen voor den tijd van vijffjaren. alles sonder prejuditie van 't duijtse
school.' en 'Vergadering des Vroedschaps [van Woerden] gehouden den 3e. Julij 1753 ... De Franse kostschoolhouders binnen deze stad sijn geconsenteerd een zitplaats in 't Capel, alsmede voor haar discipelen'.
17 iMr George Smith, Reader, came into the consistory and intimate to them that he had got a call to Woorden, and

beged to have his demission against the first ofnovember next, which the Consistory Granted him, & by these presents do demitt him from his office ofReader in this church after the said first of november' (Kerkmeesters EnBelse

Kerk; Notulen van de Kerkeraad (HUA 709-5: 848-1) 277).
18 Loonen, LeaminB EnBlish, 100-101, verwijzend naar Grimes, EnBlish church at Utrecht, 32. De bron is: Kerkmeesters

EnBelse Kerk; Notulen van de Kerkeraad (HUA 709-5: 848-1) 29-6-1753, 277.
19

Kerkmeesters EnBelse Kerk; Notulen van de Kerkeraad (HUA 709-5: 848-1) 326.

20

A.w. 331.

21

A.w. 331-333.

22

A.w. 3-2-1754, 329.

23 Loonen, LeaminB EnBlish,

101.

2.4 Grimes, EnBlish church at Utrecht, 32; Kerkmeesters EnBelse Kerk; Notulen van de Kerkeraad (HUA 709-5: 848-1) 5-4-

1754,33 2.
25 GemeentearchiefAmsterdam: 54, 176v; 137, 151; resp. 137, 153·

26 H. de la Fontaine Verwey, 'Frederik Corcellis, knecht van Laurens Jansz Coster ofde gevolgen van een drukfout'

in De Gulden Passer 28 (1950) 87-103, m.n. 94.
27 A.w., 92-93.
28 Van Goinga, Alom te

bekomen, 214.

29 J. Lane, Masonic records 1717-1894, Londen 1886,75 (2e ed. 1895, 116); L. Croiset van Uchelen-Brouwer & F. van Dijk

(red.), Overzicht van LOBes die onder het Grootoosten der Nederlanden en zijn voorlopers Bewerkt hebben ofwerken, Den Haag
20°3,26.
30 Archiefen bibliotheek van het Grootoosten der Nederlanden, Cultureel Maçonniek Centrum iPrins Frederik', Den

Haag (GON) 122.ClO (afb. 1). Bevat o.m. iA brieforation at the making ofa Master Mason'; 'The Master's Degree' [= een
'catechismus' voor de derde graad]; en de gedrukte tekst van Prichard's Masonry dissecred in een editie van ca. 1750.
31 GON 41: 42 BA 102.

32 Zie bv. E.P. Kwaadgras, 'Ontstaanstheorieën over de Groote Loge in Nederland', Thoth 47 (1996) 205-218 en W. Kat,

Een GrootmeesterverkiezinB in 1756, Amsterdam 1974. cf. hierover ook M.C Jacob, LivinB the EnliBhtenment;freemasonry and polities in eiBhteenth-century Europe, New York & Oxford 1991, 105.
33 'Uit een briefdd. 27 Dec. 1758 [zie de notulen van de loge La Bien Aimés GON LBA 41: 7, dd. 27-12-1758] geteekend

door Christoffer van ZeIlen (waarboven men de handteekening van denzelfden G. Smith ... vindt) aan den voorzitter van la Bien Aimée gericht, zie ik verder dat die Loge iConcordia et Unitas' heette', (S.J. Cohen, iEene Engelsche Loge
in Amsterdam',Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren (1888) 165-166).
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34 E.A Boerenbeker, De Resotutiën van de Groote LOBe 1756-1798, 's Gravenhage 1979, 14.
35 GON

1.c.1.

36 Pikante opmerking in het licht van de lopende aanklachten wegens vervalsing van zulke drukken door George
Smith!
37 Toespeling op Smith's militaire loopbaan?
38 Deze suggestie komt ook al voor in een brief van E.P. Kwaadgras van 6-2-1992, genoemd in P. Altena, 'Ligt op de
Kandelaar; Het maçonnieke verraad van Jacob Campo Weyerman en Thomas Waalston en de mystificaties rond het
"genootschap van uitgepikte Mannen"', Mededelinsen van de stichtinBJacob Campo Wryerman 3 (1993) 28, n. 43.
39 En dus niet de schrijver 'J.L.J.W.D.', contra P. Altena, 'Ligt op de Kandelaar' 3 (1992) 65-76 & 1 (1993) 28 (rectificatie/aanvulling), hier 1992,74.
40 GON 2.B.1O (afb. 2).
41 P. Altena, 'Ligt op de Kandelaar', 1992,66.

42 Zie hierover J.AM. Snoek, 'Printing masonic secrets - oral and written transmission of the masonic tradition', in:

H. Bogdan (red.), Alsträmer.rymposiet Z003. FärdraBsdokumenration, Göteborg 2003,39-56 == 'Die historische Entwicklung
der Auffassungen über Geheimhaltung in der Freimaurerei', Q!.tatuorCoronatiJahrbuch 40 (2003) 51-59.
43 Loonens aanname, dat Smith al voor 1758 naar Londen terugkeerde

(LeaminB EnBtish, 251) lijkt onjuist. wel lijkt

het er op dat hij toen al regelmatig kortere aflangere zakenreizen naar Londen maakte.
44 E.D.Y. Grasby, The

Province ofKenr 1770-1970, Canterbury 197°,41.

4S De La Fontaine Verwey, "Frederik Corcellis', 98.
46 Aw., 99.
47 Aw., 95·

48 H. Martens,

ErinnerunBsbtätter aus der Geschichte der Sr. Johannis-LoBe zum Oe1zweis und der älteren LOBen in Bremen,

Bremen 1888,7. (Ik dank Klaus Bettag die mij op deze bron wees.) Dat het inderdaad "onze' George Smith is die in
die tijd in Bremen was wordt bevestigd door de vermelding: 'published by the same Author, ... 2. Mey's Commercial
Letters; translated from the German. Bremen, 1767, in 8vo.'; in Smith's The use and abuse offree-masonry, 1783.
49 Martens, ErinnerunBsblätter, 13·
50 Dat wil zeggen, indien de leeftijd die hij hier opgeeft betrouwbaar is. Dat is in zulke documenten echter niet

altijd het geval; de ervaring leert dat dikwijls een wat lagere leeftijd werd opgegeven dan iemand werkelijk had.
51 Martens, ErinnerunBsblärrer, 15.

52 Aw., 17·
53 Aw..
S4Aw., 26. Zie voor deze episode in het leven van George Smith ook [F.A van Etzel & J. van Wartensleben], Geschichte

der Graflen National-Mutter-LoBe der Preuflischen SraatenBenannr Zu den drei weltkuBeln, 4e editie, Berlijn 1875,21-22,
noot. Deze voetnoot komt ook voor in de 5e en 6e, maar niet in de eerdere edities. Ik dank Amelie Berest dat zij mij
op deze bron wees.
55 "Smith (G.) is schrijver van Volkome EnBelsche spraakkunst enz. The comptear EnBlish Grammar, a. sJ ze dr. veel verb. en

verm. Rott. 1758 kl. 80. A short inrroduetion ra EnBtish Grammar, with critical notes. The second ed. corr. Land. 1769.80. Zie
Car. d. Bibl. d. Maats. v. Ned. Lerrerk., bI. 399.', (AJ. van der Aa, Biosraphisch Woordenboek der Nederlanden, dl x, Haarlem
1874,243).
56 Loonen, LeaminB EnBlish, 251.
57 Stokes, 'Masonic teachers', 82 en Grasby, Kenr, 41.

58 Stokes, "Masonic teachers', 83, onder verwijzing naar W. Preston, rllustrations ofmasonry, Londen 1772. Pres ton was
één van de belangrijkste Engelse vrijmetselaren uit zijn tijd. Hij werd het bekendst door de publicatie van zijn
'Lectures' in de Illustrations ofmasonry. waarin hij uitleg gafover de maçonnieke ritualen.

59 Pres ton, rllustrations, xi.
60 De La Fontaine Verwey, 'Frederik Corcellis', 100, n. 24.
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61 A.F.C. Jackson, 'Masonic passwords; their development and use in the early 18th century', Ars quaruor coronatorum

87 (1974) 106-131, hier 112.
62 Bibliotheek van de United Grand Lodge ofEngland (UGLE), brief3/E/35 dd. 15-10-1776.

63 Volgens EL. Pick & G.N. Knight, The pocket history offreemasonry, 6th ed. Londen 1977, 101 & 346. Grasby, Kent, 40
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D. Sluyter naat H. Langeveld, Portret van prins Frederik als Grootmeester-Nationaal, .8'7. (Verzamelingen van
de Orde van Vrijmetselaren. Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik', Den Haag).

TELEMACHUS EN NESTOR
Enkele kanttekeningen bij de maçonnieke verwantschap tussen
prins Frederik en Jan Kinker in de jaren 1816-1818

ANTON VAN DE SANDE

In Sluiers van !sis, de academische meesterproefvan André Hanou, raak je nooit uitgebladerd. Het boek is en blijft een ware Fund8rube voor wie zich met de Nederlandse vrijmetselarij in het eerste kwart van de negentiende eeuw bezighoudt.
Een der meest intrigerende kwesties die Hanou in zijn proefschrift aansnijdt,
vind ik nog altijd de vertrouwensband die indertijd is ontstaan tussen de bevlogen
Amsterdamse vrijmetselaar Jan Kinker en de pas aangetreden grootmeester-nationaal prins Frederik.
Kinker is tweeënvijftig, wanneer in 1816 de tweede zoon des konings zich na een
wenk van zijn vader bereid verklaart het opperbestuur over het Nederlandse Grootoosten te aanvaarden en met het oog daarop onverwijld te Berlijn in de maçonnerie
wordt ingewijd. In 1805 was Kinker in de loge La Charité geïnitieerd. Frederik is pas
negentien en volgens de maçonnieke wetten daarom eigenlijk twee jaar te jong om
al het schootsvel te mogen dragen, laat staan meteen ook de moker des gezags toevertrouwd te krijgen. De grootofficieren, het bestuurscollege waarvan de prins
straks voorzitter wordt, zijn merendeels veertigers. Vanaf Pinksteren (2 juni 1816)
fungeert dit college, waarin nu ook Kinker zitting heeft, als zogenaamd 'tussenbestuur', in afwachting van de installatie van de nieuwe grootmeester. Nagenoeg
ieder van hen behoudt zijn post wanneer Frederik op 13 oktober de voorzittershamer overneemt van M.W. Reepmaker, in de 'profane' wereld militiecommissaris te
Rotterdam. Weldra zal blijken dat Kinker, ruim dertig jaar ouder dan de prins,
diens vertrouwen weet te winnen. De nieuwe grootmeester staat open voor de hervormingsplannen die de filosoof uit Amsterdam in petto heeft. De vrijmetselarij
moet een meer eigentijds en verlicht genootschap worden, gericht op zedelijkheid
in dienst van de rede.
Een bijzonder interessante passage in sluiers van !sis is het onderhoud dat op 9
augustus 1817 plaatsvindt in Paviljoen Welgelegen te Haarlem, het zomerverblijf
van koningin-moeder Wilhelmina, waar de kleinzoon als vrijgezel regelmatig te
23 1

DE ANDERE ACHTTIENDE EEUW

gast is. Een avond lang wordt daar door Frederik en Kinker gebrainstormd over de
perspectieven die zich voor de vrijmetselarij openen wanneer de samenvoeging der
loges in Noord en Zuid - een proces dat toen redelijke kans van slagen leek te hebben - eenmaal een feit is. Over wat er toen zo al onder vier ogen besproken is, zo
dadelijk meer. Zowel de prins als Kinker komen op dat gesprek terug in hun correspondentie met Anton Reinhard Falck, plaatsvervanger van de grootmeester in het
hoofdbestuur. Voor biograafHanou is dat natuurlijk een geschenk uit de hemel. In
zijn commentaar erop lezen we - onder heel veel meer - het volgende:
'Vervolgens is de verhouding van Kinker tot de grootmeester van belang.
Deze blijkt zelfs terzake van de meest essentiële voorstellen geheel met
Kinker te kunnen meedenken; juist omdat hij begreep wat Kinker uiteindelijk voor ogen stond. "Daar voor heb ik hem hartelyk lief' [schrijft
Kinker aan Falck]. Ik moet hier opmerken, dat niet aangenomen kan worden dat de prins een licht beïnvloedbaar persoon was. Gezien zijn gehele
correspondentie, gezien zijn beleid in later jaren ook, was hij beslist
iemand die eigenstandig zijn eigen "politiek" kon formuleren, verdedigen
en doorzetten, en die wist hoe het best krachten en mensen in te schakelen
ten gunste van wat hij dacht dat goed was. Deze grootmeester had allure
en statuur. Het is echter duidelijk dat deze Telemachus het goed kon vinden met zijn Nestor.\
Ik kan die analyse ten volle onderschrijven. Nu ik zelf een 'maçonnieke biografie'
van prins Frederik heb beproefd/ is me duidelijk geworden dat de grootmeester
zich in de eerste jaren van zijn vrijmetselaarschap intensiefmet het wel en wee van
de Orde heeft beziggehouden. Hij was een regelnee( net als zijn vader. Niet voor
niets heeft Falck over beide Oranjes opgemerkt dat ze zich in details verstrikten en
daarmee meer overhoop hebben gehaald dan recht gezet. Het 'amalgaam' tussen
Noord en Zuid, Falcks geesteskind, bleef inderdaad in goede bedoelingen steken
maar het valt niet te ontkennen dat Willem I en zijn jongste zoon er toch een duidelijke visie op nahielden. In de vrijmetselarij heeft Frederik daar ook in later jaren
- hij is ruim vijfenzestig jaar grootmeester geweest - blijk van gegeven. Ik beperk
me hier echter tot enkele kanttekeningen bij zijn optreden in de honrymoon-jaren
van zijn grootmeesterschap. In de rijping van het maçonnieke gedachtegoed van de
prins heeft Kinker geen onbelangrijke rol gespeeld. Maar behalve Nestor zijn zeker
wel ook een Agamemnon en een Menelaos onder de raadgevers van de prins te
onderscheiden en zelfs Trojanen hebben onze Telemachus niet koud gelaten. Wat
ik wil laten zien, is dat de ideeën van Kinker en Frederik met betrekking tot de vrijmetselarij niet uitsluitend in een Nederlandse context moeten worden bekeken.
Ook in de omringende landen was er van alles aan de hand. Langs verschillende
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wegen hebben de hoofdrolspelers in de Nederlandse maçonnerie daarvan invloed
ondergaan. Het bevestigt mij ns inziens wat André Hanou over de verhouding tussen Kinker en de grootmeester opmerkt. Nestor heeft deze Telemachus geen
mening hoeven op te dringen. Hij vond vermoedelijk bij de ander terug wat ze
onafhankelijk van elkaar al eerder ofelders hadden gezien.

Kinkeriaanse plannen en dromen
Het is natuurlijk onbegonnen werk om het genuanceerd relaas van Hanou over
Kinkers bemoeienis met de vrijmetselarij en over de plannen die hij ontwikkelde
hier kort samen te vatten zonder daarmee de sluiers van Isis lelijk te verfomfaaien.
Men leze de ruim tweehonderdvijftig bladzijden van het derde hoofdstuk nog eens
zelfom de smaak weer te pakken te krijgen. Ik wijs in vogelvlucht op enkele aspecten die in de gedachtenwisseling tussen Kinker en prins Frederik naar voren zijn
gekomen.
Kinker was in 1805 in de Amsterdamse loge La Charité aangenomen. De vrijmetselarij stond toen bij de buitenwacht slecht aangeschreven. Er gingen boeken over
de toonbank waarin de loges de schuld in de schoenen kregen geschoven van alles
wat de revolutie aan kwaad had aangericht. In de Bataafse Republiek viel dat eigenlijk wel mee maar de grootloge, het 'parlement' van Nederlandse maçons, had het
toch raadzaam gevonden een vlucht naar voren te maken. De vrijmetselarij moest
zien afte komen van het karikaturale beeld dat in de loge adellijke nietsnutten zich
op een ludieke manier in geheimzinnige poespas vermeiden o~ veel kwalijker nog,
een flirtage met staatsgevaarlijke complotteurs aangingen. De loges hadden juist
een gidsfunctie te vervullen in de jonge democratie: bij de medeburgers moesten
een hoog moreel besefen vrijheid, gelijkheid en broederschap in de ware kosmopolitische -lees: maçonnieke - geest worden aangekweekt. De vier toenmalige Amsterdamse loges liepen daarin voorop. De voorzittend meester van Kinkers loge, uitgever Willem Holtrop, had ervoor gezorgd dat de Amsterdammers in de grootloge
gezamenlijk opereerden. Het klimaat leek nu gunstig om de loges een meer wijsgerige en maatschappelijke richting te laten inslaan. Kinker heeft na zijn initiatie binnen een jaar werd hij in de zogeheten drie 'symbolische' graden van leerling,
gezel en meester ingewijd - een Gideonsbende om zich heen verzameld om de broederschap in kantiaanse zin te gaan hervormen.
In 1806 werd hij ook opgenomen in het kapittel van La Charité, een soort achterloge waarin de vier hoge graden van de Schotse ritus werden beoefend. Anders dan
die naam doet vermoeden, betrof het feitelijk een Frans systeem waarvoor rond
1800

ook in onze contreien belangstelling was ontstaan. Om dreigende wildgroei

van hoge graden in de diverse loges tegen te gaan, had de toenmalige grootmeester,
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de Rotterdamse diplomaat Isaac van Teylingen, in 1804 een grootkapittel in het
leven geroepen. Tegen de zevende en hoogste graad, die van Souverein Prins van het
Rozenkruis (SPRC), hield hij overigens wel bedenkingen. Ze leek hem afbreuk te
kunnen doen aan het beginsel dat de vrijmetselarij niemand omwille van zijn
godsdienstige overtuiging mag buitensluiten. In het rituaal van die graad verneemt de kandidaat dat Hiram, de bouwheer van Salomo's tempel, symbool staat
voor Jezus Christus zelE Bij La Charité zouden joodse kandidaten inderdaad om die
reden uit de loge worden geweerd. Je moest immers voorkomen, zo luidde de redenering, dat ze straks met een rituaal in aanraking kwamen dat hen in hun diepste
gevoelens kon kwetsen. Een dergelijke bevoogding stuitte Kinker zeer tegen de
borst. Met moeite kreeg hij het voor elkaar dat joodse broeders alsnog in zijn loge
werden toegelaten.
Toen hij hogere bestuursfuncties te vervullen kreeg, in de gecombineerde vergadering van de Amsterdamse loges en vervolgens in de Orde zel( werd geleidelijk
aan duidelijk wat voor hervormingsplannen Kinker op het oog had. De loges zouden nauwer met elkaar moeten samenwerken en een strakkere leiding van bovenaf
moeten verkiezen boven autonomie van elke werkplaats afzonderlijk, want alleen
dan zou de Orde haar zedelijke en maatschappelijke idealen met vrucht kunnen
uitdragen. Al in augustus 1816, dus twee maanden voordat prins Frederik als grootmeester werd geïnstalleerd, filosofeerde Kinker hardop over vereniging van alle
loges en kapittels, om aldus duidelijker de boodschap te kunnen uitdragen dat in
de vrijmetselarij de hoogste menselijke godsdienst, die van de rede, wordt gehuldigd. Daarbij benadrukte hij dat die boven alle kerkelijk en wereldlijk gezag verheven is: de wereld is ons vaderland. Zo'n cosmopolitische 'esprit' zou natuurlijk in de
eerste plaats de samenvoeging van de loges in Noord en Zuid kunnen vergemakkelijken, maar in mei 1817 ging Kinker hardop dromend nog een stap verder: de op
hun troon herstelde vorsten hadden zich nu in een Heilige Alliantie verenigd, een
nieuwe wereldstaat lag in het verschiet, de negentiende eeuw zou wel eens de eeuw
van de vrijmetselarij kunnen worden. Hij refereerde daarbij aan het Convent van
Wilhelmsbad (1782), toen onder auspiciën van enkele Duitse vorsten grote schoonmaak was gehouden in de bizarre hoge gradencultuur. Wanneer Frederik binnenkort als grootmeester van de verenigde loges in Noord en Zuid met volmachten 'ad
vitam' werd bekleed, kon de Nederlandse vrijmetselarij het voortouw nemen om
als vervolg op het Convent van 1782 een internationale vereniging van grootoostens
tot stand te brengen.
In het gesprek onder vier ogen tussen Kinker en Frederik op die zomeravond
van 9 augustus 1817 in Paviljoen Welgelegen moet de Amsterdamse visionair zijn
plannen dienaangaande nader hebben toegelicht. De samenvoeging van de loges in
Noord en Zuid onder één gemeenschappelijke grootmeester leek te kunnen stranden op het verzet van een aantal Belgische loges die in hun kapittels van hoge gra234
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den werkten in een systeem dat in het Noorden onbekend was en waar Frederik ook
grote moeite mee had omdat hij er te veel Franse - dat wil zeggen: progressiefliberale - invloeden in vermoedde. Deze zogeheten Aloude en Aangenomen Schotse
Ritus werkte in 33 graden. Zoals we zagen, had Kinker ook al bedenkingen tegen het
hoge gradensysteem in het Noorden, waar de zevende en hoogste graad (SPRC) volgens hem evenmin spoorde met de verlicht-rationele beginselen van de Orde. Het
beste zou zijn om al die hoge graden met hun verscheidenheid aan ritualistiek op
termijn te doen vervangen door één 'verheven graad' waarin zowel de 33e graad als
die van Soeverein Prins van het Rozenkruis zouden opgaan. Een volgende stap zou
dan kunnen zijn, die nieuwe hoogste graad ook bij de andere grootoostens in
Europa ter overname aan te bevelen.
Dat de prins zich zeer wel kon vinden in de door Kinker aangedragen suggesties, blijkt al uit hun brieven aan Falck over die avondbespreking maar nog veel
duidelijker uit de gebeurtenissen die volgden in de twee jaren daarna. In februari
1818 belandde op mysterieuze wijze het zogenaamde charter van Keulen op het
bureau van de prins. Het was een oorkonde die uit 1535 heette te dateren, ondertekend door vertegenwoordigers van loges uit diverse landen in Europa. Pas
omstreeks 1850 zou worden ontdekt dat het hier om een vervalsing moest gaan. In
die oorkonde worden de drie 'symbolische' graden de enige zuivere vorm van vrijmetselarij genoemd, de hoge graden daarentegen als afkeurenswaardige dwaling
verworpen. Het spreekt vanzelf dat Frederik dit geschrift goed uitkwam, juist op
het moment dat hij campagne wilde gaan voeren tegen de bestaande hoge gradenstelsels in Noord en Zuid. In de uitvoering van die plannen is Kinker, die in 1817 tot
hoogleraar in Luik werd benoemd, nauwelijks meer betrokken geweest. Vermoedelijk heeft hij zelfook geen aandeel gehad in de 'ontdekking' van het charter.
De 'liefhebber van oudheden' Maximiliaan Louis d'Yvoy van Mijdrecht, lid van de
Hoge Raad van Adel en logebroeder van prins Frederik, zal de hand hebben gehad
in het te voorschijn toveren van die vergeelde documenten. Hij was elfjaar ouder
dan Kinker, maar kon in intellectueel opzicht volstrekt niet in diens schaduw staan.
Het denkwerk moet grotendeels zijn verricht door de Rijswijkse burgemeester en
schoolopziener mr Johan Willem van Vredenburch, lid van de loge te Delft en als
grootsecretaris een intimus van de prins. Hij was vijftien jaar ouder dan Frederik en
stond in zijn omgeving bekend als een ijdele jonker. Van Vredenburch heeft in de
winter van 1818 ook de ritualen geschreven van de twee nieuwe graden van Uitverkoren Meester en Opper Uitverkoren Meester. In feite werd daarmee Kinkers
idee van een 'verheven graad' nader uitgewerkt. In 1819 zouden deze zogeheten
'Afdelingen van de Meestergraad' door de grootmeester aan de vrijmetselaren in
Noord en Zuid worden voorgelegd als alternatief voor en ter vervanging van de
bestaande oppergraden.
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In tegenstelling tot Kinker en de zijnen was prins Frederik niet 'uit innerlijke
drang' vrijmetselaar geworden. Het grootmeesterschap is hem min of meer door
zijn vader gedicteerd die niet ten onrechte aannam dat deze benoeming van nut
kon zijn voor zijn 'amalgama'politiek. Via de loge konden immers de banden worden verstevigd met de verlichte elite in de beide rijksdelen. Dat de prins zich met
volle overgave in de vrijmetselarij zou storten en niet louter als ornament wilde
dienen, heeft vermoedelijk niemand vooraf durven voorspellen. Kinker was in elk
geval aangenaam verrast dat Frederik net zo bevlogen over de maçonnieke zaak
bleek te zijn als hijzelf
Waar kwam die gedrevenheid vandaan? Volgens de maçons is het enige
'geheim' van de vrijmetselarij hierin gelegen dat de kandidaat bij zijn inwijding
een existentiële ervaring beleeft die voor niemand dezelfde zal zijn maar die in elk
geval ook niet aangevoeld ofbegrepen kan worden door wie dit niet zelfheeft meegemaakt. In de initiatieritualen, die omwille van het 'schokeffect' de niet-ingewijde voorafonbekend horen te zijn, wordt gezinspeeld op een wedergeboorte: als vrijmetselaar leer je op een andere manier tegen je bestemming aan te kijken dan toen
je nog niet in de broederkring van de loge op 'het licht' was gewezen. Hoewel het
'Ken U zelve' doorgaans pas in de loop der jaren, door telkens weer de symbolen en
ritualen opnieuw te beleven, ten volle zal worden uitgediept, spreekt het vanzelf
dat het moment van de eerste keer de meeste maçons als een unieke herinnering
bijblijft. Daarom mag worden aangenomen dat de maçonnieke bevlogenheid bij
prins Frederik reeds ontkiemd is toen hij in de zomer van 1816 in Berlijn in de drie
symbolische graden werd ingewijd.
De prins bevond zich aan het Pruisische hoL waar hij was geboren en getogen,
toen zijn vaders 'wenk' hem bereikte. De Nederlandse gezant, zelfmaçon, introduceerde hem in de 'grosse Mutterloge' Zu den drei Weltkugeln, waar hij op 20 juni de
inwijding in de leerlingengraad onderging. Twee weken later, op 2 juli, volgde in
diezelfde tempel de bevordering tot gezel en op 25 juli de meesterverheffing. Een
maçonnieke bliksemcarrière die destijds overigens wel vaker voorkwam. In de loge
bleek de grootredenaar, de man die Frederik na elke ceremonie mocht toespreken,
een oude bekende van de prins te zijn. Ernst Gottfried Fischer (1754-1831), na zijn
studie theologie en mathematica in Halle als wiskundedocent verbonden aan het
gymnasium te Berlijn, was in 1810 privé leraar geworden van de Pruisische kroonprins en diens broer alsook van hun neef en speelkameraad, de toen dertienjarige
Fritz.3 Het terugzien van zijn grijze docent, nu in schootsvel, moet voor de initiant
een even ontroerende ervaring zijn geweest als voor de redenaar zelf Dat hij als
pupil al van diens vrijmetselaarsactiviteiten weet heeft gehad, is niet waarschijnlijk. Aan het hof van de Hohenzollern was in de jaren dat de prins er zijn jeugd

