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Van alle eeuwen Nederlandse literatuurgeschiedenis is de achttiende voor de
historiografie een van de weerbarstigste. De reputatie van de letterkunde van
de Republiek tussen 1700 en 1800 zag zich lange tijd belast met associaties van
verval en achteruitgang na de glorieuze Gouden Eeuw. De eveneens verguisde
Nederlandstalige letterkunde van de Zuidelijke Nederlanden uit deze periode,
naar aard en functie sterk afwijkend van haar noordelijke wederhelft, had in
de geschiedschrijving juist te lijden van de aandacht die het vólgende tijdperk
opeiste. De negentiende eeuw, die mét de Vlaamse ontvoogding literatuur van
Europees niveau voortbracht, trok meer aandacht dan de achttiende, toen de
Nederlandstalige literaire productie zich vooral plaatselijk ontplooide, niet
zelden binnen kerkelijke kaders en vrijwel altijd in de schaduw van het Frans.
In de laatste decennia is dit traditionele beeld gaan verschuiven, althans
voor de Republiek, mede door internationale ontwikkelingen in de literatuuren cultuurwetenschap. Anders dan bij de andere eeuwen zijn tegelijkertijd in
de bestudering van deze periode de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland helaas eerder toegenomen dan geslonken. In het Noorden is de studie
van de achttiende eeuw en de achttiende-eeuwse literatuur vanaf circa 1970 in
hoog tempo uitgegroeid tot een bloeiende, internationaal georiënteerde discipline. De eeuw is daardoor veel zichtbaarder geworden en heeft zijn saaie imago helemaal kunnen afschudden. In het Zuiden is dat niet gebeurd; daar ontbreken voor een adequate bestudering de specifieke instellingen en netwerken
nog vrijwel geheel. In de Vlaamse universitaire curricula is de achttiende-eeuwse
Nederlandstalige literatuur de grote afwezige. De enorme materiaalverzameling die J. Smeyers voor Vlaanderen heeft gepresenteerd in het zesde deel van
de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden (1975) geeft weliswaar blijk
van ongedachte variatie, veelheid en vitaliteit, maar die rijkdom is nog onvoldoende ontsloten in analyses waarop een geschiedschrijver zou kunnen voortbouwen.
De reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, waarvan het hierna volgende boek een onderdeel is, heeft altijd het belangrijke uitgangspunt gehanteerd dat de letterkunde van het gehele taalgebied van begin tot einde als een
eenheid zou worden behandeld, ongeacht de periode en ongeacht de staatkundige grenzen. Noord en Zuid zouden geschetst worden in hun samenhang,
met belichting van significante overeenkomsten én verschillen. Bovendien
zouden de auteurs zich steeds baseren op bestaande studies en voorhanden
deelresultaten; in aanvullend nieuw onderzoek was bij de planning van het
project namelijk niet voorzien. In de tot dusver verschenen delen van de reeks,
en in het nog te verschijnen boek over 1900-1945, zijn die principes met succes
in praktijk gebracht, waarbij overigens het materiaal in de ene periode zich
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makkelijker leende voor gezamenlijke behandeling dan in de andere. Ten aanzien van de achttiende eeuw is het evenwel anders gelopen.
In de voorbereidende fase bleek gaandeweg dat de grote divergentie tussen
Noord en Zuid in kwaliteit en kwantiteit van voorstudies verschillende trajecten noodzakelijk maakte voor de afronding van dit deel van de reeks. In uitvoerig overleg van de schrijvers met de hoofdredactie, de Raad van Advies, de
auteurs van de andere delen en de Nederlandse Taalunie is daarom het besluit
genomen om – niet principieel maar wel pragmatisch – voor de achttiende
eeuw de teksten over Noord en die over Zuid in verschillende banden onder te
brengen. Worm en donder behandelt de literaire cultuur van de achttiendeeeuwse Republiek. Voor dit specifieke deel is A.J. Gelderblom de hoofdredacteur. Het boek over de Zuidelijke Nederlanden, dat door T. Verschaffel wordt
verzorgd, zal later volgen.

‘Vreesachtigheid kan gevaarlyk zijn.’ De angstige jongen durft de bliksem niet onder ogen te zien. Zijn dapperder
metgezel stelt hem gerust.