Bijou van prins Frederik, verguld zilver. Vermoedelijk geschonken rer gelegenheid van zijn insrallarie als
Groormeesrer van de Belgische loges re Brussel in 1818 (Verzamelingen van de Orde van Vrijmerselaren.
Culrureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik', Den Haag).
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doorbracht niemand van de familie maçon. Zijn boezemvriend prins Wilhelm, de
latere keizer, zou pas in 1840 het voorbeeld van Fritz volgen.
De toespraken van Fischer kreeg de prins vermoedelijk mee naar huis, ze zijn in
elk geval in diens maçonnieke nalatenschap bewaard gebleven. 4 Ze geven ons een
idee van de eerste indrukken die de prins als vrijmetselaar moet hebben opgedaan.
De grootredenaar liet zich tegenover de leerling Frederik openlijker en directer over
doel en wezen van de vrijmetselarij uit dan bij inwijdingen in de eerste graad
gebruikelijk was. Maar, aldus Fischer, de omstandigheden dwongen hem daartoe:
de prins moest nu eenmaal sneller dan anderen de route afleggen en zijn ouddocent
kende hem goed genoeg om te weten dat Frederik het vertrouwen niet zou beschamen. Ook wist hij zeker dat de prins in zijn hoge functie straks niet alleen voor de
Nederlandse broeders maar voor de hele Orde een begunstiger en beschermer zou
zijn. In die eerste les kreeg de prins op het hart gedrukt dat broederschap niet uitgelegd moet worden als volstrekte gelijkheid van allen: een Onzichtbare Hand
heeft in grote verscheidenheid zijn gaven onder de mensen verdeeld. Niet tzinloze
gelijkheid' maar de liefde is het grootste gebod. Een orkaan had onlangs geprobeerd
de gehele tempelbouw van de Allerhoogste te vernietigen. Hier en daar was een
bouwwerk dat niet op stevige grond was gebouwd bezweken. Maar, zo vervolgde
Fischer, de Voorzienigheid heeft ons in de meest gedenkwaardige periode van de
wereldgeschiedenis geplaatst: een nieuw tijdperk is aangebroken; het in verwarring
gebrachte wordt nu dankzij ieders inzet opnieuw geordend.
Politiek mocht in de loge dan wel taboe zijn, maar hier werd toch in niet mis te
verstane taal aangegeven dat de grootredenaar bepaald geen bewonderaar was van
de zegeningen die de revolutie had willen brengen. In het Pruisen van na 1814 werd
wat ongemakkelijk teruggekeken naar de hervormingen van Napoleontische snit
die Vam Stein en Hardenberg er hadden doorgevoerd. 5 Anders dan zijn neefWillem
I heeft Friedrich Wilhelm 111 geweigerd om zijn macht tonder waarborg ener wijze
constitutie' met een parlement te delen. In zijn edict tegen de geheime genootschappen (1798) had de koning van Pruisen de vrijmetselarij de hand boven het
hoofd gehouden, maar de loges waren daarmee van lieverlee contra-revolutionaire
bolwerken geworden. Zodoende bestond er een hemelsbreed verschil tussen de vrijmetselarij waar Frederik als grootmeester in Holland mee te maken zou krijgen en
die in Berlijn waar hij thet licht' ontving. Kinker bijvoorbeeld verwelkomde in 1817
wel de nieuwe orde in het Europa van de Heilige Alliantie - zoals ook Fischer deed
- maar had er nooit een geheim van gemaakt dat hij Napoleon en de revolutie een
warm hart toedroeg. Waarom zou hij ook? Willem I bleek bereid te zijn om met
oudpatriotten in zee te gaan en vlijde zich als het ware in het bed dat Napoleon voor
hem had gespreid.
Dat de grootofficieren van

tz u den drei Weltkugeln' er een andere agenda op

nahielden dan hun Nederlandse confraters blijkt vooral uit de raadgevingen die
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Fischer de prins meegaf bij diens bevordering tot gezel en zijn verheffing tot
meester. Op 2 juli lichtte Frederiks ouddocent het religieuze karakter van de vrijmetselarij nader toe. Reeds in de oude mysteriën van de Egyptenaren en de Grieken
was gezocht naar het wezen en de oorsprong van de religie zelE Ofde wortels van
de vrij metselarij zover teruggingen, liet de grootredenaar graag in het midden
maar de prins-gezel moest wel beseffen dat ook de Orde veredeling van de mens en
bevordering van de zedelijkheid nastreefde, namelijk in het volmaakte licht dat
Christus over de wereld had doen schijnen. De vrijmetselarij was aan de schoot van
het christendom ontsproten. Aanhangers van de mozaïsche wet of van de koran
zijn onze vrienden en bondgenoten maar ze kunnen géén lid van onze Orde worden. Zeker, Fischer wist dat er ontelbare broeders waren die dit anders interpreteerden en het doel van de Orde helaas niet in het volle licht herkenden, maar diep in
hun hart wisten ook die wat de Orde zijn moet; en wanneer zij door een zuivere
hartelijkheid geleid worden, zullen wij hen niet van onze broederlijke liefde uitsluiten.
Drie weken later, na Frederiks meesterverheffing, kwam Fischer op die verdeeldheid binnen de vrijmetselarij nog eens terug. Nu attendeerde hij de prins erop
dat er loges waren die zich tot de arbeid in de drie symbolische graden beperkten
terwijl andere er een ofmeer hoge graden aan toevoegden. Die verscheidenheid kon
allerlei oorzaken hebben, elke natie had immers haar eigen geschiedenis en karakter, maar volgens Fischer waren die hoge graden toch vooral een vlucht voor de
leegte: ze schiepen hoge verwachtingen die nooit bevredigd konden worden. Hij
legde Frederik uit dat het oorspronkelijke doel van de Orde te vinden is door
beschouwing van het gehele systeem van symbolen: samen vormen die de meest
ondubbelzinnige zo niet enige oorkonde die de stichters ons hebben nagelaten.
Ook moest de prins niet denken dat het oorspronkelijke doel te vinden zou zijn
door de geschiedenis van de Orde te gaan bestuderen, en evenmin had het zin om
er langs de weg van de wijsbegeerte naar te zoeken: dat waren slechts omwegen. De
enige juiste weg was die van de praktijk: wanneer men zijn hart ervoor openstelt,
heeft de vrijmetselarij geen geheimen; het verstand alleen is niet bij machte om die
geheimen te doorgronden. De prins zou nog wel merken dat de ritualen overal weer
anders konden zijn, maar in de kern hadden ze toch gemeenschappelijke trekken
en daarop moest Frederik zich altijd blijven richten. Ten slotte wees Fischer er nog
eens op dat ten gevolge van de revolutie dwalingen waren binnengeslopen: niet
religie maar persoonlijk eergevoel en verfijnd egoïsme had men tot anker gekozen.
Die ongodsdienstige gezindheid had onder de ontwikkelde, in het bijzonder de
hogere standen in alle Europese landen verspreiding gevonden. 0, mochten alle
heersers op aarde, alle vorsten en hun zonen, ervan doordrongen zijn dat zonder
religie geen heil mogelijk is. En: de ware religie is niet aan een bepaalde geloofsovertuiging ofkerk gebonden.
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Het is verleidelijk om te veronderstellen dat de prins uit Fischers woorden
opmaakte dat de stichters van de Orde een 'oorkonde' zouden hebben nagelaten
waarin de ware doelstellingen van de vrijmetselarij staan beschreven. Het charter
van Keulen komt dan immers niet helemaal uit de lucht vallen. In elk geval heeft
hij al in een vroeg stadium, van zijn oude leermeester zel( meegekregen dat de hoge
graden geen wezenlijk onderdeel van de vrijmetselarij vormden en veeleer oorzaak
van verdeeldheid konden zijn. Ongetwijfeld is Frederik in Berlijn uitgelegd dat de
Pruisische grootloges nauw aan de lutherse staatskerk waren gelieerd en daarom
geen ongedoopten in de loge toelieten. Fischer van zijn kant zal echter op de hoogte zijn geweest van de meer tolerante traditie dienaangaande in de Nederlandse
vrijmetselarij. Hij liet zich immers in tamelijk milde bewoordingen daarover uit,
heel wat minder scherp althans dan over de 'dwalingen' die vanuit Frankrijk waren
komen oprukken. Mocht Frederik nog sympathie hebben gevoeld voor de Fransen
- van een Pruisische kadet die de volkerenslag bij Leipzig heeft meegemaakt hoeven
we dat overigens niet te verwachten - dan moet Fischer hem toen toch tenminste
op andere gedachten hebben gebracht: de ware maçon stelt zich teweer tegen de
'goddeloze' revolutie.

De internationale context. H08e8raden in diskrediet
Telemachus en Nestor hebben elkaar betrekkelijk snel gevonden in hun kritische
kijk op de hoge graden. Kinker was al ruim tien jaar op zoek naar een betere formule om de vrijmetselarij als leerschool van deugd en goede zeden uit de verfte laten
komen toen hij in de zomer van 1817 zijn idee van een 'verheven graad' aan de prins
ontvouwde. Frederik had op dat moment nog nauwelijks ervaring in de hoge graden opgedaan. Vij f maanden voor het gesprek met Kinker in Pavilj oen Welgelegen,
op 14 maart 1817, was de prins in de Brusselse loge L'Espérance samen met zijn
broer bij verrassing meegetroond naar een bijeenkomst van het kapittel waar beiden tot Soeverein Prins van het Rozenkruis werden gebombardeerd. Het daar gebezigde rituaal week af van dat welke in het Noorden werd beoefend; vermoedelijk
was de oppergraad het prinselijk duo trouwens zonder al te veel tijdrovende
ceremonie 'meegedeeld' om de avond met feestelijke toasts te kunnen besluiten. In
oktober van dat jaar zou Frederik in een gezamenlijke bijeenkomst van de
Amsterdamse kapittels door Kinker opnieuw in deze graad worden geïnitieerd.
Amper een week later werd hij door prins Christiaan van Hessen-Darmstadt in
zijn eigen 'hofloge' in Den Haag ook nog opgenomen in het zogeheten Gerectificeerde Systeem van de Strikte Observatie, een puur christelijke ridderorde
die in Nederland overigens geen voet aan de grond heeft gekregen. De prins
raakte zodoende in elk geval op de hoogte van wat er op dat gebied zoal te koop was
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voordat hij zich in december 1817 als grootmeester van de oppergraden liet installeren.
Zoals we zagen, kwam nauwelijks drie maanden later het charter van Keulen
al in beeld en zette Frederik het hervormingsoffensief in. Alles wijst erop dat het
plan daartoe toen allang was gerijpt. In augustus had Kinker in de prins al een
medestander ontdekt, in de daaropvolgende winter gingen Van Vredenburch en
Yvoy aan de slag om een 'oude' oorkonde te componeren. Het is duidelijk dat dit
viertal op elkaar was ingespeeld, waarbij ieder van hen vermoedelijk zijn inspiratie
op een andere manier had opgedaan. Wij kunnen achterafconstateren dat de tijd er
inderdaad rijp voor was: in de omringende landen lagen de hoge graden al sinds de
eeuwwende onder vuur, de 'authentieke' vrijmetselarij werd daar met zogenaamde
'nieuwe'documenten weer voor het voetlicht gehaald en met name in Duitsland
gingen er bovendien stemmen op om de maçonnerie een meer 'wijsgerige' invulling te geven. Zowel prins Frederik als de andere drie leden van het kwartet waren
sterk op Duitsland georiënteerd, de een was echter meer belezen dan de ander en
het valt helaas niet precies na te gaan langs welke weg ze hun ideeën hebben opgedaan. Dat alle geschriften die er in dit geval toe doen in de verzamelingen van het
Nederlandse Grootoosten zijn te vinden, zou op tastbare invloeden kunnen wijzen,
ware het niet dat het merendeel van die boeken daar pas terecht is gekomen dankzij de aankoop van de wereldberoemde collectie-Kloss door prins Fredrik in 1855.6
De hoge graden waren in diskrediet gekomen toen enkele jaren vóór 1800
Auguste Barruel en John Robison in hun bestsellers de complottheorie hadden
gelanceerd waarin met name de subversieve Illuminatenorde van Adam Weishaupt
op de korrel werd genomen) In Rusland en de Habsburgse landen was de vrijmetselarij toen al verboden; in 1798 ontsnapte ze, zoals we zagen, ternauwernood aan
opheffing in Pruisen en het jaar daarop ontsprong ze op het nippertje de dans toen
de Britse regering de Unlawful Societies Act uitvaardigde. Ongetwijfeld heeft prins
Frederik er nota van genomen dat hoge graden en staatsveiligheid op gespannen
voet kunnen staan met elkaar toen hij in 1816 belast werd met de samenvoeging
van de loges in Noord en Zuid.
De complottheorie had echter ook binnen de vrijmetselarij een 'zelfreinigend'
effect gesorteerd. In 1804 had Alexander Lawrie, grootsecretaris van de grootloge
van Schotland, met 'nieuwe' documenten aangetoond dat de 'corrupte' hoge graden
roomse insluipsels waren van het Europese vasteland. 8 Zijn boek werd in 1810 door
de Dresdener filosoofK.C.F. Krause in het Duits vertaald en van uitvoerige aantekeningen voorzien. Zelfpubliceerde Krause het jaar daarop zijn geruchtmakend werk
Das Urbild der Menscheit, vorzü8lich für Freimaurem, waarin de vrijmetselarij kritisch
onder de loep werd genomen. Ze moest terug naar haar authentieke Engelse wortels - geen hoge graden derhalve - en zou uiteindelijk dienen op te gaan in een veel
algemener opgezette 'mensheidsbond'.9 Dat Lawrie en Krause - net als de befaam-
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de Britse'expert' William Preston overigens, in diens Illustrations of masonry (vanaf
1772 vele herdrukken) - er geen been in zagen om met vervalste oorkonden de
'authentieke' vrijmetselarij bloot te leggen, zou pas enkele decennia later door Georg

Burkhard Kloss (1787-1854), zelfeveneens een verklaard tegenstander van hoge graden, definitiefworden aangetoond. Maar in de jaren 1816-1818, dus in de tijd dat hier
de Keulse oorkonde tevoorschijn werd getoverd, gold toch al de hoogleraar theologie
en bisschop Friedrich Münter (1761-1830) te Kopenhagen als een gevreesd doorprikker van dergelijke maçonnieke vondsten. Münter was in de jaren tachtig van de
voorbije eeuw in Göttingen lid geweest van de Illuminatenorde. Als deskundige in
Koptisch schrift had hij in 1816 in briefwisseling gestaan met Kinker en enkele jaren
lO

later zou hij ook - als een der velen - worden uitgenodigd om zijn licht over het
charter van Keulen te laten schijnen. Yvoy en Van Vredenburch konden opgelucht
ademhalen: het oog van de Deense meester bleek niet onfeilbaar te zijn.
De Afdelingen van de Meestergraad die Van Vredenburch in 1818 van ritualen
heeft voorzien, kunnen een typisch Nederlandse vinding worden genoemd, maar
in Duitsland was sinds de eeuwwende toch ook al in die richting geëxperimenteerd.
Het betreft hervormingspogingen van twee hoogst schilderachtige figuren die,
onafhankelijk van elkaar, hun stempel hebben gedrukt op de Duitse vrijmetselarij
in de negentiende eeuw. Ignatius Aurelius Fessier (1756-1839), een gewezen capucijner monnik die na vele omzwervingen als lutherse bisschop van Saratow zijn leven
zou eindigen, had kort na 1800 in Berlijn de loge Royal York met goedvinden van de
koning tot een afzonderlijke grootloge omgevormd. De vrijmetselarij diende een
opvoedingsinstituut in rede en moraal te zijn, reden waarom Fessier zijn grootloge
van nieuwe ritualen ging voorzien. De hoge graden reduceerde hij tot één 'onderrichtsgraad' voor 'de uitverkorenen van het nieuwe ]eruzalem'.ll Wegens een hoog
oplopend conflict met zijn logebroeder Fichte moest hij na enkele jaren al Berlijn
vaarwel zeggen, zijn hervormingen hadden daarom op korte termijn weinig effect.
Fessier heeft daarnaast ook enkele historische romans geschreven die wegens hun
gnostisch karakter ten dele als autobiografisch kunnen worden aangemerkt.
Kinker heeft langs die weg met de ideeën van Fessier kennisgemaakt. Het is niet
bekend ofhij ook de andere maçonnieke hervormer uit die dagen, Friedrich Ludwig
Schröder (1744-1818), ooit in het vizier heeft gehad. Van Vredenburch echter heeft
zich in zijn rituaalarbeid door deze theaterdirecteur uit Hamburg, tevens grootmeester van de grootloge aldaar, wel degelijk laten inspireren. Schröder had al
vroeg als wonderkind furore gemaakt aan het keizerlijk hof te Wenen waar zijn
moeder een theatergezelschap leidde. De acteurs ontmoetten na de voorstelling
elkaar ook in de loge waar Schröder overigens pas op dertigjarige leeftijd zou worden ingewijd. Als toneelschrijver heeft hij grote naam gemaakt. De vrijmetselarij
wilde hij zuiveren van buitenissige elementen. De ritualen dienden zo sober mogelijk te zijn, gebaseerd op historisch verantwoorde documenten die hij, na zijn aan-
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stelling in Hamburg, in een uitputtende bronnenverzameling bijeenbracht. De
hoge graden konden hem niet bekoren, in zijn eigen grootloge werden ze daarom
afgeschaft. De meesters moesten zich verdiepen in de grondbeginselen van de
authentieke vrijmetselarij en tot dat doel organiseerde Schräder hen in zogeheten
'Engbünde' die in feite een loge binnen de loge vormden. Ook elders in Duitsland
zou in de loop van de negentiende eeuw deze Schrödersche Lehrart - gekenmerkt door
vereenvoudigde ritualen - ingang vinden. 12
We zagen dat Fischer in zijn toespraak tot de jonge meester Frederik weinig
waardering kon opbrengen voor de 'historische' methode die hij immers een
'omweg' noemde. Maar in diezelfde rede legde hij uit dat het rituaal dat de prins
zojuist had ondergaan 'zeer eenvoudig' was gehouden. Het kon zijn, zo voegde hij
eraan toe, dat Frederik er desondanks iets in vindt dat 'bij het fijnere, misschien
verwende gevoel van onze tijd' niet past. Mocht Fischer geen bewonderaar van
Schräder zijn geweest dan was toch in elk geval de tijdgeest wel in de Berlijnse loge
doorgedrongen. Wanneer straks Telemachus zijn Nestor ontmoet, kan hij constateren dat Ithaka zowel aan het IJ als aan de boorden van de Spree te vinden is.
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VORM OF INHOUD?
Jan Kinker aan het woord temidden van anderen

GEORGE

J.

VIS

Het is oud nieuws: menig dichter is ook criticus, en omgekeerd. In de NRC van 20
mei 2005 verscheen er een interview van Ron Rijghard met de dichters-critici Ilja
Leonard Pfeijffer en Piet GerbrandY. Het ging over vorm en inhoud bij de waardering van poëzie. In hoeverre beider vooropleiding (klassieke talen) daar nog een
schepje bovenop deed, weet ik niet, maar de zaak gafaanleiding tot pittige discussie. Gerbrandy is uiteindelijk meer geïnteresseerd in wat er staat - Pfeijffer in de
WijZe waarop.
In de tijd van Jan Kinker kende men niet de interviewcultus die ons vertrouwd
is. Was dat wel zo geweest, dan had men ons wellicht meer informatie verschaft dan
we nu over het verleden hebben. Ik zeg dat met voorzichtigheid, want ik zit op het
glibberige pad van mogelijkheden en waarschijnlijkheden en alle nuanceringen
daartussen. Maar ook mét interviews uit het verleden zou het obstakel blijven
bestaan van de noodzaak om de geventileerde uitspraken te analyseren en te interpreteren: subjectiviteit alom! Dat klemt te meer als het gaat over de kwestie van
vorm en inhoud. Beide noties zijn immers geen objectieve eigenschappen van het
kunstwerk, maar mentale constructies van degene die kunst geniet ofbeschouwt.
1

André Hanou besteedt in sluiers van Isis veel aandacht aan de aktiviteiten van Kinker
op het gebied van letterkunde, muziek en andere kunsten. Terecht wijst hij erop
dat Kinker als criticus altijd nauwgezet tewerkging. 2 Datzelfde kan men van hem
zeggen als essayist. Dat neemt niet weg, dat Kinker - althans voor mij - niet altijd
duidelijk is.
Ik wil eens kijken naar zijn opstel over de relatie tussen dichtkunst en wijsbegeerte (1819), waarmee hij zijn drie delen Gedichten (1819-1821) opende. Al op de eerste bladzijde roert hij de problematiek van vorm en inhoud aan, als hij de vraag
stelt:
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'Wat toch is, meer dan zij [de 'Poëzij'], bekwaam, om zelfs aan de afgetrokkenste bespiegelingen [inhoud], voor welker uitdrukking de rijkste talen
nog te arm zijn, die ideale en geheel geestige omkleeding [vorm] te geven,
welke zij noodig hebben, ten einde in hare eigenaardige gestalte aan de
verbeelding voorgesteld te worden?'3
Hier presenteert hij de wijsgerige inhoud als een lichaam dat een goede vorm kan
krijgen door op passende wijze met poëzie te worden aangekleed. Even verder heeft
Kinker het over de '~mbolische gelijkvormigheid tussen het onstoffelijke denkbeeld
[inhoud] en zijn zinnelijk bekleedsel [vorm]' (iii): geest en materie. In de dichtkunst
van zijn tijd geldt naar zijn mening 'de stofaltijd meer dan de vorm' (vi): de boodschap is belangrijker dan de manier waarop deze wordt verwoord. Kinker bepleit
grotere aandacht van dichters voor de vormgeving van hun teksten. Dichtkunst
staat ofvalt met de wijze waarop de schrijver het 'voorwerp zijner overdenking verzinnelijkt en omkleedt' (ix). Deze uitspraak ligt in het verlengde van de eerste (i),
maar geeft bovendien aan, dat in (goede) poëzie de vorm geen willekeuri8 gekozen
omkleedsel is. Wanneer de 'stof (het onderwerp, de inhoud) van het gedicht 'hoog,
ernstig, wijsgeerig' is, is er maar één taal die geschikt is om daar uitdrukking (vorm)
aan te geven, en dat is de 'dichterlijke taal' (xvii). Prosodische technieken zijn een
goed middel om als 'voertuig' van de 'gedachten' te dienen (xviii): met maat en rijm
geeft de dichter op een aangepaste manier vorm aan de inhoud van de mededeling.
In de wijsgerige prozaverhandeling is het de 'stof (inhoud) die de aandacht moet
krijgen, en niet de 'vorm' die de 'spelende verbeelding' er aan geeft. In poëzie echter
is het 'zinnelijk bedrog' ervan het adequate middel ('betooverenden schijn') om het
'onstoffelijke' (het 'wezen'), 'met een lichaam omkleed', te presenteren (xix). Onze
dichtkunst is, volgens Kinker, 'zoo wel wat den vorm als wat den inhoud betreft,
wijsgeeriger dan die der Ouden' (xxi). Wat voor de lezer meteen de vraag oproept,
wat dan precies het kenmerk is van een 'wijsgerige vorm'. Jammer genoeg geeft hij
geen overtuigende argumentatie voor deze stelling. Even verder gaat Kinker opnieuw naar de Oudheid. Hij werkt nu zijn opmerking over de prosodie (xviii) nader
uit als hij het heeft over het lyrische genre. Hij citeert (xxiv) enkele regels uit de ode
aan Bacchus van Horatius:
'Qgo me, Bacche, rapis tui
Plenum? quae nemora, aut quos agor in specus,
Velox mente nova?'4
'Ontneem er, met behoud van den geheelen zin en duiding [inhoud] der
woorden, den lyrischen vorm, en de rhythmische bekleeding aan [...] en,
het geen er overblijft, zal [...] beneden alle waarde zijn' (xxiv)

Vorm of inhoud?

Met andere woorden: de literaire vorm is onlosmakelijk verbonden met de inhoud.
Kinker zegt hier in concreto wat Willem Kloos een halve eeuw later in abstracto formuleert:
tVorm en inhoud bij poëzie zij n één, in zooverre iedere verandering in de
woorden een gelijkloopende wijziging geeft in het beeld ofde gedachte, en
iedere wijziging in deze eene overeenkomstige nuanceering van de stemming aanduidt.'s
Het valt mij op dat ook Kinker (xxiv) het, in verband met het Horatiuscitaat, al had
over de t stemming' en de t gemoedsgesteldheid' die uitgedrukt kan worden in de
specifieke vormgeving van gedichten. De visie dat in het genre van de lyriek de
vorm een deel van de inhoud is, brengt deze tekstsoort in de buurt van wat tegenwoordig het theater heet. 6
Kinker is intussen nog niet uitgepraat over vorm en inhoud:
Is vooral de metrische kunst der Grieken en Romeinen, welke, terwijl ons
de inhoud hunner verzen hunne denkbeelden in schoone en zinrijke
gedaanten voorstelt, aan deze laatste de beweeglijke gelaatstrekken mededeelt, welke er het inwendige leven en karakter van uitspreeken.' (xxv)
Ot

Met andere woorden: prosodische vormgeving is niet alleen een passend kleed,
maar kan bovendien iets meedelen over de aard van de inhoud van het gedicht.
Oftewel: niet alleen functioneel maar ook expressief Hierop voortbordurend denk
ik onwillekeurig aan datgene wat mimiek en gebaren kunnen doen: de zo geheten
tbetekenisvolle oogopslag', en het tveelzeggend gebaar' als nonverbale uitingen van
welsprekendheid. Ik constateer dat Kinker zijn tijd vooruit is als hij zegt:
thoe meer de stof[inhoud] van een Dichtstuk eene ongezochte, maar niet te
min, gevoelige schildering der denkbeelden, door den klank - ofhet uiten
van zweemende en vlugtige bijgedachten, door middel van de melodie der
spraak, noodig heeft; hoe meer men ook eene vrijere en meer verscheidenheid toelatende versmaat in onzen gebonden stijl behoeven zal' (xxvi).
Hier propageert Kinker in feite wat pas enkele decennia later in Amerika en Frankrijk in praktijk zou worden gebracht in de vorm van het zogeheten vrije vers. Ik
denk aan Walt Whitmans Leaves of8rass (1855) en aan de Franse symbolisten uit de
tweede helft van de negentiende eeuw.
Kinker keert weer terug naar de theorie als hij zegt dat de dichter weliswaar een
denker is, maar anders dan de filosoof De laatste tdenkt, zelfs dat, wat slechts aan247
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schouwbaar is: hij bepaalt, ontleedt, en ontbindt het in begrippen', terwijl de dichter 'aanschouwt, zelfs dat, wat slechts denkbaar is; hij verbindt het tot een geheel,
en omkleedt het met een ligchaam' (xxxviii). Ik krijg even het gevoel dat Kinker
zichzelf tegenspreekt, want in hetzelfde opstel beweert hij ook dat dichtkunst en
wijsbegeerte 'één' zijn. Bedoelt hij dat ze beide de taal gebruiken? Hij voegt eraan
toe: 'wanneer men zich tot het innige wezen van beide bepaalt' (x). Beider houding,
streven, is hetzelfde: uitspraken doen over de twee werelden waarin wij leven, die
van de geest en die van de materie. Ja, zo is er geen tegenspraak meer, want Kinker
weet natuurlijk heel goed dat in de praktijk van het werk van de proza schrijvende
filosoofen de verzen makende dichter techniek en methode verschillen. De dichter,
bij voorbeeld, synthetiseert met gevoel en verbeelding, de denker echter analyseert
met het verstand (passim).
In de geschriften van Oudheid en Renaissance was Kinker goed thuis. Toch gaat
hij in zijn theorie over de dichtkunst niet in op de traditionele retorica. Hij spreekt
niet over de leer van de behandeling van de stof(inhoud) die vorm krijgt via een aantal bewerkingsfasen: inventio, dispositio, elocutio, memoria en actio,? Enkele elementen van de elocutio (taal en stijl) krijgen bij Kinker aandacht, waaronder vooral de
klankfiguren. Maar voor de rest is het toch eigen denkwerk. 'Zelfdenker', dat wilde hij
ook zijn, daarbij geïnspireerd door Immanuel Kant. Een en ander past in de karakteristiek die André Hanou van hem geeft: 'de bereidheid elk probleem vanuit de eigen
persoonlijkheidsstructuur geheel opnieuw te doordenken zonder zich aan opinies
van anderen te storen'.8 Dat blijkt uit zijn geschriften, maar ook uit zijn maatschappelijkgedrag en zijn functioneren als hoogleraar. Toen de voorredes bij zijn Gedichten
verschenen, was hij goed en wel begonnen aan zijn professoraat in de neerlandistiek
in Luik. Hij moest daar zijn studenten onder meer de klassieke retorica bijbrengen.
Zijn collega's in het hoger onderwijs - van Groningen tot Brussel- waren daar intensiefmee bezig, maar Kinker tilde er niet zo zwaar aan, en ging zijn eigen weg. 9
De hantering van de begrippen 'vorm' en 'inhoud' gaat, zoals uit de besproken
gevallen blijkt, niet volgens de lijnen van exacte definities van begrippen. Men kan
dat zien als men let op het verschil met meetbare zaken als die uit het gebied van de
door Kinker besproken prosodie. Als hij het bijvoorbeeld heeft over de metriek in de
Oudheid, is het duidelijk waar hij op doelt. Iedereen kan weten dat hij dan verwijst
naar controleerbare zaken als versmaten (zoals jambe en dactylus), die slechts voor
één uitleg vatbaar zijn. Dat ligt anders met de begrippen 'vorm' en 'inhoud'. Zonder
voorbeelden kan men er alle kanten mee uit. En mét voorbeelden vaak ook nog!
Wellicht is dat ook mede de reden waarom Kinker zijn uitspraken graag formuleert
in termen van beeldspraak. De ene keer is de vorm het 'bekleedsel' van het 'lichaam'
(inhoud) van de gedachte, dan weer wordt (omgekeerde rolverdeling!) de metafoor
van het lichaam niet gebruikt voor de inhoud maar juist voor de vorm. Ofhij kiest
het beeld van het 'voertuig' (vorm) van dat wat gezegd wordt (inhoud).

Vonn ofinhoud?

En passant zij opgemerkt dat men het gebruik van beelden ook in de moderne
literatuurwetenschap nog wel tegenkomt, en het is dan ook begrijpelijk dat beoefenaren van deze discipline soms subjectiviteit - en dus onwetenschappelijk
gedrag! - wordt verweten.
Zoals ik boven aanga~ vond Kinker het gewenst om de mogelijkheden van de dichterlijke techniek uit te breiden. Experimenten juichte hij toe. Hij zou het hartgrondig eens zijn geweest met Ilja Leonard Pfeijffer die zegt: 'De beste dichters nemen
risico's. Goed schrijven is gevaarlijk [...] De klare taal die verstaanbare dichters bezigen is oninteressante taal, omdat het de taal is die we de hele dag alom ons heen
horen leuteren.' Maar ook Piet Gerbrandy zal Kinker - filosoof én vriend van
Bacchus - hebben aangesproken: 'ik voer constant een strijd tussen de monnik en
de zuiplap in mij, tussen de denker en de man van de onderbuik. Als dat oplosbaar
zou zij n, had ik een heel saai leven' .10
Kinkeramus igitur.
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LOFLIED OP DE GEVOELIGE MAN

MARLEEN DE VRIES

Literatuur is altijd een medium geweest van, voor en over emoties. Ofhet nu gaat
om het klassieke 'movere', het treffen van het hart van de toeschouwer oflezer, of
om de gevoelens van de auteur zel~ het 'Ik ben een God in het diepst van mijn
gedachten', van Kloos. Toch zijn er in de literatuurgeschiedenis periodes waarin het
gevoel bovenmatig aanwezig lijkt. Ofwaarin meer dan ooit aan dit gevoel zou worden geappelleerd. Als zodanig is het sentimentalisme uit het laatste kwart van de
achttiende eeuw de geschiedenis ingegaan, evenals de Romantiek en de periode van
de Tachtigers. Afgaande op dit literaire schema zou de sentimentele, hypergevoelige mens eind achttiende eeuw zijn ontstaan. Enige bedenkingen.
Toen Pieter Elzemans, genootschapsdichter, een van de oprichters van het
Rotterdamse Studium scientiarum genitrix, in 1774 het toneelstuk MonzonBo, of de
koninklijke slaaflas, een treurspel van Nicolaas Simon van Winter waarin het trieste
lot van een slaaf werd beschreven, was hij geheel en al ontdaan en dat liet hij zijn
medeleden weten:
'Wie werd niet, door zijn leed, bewogen?
De tranen vloeiden uit mijne oogen.\
Niet alleen op het toneel, ook op straat viel veel leed te aanschouwen. Nederland
was tijdens het laatste kwart van de achttiende eeuw verre van een sociaal paradijs
en de kloof tussen arm en rijk was schrikbarend snel toegenomen. 'De binnensteden zijn met gene droge ogen door te wandelen voor hem, die wat aandoenlijk is,
en enig hart voor zijn vaderland heeft', schrijft de Leidse rechtsgeleerde en uitgever
Elie Luzac over de armoede die hij aantreft op straat.
Snikkende mannen, we kennen ze uit de sentimentele literatuur uit de jaren
1780, maar hier hebben we te maken met twee echte kerels; schrijvers, dat wel. Naar
de gevoelige man in en buiten de literatuur is nog niet veel onderzoek gedaan. Toch
zijn er, naar aanleiding van juist achttiende-eeuwse literatuur, wel enkele hypothe-

25 1

DE ANDERE ACHTTIENDE EEUW

ses geformuleerd over de emotionele mens in het algemeen. Volgens Sturkenboom
zou de laat-achttiende-eeuwse mens ofwel gevoeliger zijn dan zijn voorouders,
ofwel zijn emoties zouden positiever worden gewaardeerd dan in de periodes ervoor. Deze voorstelling van zaken wordt gelegitimeerd aan de hand van de literatuur. Tonen niet de spectators hoezeer er in de loop van de achttiende eeuw een
nieuw gedragsmodel voor mannen ontstaat? Voortaan mogen ze en plein publique
huilen en hun fijngevoeligheid tonen. 2
Het sentimentalisme uit de late achttiende eeuw vormt het voorlopig hoogtepunt van deze gevoeligheidscultus die een vervolg krijgt in een gematigder variant,
de huiselijke poëzie uit het begin van de negentiende eeuw) Beide stromingen zouden bewijzen hoezeer de man zijn machomasker had laten vallen. Gemakshalve
situeert men de opkomst van deze gevoelige man in de tweede helft van de achttiende eeuw. Sturkenboom schrijft:
tIn de tweede helft van de achttiende eeuw zal het emotionele individu
met de komst van het sentimentalisme en de romantiek echter langzaam
aan een positievere waardering krijgen. [...] In het verlengde hiervan zal
tegen het einde van de eeuw het gevoelsleven van de mens minder lichamelijk en meer psychologisch geduid gaan worden.[...] Castle spreekt in dit
verband over een ufeminisering" van de menselijke natuur in de westerse
cultuur. Zij wijst erop dat vanafde tweede helft van de achttiende eeuw
het mannelijk subject in de literaire verbeelding in toenemende mate kenmerken begon te vertonen die daarvoor als exclusiefvrouwelijk werden
gepresenteerd. Sterke sensibiliteit en wisselvallige gemoedsstemmingen
werden meer en meer aan beide seksen toegeschreven.' 4

Falsifiëren
Het lastige van dergelijke hypotheses is dat ze moeilijk zijn te falsifiëren, terwijl
verifiëren een makje is gezien het overvloedige materiaal uit de tweede helft van de
achttiende eeuw. Zo passen de door mij geciteerde tranen van Elzemans en Luzac
prima in het geschetste plaatje. Deze tmannelijke subjecten' lijken bijna modelvoorbeelden te zijn van de nieuwe, moderne man die niet bang is voor het laten van
een enkel traantj e.
Edoch. Is een beetje argwaan niet op zijn plaats? Want waar staat die laat-achttiende-eeuwse traan eigenlijk voor? Zeker niet alleen voor egoïstisch zelfgevoel,
zoals Sturkenboom en Krol opmerken. Kenmerkend voor de achttiende-eeuwse
gevoelige man is nu juist dat hij niet alleen huilt om de liefde en de dood, maar ook
uit medelijden met anderen en op die manier zijn hart en zijn menselijkheid toont.

Een dichter als Bellamy was geheel en al niet blij met de propaganda voor dit soort,
op emoties gefundeerde mensenliefde. Hij hield meer van het type mens dat wat
minder theatraal, daarentegen wat daadkrachtiger in elkaar stak en daarom schreef
hij in 1785 de bekende anecdote over twee broers waarvan Willem, de gevoelige, bij
een brand alleen nog maar in staat is tot het uiten van diep medeleven, terwijl
Hendrik, de daadkrachtige, ondertussen een meisje uit de vlammen redt.
Ik schrijfbewust 'propaganda', omdat het nog maar de vraag is in hoeverre we
al die tranen in de literatuur letterlijk moeten nemen. Afgezien van het feit dat veel
tranen natuurlijk niet meer zijn dan literaire overdrijving, blijkt uit onderzoek dat
papieren emoties bijna altijd in dienst staan van een ideologie. Ze hebben naast een
letterlijke, een symbolische betekenis. In de tweede helft van de achttiende eeuw
verwijzen tranen naar een vorm van beschaafdheid die meer verraadt over het dénken dan over het voelen uit deze periode. Elzemans en Luzac huilen inderdaad beiden om het leed van anderen. Daarmee tonen ze aan over karakter te beschikken,
over die zozeer gewenste achttiende-eeuwse deugdzaamheid waarbij menslievendheid hoog stond aangeschreven.
De traan verwordt hierdoor tot een nonverbale vorm van communicatie die
binnen een groter, nationaal beschavingsproces waaraan overigens beide seksen
deelnemen, positief wordt geïnterpreteerd. Namelijk als duidelijk is dat het gaat
om het verlichte ideaal om mensen op te voeden tot solidaire en mededogende personen. Voor valse gevoelens en krokodillentranen had de achttiende-eeuwse intellectueel in het algemeen geen goed woord over.5
De vraag is natuurlijk in hoeverre de tranen die we op papier aantreffen, in brieven, in de literatuur, daadwerkelijk iets zeggen over de praktijk buiten de literatuur. Feminiseerde achttiende-eeuws Nederland daadwerkelijk? Zijn Elzemans en
Luzac vertegenwoordigers van het nieuwe type man ofwas de man altijd al gevoelig? Hoewel het wetenschappelijk gezien volslagen juist is te concluderen dat sekse
in ieder geval een belangrijke ordeningscategorie was binnen bijvoorbeeld het
spectatoriale genre, lijkt het me moeilijk op grond hiervan aan te tonen dat ook in
werkelijkheid de grenzen tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid vervaagden, laat
staan dat de man in het algemeen vrouwelijker werd.

Voordat ik de literatuur induik om op zoek te gaan naar een enkel voorbeeldje van
een gevoelige man van voor 1750, is het zaak nog wat langer stil te staan bij de
gevolgde redenering als zou de achttiende-eeuwse letterkunde bewijzen dat het
nieuwe type man emotioneler is dan zijn voorzaten. Even aangenomen dat het
waar is, en dat sentimentele literatuur op emotioneel vlak een doorbraak beteken-
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de, waar kwam dan de eerste sentimentele man vandaan? Moeten we Sterne bedanken en in Nederland Rhijnvis Feith? Afgezien daarvan, is het niet al te veel eer het
ontstaan van de gevoelige man slechts aan de literatuur te relateren? En aangenomen dat de literatuur een representatieve bron is, die in zekere mate de werkelijkheid reflecteert, juist omdat literatuur veelal om emoties draait, dan nog blijft de
vraag in hoeverre de literatuur initieerde dan wel een bepaalde realiteit volgde. Last
but not least, in hoeverre zegt het ontstaan van sentimentele literatuur niet uitsluitend iets over veranderende literaire inzichten? Maar zelfs als we de literatuur
het voordeel van de twijfel geven, is het dan niet een eitje om aan te tonen dat de
gevoelige man altijd al in en van de literatuur was?
Hier stuiten we enerzijds op een te veel aan bronnen, want om nu de gehele
Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot 1750 door te ploegen, anderzijds
op een gebrek aan bronnen, omdat het zoeken naar tegenbewijzen voor de periode
sterk wordt belemmerd door het feit dat er simpelweg minder literaire genres
waren. Zo zou een strikt literaire verklaring voor het feit dat er in de achttiende
eeuw wellicht meer over gevoelens wordt gesproken dan daarvoor, simpelweg kunnen samenhangen met de opkomst van allerlei nieuwe genres. Het voordeel van
allerlei tijdschriften, briefromans, sentimentele romans en genootschapsbundels
lijkt te zijn dat niet alleen opinies beter en duidelijker konden worden verwoord,
maar ook gevoelens. Dat maakt het bijna onmogelijk te bepalen ofer sprake is van
een ontwikkeling. Bij gebrek aan zeventiende-eeuwse spectators ofbriefromans is
het maar de vraag ofde achttiende-eeuwer zo veel gevoeliger was dan zijn voorouders. of laat ik het anders formuleren, het feit dat de gevoelige man onderwerp
wordt van beschouwingen, hoeft niet te betekenen dat het fenomeen voor die tijd
niet bestond.
Bovendien lij ken de onderzoekers hier in een oude valkuil te vallen, namelij k
dat impliciet de eigen literaire opvattingen als uitgangspunt worden genomen, in
plaats van contemporaine literaire opvattingen. Concreter: omdat laat-achttiendeeeuwse sentimentele literatuur is vormgegeven in de vorm van de moderne roman,
met een vertelinstantie die over zijn eigen psyche lijkt te praten en waarmee het in
principe makkelijker identificeren is dan met een personage uit een classicistisch
toneelstuk, is het verleidelijk als onderzoeker te zwichten voor de conclusie dat sentimentele literatuur dus emotioneler zou zijn dan eerdere literatuur. Zeker als er
ook nog een sterk autobiografisch element de tekst insluipt is de 'moderne sensatie' vrijwel compleet.
De waarheid is natuurlijk dat het zeventiende- en achttiende-eeuwse toneel
even emotioneel is als de latere, 'sentimentele', genres, hoewel men daar bij voorkeur spreekt over 'hartstochten' en bij voorkeur ook andermans hartstochten uitbeeldt. Juist het toneel maakt vanaf 1650 grote veranderingen door. Vanaf dat
moment wordt het spelen met hartstochten het belangrijkste middel om het
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publiek te bereiken en te bewerken. Dat gaat zelfs op voor het Frans-classicisme van