IJlings verlichtte een bliksemstraal, feller dan ik er nog een gezien had, den
geheelen akeligen omtrek. Sidderend verbeelde ik mij den donder te hooren
spreeken: ‘Trotsche worm, die het stof bewoont! wie zijt gij, dat gij met den
Eeuwigen twist?’
R. Feith, ‘De Hermiet’, in: Dicht- en prozaïsche werken v

Worms have played a more important part in the history of the world than
most persons would at first suppose.
Ch. Darwin, The Formation of Vegetable Mould, through the Action of Worms, with Observations
on their Habits

Achttiende-eeuwse literatoren en wetenschappers zijn gefascineerd door wormen. Die belichamen een
van de meest onaanzienlijke schakels in de keten der wezens en benadrukken zo de indrukwekkende
organisatie van de schepping. Maar ze kunnen ook een bedreiging vormen. Dat blijkt in 1730, wanneer
de paalwormen aan de Nederlandse waterkeringen knagen.

Inleiding: ‘Grootsch was de vertooning!’
Wie verre reizen maakt, leert de schepping kennen in al haar wonderbare verschijningsvormen. Dat ervaart ook Reinhart, een jongeman die naar de Nieuwe
Wereld emigreert om zijn verarmde familie een nieuwe toekomst te kunnen
bieden. Tijdens de lange overtocht naar Guyana raakt hij diep onder de indruk
van de uitgestrektheid en onpeilbare diepte van de oceaan. Staande op het dek
kan hij de gedachte niet van zich afzetten dat hij zweeft boven een bodemloze
afgrond, waarvan de donkere dieptes, de grondeloze kolken en eeuwigdurende
maalstromen ‘den kundigsten zeeman aangrimmen, en met killen schrik doen
terug deinzen, terwijl zij den onervarenen, misleiden zwerver een verslindend
graf worden; en helaas! welligt reeds aan duizende geworden zijn’. Hij is er stil
van:
… zoo deezen oceaan te beschouwen, dit is verstommend; dit geeft een indruk
van de grootheid der schepping die mij doet huiveren, en mij aangenaam ontzet;
die mij tevens de oneindigheid van den Schepper zoo verbrijzelend doet gevoelen
– dat ik mijnen afstand van den wemelenden worm niet meer bemerk, en, geheel
ootmoed, voor Hem kniel, die de zee en haare volheid het aanzijn gaf.

Dan trekt een indrukwekkend natuurverschijnsel zijn aandacht. Hij hoort een
‘in de verte rommelende donder’. Het blijkt de aankondiging van een enorme
windhoos die het schip dreigt te vernietigen. Maar gelukkig razen de imposante natuurkrachten in de verte voorbij zonder schade aan te richten. Reinhart
beseft opnieuw hoezeer de mens slechts een ‘wemelende worm’ is. Niet veel later
zal een vergelijkbare donder de aankondiging vormen van een verschrikkelijke
orkaan, die het schip bijna verbrijzelt:
… op ééns hoor ik een vreezelijken donder ratelen, die van den eenen tot den
anderen pool scheen voordterollen, en de gantsche zee was wederklank. De donderslagen herhaalden en verdubbelden zig, en vliegende blikzemstraalen schooten
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onafgebroken door den hemel, en verlichtten de graauwe zee met een akeligen
flikkerglans, die angstiger was dan de donkerheid welke zij achterlieten […].
De storm bleef woeden, de golven donderen, en deeze rijzende waterbergen
wederkaatsten onophoudelijk de straalende bliksems, die de zwarte donkerheid
des akeligen nachts tot ontzettende schemering maakten.
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Een ander schip, dat de reizigers eerder tegenkwamen, overleeft het natuurgeweld niet. Reinhart ziet het wrak voorbijdrijven en bedenkt dat wij allen afhankelijk zijn van Gods genade op de zee van het leven.
Worm en donder. Voor de hedendaagse lezer klinkt de titel van dit boek misschien als een verwensing. Dat geeft echter meteen de afstand tussen onze eeuw
en de achttiende eeuw aan. Voor Reinhart en zijn tijdgenoten horen worm en
donder bij elkaar. Gefascineerd door de ontdekkingen van de nieuwe natuurwetenschappen beziet ook de letterkundige in de achttiende eeuw de natuurverschijnselen met hernieuwde aandacht. Het ‘Boek der natuur’ leert hem dat
de mens zich soms koning van het universum kan wanen, maar dat hij in Gods
hand nietig is als een worm. Dat ervaart hij bovenal wanneer hij wordt geconfronteerd met indrukwekkende natuurverschijnselen. De gedachte aan het onweer, een meer alledaags verschijnsel dan waterhozen of wervelstormen, vergezelt de achttiende-eeuwse mens gedurig op zijn reis door het leven en boezemt
hem groot ontzag in. Een bliksemflits kan een eeuwenoude eik vellen. Of een
mens doden.
Juist die goddelijke macht kan ook aanleiding tot geloofstwijfel zijn. In 1755
vindt in de Portugese hoofdstad Lissabon een aardbeving plaats, gevolgd door
een tsunami en allesverwoestende branden. De ramp eist tienduizenden doden.
De Franse filosoof Voltaire schrijft naar aanleiding hiervan een felle godsdienstkritiek: wat is dat voor een God, die zo veel mensenlevens vernietigt? In Nederland leeft dan al veel langer het schrikbeeld van hele horden ‘ongodisten’ als
Voltaire, die eropuit zijn twijfel aan de geloofswaarheden te zaaien. Maar zulke
twijfelaars vormen hier toch maar een kleine, zij het welbespraakte minderheid.
De meeste mensen denken zoals Reinhart.