'Nil volentibus arduum', dat doorgaans wordt omschreven als een rationele doctrine, maar dat, zoals Inger Leemans laat zien, eveneens sterk is verweven met de
nieuwste spinozistische inzichten op het gebied van de emoties. 6
Ergo: achter de hypothese van het ontstaan van de gevoelige man in de tweede
helft van de achttiende eeuw, gaat gedeeltelijk een a-historische literaire opvatting
schuil die meer onthult over de literaire opvattingen van de wetenschapper (die
gevoelige literatuur kennelijk vooral hoog aanslaat als het gaat om (pseudo)autobiografische romanliteratuur) dan die van tijdgenoten. Eenieder die een beetje zijn
klassieken kent weet natuurlijk dat onderwerpen als de liefde en de dood de hele
literatuurgeschiedenis door voor heel wat tranen en emoties zorgen. afhet nu gaat
om het wonderschone 'Egidius waar bestu bleven', de toneelstukken van
Shakespeare ofRobert Burtons Anatomy ofmelancho!y (1621). En niet te vergeten alle
liefdespoëzie die er door de eeuwen heen is geschreven.
Maar zelfs als we ons beperken tot (pseudo)autobiografische literatuur als
graadmeter voor het gevoelsleven van onze voorouders, dan is nog altijd voorzichtigheid geboden. Zo wordt de opkomst van autobiografische poëzie bij voorkeur
rond 1800 gesitueerd) In een eerder artikel liet ik zien dat dergelijke 'moderne' poëzie een zeer lange traditie kent en eind zeventiende, begin achttiende eeuw door
neo-Iatinisten in ere werd gehouden. 8 Reden voor literatuurhistoricus Van Kampen
om al in 1823 te concluderen: 'Alles dus te zamen genomen, mogen wij zeggen, dat
het 8evoel des harten [...] vooral niet minder in de Romantische dan in de Klassische
Poëzij wordt gevonden.' 9

Kleine bloemlezin8 van8evoel
Een van die neolatinisten is Joan van Broekhuizen, die godlof ook wat prachtige
gedichten in het Nederlands schree~ zoals dit in 1677 gepubliceerde sonnet:
Klinkdicht
'In over Rijnze lugt by daken onbekend,
In treurige eenzaamheid, en starreloze nachten,
Begraven onder sneeu, verdwyn ik in gedachten
En wind van zugten, die mijn min naa d'Amstel zent.
By rookrig lampenligt myns levens frisse lent'
Haar kraamkoets timmert, en gelegt van leide klagten,
Die 't leed in 't quynend hart met niewe teelt bekragten,
En tobt den trage tyd met arbeid aan zijn end.
Maar, 0 mijn wellust, 0 mijn ligt, mijn lieve leven,
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Hoe zou zig op de vlugt met losse teugel geven
't Balsturig ongeval, dat uw genade sart;
Kon zig uws byzijns mijn herboore ziel verboogen!
Gy bragt met zoete zwenk van die vermogen' oogen
Een zomer in het land, een hemel in mijn hart.'l0
Ondanks het zeventiende-eeuwse taalgebruik dat duidelijk ouderwetser aandoet
dan het Nederlands van een eeuw later, valt er weinig afte dingen op de emoties die
in dit gedicht worden uitgedrukt. Over Poot hoeven we het niet eens te hebben. Hij
is nu net de literatuurgeschiedenis ingegaan als een dichter die de poëzie vernieuwde door onder meer zijn eigen gevoelens en impressies op te tekenen.
Ook als het niet om poëzie gaat, maar om proza, het nieuwe, moderne, achttiende-eeuwse genre bij uitstek, dan blijken de hoofdpersonen uit niet-sentimentele
genres over onverwacht veel tranen te beschikken. In een avonturenroman als De

vermakeryke avanturesse, ofde dienstmaa8d vanfortuin (1754) van Petrus Lievens Kersteman vinden we de volgende scène, waarin de hoofdpersoon, na een wekenlang ziekbed, haar minnaar Charles terugziet:
'Ik behoefniet veel te zeggen van de tedere omhelzingen die wy elkander
deden; alleen is genoeg, dat hy naauwlyks van myne lippen te scheuren
was. Wy waren niet magtig om in het eerste quartieruurs een woord te
spreken, maar moesten als stilzwygende onze gevoelens den anderen
inboezemen. De tranen biggelden ons zonder ophouden langs de wangen,
en een weinig aan 't bedaren geraakt zynde, verhaalden wy over en weder
wat ons zedert onze afzondering was wedervaren. Hy verzekerde my van
zyn kant, dat hy gedurende dien tyd onophoudelyk om my geweend en
getreurd had.' 11
Verder terug in de achttiende eeuw: ook in de tijdschriften uit het begin van de
eeuw is de gevoelige man duidelijk aanwezig. Willem van Swaanenburg, die in zijn

De vervrorykende Momus, ofkoddi8e berisper (1726-1727) herhaaldelijk een traantje laat
vanwege zijn miserabele financiële situatie, schrijft:
'Waarom zou ik altyd Democretiseeren, zonder eenen Heracliet te verzeIlen. De rol van een Huilenbalk zwigt nimmer voor 't gespot der vrolyke
Aanschouweren. Het Treurspel spant den kroon boven een blyeindenden
Klugt. De hartstogten der Ziel worden meer door droefheid, dan vreugde
bewoogen. De geest schynt zuiverder op den Smeltkroes van tegenspoet,
dan ze was, eerze geloutert, nog kleefde aan het drabbige slyk des tyds.'12

Loflied op de8evoeli8e man
En Van Effen voert in zijn tLettre d'un homme d'age' (17 2 5), gepubliceerd in de
Nouveau spectateur françois (1724, 1725), een mannelijke verteller op die ronduit
wordt gekweld door zijn fijngevoeligheid en liever had gewild dat hij wat minder
kwetsbaar was, want dan had hij misschien zijn relatie kunnen redden:
tWat ons geluk verstoorde was alleen onze vervloektefynheid van8evoelens, die
door mijn vrouw met wat al te veel drift werd gecultiveerd. Omdat wij
elkaar met alle geweld heel innig wilden beminnen, waren wij bijna altijd
ontevreden over onszelE Het leek wel alsofwij eropuit waren om wanorde
en bitterheid in ons gemoed te zaaien. Wij wilden alleen en uitsluitend voor
elkaar aandacht hebben en werden daardoor juist elkanders beulen. De
minste blik die mijn vrouw een man van fatsoen schonk maakte mij alongerust ofmelancholiek en verleidde mij tot belachelijke jammerklachten.\3
Dit geschrift, dat volgens P.J. Buijnsters als een ego-document kan worden gelezen,
is een van de vroegste psychoanalyses van het eigen ik. Het leest als een moderne
roman en uit niets blijkt dat de hoofdpersoon dan wel de schrijver een nieuw fenomeen aan het beschrijven is. Eerder gaat het hier om een welbekend type man, type
tovergevoelige minnaar', dat een aantal jaren later, in 1732, in De Hollandsche spectator opnieuw door Van Effen wordt opgevoerd. In nr. 33 introduceert hij een man die
op zijn vijfendertigste nog altijd niet weet hoe hij zijn emoties in bedwang moet
houden als het om de liefde gaat.
tVan myn agtste jaar afheeft zig myn hart al gehegt aan 't een of't ander
voorwerp, dat my beminnelyk scheen, en in die kindsheid heb ik al
bekwaam geweest tranen van tederheid te storten.
Ik moet hier egter byvoegen, dat de rype en manlyke jaren myn hart
niet redelyker hebben gemaakt, en dat ik zo zeer als ooit, nog een Vaadsche
onverschilligheid, nog eene hevige liefde bekwaam ben te torssen, en
moeite heb te bezeffen, welke toestand my 't minst ongelukkig maakt.\4
Uit deze kleine greep aan zeventiende- en vroeg achttiende-eeuwse citaten, die met
gemak kunnen worden aangevuld, mogen we concluderen dat mannen misschien
altijd al gevoelig waren. En dat de laat achttiende-eeuwse sentimentele literator
weliswaar een fenomeen was, maar waarschijnlijk vooral een literair fenomeen.
Het ligt zeer voor de hand het sentimentalisme te beschouwen voor wat het is: een
literair experiment met taal, vorm en typografie, waarbij menselijke emoties niet
zozeer werden verhaald alswel gedemonstreerd in een proces dat wel als twriting to
the moment' is aangeduid.
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Slechte timin8
Dat dergelijke literatuur zou bewijzen dat de wereld aan het feminiseren was en dat
dus de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner zouden worden lijkt mij een
fabeltje. Althans zelfs de maestro van het sentimentalisme, Feith, waarschuwt eind
achttiende eeuw nog altijd voor 'Eene al te groote gevoeligheid', en dan met name
het type gevoeligheid waar vrouwen aan lijden, namelijk 'onbepaalde goedhartigheid, blind vertrouwen, zinnelijke wellust [...] Met alles medelijden te hebben,
onder alles te lijden, elk voor Vriend te houden, zich zelven om anderen ongelukkig
te maaken, zie daar wat haar gewoonlijk kenschetst.\s Als we Feith mogen geloven,
dan was het onderscheid tussen een gevoelige man en een gevoelige vrouw nog
altijd hemelsbreed.
Maar hoe zit het dan met de kritiek op sentimentele literatuur? Bevestigt die niet
dat we inderdaad te maken hebben met iets ongekends en met ongemeen veel emoties? Enerzijds lijkt de weerstand in het laatste kwart van de achttiende eeuw tegen
het sentimentalisme te bevestigen dat er een hausse aan emoties was, hoewel de kritiek vooral ook het belabberde literaire niveau van sentimentele literatuur betrof
Zoals daar was de onhebbelijke gewoonte om een persoon slechts één hete traan te
laten huilen. Anderzijds laat de kritiek slechts zien dat een verschijnsel als de gevoelige man verre van gewild was, waarmee natuurlijk niet gezegd is dat de gevoelige
man voor die tijd niet bestaan zou hebben. Wat wel duidelijk is, is dat de critici zozeer
hun best deden om het sentimentalisme in een kwaad daglicht te stellen, dat ze er
graag een schepje bovenop gooiden. Iets waar Feith zich behoorlijk aan ergerde:
'Maar waar zijn toch die sentimenteele schrijvers, die door al te veel gevoel
zondigen? [...] Ik betuig ze ten minsten niet te kennen. Zo ver ik weet, is
mijne Julia het eerste voortbrengsel in het zogenaamde sentimenteele
onder ons geweest, en waarlijk sedert dien tijd is 'er niet zeer veel in dit
vak uitgekomen.\6
Daarin moeten we Feith gelijk geven. Post, De Witte, Tollens, hier en daar een enkele genootschapsdichter, veel meer beoefenaars van het genre waren er niet en de felheid waarmee ze werden bestreden is niet te begrijpen zonder rekening te houden
met de politieke situatie waarin het land was beland.
In feite hadden de sentimentalisten op geen slechter moment kunnen doorbreken. Het jaar waarin Julia verscheen, 1783, was tegelijkertijd het jaar waarin de
patriottenbeweging door middel van gewapende genootschappen van zich deed
horen. En hoewel Feith zelf een patriot was, bleek daarvan in Julia helemaal niets.
Zijn patriottisme gafFeith vorm in andere genres: genootschappelijke prijsvragen,
naderhand een toneelstuk en een spectator. In Julia daarentegen concentreerde

Loflied op de aevoeliae man
Feith zich op het schetsen van edele karakters, deugdzaamheid en een notie als
'onsterfelijkheid'. Het toeval wilde dat een dichter als Bellamy, die zich in Gezansen
mijnerjeusd uit 1782 nog van zijn gevoelige kant had laten zien, in datzelfde jaar
naar Utrecht verhuisde en daar ter plekke veranderde in een van de felste patriotse
dichters van het land. Het gevolg daarvan was dat niet alleen zijn tweede bundel,
Vaderlandsche sezansen van zelandus (1783), van geheel andere aard was dan zijn
debuut, maar ook dat hij van andere patriotse schrijvers min of meer eenzelfde
omslag verwachtte. Hoe kon nu uitgerekend Feith in oorlogstijd een roman als
Julia publiceren waarin propaganda werd gemaakt voor een type man dat alleen
nog maar in staat was tot zuchten en huilen? Bellamy werd een van de felste bestrijders van het sentimentalisme. Zelfzette hij zijn literaire talent in voor waarachtige
propaganda. In Vaderlandschesezansen vindt men het gedicht 'Aan de Nederlanders'
waarin Bellamy met afkeer dicht over het type verwijfde man dat tegelijkertijd door
Feith in detail werd beschreven.
'Natuur! is dit een jongeling? ..
o Neen! een schepsel! dat den kring
Van zijn bestemming durft veragtenL.
Weläan! Natuur! -- hij zij een wijfl
Ontzenuw -- roofhem al zijn kragten! Dat hij ten spot der waereld blijv'!'
Omdat dergelijke zwakkelingen worden voortgeplant ziet de robuuste Zeeuw voor
de toekomst slechts uitkomst in een Spartaanse opvoeding, waarbij militaire
vaardigheden eerste vereiste zijn.
'Men leer den ted'ren jongeling
Het hand'len van geweer en kling!
Men doe hem vroeg aan't vuur gewennen!
Hij lagche in 't grootste lijfsgevaar!
Hij leer'sland's waare Vrijheid kennen,
En vloeke een' aartsgeweldenaar!

[... ]
De knaap wenn' zich aan oefëningen,
Wier arbeid kragt verkrijgen doet:
Men doe hem worst'len, loopen, springen
En zwemmen in den killen vloed!,17
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Dit gedicht krijgt pas betekenis in het licht van de revolutie waarnaar Bellamy
streefde. Wie zoals hij voorstander was van gewapende genootschappen en heilig
geloofde in militair geweld om een doel te bereiken, kon anno 1783 natuurlijk niets
beginnen met wat de dichter manwijven noemt. Daar kon je de oorlog niet mee
winnen. Bellamy stelt in de plaats van een gevoelscultus daarom een lichaamscultus. Interessant aan dit soort retoriek is dat het laat zien dat er gedurende de
hele achttiende eeuw kennelijk een diep gewortelde afkeer bestond tegen al te vrouwelijke mannen. Waarschuwde Van Effen, door middel van de saletjonker,
vijftig jaar eerder tegen de verfransing, Bellamy zet de verwijfde man in tegen de
verengelsing. Het mietje blijkt op die manier een van de symbolen om de teloorgang van de natie uit te beelden. En het is nog maar de vraag wie er eigenlijk
overdreven. De sentimentele schrijvers of hun bestrijders, die er in het kader
van hun politieke of maatschappelijke overtuiging belang bij hadden de zaken
zwart-witter voor te stellen dan ze waren? Belangrijkste conclusie lijkt mij niettemin dat de afkeer van het sentimentalisme werd gevoed door een zeer sterk politiek
element en door de deugd die als vaderlandsliefde de geschiedenis is ingegaan. Dat
de latere huiselijke poëzie populairder was kan alleen al worden verklaard door het
feit dat deze literatuur wel werd ingezet ter meerdere eer en glorie van het vaderland. 18

slot: ratio in vermomminB
En dan nog een laatste bedenking. Het is heel goed mogelijk dat het sentimentalisme van Feith en zijn navolgers in wezen beschouwd moet worden als het tegenovergestelde van wat het lijkt te zijn. Dus als een stroming waarachter misschien
meer rationaliteit schuil gaat dan men in eerste instantie vermoedt. Om terug te
grijpen op een oude theorie: als we N orbert Elias mogen geloven, dan is de geschiedenis van de westerse beschaving er een van toenemende driftbeheersing. Volgens
zijn beschavingstheorie evolueerde de oermens van een woest, ongeleid projectiel,
zich overgevend aan zijn lusten, impulsen, zintuigen en emoties, tot de meer beheerste, gecontroleerde, rationele mens zoals we die vandaag de dag kennen. 19
Volgens deze theorie leidt toenemende lustbeheersing tot een maatschappij die op
het eerste oog meer door lust wordt gedomineerd dan ooit. Het beroemde voorbeeld: topless zonnen in een stadspark ofop het strand is mogelijk juist omdat de
driften onder controle zijn, omdat niemand bang hoeft te zijn voor verkrachting of
anderszins verstoring van de openbare orde.
Als we deze theorie toepassen op de literatuur dan zou de output aan emotionele literatuur, eind achttiende, begin negentiende eeuw, dus eerder het gevolg zijn
van toenemende rationaliteit dan emotionaliteit. Mogelijk gemaakt omdat de laat
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achttiende-eeuwse mens inmiddels zo'n getrainde ratio heeft dat daardoor de
balans afen toe gerust mag doorschieten naar de andere kant.
Een dergelijke gedachte wordt in de achttiende eeuw inderdaad verwoord door
een van de weinige concurrenten van Rhijnvis Feith, kampioen op het gebied van
sentimentele literatuur, maar relatief onbekend in de literatuurgeschiedenis, J.E.
de Witte. In Hortense, een fra8ment beschrijft Karel een gedachte die we pas na mei
1968 weer vaker zullen tegenkomen, namelijk dat hij als man wel degelijk een
vriendschap met een vrouw, Hortense, kan hebben, zonder dat daarbij meteen aan
seks gedacht hoeft te worden:
'gevoelige deugdzaame harten die hooger kunnen doordenken, zullen
overtuigd zijn, dat bij weldenkende stervelingen, schoon onderscheiden in
kunne, de vriendschap op de edelste gronden kan rusten, en zij, zonder
den mensch onteerende uitzichten te bedoelen, over de tederste betrekkingen kunnen spreeken'.
Niet iedereen zal het hiermee eens zijn geweest - bijvoorbeeld de schrijver die er lol
in had de verheven liefde tussen Julia en Eduard uit Julia te bagatelliseren door
middel van een parodie waarin de beide hoofdpersonen alleen nog maar aan seks
kunnen denken - maar deze schrijver 'dacht' misschien wat minder 'door' en was
wellicht minder 'weldenkend' dan De Witte. Sleutelwoorden in dit citaat zijn
inderdaad 'doordenken' en 'weldenkende' die men in dit kader niet onmiddellijk
verwacht. De Witte zelf was beslist niet op zijn achterhoofd gevallen en had het
werkje volgens Kinker om louter commerciële redenen in elkaar geflanst. In een
vernietigende recensie liet Kinker geen spaan heel van Hortense dat volgens hem de
natie tot schande strekte vanwege het 'verward melancolicq gevoel' in het werk dat
hem 'doodelijk' verveelde en vanwege de vele stoplappen en rare uitdrukkingen. 2o
En wie inderdaad de door Kinker aangestreepte passages leest kan niet anders
dan concluderen dat het sentimentalisme hier geheel en al zijn doel voorbij schiet
en slechts leidt tot slechte literatuur. Wegens gebrek aan beoefenaars stierf het
genre na 1795 een zachte dood. De gevoelige man bleef natuurlijk bestaan. Die
hoort net zo bij de Nederlandse cultuur als de koeien op het land.
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'EIN WAHRES PHÄNOMEN VON NEUEM WELTKÖRPER'
Het tijdschrift De ster: van wereldburger tot pacifist

INGER LEEMANS

Bataafse Republiek, begin maart, 1806. Terwijl Napoleon met zijn leger door Europa
walst, verschijnt in Amsterdam een prospectus voor een nieuw tijdschrift. De
opstellers verbazen zich erover dat zij de eerste zijn die dit nieuwe fenomeen in de
zo internationaal georiënteerde Nederlanden introduceren:
'In eenen tyd waarin in onze Natie zoo vele gebruiken, instellingen en
inrichtingen, welke een meer verfynd en edeler genot des menschelyken
levens ten doel hebben, van andere landen aanneemt en op den vaderlandschen bodem overbrengt [zoals het toneel, de gezelschappen, de opvoeding
en het onderwijs, zoals de inrichting van huizen en tuinen, en natuurlijk
de Letterkunde, IL], in zulk eenen tyd verdient het waarlyk eenige opmerking, dat men tot hiertoe niet getracht heeft, ééne der nuttigste en aangenaamste inrichtingen, by de buitenlanders zoo algemeen in zwang, by ons
over te planten, welke uit haren aart deze loffelyke betrekking heeft, dat zy
de meer afgetrokkene, de huislyke genoegens, in eenen hoogen graad
bevordert en veredelt, de ware beschaving onder alle standen helpt uitbreiden; dat zy het onfeilbaarste middel is, om eene wezenlyke verlichting,
omtrend de gewigtigste belangens van den mensch, onder alle Burgers te
verspreiden.'
Wat mag dit voor wondermiddel zijn, zo moet de Amsterdamse burger zich afgevraagd hebben. Worden we niet al decennia lang overspoeld met periodieken die
ons beschaven en verlichten? Kopiëren we, zoals deze prospectus zelf al aangeeft,
niet al meer dan genoeg uit het buitenland? Tijdschriften toch ook al? Neem bijvoorbeeld De vrymoedi8e van Kotzebue ofde uit het Duits vertaalde kindertijdschriften, de vele Engelse spectators?
De prospectus legt omstandig uit waarom dit tijdschrift tóch een leemte zal
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Prospectus van De Srer, maan 1806 lUB Leiden)

'Ein wahres phänomen von neuem Weltkörper'

opvullen: De ster zal een nieuwsblad zijn, maar niet een dat zich tot staatkundig
nieuws beperkt en slechts nieuwsgierigheid wil bevredigen. Doel is om 'de Natie
het naauwer verband der byzondere Waereldbetrekkingen [te] leeren kennen'. De
ster zal het publiek kennis bieden over de 'voort- ofteruggang der beschaving ofverlichting by andere Volken' het zal (inter)nationale koophandelberichten geven en
het zal met 'geestige opstellen' de lezer ook aangenaam en leerzaam trachten te
onderhouden. Het blad zal ook de 'ernstige wetenschappen in een bevallig gewaad
kleden' zodat deze voor de 'schoone gevoeligen mensch' aangenaam en waardevol
zullen zijn. Een opiniërend nieuwsblad dus, maar niet een blad met een bepaalde
opinie. Juist meerstemmigheid is wat De ster ambieert: het wil 'de spreekzaal van
het meer beschaafde gedeelte der Natie' zijn, waar men elk nummer een andere
stem kan horen.
Het is maar zeer de vraag ofde Amsterdamse burger aan het einde van deze uitvoerige prospectus veel wijzer is geworden. Beschaving, verlichting, aangename
tijdverkorting, nuttig nieuws, wetenschap brengen voor een niet-geleerd publiek:
het zijn de doelen die vrijwel alle periodieken zich al meer dan een eeuw lang stellen. De Amsterdamse straten waren rond 1800 geplaveid met beschavende tijdschriften, waarvan de gemiddelde levensduur slechts enkele maanden bedroeg. 2
Ook het leven van De ster zou kort zijn: nummer 1 verscheen op 11 maart, nummer
40 blijkt op 10 juni de laatste te zijn. Het bericht hierover van het expeditiebureau
van De ster is kort en bondig: 'Volgens legale Notificatie van Heeren Wethouders der
Stad Amsterdam en Rotterdam aan Redacteurs en Ondernemers van het Dagblad
De Ster, is door een Koninklyk Decreet van den 9den dezer het gezegde Dagblad
gesupprimeerd.'
I

Expeditie
In die tussenliggende drie maanden is veel gebeurd. De ster heeft zich inderdaad
weten te ontpoppen tot een nieuw soort blad, een blad van de negentiende eeuw.
Allereerst is er de manier waarop het blad is opgezet. De uitgebreide en verzorgde
prospectus geeft dat al aan: we hebben hier niet te maken met het zoveelste blaadje van een goedwillende amateur, een om geld verlegen zittende broodschrijver, of
een uitgever met reclamewensen. De ster is een 'onderneming'. Het blad wordt uitgegeven door een firma: 'Expeditie van de Ster'. Op dinsdag, donderdag en zaterdag
kunnen abonnees het blad afhalen aan het 'expeditie-kantoor', of wachten tot de
'Couranten-Ombrengers' haar bezorgd hebben. Dat exeditiekantoor werd gerund
door twee Duitse uitgevers: Friedrich Arnold Brockhaus (1772-1823) en J.G. Rohlof(
Rohloffwas al sinds 1799 boekhandelaar te Amsterdam en hij hielp Brockhaus toen
deze na een verblijf van drie jaar in Nederland zijn zaak in Engelse waar wilde
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opdoeken om uitgever te kunnen worden. De meeste bronnen over Brockhaus'
leven geven de invoering van het continentale stelsel als achtergrond voor deze
beslissing, maar uit Brockhaus' brieven aan zijn broer blijkt dat hij vooral van de
grote investeringen en risico's af wilde en zich liever op wat handzamere handel
wilde richten) Brockhaus' broer zorgt voor het geld om hem uit enkele grote deals
uit te kopen en dan begint hij in 1805 met een boekhandel. En niet zo maar een
boekhandel, maar een 'Kunst- und Industrie-Comptoir' dat tot doel heeft 'für die
Batavische Republik einen Central- und Verbindungspunkt zwischen nationales
und fremder Kunst und Wissenschaft zu bilden und dadurch einem längst gefühlten und allgemein erkannten Bedürfnisse abzuhelfen'.4
Uit een briefaan zijn broer (26 augustus 1805) blijkt dat het Comptoir niet een
onderneming van Brockhaus alleen is, in tegendeel: 'ein paar angesehene und sehr
wohlhabende Personen, Freunde der Wissenschaften und Künste, haben sich nämlich mit mir zu einem Institut wie das Weimarer und Wiener Industrie-Comptoir
vereinigt, freilich sehr im kleinen, urn weniger selbst etwas zu produzieren als
fremde Sachen zu debitieren'. Brockhaus noemt hierbij één naam: die van
Schimmelpenninck. 'Wir haben van diesem trefflichen Manne die lebhafteste Ermunterung erhalten und das Versprechen, uns auf alle mägliche Weise zu unterstützen.' Het comptoir wordt de vaste bevoorrader van het Leesmuseum, het Amsterdamse leesgenootschap, waar naast Schimmelpenninck ook mannen als clifford, Falck en Helmers aan verbonden waren: mannen waar Brockhaus zaken mee
kan doen. 5
Want dat Brockhaus een zakenman is, blijkt uit al zijn handelingen en brieven.
Hij gaat voortvarend te werk, legt snel contacten in binnen- en buitenland en
begint meteen grote aantallen boeken, tijdschriften en muziekwerken te bestellen.
De volgende stap ligt voor de hand: het oprichten van een tijdschrift waarmee hij
auteurs aan zich kan binden, de eigen uitgaven en bezigheden kan aankondigen en
hopelijk een groot lezerspubliek kan bereiken. Geheel in lijn met zijn ideaal voor
het Comptoir 'einen Mittelpunkt für den buchhändlerische Verkehr der verschiedene Nationen zu schaffen',6 geeft hij niet één tijdschrift uit, maar drie: het
Nederlandstalige blad De ster, het Duitstalige Individualitäten van zijn bevriende
auteur Karl Friedrich Cramer en in 1807 het Franstalige Le conservateur.
Cramer is de eerste auteur die door Brockhaus als tijdschriftmedewerker wordt
aangezocht. Al op 17 oktober 1805, twee dagen na het rondzenden van zijn circulaire, schrijft Brockhaus aan Cramer, om hem te vragen als redacteur van twee nieuw
op te richten tijdschriften: een 'Holländische politisch-literarische Zeitung' en een
Franse. Ook hiervoor geldt: de markt is goed, het huidige aanbod slecht. Volgens
Brockhaus is er geen land in de wereld waar meer interesse is voor de gebeurtenissen der wereld: Nederland functioneert immers als de bank voor alle grote heren
uit oosten, westen, zuiden en noorden. Nergens wordt zo veel gehandeld in staats-
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papieren. 'Man liest also in Holland mit verschlingender Neugier Alles, was nur
wie eine Zeitung aussieht.' De bestaande tijdschriften zijn'ohne alle Ausnahme so
slecht und Warscheinlichkeit dafür', dat een blad met eigentijdse berichtgeving
met vreugde onthaald zal worden. Als Cramer ofeen van zijn (Franse) vrienden iets
in deze richting heeft liggen, ofambitie heeft, dan beveelt Brockhaus zich aan.
De precieze samenstelling van de rest van de redactie en medewerkerskring is
niet meer te achterhalen: de redactie ondertekent haar stukken simpelweg met 'de
redactie' en het grootste gedeelte wordt niet met naam ondertekend. Er zijn echter
uitzonderingen en genoeg andere bronnen om toch tot een soort reconstructie te
komen. Allereerst schrijft P. Scheltema in Het leven ... van Jacobus scheltema dat
Jacobus Scheltema zich beijverde om diegenen die tegenstand boden aan Napoleon,
een hart onder de riem te steken in De ster, waarin ook Helmers, Joan Melchior
Kemper 'en andere uitstekende mannen' schreven) Welke stukken van Kemper en
Schelterna zouden zijn is onduidelijk. Jan Frederik Helmers (1767-1813) publiceerde
in De ster onder zijn naam een toneelrecensie van Voltaire's Tancredo en een fragment van het dichtstuk 'Lof der Hollandsche natie', waar de vaderlandsliefde en
vrijheidslust vanaf springt. 8 Al in het vierde nummer wordt met trots het gedicht
De waereldburser gepubliceerd, dat door Helmers was voorgedragen in het Leesmuseum:
'Styg moedig thans myn geest, verhefu ook myn zang!
De waereldburger ryst daar uit der nevlen drang;

[... ]
Heel 't aardsch geslacht is slechts voor hem één huisgezin:
't Zyn burgers van één stad, en 't zou zyn geest verlagen,
Zyn zorg slechts aan een deel, uitsluitend, op te dragen.'
Een programmatisch gedicht, zoals we nog zullen zien. Beroemd werd ook zijn
'Fragment uit een onuitgegeven treurspel'.9
Helmers' familielid Cornelis Loots publiceert ook een recensie en enkele (fragmenten van) gedichten onder zijn eigen naam,lO evenals Kinker die over het
gebruik van alexandrijnen schrijft, over de vrijheid van drukpers en over de duivel
van de negentiende eeuw. u De twee brieven van Sofia aan de redacteurs van de Ster
zouden ook zeer wel uit de pen van Kinker gekomen kunnen zijn: hier maken we al
kennis met de verlichte jongedame, die zo geïnteresseerd is in politiek, vrijmetselarij en raadseltjes, die met plezier Lectuur voor het onbijt en de theetafel en het CritÎ5ch

masazijn leest met haar vrienden, die het werk van Kinker, Loots, Klijn en
Christiaan Nicolaas Bastert prijst, en die zo genoten heeft van het cryptische verhaal over speculant-filosoofJozefTim (ook van Kinker?).12
De redactie van De ster ontkent overigens in alle toonaarden dat deze auteurs
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vaste medewerkers zouden zijn geweest. In een reactie op een stuk 'Litterarische
Merkwürdigkeiten aus Amsterdam' in het Duitse tijdschrift Der Freimüti8e (10 Mei
1806J, waarin Cramer, Helmers en Loots als medewerkers aan het blad werden
genoemd, stelde de Ster-redactie, dat 'solche ausgezeichnete Männer' weliswaar
stukken hebben ingezonden, maar dat ze dat nog niet meteen tot vaste medewerkers maakt. 13
Maar andere bronnen spreken dit tegen. Anton Reinhard Falck - die Brockhaus
via het Leesmuseum kende - schrijft terugblikkend op zijn verontwaardiging over
het inwisselen van Schimmelpenninck door Lodewijk Napoleon in mei 1806: 'In het
weekblad de Ster, zoo lang als het uit mogt komen, gafik, evenals Kemper, Helmers,
Arntzenius enz. nu en dan lucht aan mijne gewaarwordingen; maar ik erken dat
koning Louis nog geen tien dagen in het land geweest was ofik vond mij reeds aanmerkelijk bekoeld.\4
En zo doemen de contouren op van een gevarieerde groep van gelijkgestemde
auteurs. Deels nog vrij jonge schrijvers, met al enige bekendheid op letterkundig
vlak, politiek begaan, geïnteresseerd ofgegrepen door de (kantiaanseJ Verlichting,
in ieder geval allemaal verknocht aan vrijheid. Robbert Hendrik Arntzenius (17781823J was in 1806 nog maar net aan zijn politieke en letterkundige carriere begonnen. 5 Hij was gedebuteerd in 1801 met Dichtlievende uitspannin8en. 'Dikwijls roem1

de hij die jaren zijner jeugd, waarin hem zulke voortreffelijke vrienden als Kemper,
Falck, Van Lennep, De Vries en anderen, waren te beurt gevallen, met welke hij
innig verbonden was en blee[\6 Of zijn vriend Jeronimo de Vries (1777J ook meeschreefaan De ster is onduidelijk. Gezien zijn gelijkgestemde houding en zijn vriendenkring, waar ook Loots en Helmers onder gerekend worden, is dat zeer wel mogelijk. 17
En dan zij n er nog een paar stukken die met initialen ondertekend werden,
zoals A.S., waarschijnlijk Adam Simons. 18 Ook hij was tegen de dertig in 1806 en
bezig met het schrijven van het dichtstuk De waarde van den mensch (uiteindelijk pas
in 1814 gepubliceerdJ: een scheppingsverhaal waarin de mens en zijn vermogen om
zich te ontwikkelen tot hoger inzicht centraal staat. Evenals bij Helmers wordt ook
bij Simons de mensheid uiteindelijk 'Vergaard tot één gezin', nu als zij als gelukzaligen in de hemel wordt opgenomen. Zijn lofdicht Alexander, keizer aller Russen
(Amsterdam, 1815J schetst een afgrijselijk beeld van Napoleon en zijn mislukte
veldtocht naar Rusland.
'De lach des satans zweeft op zijn getaand gelaat,
De booswicht loert en stookt, bij eIken vorst en staat;
Hij zweert; 0 razernij! hoor, hoor die schriklijke eeden,
De Almagtige te zijn, gevreesd en aangebeden.\9
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Petrus de Wacker van Zon (1758-1818) was in 1806 al een oudgediende die zijn sporen op letterkundig en politiek terrein al ruimschoots had verdiend met tijdschriften als Janus (1787), De prullemand (1805) en Apollo (1805). Ook bij hem zijn het familiebanden die hem verbinden met De ster-groep: hij was in de familie Falck ingetrouwd. 2o Tot de inner circle van het blad lijkt hij in eerste instantie niet gehoord te
hebben: hij verbleef in Zutphen en was van een oudere generatie dan de meeste
Ster-leden. Bovendien kritiseerde Van Zon Brockhaus' onderneming: in 1805 had hij
zich in zijn Twee-en-derti8 woorden; ofde les van Kotsebue al satirisch uitgelaten over de
gelaatkunde van Lavater en de schedelleer van Gall; terwijl De ster er nu juist alles
voor deed om Galls verblijfin de Nederlanden te ondersteunen. En het mislukken
van Van Zons blad Apollo, wijt hij aan het feit dat de leeslust der natie slechts is op
te wekken door vertaalde literatuur. Apollo had er beter aan gedaan zijn blad in het
'Hoogduitsch' te schrijven en het vervolgens in het Nederlands te vertalen: 'zoo dan
toch de Postroute der Duitsche Literatuur de eenige is die thans naar het hart onzer
lezende Nederlanders leidt [... J. Ongelukkig armzalig Vaderland!,21 Het is dan ook
enigszins ironisch dat Van Zon uiteindelijk dit blad van de Duitser Brockhaus waarin verschillende Duitse en uit het Duits vertaalde stukken zijn opgenomen gebruikt om een vertoog te publiceren dat niet meer in zijn inmiddels stopgezette
bladen geplaatst kon worden: als 'B.D.' (zijn nieuwe pseudoniem Bruno Daalberg)
publiceert hij 'De opgaande zon' (nr. 37).22
Maar op de zoektocht naar het netwerk van De ster botst men toch al snel op
meerdere types die naar Van Zon rieken. De ster publiceert haar meeste stukken
anoniem en het is opvallend dat in enkele gevallen dat men afwijkt van deze regel,
namen worden gegeven die nergens meer terug te vinden zijn. En die welwillende
inzenders zijn opvallend goed op de hoogte van Van Zons werk en hem gunstig
gezind. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor L.J.: 'L.J. van der Seys, junior uit
Vlaardingen' die in 'De Trekschuit, AO.170Z' (De ster eind 1806) een van Daalbergs
personages Willem Hups op laat treden in een samenspraak over de vraag in hoeverre iemand trouw moet en kan blijven aan een eenmaal ingenomen politiek
standpunt. En als ook L.P. uit Kampen 23 en L.S.A. Scheidius uit Middelburg24 die
zich zo positiefover Bruno Daalberg uitlaten (Scheidius wordt in nr. 37 in een ingezonden brief van Bruno Daalberg myn boezem-vriend' genoemd), Van Zon-pseuI

doniemen zijn, dan lijkt hij toch aardig actiefgeweest te zijn in de Ster-groep.

Oud en nieuw in De ster
Een groot gedeelte van deze Gideonsbende had zich al eerder verzameld rondom
tijdschriftredacties. Eerst met het weekblad De arke Noachs in 1799/5 een jaar later
rondom Sem, cham en Japhet van Kinker, Helmers en Loots. Al in deze tijdschriften
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werd letterennieuws behandeld in combinatie met maatschappelijke en staatkundige kwesties. Eenzelfde combinatie vinden we in de tijdschriften van Petrus de
Wacker van Zon. Sinds de patriotse strijd en de Bataafse Republiek waren politiek
en letterkunde innig verweven geraakt en De ster moet dan ook gezien worden als
een voortzetting van deze ontwikkeling. 26
De ster is echter veel serieuzer, minder satirisch-letterkundig dan haar voorgangers en vooral: heel actueel. Het feit dat De ster driemaal per week verschijnt, maakt
het blad meer tot een krant. Andere letterkundige en wetenschappelijke bladen verschenen maandelijks, tweewekelijks, ofhoogstens één maal per week. De ster biedt
niet alleen politiek en cultureel nieuws, maar ook financieel nieuws: handelsnieuws en beursnieuws, uitlopend in beschouwingen over de invloed van de actuele ontwikkelingen op de beurskoersen.
De ster is zich zeer bewust te leven in een nieuwe eeuw die nog maar net is
begonnen, maar die elke dag een nieuwe wending kan nemen. Het begin van de
negentiende eeuw vraagt om een up-to-date-verslaglegging: 'Misschien waren in
de geheele geschiedenis der waereld geene drie tydstippen, welke zoo gewigtig
waren als het tegenwoordige.' En mensen hebben het nog over de armoede van deze
tijd? 'Achter ons eene eeuw, welke tegen tien eeuwen opweegt en hier eene tegenwoordige, welke nog eenmaal het lot der waereld beslischt.'27 Het besef en de verslaglegging daarvan is de taak die de redactie zich gesteld heeft. En dat is nieuw aan
De ster: het volgt op de voet de hedendaagse ontwikkelingen en probeert die te duiden. Hoofddoel is om de natie een leidraad te verstrekken door de 'geschiedenis van
den DaB, de voorvallen en gebeurtenissen van den 'Tyd uit een juister oogpunt te
beschouwen en te beoordeelen, dan zulks gewoonlyk geschiedt' (prospectus). Juiste
informatie is op alle gebieden van groot belang, zo blijkt uit nummer 12 waarin uiteen wordt gezet hoe lichtgelovigheid en geruchten de Nederlandse koophandel
kunnen lamleggen. Maar ook letterkunde en wetenschap dienen op de voet gevolgd
te worden.
Als een CNN van 1806 probeert het tijdschrift de nieuwsbehoefte op te voeren:
'The world is a 24-hour marketplace': elk moment kan er breakinB news zijn. Deze
hoge actualiteitswaarde is onlosmakelijk verbonden met een ander speerpunt van
De ster: haar kosmopolitische blik. Voor de redactie is de wereld - in ieder geval
Europa - één geheel geworden: 'Alle Europeesche Staten hebben een wederkerigen
invloed op elkander; de veranderingen in den eenen zyn niet zonder gevolgen voor
de anderen', zoals de auteurs van 'Eenige gevolgen der Fransche staatsomwenteling
voor het overig Europa' stelt (nr. 20).
Deze globalisering noopt tot een fundamenteel internationale verslaggeving.
Geen enkel 'bruikbaar denkbeeld van eenig buitenlandsch volk' mag verloren gaan.
Deze worden in De ster opgetekend, opgehelderd, en op bruikbaarheid voor de
Nederlandse situatie overwogen. Zo worden voor de beschaafde mens zowel plaat-
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selijke, nationale, én internationale gebeurtenissen ('wanneer deze laatste namelyk
met ons in eenige betrekking staan, of van eenig waereldburgerlyk gewigt zijn')
verzameld. 28 Kosmopolitisme is zo niet alleen een verlicht ideaal, het is ook een
journalistiek uitgangspunt én een consequentie van de politieke ontwikkelingen.

Napoleon
De redactie mag dan in de prospectus hebben aangekondigd niet een bepaalde politieke overtuiging te willen verkondigen, na een aantal afleveringen wordt toch een
duidelijk kritische houding zichtbaar ten opzichte van Frankrijk in het algemeen en
Napoleon in het bijzonder. Elk stuk in De ster lijkt programmatisch gekozen als
reflectie op de Napoleontische dreiging: een beschouwing over Attila de Hun - de
gesel Gods die in korte tijd enorme successen behaalde maar daardoor zeer hoogmoedig en rusteloos werd - (nr. 11,3 april 1806),29 een stuk over de aantrekkingskracht, waarbij Newtons leer wordt ingezet om aan te tonen dat een grote natie de
omliggende naties aantrekt in evenredigheid als zij door hen wordt aangetrokken
(nr. 23), Helmers beroemde 'Fragment uit een onuitgegeven treurspel over de
Macedonische overheersing van Griekenland' ('Het vonnis is geveld, ja Grieken, gy
wordt slaven!'), Herinneringen uit het leven van oliver Cromwell, die 'droomde dat
hij eens Koning zou zyn' (nr. 24), het gedicht van Cornelis Loots over Johan van
Oldenbarnevelt, 'dien halven God' die in stormachtige tijden het staatsroer stevig in
handen wist te houden en zich blijvend verzette tegen Spaanse en Engelse aanvallen:
'een volk dat vry wil zyn, verstomt zyn dwingelanden
Maar't schendig ras dat, la( zelfs ketenen begeert,
Wordt smadig nog getrapt van hem, die 't overheert'.
De redactie van De ster mag dan wel stellen dat het niet altijd even handig is om 'de
waerheid stoutmoedig te zeggen' (nr. 14), haar verhullingen zijn toch weinig ondoorzichtig...
Het lijken onder andere deze literaire stukken te zijn geweest die De ster in de
problemen brachten. Loots zegt in ieder geval in het voorwoord van zijn Gedichten
dat hij bijna gearresteerd werd vanwege zijn hierboven geciteerde 'gevonden'
treurspel over de Grieken ('Duldt niet dat 's rovers klaauw ons als zyn prooi verdeel'). Ook zou volgens hem de uitgever van De ster enige weken in de gevangenis
heben gezeten,3° In ieder geval kan ook De ster als voorbeeld dienen tegen de
Colenbrander-these dat de Nederlandse auteurs zich niet verzet zouden hebben en
zich passief en onverschillig zouden hebben opgesteld tegenover de Napoleontische overname en de vestiging van het bewind van Lodewijk Napoleon.