Het woelen en wurmen van de achttiende-eeuwse letterkunde
De geciteerde fragmenten zijn op verschillende manieren exemplarisch voor de
achttiende-eeuwse letterkunde. Allereerst komen ze uit een roman: Reinhart,
of natuur en godsdienst (1791-1792). De roman beleeft in de achttiende eeuw een
gestage opkomst als kunstvorm én als commercieel product. In de loop van de
eeuw maakt verguizing plaats voor waardering. Aan het einde ervan bekleedt de
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roman een belangrijke plaats in een letterkundig landschap dat tegen die tijd
grondig is veranderd.
In de tweede plaats is deze roman geschreven door een vrouw: Elisabeth
Maria Post (1755-1812). De achttiende eeuw is de eeuw waarin de vrouwelijke
literator niet alleen numeriek een belangrijke plaats gaat innemen in de schrijverswereld, vrouwelijke auteurs krijgen ook meer waardering. Ze worden zelfbewuster en bevechten zich een plaats in een tot dan toe vooral door mannen
bepaalde literaire wereld.
Ten derde vertegenwoordigen de fragmenten vier belangrijke thema’s van
de achttiende-eeuwse literatuur: natuur, religie, reizen en de maakbaarheid
van mens en samenleving. In deze eeuw wordt in de letterkunde veel gereisd.
Niet alleen in eigen land en door heel Europa, maar ook naar de uithoeken van
de aarde. Soms gaat het daarbij om fictieve plaatsen, maar vaak ook om bekende plaatsen in verre werelddelen die langzamerhand in kaart worden gebracht.
De Europeaan ontdekt de exotische ‘ander’ als een medemens, een ‘natuurgenoot’ wiens gevoelens niet principieel verschillen van die van hemzelf. Romans
zoals Reinhart onderzoeken in hoeverre de nieuwe werelden andere mogelijk-
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‘Welk een wonder mengzel van gewaarwordingen veroorzaakte dit alles
in mij!’ Reinhart, de hoofdpersoon uit
Elisabeth Maria Posts Reinhart, of
natuur en godsdienst (1791-1792), komt
na een lange en woelige zeereis in
Guyana aan. Hij is dolblij dat hij uit
zijn ‘drijvende gevangenis’ is verlost.
De Nieuwe Wereld lijkt hem een paradijs
van vrijheid en geluk.
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Titelvignet van Elisabeth Maria
Posts Reinhart, of natuur en
godsdienst (1791-1792).