'Ein wahres rhänomen von neuem weltkörper'
Het blad is overigens niet simpelweg anti-Frans, evenmin als pro-Engels (alhoewel het daar wel in verschillende brieven van beschuldigd wordt). Er is veel
bewondering voor het nieuwe Frankrijk, dat vergeleken wordt met 'den Romeinschen Waereldstaat' (nr. 29), en vooral voor Napoleon. Niet voor niets verschijnt in
nr. 32 een stuk over 'Helden en Helden-grootheid'. Het blad volgt Napoleon als een
tabloid. Zo krijgt de lezer in 'Iets wegen het verblijf van den Keizer Napoleon te
Munchen' te horen hoe Napoleon zich gedraagt, wat hij aanheeft, hoe hij praat, dat
hij heel gewoon blijft: hij zit achteloos te paard, heeft een versleten hoed op net als
Frederik de Grote, maar's avonds besteedt hij aandacht aan zijn toilet)1 Hoewel
men Napoleon vreest en op veel vlakken als een monster afschildert, is er ook duidelijke fascinatie en ontzag.
Frankrijk wordt de spiegel die Europa zich moet voorhouden. De ster heeft weinig goede woorden over voor het gestuntel van de anti-Franse coalitie. Het ontbreekt de coalitie aan een moedig en dapper man die de verstrooide, ongelijkgestemde krachten kan verenigen naar één doeL De geallieerde mogendheden zijn
onhandig en denken over oorlog alleen in goud en mankrachten, hetgeen bij de
auteur leidt tot een tirade tegen het onverlichte, aan slavernij grenzende denkkader
van politici: 'Dat de wysgeerte de eeuwige rechten der menschheid steeds in hare
bescherming neme, dat de zedenleer dezelve billyke, voor de verdorvene staatkunde blyft de mensch slechts eene stoffe zonder wiL En wie bezit dan moeds genoeg
om met eene trotsche eigenliefde, op de verlichting der 19de eeuwe en op den voortgang des menschelyken geestes te roemen, wanneer men, in het beschaafde, verfynde Europa, met den Burger, even als met den slaafop de Afrikaansche kust handel
dryft, alleenlyk voor eenen anderen prys en in eenen anderen vorm!'F Oorlog zonder visie is slavernij, handel in mensen.
De Fransen hebben zich via hun revolutie staatkundig weten te scholen: nu is
het de beurt aan de andere landen die ook hun onderdanen op die manier moeten
beschaven, anders raken zij verder achterop. Verlichting is zo niet alleen de plicht
van de regenten geworden, het is ook in hun direct belang. Uiteindelijk kan een
land zelfs militair overwicht krijgen via het verspreiden van Verlichting: 'de geest
werkt krachtiger dan kanonnen', rationeel geschoolde soldaten schuwen geen
gevaar en behalen daardoor de overwinning (nr. 20).
Het is in deze beschouwingen over staatkunde en oorlog, dat De ster een nieuwe
stem aan het ontwikkelen is. Om dat duidelijk te maken zal ik een artikel over oorlog onder de loep nemen.
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IJsselijke krij8stonelen
Wie in nummer 7 de titel 'krygstooneelen' boven een van de opgenomen stukjes
leest, zal niet vermoeden dat achter deze zakelijke titel een zeer opmerkelijk essay
schuilgaat. Maar al na de eerste zin is duidelijk dat hier iets bijzonders aan de hand
is. Zonder enige inleiding bombardeert de anonieme auteur de lezer meteen met
een sprekende beschrijving van de overweldigende effecten van het slagveld op de
soldaat:
'De uitwerking, welke by het leveren van eenen slag het donderen der
kanonnen, de ontzagchelyke menigte van voorwerpen, en derzelver
menigvuldige en verschillende bewegingen, het verward en dof
geschreeuw van door elkanderen vermengde stemmen, de ingespannene
oplettendheid op de bevelen, die met de snelheid van den bliksem gegeven
worden, op de menschelijke ziel te weeg brengen, is van zulk eenen byzonderen aart, dat zy de natuurlyke gestemdheid derzelve geheel en al verandert en zoo zeer verhardt, dat men zich buiten het slagveld daarvan volstrekt geen denkbeeld kan vormen.'
Met die eerste zin heeft de auteur het slagveld geïntroduceerd als een volledig andere wereld. Een wereld die dingen met de soldaten doet, die voor de lezers onbekend
en onvoorstelbaar zijn. Het gaat de auteur om deze psychologische effecten. Hij
vergelijkt de uitwerking van de gruwelen van de strijd met Medusa: de soldaat versteent, verandert van een denkend en voelend mens in een gevoelloos werktuig,
'waar aan niets menschelyks is dan de beweging'. De auteur voert ervaringsdeskundigen op om zijn beweringen mee te staven: officieren die hem verzekerden dat zij
boezemvrienden voor dood hadden zien wegdragen en dat ze slechts heel even een
vleugje verdriet voelden, dat meteen als sneeuw voor de zon verdween op het
moment dat de kanonnen weer begonnen te bulderen. Makkers die armen en voeten verliezen blijken daarover heel gelaten te praten: 'Het schynt de menschen,
wanneer zy in de slag zyn, dat alles zoo zyn moet, als het is.'
Wat zo opmerkelijk is aan dit stuk is het feit dat de auteur het over oorlog heeft
zonder ook maar eenmaal te spreken over de glorie van het slagveld, over vaderlandsliefde, de noodzaak tot oorlog, over militaire strategieën ofover groots leiderschap en heldenmoed. Wat de auteur onderzoekt zijn de psychologische effecten die
de oorlog heeft op diegenen die haar moeten voeren. In plaats van oorlog te zien als
een plaats van rechtvaardigheid of als een noodzakelijk kwaad, heeft hij aandacht
voor de absurditeit van oorlog: hoe vreemd is het eigenlijk dat mensen zich zo laten
toetakelen? Dat zij hun leven in de waagschaal stellen? Hij verwondert zich er over
hoe het mogelijk is dat deze 'te zamen geworpen menschelyke werktuigen' niet ver274
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lamd worden door vrees als zij aan de zoveelste vruchteloze bestorming beginnen,
als er reeds duizenden gesneuveld zijn, als men onder vijandelijk geschut halt moet
houden. Dan leggen de soldaten zich in het bloedig gras neer en laten gelaten de
kogels over hun hoofden vliegen. De auteur citeert voorbeelden die dit ondersteunen: voorvallen uit de zevenjarige oorlog, uit het Pruisische en Oostenrijkse leger.
Pas enige tijd ná de slag komt het gevoel langzaam terug. En het medeleven. Let
wel: medeleven met de stervenden, niet met de doden. Een dood lichaam is zoiets
alledaags in de oorlog, dat men er zelfs boos op wordt als men erover struikelt. En
dán kan het leerzaam zijn om de vorsten eens te confronteren met de 'opeengestapelde hoopen der stervenden'. De auteur geeft het voorbeeld van de slag bij Novi
(1799) waar het Oostenrijks-Russische leger de Fransen had verslagen. Daar wist een
slimme overste zijn vorst zo ver te krijgen om met hem het slagveld op te rijden.
Eerst kwamen zij bij een geheel verwoest dorp waar de straten waren bedekt met
lijken, die door grijsaards en vrouwen werden versjouwd. Dit deed de vorst niets.
Maar dat veranderde toen men de kerk inging waar een hele rij gewonde Fransen
lag te kermen op en tussen de dode slachtoffers. Twee lange, brandende dagen hadden zij daar al zonder hulp gelegen, uit hun rijen ging een 'do~ verschrikkelyk
gekerm' op: 'Hier riep er een Au nam de Dieu achevez mail', 'daar weder schreeuwde
een ander De I'eau! De I'eau!', 'hier vloekte er een, daar riep een ander vive la RépubliqueL...'. Dat bracht de tranen naar boven bij de soldaten en men deed wat men
kon om te helpen.
Opmerkelijk: het is 1806, de Nederlanden 'zuchten onder Frans juk', en deze
auteur schetst apathische Pruisische soldaten die zonder te voelen ofte denken zich
in de slag werpen en pas medeleven voelen over het leed van nota bene hun stervende Franse vijanden. De ondertoon is niets anders dan pacifistisch te noemen: wat
belangrijk is aan oorlog is niet wie er wint, maar hoe zij ontmenselijkt.
Het verhaal krijgt echter nog een vervolg met een opvallende wending. In De
ster nummer 9 volgt het tweede deel. Opeens krijgen we een ik-perspectief het hele
voorgaande stuk blijkt te komen uit de werken van geheimraad Von Storch uit
Petersburg, die de ik-persoon las tijdens een wandeling.3 3 Hoewel hij doorgaans
helemaal niet geïnteresseerd was in krijgszaken, werd hij door Von Storchs
beschrijvingen plots zeer getroffen. Was het een voorgevoel? Hij zette zich neer
tegen een boom en begon Von Storchs woorden over te schrijven, aangevuld met
wat eigen overdenkingen, liet zich huiverend meevoeren met die scène in de dorpskerk, maar verloor toen al snel de interesse weer.
plots zijn we als lezers dus vanuit de wetenschappelijke bespreking van oorlogseffecten, via de levendige beschrijvingen van bloedige slagvelden opgetild om rustig
te landen onder het groene lover met de invoelende, maar ook weinig bezorgde
auteur. We zijn weer thuis: de auteur blijkt een burger die zich met oorlog weinig
heeft opgehouden en waarom zou hij ook? Hij kan zich niets voorstellen dat zó
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tegen zijn natuurlijke geaardheid indruist als oorlogsvoering. Hij leeft in het vaste
vertrouwen zijn dagen trustig in den kring myner burgerlyke bezigheden te zullen
slyten'.
Maar hoe anders zal dat aflopen! Zitten we net rustig met deze man onder de
boom veilig te mijmeren over de grote kloof tussen het rustige burgerleven en de
verschrikkingen van het slagveld, breekt plots de oorlog boven onze hoofden uit.
Zijn geboortestad wordt belegerd, en hij wordt gedwongen om de tsnaphaan te dragen'. En nu maken we met deze burger precies mee wat we daarstraks op een
afstand gelezen hebben: we ondervinden aan den lijve hoe de mens verkalkt en uiteindelijk als oorlogsmachine de dood niet meer als de grootste bedreiging ziet.
Dodelijk ontsteld, geheel onbekend met de militaire zeden en uiterst onhandig in
de omgang met moordwapens (let op de gekozen benaming!), wordt onze hoofdpersoon meegesleept. tEen half duizend vloeken, en twintig stokslagen bragten
myne stramme leden in beweging' en drilden hem met spoed in het marcheren,
excerceren en afvuren.
Al na drie dagen komt de generaal hem en zijn lotgenoten halen en krijgen ze
scherpe patronen. tWat ik by dit alles ondervond, is my onmogelyk te beschryven.'
Met tranen in de ogen eet hij zijn brood (iets anders kregen ze niet), de nacht brengt
geen rust: de onophoudelijke angst en het slechte bed houden hem wakker. En dan
begint op dag vier de slag met enorm geraas van tromgeroffel, galopperende paarden
en rennende mensen. plots is het stil; de slagorden staan in positie, iedereen staat op
zijn post vastgenageld: een verschrikkelijke rust die 15 minuten zal duren. Dan
begint het marcheren. Hij kan de zon zien blikkeren in de blanke geweren van de
vijand. De daadwerkelijke slag kan hij niet beschrijven: tmyne levensgeesten waren
geweken, en ik bevond my in eenen toestand dien ik halfdood, halfleevend zou kunnen noemen'. Hij komt bij zinnen omdat hij tegen de grond wordt geworpen en
onder de voeten gelopen door een paard. Dol van pijn maait hij om zich heen met
het geweer van zijn inmiddels al gesneuvelde wapenbroeder. Terwijl de vijand al
terug aan het trekken is krijgt hij een kogel in zijn zij en verliest het bewustzijn.

Van wereldbur8er tot pacif15t
Het uitgebreide relaas van de ten hemel schreiende toestanden in het veldhospitaal
zal ik u besparen. Ik heb het bovengaand zo uitgebreid naverteld om aanschouwelijk te maken hoe de auteur al zijn literaire vermogens inzet om de lezer mee te slepen in zijn perspectief op de oorlog. Primair zijn hierbij zijn medelijden met de
slachtoffers, van welke partij zij ook mogen zijn, zijn verwondering over de gruwelen die mensen elkaar aandoen. Het hele stuk vormt zo één aanklacht tegen oorlogsvoering in het algemeen. Geen heroïek, maar dwang en hersenspoeling via
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ellende en marteling. De conclusie: 'De stok van den korporaal jaagt den soldaten
meer schrik aan, dan het vuur der vyanden en het vallen hunner spitsbroeders.'
Dáárom vluchten de soldaten uiteindelijk de strijd in, waarbij impliciet gezegd
wordt: en dus nIet vanwege hun deugdzaam patriottisme. Sympathie gaat eerder
uit naar de soldaten van de tegenpartij dan naar de eigen leiders. Wereldburgerschap en pacifisme gaan zo hand in hand.34
Kosmopolieten kende de Nederlanden al langer. Al in 1776 richtte de in de
Nederlanden wonende Duitse auteur Otto Christiaan Hoffham een volledig aan het
wereldburgerschap gewijd tijdschrift op: De kosmopoliet ofwaereldburBer.3 5 Hoffhams
achttiende-eeuwse wereldburgerschap is een typisch verlicht ideaal. Geen tot in de
finesses uitgewerkt filosofisch systeem, maar als een houding van onpartijdigheid,
een kritische geest en een weidse blik. De kaders waarbinnen Hoffham schrijft zijn
die van de letterkunde, wetenschap en genootschappen: hij legt Locke's 'tabuia rasa'
uit, vraagt zich afwat de lichamelijke plaats van de menselijke ziel is, citeert gedichten van Gellert, pleit voor de verheffing van de Nederlandse taal, maakt grapjes over
de mode van de dag, schrijft sentimentele brievenwisselingen, plaatst satirische
ingezonden brieven over genootschappen en over de vrijmetselarij. Hoffhams kosmopolitisme is zedenkundig: hij richt zich in den brede op deugdzaamheid, mensenliefde en geluk, die hij als burgerplichten formuleert: 'Wy ademen allen om
gelukkig te zyn. - De eenige bron van waarachtig geluk is de deugd. - Wy kunnen
alleen deugdzaam worden door eene naarstige betrachting en beoefening van alle
onze pligten - En om hierin te slaagen moeten wy wys zyn.' Dit is het doel en hele
begrip van de zedenkunde.36 Redelijkheid, deugd, sociabiliteit, matigheid, zedelijke
schoonheid. Hoffham gaat uit van een algemene liefde voor het menselijk geslacht
- de meest verheven deugd -, die niet in conflict hoeft te staan met het burgerschap
van een stad ofland. Zonder deze algemene mensliefde 'kan ons betaamlykste doel
in den Godsdienst geenszins zuiver zyn; ja, zy-alleen kan ons het volmaakste Wezen
allernaast doen gelyken. Dus beschouw ik de waereld als myn vaderland; dus ben ik
een waereldburger, een Kosmopoliet'.
Dit verlichte kosmopolitisme is in De ster wat van kleur verschoten. De zedelijkfilosofische benadering is verschoven naar een meer psychologische en politieke
invulling. De auteur van KryBstoneelen heeft menselijk lijden en onvermogen onder
ogen gezien. Hij wil niet zoals Hoffham (in het kielzog van de Duitse arts Unzer)
filosoferen over de plaats van de ziel, maar hij wil begrijpen hoe mensen tot machines gevormd kunnen worden, de soldaat als l'homme machine. Waar philosophes
als La Mettrie echter de mensmachine vooral filosofisch en medisch beschreven,
heeft De ster een meer psychologische invalshoek met grote aandacht voor de werking van gevoelens als angst, woede en medelijden. Met aandacht voor waar de
mens ophoudt mens te zijn. Niet voor niets heet het blad van Cramer Individuali-

täten: het individu heeft nieuwe zeggingskracht gekregen.
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Le conservateur
Het nieuwe politiek-kosmopolitisch-pacifistische elan was iets te veel van het
goede voor de roerige tijden van 1806. Zoals gezegd werd De ster na nummer 40
opgeheven en hoewel de redactie zich bij de heroprichting van het blad onder de
nieuwe naam Amsterdamsch avond-journaal haastte te vermelden dat men 'de tedere
staatkunde' zorgvuldig zal vermijden, blijkt de goedkeuring van Zijne Majesteit
toch niet lang te duren. Het Amsterdamsch avond-journaal werd na 20 nummers verboden en opgevolgd door de van's konings wege ingestelde Koninklijke courant. Het
blad had namelijk Oostenrijk en Pruisen beledigd. Het werd dus gesupprimeerd en
de redacteur kreeg geen verlofom aan enig ander periodiek werk te arbeiden)?
Brockhaus is echter niet voor een gat te vangen: in 1807 komt hij met het tweemaandelijks tijdschrift Le conservateur;joumal de littérature, des sciences et des beaux arts3 8
dat duidelijke overeenkomsten kent met De ster en het Amsterdamsch avond-journaal,
nu echter zonder de bijtende anti-Franse en anti-Napoleontische uithalen.
Staatkunde onbreekt: het blad is vrijwel geheel gericht op de letterkundige wereld.
Le conservateur is ook - hoewel uitgegeven in Amsterdam - in eerste instantie gericht
op de Franstalige wereld. Het geeft de nieuwste poëzie, vertalingen en andere publicaties van Franse auteurs, publiceert de in het Institut National gehouden lezingen
en bespreekt in het mengelwerk in Parijs opgerichte standbeelden enz. enz., maar
besteedt ook uitgebreid aandacht aan andere landen: de lezer kan ontdekken wat het
verschil is tussen de Duitse en Franse liefdesbeschrijvingen en wordt nauwgezet op
de hoogte gehouden van hetgeen er in de Nederlandse (koninklijke en Franse)
schouwburgen gespeeld wordt. De hele Ster-crew wordt lovend besproken in uitgebreide beschouwingen over de Nederlandse letterkunde. 39 Hoewel de politieke kant
is weggevallen is nog wel iets van het oude kosmopolitische elan terug te vinden.
Onder andere in het internationale letternieuws waar Italiaans toneel en opera worden besproken naast Russische vertalingen van Noorse romans; Kotzebue en
Zschokke bewonen in Le conservateur hetzelfde universum als Voltaire en Mercier. In
Napoleontische tijden is Europa één cultuurland, waar men zowel in Berlijn, Amsterdam als in Parijs dezelfde tijdschriften op de salontafel heeft liggen. Aandacht
gaat daarom in de tijdschriften van Brockhaus veelal ook uit naar mensen die in alle
drie de landen bekend zijn: Napoleon, Gall, Kotzebue, Jefferson, Frederik de Grote,
Voltaire, Newton, Schlegel, Ovidius, Jean Paul, een bont gezelschap.4o
De periode rond 1800 is, zoals Le conservateur schrijft in 1807, een tijd van grote
omwentelingen: 'denn durch Kant ist eine Geistesrevolution und durch Frankreich
eine Staatenrevolution bewirkt worden. Beide wirken unaufhörlich fort, beide
müssen grosse Veränderungen im öffentlichen und im Privatleben zu Folge haben'.
Veel ouds zal zijn graf vinden, veel nieuws zal te voorschijn komen. 41 Brockhaus'
tijdschriften zijn daar maar enkele voorbeelden van.

NOTEN

1

Vergelijk b.v. de intenties van pieter Rabus met zijn Boekzaal van Europe in 1692: 'Gelijk wij althans een tijd bele-

ven, waarin de wetenschappen en konsten ten hoogsten top schijnen opgevijzeld, alzoo heeft men ook bequame
hulpmiddelen bedagt, omme lijnregt, buiten vele omwegen, tot navorsing van alles wat gedenkwaardig is, toe te
komen (...) waardoor den boekoeffenaren ontnomen wierd de langwijlige moeijelijkheid van grote stapels boeken
te doorlezen.' Rabus, 'De schrijver aan den weetgierigen lezer', Boekzaal juli 1692, geciteerd via P. Rietbergen, 'Pieter
Rabus en de Boekzaal van Europe', in: J. Bots (red.), PieterRabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702, Amsterdam 1974,
1-109.
2

G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830, Den Haag, 1995·

3 H.E. Brockhaus, Friedrich Amold Brockhaus. Sein Leben und wirken nach Briefen und andem Aufzeichnunsen Seschildert,

Leipzig 1872-1881. 'leh habe es nämlich mir selbst, meinem theuern Weibe, meinen geliebten Kindern heilig
gelobt: von jetzt an nur ein kleines Geschäft, das nur halb so gross ist als mein jetziges, haben zu wollen' (briefaan
zijn broer d.d. 30 sept 1802). Zie voor een bespreking van Brockhaus en andere Duitse uitgevers in Nederland
I. Leemans, The earthly race one family. The interconnection ofthe Dutch And German book trade, 1750-1840', in:
M. van Delft, F. de Glas, J. Salman (red.), New perspeetives in book history. Contributionsfiom the Low Countries. Zutphen
2006, 137-156.
4 Aldus de bij de opening gedrukte circulaire, Amsterdam, 15 oktober 1805.
S Zie e.M. Faas, Inventaris van de archieven van her Genootschap Het Leesmuseum (1800-1933) en van hetseneeskundislees-

sezelschap Lesendo Discimus, sinds 1841 voortsezet als Medisch Leesmuseum (1806-1857), Amsterdam 1973; F.F. Barends,
Het Rokin en de kunst, de kunst en het Rokin, Amsterdam 1983.
6 Brockhaus, Friedrich Amold Brockhaus, 60.
7 W.P. Sautijn Kluit,

De ster, 15.

8 De recensie verscheen aanvankelijk anoniem in nr. 3,15 maart 1806, maar aangezien daar fel op werd gereageerd,

vond Helmers het in nr. 6,22 maart 1806 zijn plicht om zijn naam bekend te maken. Het lofdicht is te vinden in nr.
39,7 juni 1806.
9 Nr. 24,3 mei 1806, ondertekend met 'H.'.
10

'Fragment uit een dichtstuk aan Johan van Oldenbarneveld' (nr. 18, 19 april 1806), een gedicht op de Zege van

Admiraal de Ruiter op de verenigde Engelse en Franse vloten behaald in 1673 (nr. 25,6 mei 1806) en in nr. 10, 1 april
1806 'Fragment van een nieuwe vertaling van Tancredo'.
11

Nr. 30 'Dichtstuk aan de Redacteurs van De Ster' met een fragment uit 'De geest der vrye Drukpers aan zyne

onderdrukkers' door J. K., Iets over de alexandrijnse versen (nrs 34 en 35) ondertekend met Kinker. Ook wordt een
bespreking opgenomen van de opvoering van Kinkers toneelstuk Almanzor en zehra (nr. 16). 'Wonderlyke gissingen
over den Duivel van de negentiende eeuw' (ondertekend met J.K.), nr. 27, 10 mei 1806. Zie ook A. Hanou, Sluiers van

Isis,Johannes Kinker als voorvechter van de verlichtins, in de vrijmetselarij en andere Nederlandsesenootschappen, 1790-1845,
Deventer 1988, dIt, 75,215 en 445.
u

De ster nr. 26, 8 mei 1806, en nr. 40,

10 juni

1806 (de laatste aflevering van het blad). 'JozefTim' is te vinden in nr.

36, 31 mei 1806. Antwoord aan Sofia wordt gegeven in nr. 27,

10

mei 1806. Zie voor Kinkers Sophie: A. Hanou,

'Sophie's keuze: Kant. Jan Kinker publiceert zijn Brieven van sophië aan Mr. Rhynvis Feith (1807)', in: A. Hanou,

Nederlandse literatuur van de verlichtins (1670-1830), Nijmegen 2002, 227-231.
13 Nr. 32, 22 Mei 1806. De enige auteur van wie onomstotelijk vaststaat dat hij redacteur was, is Jacob Dey, die

samen met Brockhaus en Rohloffwerd vervolgd. Over hem heb ik echter weinig terug kunnen vinden, behalve dan
dat hij in 1806 zijn eerste kind tendoop houdt in een rooms-katholieke kerk. Hij was getrouwd met Joanna Korff
(Corfl). De vervolging van het blad werd uitgebreid gedocumenteerd.
l.4 Geciteerd via H. Brugmans, 'Anton Reinhard Falck te Amsterdam', Arnstelodamum 1915, 33-73-

279

DE ANDERE ACHTTIENDE EEUW

15 In 1798 was hij meester in de rechten geworden, kort daarop Secretaris van het Departementaal Bestuur van den

Amstel, en drie jaar later Secretaris van het Departementaal en Gedeputeerd Bestuur van Holland om later nog vele
andere bestuurlijke functies te bekleden.
16 AJ. van der Aa,

Nieuw bioBraphisch, antholoBisch en aitisch woordenboek van Nederlandsche dichters. DIl, Amsterdam

1844,36. Hij trouwde met Anna Elisabeth Tideman en was lid van verschillende genootschappen en een loge. AJ.
Hanou, 'Drift en deugd: literatuur van vrijmetselaars in de loge Vicit Vim Virtus voor 1830', in: A Hanou, Onder de
Acacia: studies over de Nederlandse vrDmerselarD en vrDmerselaarsloBes vóór 1830; met een bijdrage van J.AM. Snoek.
Leiden, 1997171-190.
17 Hij werkte sinds 1794 voor het Amsterdams stadsbestuur, was actiefin 'voor vrijheid en orde', een 'Societeit van

Gemeenebestgezinde burgers'. Hij was in 1803 getrouwd en zette zijn sociale bezigheden vanuit huis voort, via een
'kring van gezellig verkeer, waar Reinwardt, Van Cappelle, Arntzenius, A Willet en vele andere letterkundigen van
dien tijd aan deel namen'.
18 In het Ster-exemplaar van de UBA staat dit met potood bijgeschreven. Zie voor biografische informatie CC van

de Graft, 'Adam Simons 1770-1834', Maandblad Oud-Utrecht 39 (1966) 2,13-15.
19 Geciteerd via Van der Aa, Woordenboek van Nederlandsche
20

dichters, D13, 1846, 157.

Na zijn patriotse avonturen was hij politiek tijdelijk uitgespeeld, pas in 1815 zou Falck hem aan een functie bij

de Hoge Raad van Adel helpen.
21

Apollo nr. 15,134, geciteerd via 'Tineke Top', 'De prullemand en Apollo van Bruno Daalberg: Een schets van een

"verlicht tijdschrift"', Seaete penitentie.
22

P.W. van Wissing, "'Heethooftige en speculateur". Petrus de Wacker van Zon (1758-1818)', in: Documentatieblad

werkBroep achttiende eeuw 24 (1992) 175-199, 187. 'De opgaande zon' was inderdaad eerst in nr. 15 van Apollo aangekondigd (132). Verbondenheid met de groep blijkt ook uit zijn volgende publicatie N0B wat lectuur op het ontbijt en de

theetafel. Prof van Hemen aanBeboden, Den Haag, 1806-1807.
23 De ster, 1806,219.
24 Aw., 252.

25 D. van der Horst,Van republiek tot koninkrDk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck: 1777-1813, Amsterdam

1985. Aan de Arke werkten mee: AR. Falck, D.J. van Lennep, R.H. Arntzenius, J. de Vries en C Loots; later kwamen
Helmers en J. Scheltema er bij.
26 AJ. Hanou, 'Literaire en politieke vrijheidsstrijd 1780-1800: raakvlakken?', in: Het vuur van de revolutie. Speciaal

nummer van De achttiende eeuw 28 (1996) 61-74. Hanou, die dit modern momentum bij de patriottentijd legt, ziet
echter na 1798 vooral verlies aan slagkracht: 'Het creatieve élan is inderdaad weg. Na 1798 zien we alleen solitaire
fenomena van goede literatuur. De Janus verrezen is gestopt. Paape schrijft in boek na boek zijn teleurstellingen weg.
Daalberg begint na te denken over een roman waarin hij - nog steeds op Sterniaanse wijze - zijn wantrouwen in
al te oppervlakkige Verlichtingsidealen gestalte zal geven Oan Perfect)'.
27 Nr. 13 geciteerd uit een Duits dagblad.
28 Prospectus.

29 De vergelijking tussen Hannibal en Napoleon werd al eerder gemaakt door Paulus van Hemert in zijn Lektuur
bD het ontbijt en de thetafel (1804-1808): 'Hannibal's en Buonaparte's overtogt over de Alpen', afl. 11, 5 augustus 1804.
En Helmers stelde Napoleon en Attila op één lijn in, 'Aan mijnen kunstvriend AR. Falck op de vraag: waarom ik
geenen eeuwzang vervaardigde?' Zijn antwoord is duidelijk: Een onweer is net over ons getrokken en "k Zou de
eeuw, die ons ontvlugt, bezingen?'. Europa staat in vuur en vlam, 'En ik zou de Attila's, ik zou de Genserikken,
Verachtlijk roemen in mijn' zang?'.
30 Helaas ontbreekt hier de ruimte voor het precieze verhaal van de vervolgingen van Brockhaus en Rohloff. Zie

voor een overzicht van de relevante arhiefstukken J. Jaar, De adelaar en het lam. Onrust, opruiinB en onwilliBheid in

Nederland ten tDde van het Koninkrijk Holland en de InlDvinB bD het Franse Keizerrijk (1806-1813), Amsterdam 2000,763-

280

jEin wahres phänomen von neuem Weltkärper'
31 Nr. 8, 27 maart 1806.

32 'Staatkunde', Nr. 7, 25 maart 1806.
33 Hoewel ik het fragment niet terug heb kunnen vinden, ga ik ervan uit dat het overgenomen is uit Heinrich von

Storchs tijdschrift Russland unter Alexander I, St. Petersburg en Leipzig, J.F. Hartknoch, 1804-1808.
34 Het stuk is ondertekend met S.... Als we het verhaal autobiografisch op moeten vatten dan gaat het waarschijnlijk

om een inwoner van die gebieden waar de Franse Armée onlangs nog was doorgetrokken (zijn geboortestad komt
immers in de vuurzone te liggen). Wellicht was de auteur van Duitse afkomst. De geciteerde werken van Von Storch
werden in het Duits gedrukt en herdrukt. Een Nederlandse auteur is echter ook niet onmogelijk: deze zou zich dan
in het verhaal verplaatst moeten hebben naar verdere oorden om inderdaad in de slag betrokken geraakt te zijn.
Scorchs werken waren ook in het Nederlands vertaald: scherzen, tooneelen, en waameeminBen, verzameld op een rem door

Frankryk, door Heinrich Storch. Naar den tweeden druk, uit het Hoogduitsch vertaald, Leiden, P.H. Trap, 1792.
3S Amsterdam, Wed. D. Klippink, 1776. Zie over dit blad

A.J. Hanou, 'Beelden van de vrijmetselarij 4· Tempel of

Tafel? De Vrye Koks van De Kosmopoliet (1776)', in: Thoth 43 (1992) en over Hoffham: O. Hoffham, Proeve eener theo-

rie der Nederduicsche poëzy, ed. F. Bulhof, 1999 (www.dbnLnl).
36 De kosmopoliet,

10.

37 'De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers', 319-324.
38 Au bureau des arts et d'industrie (Warmoesstraat No.2).

39 'Lettres d'un Hollandais à sons amis de Paris, sur la Littérature hollandoise'. Eerste aflevering Le conservateur Nrs

5 & 6 (15 & 31 maart 1807) 431, Il nr. 1 & 21807 april mei juni. De auteur bespreekt Nomsz, Helmers, Laots, Barbaz
en Tollens, 'les unes plus brillantes que les autres'. Bilderdijk vindt hij 'd'ordinaire plutot imitateur que poète proprement dit'. De heren Le Franc van Berkhey, Feith en Kinker zijn ook 'veritables hommes de génie', maar die blinken niet uit in het dichten. 'Mr. Kinker surtout a beaucoup de génie, et cependant c'est un auteur bien bizarre; il
abuse fréquemment de son talent: ses pièces de théatre, la plupart allégoriques, sont absurdes et embrouillés, écrites en style obscurement spiritueL'
40 Bij al dit idealisme worden overigens de zaken zeker niet vergeten: het Kunst- und Industriecomptoir weet via

aankondigingen, prospectussen en advertenties in haar tijdschriften haar eigen publicaties goede bekendheid te
geven. Een deel van de auteurs die in de tijdschriften publiceren komen ook uit het fonds van Brockhaus, Le
Mercier en Cramer bijvoorbeeld.
41 Geciteerd uit een Duitstalige aankondiging van een nieuw te verschijnen blad; 'Ankundigung des Europäischen

Beobachters', afgedrukt in Le conservateur III nrs 3 & 4,18°7.
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Een volgroeide oranjeboom, de vrijheidshoed, de leeuw van de eendrachr en een op zeevaart steunende
welvaart: de Nedetlandse matrone draagt haar kroon met ere. Uit: La Ripublique Bel8ique, 'A Rome' 1790
(Cenmle Bibliotheek, Universiteit Gene).

NEDERLAND GIDSLAND?
Het Noorden in de legitimering van de Brabantse Revolutie

GEERT VAN DEN BOSSCHE

Het is bijna onvoorstelbaar hoe mensen na hun dood veranderen. Zo werd Willem
de Zwijger steeds spraakzamer. Op de Elyseese velden babbelde hij nogal wat afmet
Alexander Farnese en Maria Theresia. Ze hadden natuurlijk ook veel tijd. En dankzij een anonieme, maar uiteraard zeer betrouwbare rapporteur-pamflettist weten
we dat de eigentijdse gebeurtenissen in de Zuidelijke Nederlanden er hét gespreksonderwerp van 1790 waren. JozefII wordt kortzichtigheid en geldzucht verwetenwaardoor hij wel zeker deze schitterende parel aan zijn kroon zou verliezen. Zijn
eigen moeder vergelijkt hem met een vampier, die bovendien zo dom en overhaast
te werk gaat dat zijn slachtoffers zijn intenties hebben geraden. In elk geval had
Jozefzich niet anders moeten gedragen indien hij er bewust naar had gestreefd om
de (Zuidelijke) Nederlanden kwijt te spelen. Maar ook Willem krijgt een veeg uit de
pan: theel Europa is op de hoogte van de assistentie die de Verenigde Provinciën
hebben verstrekt aan die rebellen'. En zijn repliek laat weinig aan de verbeelding
over: thet is juist dat mijn natie met de meest levendige belangstelling naar de
onderneming van zijn oude compatriotten heeft gekeken. Zo een eerbaar en glorieus begin maakt deze volkeren waardig om met haar de onafhankelijkheid en de
vrij heid te delen'.
Het was niet verwonderlijk dat de gebeurtenissen in de Zuidelijke Nederlanden
op de Elyseese Velden tot zulke verhitte discussies leidden. De gesprekspartners
kenden uit eigen ervaring het probleem van tempire' maar al te goed: hoe de autoriteit van een personele unie niet altijd het hoofd kan bieden aan de diverse problemen die opduiken in een lappendeken van territoria en bevoegdheden en hoe de
veronachtzaming van ofactieve ingreep op constitutionele en andere tradities steevast tot verzet leidde. Dat de toestand op het einde van de achttiende eeuw anders
was dan in hun eigen respectieve tijdskaders was ook duidelijk: het concept tstaat'
werd steeds meer de Europese politieke praktijk, voor JozefII in het bijzonder in het
Pruisen van zijn aartsrivaal, Frederik de Grote. En dus ontwikkelde hij voor de
1
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Habsburgse monarchie een verlichte hervormingspolitiek die, in tegenstelling tot
de meer bescheiden ambities van Maria Theresia, ook de Nederlanden viseerde.
Alsofhij aanvoelde dat het snel moest gaan (Jozef regeerde maar tien jaar], verloor
hij geen tijd aan gelijk welke overlegprocedure maar pleegde hij van bovenaf een
revolutie op het hele politieke, juridische en administratieve stelstel van de Nederlanden. Hijzelf verwachtte geen tegenstand, trok voor belangrijker geachte strategische onderhandelingen naar het verre Rusland en concentreerde zijn troepen
tegen de Turken. In België echter ontwikkelden zich vanaf 1787 patriottische verzetsgroepen die intern de publieke opinie mobiliseerden en extern, bij de Europese
mogendheden, steun zochten tegen Jozefdie inderdaad het Europese machtsevenwicht hoopte te verstoren. 2
De Zwijger, Farnese en Maria Theresia kwamen er niet uit wat de beste oplossing voor dit conflict zou zijn, de tijdgenoten, temidden van alle verwarde berichtgeving hieromtrent, evenmin. En zo kwam het dat, een paar maanden na de val van
de Bastille in Frankrijk, Europa stomverbaasd toekeek hoe een patriottisch leger
vanuit Breda, nota bene de voorouderlijke stad van de Zwijger, haast zonder slag of
stoot België bevrijdde van de Oostenrijkse troepen.
Dit ging gepaard met publieke steunbetuigingen, onder meer door het opspelden van de cocarde, vaak in vrolijk oranje kleuren. Steunde de Nederlandse
Republiek deze revolutie dan, was dit doorheen het land gekend geraakt, met grote
Belgische dankbaarheid tot gevolg en de hoop dat alles weer goed zou komen tussen Noord en Zuid?
Honderdvijfenzeventigjaar na de definitieve 'afscheiding' van 1830 zou dit een
mooie kanttekening zijn bij het officiële leedvermaak dat zich opsmukte door, aan
wie een Belgische identiteitskaart kon voorleggen, gratis toegang te verlenen tot de
tentoonstelling in 's-Hertogenbosch (oorspronkelijk de 'vierde' hoofdstad van Brabant] Broedertwist: Bel8ië en Nederland en de erfenis van 1830. Helaas liep de geschiedenis niet zo.
Nog geen halfjaar na de 'bevrijding' van 1789 overwogen de dekens van de drie
'overgebleven' hoofdsteden van Brabant, Brussel, Antwerpen en Leuven, maatregelen om de Noord-Nederlandse bannelingen uit het Zuiden te verdrijven. De ontwerptekst had het over'alle de zulken, welken door het voorgaande Ministerie regt
van inwoning gekreegen hebben, sonder behoorlyk bewys te hebben kunnen aanbrengen, van hun goed gedrag in de Steeden of plaatsen, van waar zy herwaerts
gekomen zijn') Was dit een goedkope wraakactie tegen de patriotten die goed
waren ontvangen door JozefII? Een historische illustratie van een 'zero toleranee'
beleid? ofeen illustratie van het onverdraagzame nationale karakter? En wat kon
dienen als een bewijs van 'goed gedrag' (een Vlaming voegt daar automatisch 'en
zeden' aan toe]?
Het opspelden van een cocarde zeker niet. In een bijtijden hilarisch relaas over
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de toen heersende tBelgicomanie' verhaalt een bezoeker van de maan4 dat hij drie
keer ternauwernood aan ophanging is ontsnapt, eerst omdat hij geen cocarde
droeg, dan omdat hij er een had opgespeld met de Franse kleuren en tenslotte,
omdat de Belgische kleuren ook al niet bevielen.5 Ongetwijfeld was de drager van
een oranje cocarde hetzelfde overkomen. Het verhaal illustreert vooral de veruiterlijking van een politieke toestand, de zoektocht naar vestimentaire zeden die op
bevredigende wijze de onzekere status en betekenis van de gebeurtenissen in het
Zuiden zouden toelichten.

Europa en de Brabantse Revolutie
Hoe het zat met die gebeurtenissen - en hun status, wist Europa ook niet. De Franse
minister van Buitenlandse Zaken vroeg de Franse ambassadeur in Wenen nogal
wanhopig om informatie. Hij ging er zonder meer van uit dat Pruisen en Engeland
de revolutie hadden geïnitieerd, ze ook verder zouden steunen en dat de Nederlanden dus verloren waren voor de Habsburgers. 6 Inderdaad stelde de Pruisische
diplomaat Hertzberg voor om België zo snel mogelijk als een onafhankelijke staat
te erkennen'en nous servant des mêmes motifs que la cour de France employa lors
de la révolution américaine en disant que nous ne pouvions pas nous dispenser de
reconnaÎtre un nouvel Etat qui s'était rendu indépendant par son fait') Al in november 1789 schreefFrederik-Willem aan de prinses van Oranje dat de erkenning
en de garantie van de Belgische onafhankelijkheid zouden te danken zijn taan de
Republiek, Engeland en mezelf, wat in overeenstemming was met 'onze werkelijke
belangen'. De prinses zelfkeek in haar glazen bol, zag een Belgische vorst met de
trekken van haar tweede zoon en zag dat het goed was. 8
Maar het was niet goed. En pensionaris Van de Spiegel deed er alles aan om de
beoogde personele unie niet tot stand te brengen. Tijdens de geheime onderhandelingen met Henri Vander Noot, de leider van de Belgische conservatieve patriotten,
maakte hij formeel bezwaar omwille van het godsdienstige verschil. Maar dat was,
zoals wel vaker, een dekmantel voor de commerciële belangen van de Republiek, die
ongetwijfeld zwaar zouden lijden onder de onvermijdelijke heropening van de
Schelde.9
Kortom, België leek wel het speelding van de omringende landen die naar eigen
goeddunken en vooral volgens eigen inzichten en belangen zouden bepalen hoe het
nu verder moest. Maar misschien vooral: de Brabantse Revolutie werd door de tijdgenoten meteen in een internationale context geplaatst. Deze context wordt met R.R.
Palmer 'the age ofthe democratie revolution' genoemd en Jonathan Israel (h)erkende
die als ta process in which the Dutch Patriot Movement was the first major European
manifestation and the French Revolution the most dramatic'. Tussen die twee 'mani-
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festaties' zit de Brabantse Revolutie geprangd. Ze maakte 'integraal deel' uit van de
democratische revolutionaire gol~ maar was tegelijk wel het 'enige segment waar het
verlichte absolutisme direct in botsing kwam met de roep naar democratische participatie, geïnspireerd door de Amerikaanse en Nederlands patriotse voorbeelden'.l0 De
Amerikaanse en Franse aspecten van het Brabantse verhaal zijn natuurlijk ook interessant; hier wil ik het hebben over de Nederlandse component, ook al omdat het
concept 'gidsland' meer dan twee eeuwen later nog steeds deining veroorzaakt in de
verhoudingen tussen België en Nederland.

Le8itimerin8 door middel van historische ar8umenten
Het is evident dat de vloed aan pamfletten die België in de woelige late jaren 1780
overspoelde, ruim aandacht besteedde aan historische precedenten. Dat het (Revolutionaire) heden en de toekomst werden geïnterpreteerd volgens een historisch referentiekader, was voor de tijdgenoten vanzelfsprekend. Een zeldzame keer werd dit
kader geëxpliciteerd, zoals in de imaginaire dialoog waarin Diogenes en Plato, alweer
op de Elyseese velden, proberen te begrijpen wat er in België aan de hand is: 'Je réfléchissais il y a quelques jours à toutes les révolutions qui ont bouleversé tant d'Etats,
je cherchais à combiner Ie passé avec Ie présent & celui-ci avec l'avenir.'n
Het zal niemand verbazen dat de Belgen zelfeen beroep deden op het klassieke
beeld en de bijhorende retoriek van de 'Leo Belgieus'. Maar ze moesten ook uitleggen hoe het dan zat met die leeuw, die toch in een reeks andere historische contexten was opgeroepen en zo mee het verleden vormgaf. Hij trok als het ware de
Revolutionaire Brabanders mee in een historische optocht waar, zo niet bij alle, dan
toch bij een aantal cruciale uitbeeldingen moest worden stil gestaan om te zoeken
naar de eigentijdse betekenis van dat verleden. Wat betekende Nederland voor deze
Belgen? Konden ofwilden zij iets leren uit de lotgevallen van de Republiek? Was het
'exemplum' aanbevelenswaardig ofnet een voorbeeld van hoe het niet moest?
Wel, zoals steeds, dat valt te bezien. En kijken gebeurt steeds vanuit een welbepaalde - politieke - positie en een specifiek tijdsfragment.

Het passieve verzet van 1787, ofhet ne8atieve exemplum
van het Noorden
In mei 1787 beëindigde Marie-Christine de zogenoemde 'Kleine Brabantse Revolutie' met het intrekken van alle 'verlicht absolutistische' plannen waarmee JozefII
de Oostenrijkse Nederlanden politiek en juridisch wilde hervormen. Hijzelf was
onbereikbaar in Rusland; zijn zus verbleefin Brussel en vormde daar met haar man
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Albert een gouverneur-generaalskoppel dat zich verzekerd dacht van Jozefs steun
voor deze wanhopige toegevingen - om het land voor hem te redden. Dat bleek een
misvatting: Jozef was woedend en reduceerde het paar tot een loutere bloempotfunctie, om dan nog eigengereider zijn hervormingen door te drukken - en het land
uiteindelijk te verliezen.
De meningen over Jozefwaren verdeeld. Hij kreeg de rol van absolute slechterik
toegespeeld in de 'tragedie' die de graaf de Limminghe op 23 april 1787 voorstelde
aan de Staten van Brabant. De conclusie dat Jozefs 'vernieuwingen & funeste projecten systematisch het hele morele & politieke bestaan van de Natie vernietigen', verduidelijkte de Limminghe met het beeld van 'de Belgische Leeuw, ooit zo majestueus & gevreesd', nu 'overdekt met oneer & modder'. En dus smeet de Limminghe zelf
met modder: Jozefs regering was erger dan die van Filips 11. Het zestiende-eeuwse
regime werd zo opgepoetst tot de goede oude tijd en de Opstand was een pijnlijke
vergissing waarover 'aujourd'hui nous reconnaissons l'énormité de nos torts'.12
Niet velen deelden deze conclusie in 1787. Het zestiende-eeuwse precedent
behoorde wel tot de vaste termen waarmee 'de tegenwoordige toestanden' werden
besproken, maar in het algemeen kwam Jozefer goed van af>3 Volgens de al vermelde Diogenes bijvoorbeeld, toch niet meteen de meest verzoenende optimist, is hij
géén 'andere Filips II', maar 'een beschermer van de natie', een 'vredelievende soeverein' die wordt misleid door 'een bende vleiers en ambitieuze hovelingen'.14 Ook
Charles d'Outrepont, die later de meest radicale democraat van de Brabantse
Revolutie zou worden, vergeleek Jozefin 1787 in positieve zin met Filips, 'de Nero
van Spanje', en achtte de 'verlichte' vorst het slachtoffer van 'slechte dienaren'.15
Waartoe diende dan de vergelijking? Om zichzelfte troosten en moed in te spreken: het zou allemaal zo een vaart niet lopen. Maar ook als waarschuwing, want
Jozefs optreden gafwel degelijk aanleiding tot bezorgdheid. En dus boden de talrijke patriottische pamfletten een interpretatiecontext waarbij in het bijzonder de
oude constitutie werd geëxpliciteerd. Die dominante politieke cultuur, met een
strak historisch en juridisch contractueel discours, was gelijk voor het Noorden en
het Zuiden. Daarom kon de vergelijking met de Opstand de legitimiteit van het
Belgische verzet bevestigen: het wettelijk kader bleefgerespecteerd met de patriottische petities ofde weigering om subsidies goed te keuren. En Jozefkrijgt voorlopig het voordeel van de twijfeL Wanneer plato Diogenes vraagt hoever dat voordeel
gaat, namelijk wat er moet gebeuren indien alle wettige middelen zijn uitgeput en
Jozef nog steeds zijn fouten niet heeft hersteld, aarzelt Diogenes: 'Alors ... Alors ...
Mais cette derniere question n'est pas plus du ressort d'un Philosophe cynique.\6
Men wil zich in 1787 nog niet uitspreken. Zelfs in een imaginaire dialoog weigert men te exploreren wat voorbij de wettige middelen van verzet ligt. En deze
terughoudendheid gaat heel ver, zoals blijkt uit de Lofrede aan de 8 raafvan E8mont
die werd 'opgedragen aan de Staten van Brabant ter gelegenheid van de Glorieuze
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Dag van 30 mei 1787'. Zeker in vergelijking met het regime van Jozef waren Filips
en in het bijzonder de hertog van Alva goed fout. Maar de vaderlandse held Egmont
heeft zich vooral onderscheiden door de aard van zij n verzet: hij heeft al het mogelijke gedaan behalve, zelfs in uiterste nood, toen zijn eigen leven ervan afhing, de
wapens opgenomen. 17 Daarom werd Egmont uitgeroepen tot 'exemplum ad imitatio' in 1787: beter een dode patriot dan een levende rebel.
Dit klopt als conclusie van de Kleine Brabantse Revolutie. Dat de gouverneursgeneraal op 30 mei 1787 hadden toegeven uit vrees voor een burgeroorlog, werd stilletjes verzwegen. Want de patriotten hadden hun slag thuis gehaald. De oude constitutie, een systeem van beperkte soevereiniteit, had Jozef op zijn verantwoordelijkheden gewezen en hem zonder geweld beperkingen opgelegd. 18 Er zou geen
anarchie volgen, niet vanwege de daadkracht van de vorst noch vanwege een moeilijk controleerbare revolte: de oude orde was hersteld.
Alleen moest dat nog worden uitgelegd aan Jozef Op zijn verzoek -lees: beveltrok een Statelijke deputatie naar Wenen (met onder meer de emotionele de Limminghe). Ook het brede publiek kreeg een en ander omtrent die 'parade' uitgelegd,
onder meer in een komisch toneelstuk dat bovendien het voordeel van de directheid had. Zo werd Jozef de volgende constitutionele conclusie in de mond gelegd:
'Si je manque à ce que je viens de promettre, je me reconnois dès-Iors déchu de tous
droits sur cette partie de mes sujets, qui pourra disposer d'elle-même.' En het
'Belgische' antwoord is even duidelijk: 'Sire, nous pouvons donc, sans être rebelles,
choisir un autre Maître; mais l' attachement pour votre Maison nous porte à vous
préférer encore: accordez-nous des Droits, que nous vous rendons Ie pouvoir d'accorder, & conservez-vous nos Provinces.\9
'Exemplarische' legitimering was niet alleen gebruikelijk, ze was ook nuttig
omdat het historische argument op meerdere manieren kon worden ingezet: het
verleden laat zich plooien naar eigentijdse politieke idealen. Het mooiste voorbeeld
van deze tijds- en plaatsgebondenheid vinden we bij H.J. Vander Hoop, advocaat,
vurig verdediger van de Staten en één van de weinige identificeerbare auteurs van
een te reconstrueren sequentie pamfletten. Ook Vander Hoop identificeerde in 1787
de restauratie van de oude orde en dus de gehoorzaamheid als het uiteindelijke doel
van het patriottische verzet. Zijn Constitutionele catechismus hoopte via het traditionele vraag-en-antwoord-patroon een aantal elementaire politieke beginselen over
te brengen aan de bevolking. Het hielp uiteraard dat deze Catechismus in de zomer
van 1787 wijd werd verspreid, ook op het platteland, en van op de kansel werd voorgelezen en toegelicht. Opvallend is wel dat de combinatie van onverzettelijk constitutionalisme en een verzoenende toon tegenover Jozef zel~ leidt tot een meer expliciete conclusie ten aanzien van de Opstand. Dat het patriottische verzet toen en 'nu'
legitiem is, mag duidelijk zijn. Maar volgens Vander Hoop mag ook dat verzet niet
echt actief worden: 'de natie keert terug naar haar oude inertie ofherneemt haar
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oude gewoontes' - en zo is het blijkbaar goed. De Verenigde Provinciën daarentegen
zijn niet teruggekeerd naar de constitutionele gehoorzaamheid onder Filips en
werden dus onafhankelijk. Het was niet zo bedoeld, maar het was de enige overgebleven optie: 'Elles n'établirent une République que par désespoir, & parceque personne ne voulut etre leur maÎtre.'20
De les is duidelijk: verzet is in orde, voor zolang de omstandigheden het verantwoorden en zolang het met mate gebeurt. Het is een verzetje als het ware, een
onderbreking die bedoeld is om daarna weer op de oude voet verder te kunnen
gaan. Het Noorden is te ver gegaan en geldt in 1787 dus als een negatiefvoorbeeld
voor het Zuiden. ofhet zestiende-eeuwse Zuiden dan geen fouten heeft gemaakt,
door zich opnieuw te onderwerpen aan het Spaanse gezag zonder constitutioneel
herstel, blijft onvermeld.
Maar er kwam ook geen constitutioneel herstel twee eeuwen later. Jozef aanvaardde, zoals gezegd, de toegevingen van de gouverneurs-generaal niet; hij stuurde andere vertegenwoordigers naar Brussel, dreefde militaire bevoegdheden op en
vaardigde nieuwe edicten uit - met alle gevolgen van dien. Al in augustus 1787
schreefVander Hoop een nieuw pamflet waarin hij onder meer de mogelijkheid
opperde van een hereniging van Noord en Zuid. Hij stelde dit zelfs positief voor,
vanwege de nauwe affiniteit van 'de zeden, het karakter & de anciënniteit'. Maar
eigenlijk is het vooral een retorisch trucje: hij schoof een scherp alternatief naar
voren tegenover de feitelijk gewenste uitkomst, namelijk de terugkeer naar de constitutionele orde, met Jozef als legitieme vorst. En zoals tevoren lag de nadruk op
'de zaak van de Belgen zonder schaduw van revolte ofongehoorzaamheid'.21
Dit voortdurende beklemtonen van de wederzijdse constitutionele verplichtingen had zo zijn gevolgen. Want 'de natie' had niet zomaar te willen dat ze kon 'terugkeren naar haar oude inertie', daarvoor had ze de medewerking van de vorst nodig. En
diens activiteiten dwongen ook haar tot actie. Het ultieme doel bleef wel hetzelfde,
namelijk het herstel van de oude orde, maar Jozef toonde zich onverzettelijk. Zijn
hervormingsdrift liet weinig heel van de oude orde. Uiteindelijk bleef maar één
middel meer over om haar te herstellen: hem uit de politieke gemeenschap zetten.

Het actieve verzet van 1789, naar Nederlands model
In tegenstelling tot wat men kan verwachten, had 'Ie Qgatorze Juillet' zo goed als
geen invloed op de Belgische gebeurtenissen. De kranten rapporteerden er natuurlijk wel over, wat wellicht leidde tot levendige discussies in cafés en koffiehuizen.
Maar de centrale Franse staat had weinig gemeen met de personele Habsburgse
unie en de Belgische patriotten hadden voldoende aan de gekende historisch-juridische logica om de overgang van passiefnaar actiefverzet te legitimeren.
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Bij de militaire inval vanuit Breda werd op 24 oktober 1789 het Manifest van het
Brabantse volk gepubliceerd dat de uitsluiting van Jozef uit de Belgische politieke
gemeenschap proclameerde op basis van het recht van 'de Natie [...] om van haar
kant aan het Inaugurale Pact te verzaken & terug te keren naar de uitoefening van
haar primitieve & onvervreemdbare Rechten'. Auteur van het Manifest was Henri
Vander Noot, die sinds zijn eerste publieke optreden in 1787 als advocaat van de
derde stand van Brabant, was opgeklommen tot de onbetwiste leider van het patriottische verzet. Vander Noot legde niet alleen de nadruk op de juridische rechtmatigheid van de natie: 'De geschiedenis toont verschillende voorbeelden van de uitoefening & het genot van dat recht, inherent aan toute Nation policée.' Hij verwees
daarbij nadrukkelijk naar Filips II, 'qui a donné la naissance à une des plus florissantes Républiques de 1'Europe. Cependant Philippe 11. ne s'étoit pas émancipé
aussi loin, à beaucoup près, à violer les loix fondamentales, & à tyranniser Ie Peuple,
lorsqu'il a été déclaré déchu de la Souveraineté'. De conclusie was dan ook duidelijk:
'Pour toutes ces raisons, vu la persévérance immuable de 1'Empereur à
tyranniser Ie Peuple Belgique, & à Ie réduire dans resclavage, contradictoirement au Pacte Inaugural, & à ses propres engagements, vu notre obligation, de défendre & maintenir notre Liberté, notre Religion, nos Droits,
nos Privileges, nos Usages & Franchises, pour les transmettre intacts à
notre posterité; comme il [sic] nous ont été transmis par nos devanciers,
nous naus trouvons dans la dure nécessité de nous soustraire à la tyrannie
& à la Domination dudit Empereur & Souverain.'22
Deze tekst klinkt bekend. Het Manifest is niet alleen naar de geest maar ook letterlijk gebaseerd op de Acte van verlaetinshe van 1581. Met andere woorden: het Noorden is het lichtende voorbeeld geworden voor patriottische legitimiteit en constitutionele standvastigheid. OE het Zuiden heeft de 'wanhoop' van het Noorden
geïnternaliseerd. En zoals in de zestiende eeuw wordt het schipperen tussen het
behoud van de oude orde en het tot stand brengen van een nieuwe.
In de meer terughoudende omstandigheden van 1787 erkenden de Belgische
pamflettisten dat de overgang van weerstandsrecht naar de oprichting van een
republiek in de zestiende eeuw niet goed was verlopen. In de geradicaliseerde context van 1789-90 ziet minstens één auteur het veel positiever in: dat waren 'tijden
van duisternis & onwetendheid [waarin] de geesten niet rijp waren voor zulk een
prachtige verwezenlijking', schrijft de auteur van La République Belsique. Explicieter: het zijn de Belgen die 'essentiële fouten' hebben gemaakt door zich opnieuw te onderwerpen aan Filips II, 'ce démon vomi par Ie tenare pour épouvanter
la terre par des forfaits inconnus jusqu'à lui'. De oorzaak was 'ofwel een onvergeeflijke onvoorzichtigheid, ofwel een lotsbestemming die zich evengoed aan naties als
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aan individuen hecht'. Wat er ook van zij, 'maintenant [dans un siècle éclairé] ils y
sont tous préparés'. Want Jozefis nog erger dan Filips: 'Le sort en est jetté. L'esprit
de la nation est aliéné pour jamais [...] Sa cause est juste, ou celle d'aucun peuple
réclamant les droits qu'il tient de la nature & des conventions les plus sacrées, ne Ie
fut jamais. Joseph 11 est déchu de sa souveraineté sur les Pays-Bas.'2 3
Ziedaar de gelukkige conclusie: de Brabantse Revolutie is de voltooiing van de
Opstand, en de staatkundige hereniging moet er de bekroning van zijn. Dit levert
in de eerste plaats een elegante oplossing voor de Brabantse patriotten die zonder
enig probleem de Orangistische constitutionele orde zullen (h)erkennen. Ook
Europa is hierbij gebaat: in de plaats van een onsuccesvolle buffer en/ofeen voortdurende twistappel, komt er een sterke politieke en commerciële staat die door niemand zomaar onder de voet kan worden gelopen. Begrijp ook: zonder het Zuiden
vergaat het het Noorden, als kleine staat, niet goed. In feite echoot deze auteur
Vander Hoops negatieve interpretatie: '[les] sept provinces, qui, nées pour ainsi dire
au sein des orages, semblent avoir été déstinées à essuier toutes les tempêtes de la
politique, & à passer par toutes les vicissitudes de la fortune'. Maar, dankzij de
'gelukkige conformiteit van taal, zeden, gewoonten, wetten, industrie & handel'
ziet de gezamenlijke toekomst van alle betrokkenen er stralend uit. 24 Het is uit het
tweede deel van deze République Bel8ique (in het derde deel begrijpt de gedesillusioneerde auteur dat de hereniging er niet zal komen) dat de prenten bij deze bijdrage
komen: de zelfzekere, herenigde Zeventien Provinciën die hun commerciële welvaart etaleren en een idyllisch tafereel waarin de Nederlandse matrone als vanzelfsprekend haar Belgisch zusje aan de boezem drukt.
Maar, zoals al gezegd, de Nederlandse Republiek koesterde nauwelijks zusterlij ke gevoelens en voelde er weinig voor om haar commerciële welvaart te delen.
Henri Vander Noot had vanaf 1788 de geheime diplomatieke onderhandelingen
met het Noorden geleid, waarbij hij zich naar verluidt te buiten ging aan lange uiteenzettingen over 'de Spaanse Revolutie van deze Republiek'.2 5 Maar zijn diplomatieke manoeuvres, die tot doel hadden het monarchale element in de constitutie te
behouden, mislukten. En dus riepen de Belgische Staten-Generaal, onder Vander
Noots leiding, op 11 januari 1790 dan maar de Republiek van de 'Verenigde
Nederlandse Staten' (les Etats Unis Bel8iques) uit. 26 De naam en de oprichting van een
'Soeverein Congres' verwijzen natuurlijk naar de Amerikaanse Artides ofconfederation van 1776.27 Maar omdat die op hun beurt een verbeterde versie van de Unie van
Utrecht (1579) waren/8 kwam België toch weer op het gidsland Nederland uit.
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Met een innige omhelzing beloom Nederland het Belgische zusje VOOt het vemappen van de Oostemijkse
dubbeladelaat; de leeuw van de hereniging houdt oplettend de wacht. Uit: la République Bel8ique. 'A Rome'
1790 (Cemrale Bibliotheek. Universiteit Gent).

Interne oneniBheid over hetBidsland
Eind goed, al goed? Toch niet. Want het Nederlandse 'exemplum' inspireerde ook
dissidente stemmen. Beginjanuari 1790, nog voor de onafhankelijkheidsverklaring,
vroeg Charles d'Outrepont zich at Q.u'allons-nous devenir?29 Zijn voorstellen leidden
tot een scherp debat waardoor de patriottische eenheid publiekelijk uiteenviel in
een conservatieve (Statistische) en een democratische (Vonckistische) partij. Die
laatste, waartoe d'Outrepont behoorde, was niet betrokken geweest bij de Nederlandse onderhandelingen. Ze kon dan ook niet bewijzen dat 'de Staten de aanstelling van een Stadhouder ofprins planden'.3° Dat speelde nochtans een rol in het bepalen ofde nieuwe Belgische Republiek al dan niet legitiem was. En zo kreeg Nederland alweer een andere functie in de Belgische propaganda.
Volgens de democraat Thomas Van den Eynde was de Opstand 'hier geensints
toepasselyk' omwille van wat Vander Hoop in 1787 onvermeld had gelaten, namelijk dat het verzet in België er niet eens was in geslaagd 'om den wettigen Souvereyn
tot reden en syn zelven te brengen'. En de Nederlandse Republiek illustreerde in de
historische realiteit het gelijk van het Vonckistische radicalisme ten aanzien van de
oude orde: 'Waerom is het dat de Hollanders, van den beginne dat sy sig vry hebben
gevochten, tot den dag van heden by nae noyt sonder Inlandsche Oorlogen often
moeyelykheden zyn geweest? Alleenelyk om dat sy in het oprechten van hunne
Republiek, al te wynig zyn afgeweken van hunne oude constitutie.'3 1
De democraten hadden tijdens de Revolutie, net als de Statisten, voor 'de oude
orde' gestreden. Maar ze beschouwden de oude constitutie niet als een absoluut
goed. Het zou eenvoudigweg 'zowel onvoorzichtig als onnozel zijn geweest meer of
beter te verwachten' in een context die werd bepaald door 'altijd naar absolute
macht strevende' prinsen. Bovendien had het regime van ]ozefbewezen dat de oude
constitutie 'de onschendbaarheid van alle mensenrechten' niet kon garanderen. En
tenslotte was die constitutie niet ontworpen voor een republikeins systeem. Het
democratische oordeel was dan ook vernietigend: zonder prins was de Belgische
Republiek geen restauratie, maar een fundamentele hervorming van de oude
orde.3 2 O~ kleurrijker: het behoud van de constitutie in de Republiek was als 'het
kleden [van] een reus met de kleren van een dwerg'. d'Outrepont verwoordde ook
het politieke radicalisme: 'We zijn nu zonder constitutie [...] de situatie van de
Belgen zou hetzelfde zijn indien ze, op dit eigenste ogenblik, uit de handen van de
schepper zouden verschijnen.'33 En J.B.C. Verlooy juichte met het einde van het
monarchaal systeem 'de geboorte van een soort van anarchie' toe, waardoor eindelijk 'het ogenblik van onze emancipatie' was aangebroken.34 Ze gingen niet allemaal
even ver, maar het democratische ideaal was een unitaire republiek op basis van
politieke gelijkheid, reële (in de plaats van virtuele) vertegenwoordiging en actieve
volkssoevereiniteit.35
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Daar wilde de partij van de Staten uiteraard niet van weten. En dus moest ze het
democratische argument van de irrelevantie van de oude constitutie weerleggenen de wettelij kheid van de nieuwe Republiek (zonder prins) bewijzen. Vander Hoop
paste zijn interpretatie van het Noordelijke precedent opnieuw aan. Hij herhaalde
zijn verdediging van het constitutionele verzet tegen Jozefen voegde er de apologie
van het militaire verzet en de Statistische interpretatie van zijn gevolgen aan toe:
'Par les infractions de la personne Souveraine ci-dessus qui participoit en
quelque façon au pouvoir législati~ ce même pouvoir tombe de ses mains
& rentrent dans celles des Etats qui representent Ie Peuple; ou ce même

Peuple tombe dans une anarchie, il n'y a point de milieu. C'est ce que tout
l'Europe reconnut en 1581 à l'égard de la Hollande, dont la Constitution ne
formoit qu'une avec la natre; & c'est la conduite de nos Etats en 1789, lorsque par Ie manifeste Brabançon, ils declarerent, au nom du Peuple, leur
Duc dechû de sa Souveraineté en exprimant leur résolution pour Ie maintien de l'ancienne Constitution. [...] dira-t-on [que Ie Peuple] n'a point
manifesté son intention souveraine, qui reste invariable tant qu'il n'y a point
de contradiction aux buts réels de la Société, qu'il n'a point manifesté, dis-je,
son intention, sur les conséquences nécessairement resultantes de la déposition de ce Duc, qui dans Ie fond n'étoit qu'un accessoire à la vraie
Constitution Belgique? [...] au point même à les rendre habiles à rester en
République sans autre Chefque Ie Corps de la Nation representé [...] Ou
plutat dira-t-on, que Ie Peuple Brabançon s'est battu pour rester un seul
moment dans une anarchie?'3 6
Het denkpatroon is bekend: de taal van de oude constitutie verscherpt onder de
politieke omstandigheden van een gematigd, gemengde tot een zuiver republikeinse interpretatie van het verleden, die de vorst, sowieso louter een 'accessoire',
uitsluit. Ze kan dus ook in het heden het (oud)republicanisme verzoenen met de
restauratie. De beschuldigingen aan het adres van de hervormer Jozefbleken even
bruikbaar tegen de hervormingsgezinde democraten. En de Statistische vrees voor
daadkrachtige 'anarchie' werd uiteraard versterkt door de berichten uit het
Revolutionaire Frankrijk. Maar het historisch-juridische discours bood alweer een
uitweg richting Nederland. Ofwel was Europa al die tijd fout geweest - ondenkbaar, toch. ofwel waren de Opstand en zijn resultaat legitiem. Als dat laatste het
geval was, en dat moest wel, dan is ook België in orde en heeft het evenzeer recht op
een onafhankelijke republiek op de oude voet.
Abbé de Ghesquière spitste het vraagstuk al in de titel van zijn pamflet toe op
de uitoefening en de betekenis van representatie: Of de te8enwoordi8e Staeten van

Braband aldaer het brabandsch volk verbeelden, ten rynde van het zelve te bestieren op den
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voet als de Staeten van Braband het8edaen hebben in hetjaer 1581, naer datzy philippus den
Il. vervallen verklaert hadden van .ryne rechten op het Hert08dom van Braband? De situatie
van 1581 is simpelweg gelij kaan'de gene van onze dagen': in beide gevallen oefenen
de provinciale Staten 'in hunne hoedaenigheyd van geborene Representanten der
respective Provincien, alle de zelve Acten van Souvereyniteyt, als de gene van onze
dagen oeffenen in de zelve hoedaenigheyd, tot groot genoegen van het publyk, en
met toejuyging van de vereenigde Mogentheden'.37 Dat François Vrancks Korte expositie werd vertaald en opgenomen in de prestigieuze Statistische Recueil, is in deze
interpretatie vanzelfsprekend.3 8 Nederland is meer dan ooit het gidsland; de democratische aantijgingen, aldus abbé de Ghesquière, zijn gewoon flauwekul: 'Hoe?
zoude men van daeg [...] onze oude gebruyken moeten verlaeten, verzaeken aan het
voorbeeld van onze wyze nabueren der zeven vereenigde Provincien [...] onze goede
nabueren, die zig vry verklaerd hebben in 't jaer 1581.' Indien dan toch nog iemand
zou twijfelen, werd de autoriteit bij uitstek ten tonele gevoerd: 'ik weet dat
Montesquieu de Republyke van Holland gesteld heeft onder de eeuwigduerende
Republyken [...] en dat deze Republyke van Holland nog heden de bloeyenste is van
Europa, verre van vergaen te zyn door haere slegte Constitutie')9
Ook de hedendaagse, internationale, toepassing was duidelijk: zoals met het
stichtende voorbeeld Nederland, moest Europa de Belgische Republiek erkennen.
De (conservatieve) wettelijkheid en dus de stabiliteit van de nieuwe Republiek zouden een grote troefzijn in de internationale context van diplomatieke allianties. En
natuurlijk hoopten de Statisten dat de Nederlandse Republiek Europa daarin zou
leiden. De nationale belangen van de buurrepublieken waren immers dezelfde,
namelijk 'het behoud, het unieke behoud van hun respectieve oude constitutie; ze
denken dus gelijk; ze hebben dus een zeer sterke dispositie om een Verdrag van
Alliantie aan te gaan'.40
De Statisten wisten ook wel dat het Verdrag van Münster een poos op zich had
laten wachten, maar de erkenning van de Amerikaanse federatie was toch vrij snel
gebeurd? Eigenaardig genoeg gebruikte ook Pruisen dit argument, waarna GrootBrittannië en Nederland opwierpen dat de erkenning van een onafhankelijk land
'twee duizend plaatsen verwijderd' toch wel verschilde van gebeurtenissen aan de
eigen grenzen. Door België te erkennen zouden ze 'als het ware het theater van de
oorlog in hun eigen haarden installeren'.41 Maar het oorlogstoneel was onvermijdelijk - en de Belgische Republiek kreeg geen tijd.

Irrelevantie door externe omstandisheden
Jozef 11 stierf op 20 februari 1790 en werd opgevolgd door zijn veel gematigdere
broer Leopold. Vooral: de Franse Revolutie veroorzaakte steeds meer deining en
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daarbij zat het Revolutionaire België in de weg. Leopold zelfdeed amper twee weken
na Jozefs overlijden voorstellen aan de Belgen, waarvan Wenen schande sprak vanwege hun verregaande toegeeflij kheid. De Europese mogendheden en Leopold
bereikten een diplomatiek compromis dat België terug binnen de Habsburgse
monarchie sloot, met inbegrip van het herstel van de oude constitutie. Voor de
Statistische machthebbers kwam dat blijkbaar te laat: in hun retoriek over het inherente republikeinse karakter van België was geen plaats meer voor een prins. Toen
eind november 1790 een laatste ultimatum geen antwoord kreeg, vielen de
Oostenrijkse troepen België binnen. Ze stootten niet op verzet; de Statistische leiders
waren roemloos verdwenen.
Dit was het einde van de aandacht voor de Zuidelijke Nederlanden. We kunnen
er rustig van uit gaan dat zowel in het ondermaanse als op de Elyseese velden,
Frankrijk de gesprekken van de dag domineerde. Ook het gebruik van historische
vergelijkingen om eigentijdse politieke acties te legitimeren, verminderde danig als
gevolg van de Revolutionaire pletwals uit Frankrijk.
Maar Henri Vander Noot gafzijn denkbeelden, die toch voor eeuwen de kern
van de Belgische politieke cultuur hadden gevormd, niet zomaar op. Nog eenmaal,
in 1814, liet de inmiddels drieëntachtigjarige 'vader des vaderlands' zijn (verzwakte) stem horen in het debat omtrent - alweer - het lot van België. Op het eerste
gezicht lijkt het vreemd dat hij pleitte voor een terugkeer naar Oostenrijk. Maar
zoals tevoren staat behoud, of meer precies, 'het herstel van de constitutie en het
oude regime' centraal in zijn pleidooi. Ten tijde van de Brabantse Revolutie had
Vander Noot geloofd dat de Statisten op de steun van de Geallieerden zouden kunnen rekenen. Vooral de Nederlandse Republiek fungeerde als historisch en politiek
'exemplum', vanwege haar vergelijkbaar verleden en haar politieke organisatie, die
zich recent nog tegen de patriottenbeweging had versterkt. Maar de Franse
Revolutie had Nederland in die mate 'aangetast' dat de Republiek Vander Noots
conservatieve aspiraties niet langer kon vervullen. De Oostenrijkse monarchie
daarentegen was niet bezet ofgereorganiseerd. Zij was daarom de belichaming van
het ancien réBime, dat ook in België moest worden hersteld.4 2
Vander Noots consequente pleidooi haalde niet veel uit: het Congres van Wenen
(1815) herenigde Noord en Zuid in het Verenigd Koninkrijk van de Nederlanden. En

dat Congres van de Restauratie erkende toch een aantal van de Franse vernieuwingen, in het bijzonder de vervanging van standen- door staatsbelangen. Vander Noot
hield tot op het einde van zijn bewogen leven vast aan de pre-revolutionaire legitimiteit van 'I' ancien ordre des choses dans son entier'.43 Gelukkig maakte hij het niet
meer mee dat hij, op basis van zijn oude hoop op hereniging met Nederland, door
de nationalistische geschiedschrijvers van het onafhankelijke koninkrijk België een
landverrader werd genoemd. 44 Hij was toch altijd begaan gebleven om de glorie van
België te doen herrijzen zoals uit zijn as de feniks?45 Het verschil lag in wat die glo-
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rie precies betekende. En alleen in functie daarvan kon Nederland al dan niet een
gidsland zij n.
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