heden bieden – niet alleen om voor zichzelf een bestaan op te bouwen, maar
ook om de samenleving zo te organiseren dat zij geluk voor iedereen kan garanderen. De natuur is niet slechts decor, maar een betekenisvol geheel. Veel literaire
werken laten zien hoe God zichtbaar aanwezig is in zijn schepping. Ze tonen
de manier waarop de natuur door mensen kan worden beleefd en bestudeerd.
Reinhart geniet van de natuurverschijnselen die hem door God worden ‘aangeboden’. ‘Grootsch was de vertooning!’, roept hij uit na het zien van de waterhoos. De waarneming van de natuurverschijnselen vergroot zijn inzicht in de
werking van Gods schepping. Tegelijk ligt er ook een dreiging in besloten. De
menselijke worm hoort een in de verte rommelende donder en beseft: ‘Hoe
ontzaglijk is de natuur! […] hoe oneindig haar Schepper!’ Het is een inzicht dat
Reinhart met zich meeneemt wanneer hij aan land gaat in de Nieuwe Wereld.
Zal het hem lukken om in Guyana een nieuw bestaan op te bouwen? Hij weet
dat dit niet alleen afhankelijk is van zijn werklust en capaciteiten, maar ook
van zijn morele kwaliteiten. Een gelukkige en rechtvaardige maatschappij kan
alleen worden opgebouwd door naar deugdzaamheid en godsvrucht strevende individuen. Van cruciaal belang zal bijvoorbeeld Reinharts houding tegenover de slavernij blijken te zijn.
Uiteindelijk is het de worm in de letterlijke betekenis, die van het nietige
diertje, die bepalend zal zijn voor Reinharts lot. Zijn katoenvelden worden

aangevreten door wormen, dezelfde wormen die hij vanwege zijn barmhartigheid niet wilde uitroeien. Het kleinste wezen kan het machtigste zijn. Reinhart
gaat failliet en verliest tot overmaat van ramp ook zijn geliefde echtgenote. Al
het ‘woelen en wurmen’ op zijn plantage lijkt vruchteloos geweest te zijn. Het
zal aankomen op Reinharts morele standvastigheid en zijn godsvertrouwen
om de twijfel te overwinnen die als een worm aan zijn hart knaagt.

Uitgangspunten
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Wij hebben voor enkele passages uit Reinhart als openingsfragment gekozen,
omdat ze symbolisch zijn voor de reis die in dit boek besloten ligt. Het is de reis
naar ‘het andere’ en ‘de ander’. In dit geval: de reis naar de achttiende-eeuwse
letterkunde, haar schrijvers en haar lezers. Die letterkunde zal voor vele hedendaagse lezers tamelijk onbekend zijn. Ze is weinig populair en werd tot voor
kort ook weinig bestudeerd. We zullen laten zien dat dit in zekere zin de ‘schuld’
is van de achttiende-eeuwse schrijvers. Zij legden zelf de grondslag voor een
weinig positief beeld van hun tijd. Ten tijde van de Tachtigers werd de achttiende eeuw bovendien het slachtoffer van een zuiver esthetische opvatting
van literatuur. Voor de letterkunde als geheel gold lange tijd het dogma van
Willem Kloos dat poëzie ‘een gave van weinigen voor weinigen’ is. Maar heel
wat achttiende-eeuwse schrijvers streefden nu juist naar een zo groot mogelijk
bereik. Met hun geschriften wilden ze hun tijdgenoten en hun samenleving
verbeteren en hervormen. Daarom hebben ze voor esthetische fijnproevers
soms niet veel te bieden. De achttiende-eeuwse letterkunde kende bovendien
nog nauwelijks ivoren torens. Auteurs zochten juist naar samenwerking, volgens het principe ‘samen staan we sterk’ en ‘twee weten meer dan één’. Het individuele genie en de hoogste vlucht van diens diepste gedachten waren voor
hen niet alleenzaligmakend. Dit wil niet zeggen dat de achttiende eeuw geen
literaire hoogstandjes kent; we zullen er in dit boek nog heel wat tegenkomen.
Wel betekent het dat veel achttiende-eeuwse literatuur in hedendaagse ogen
eerder cultuurhistorisch dan zuiver literair van belang is.
Wij sluiten hierbij aan door een cultuurgeschiedenis van de achttiendeeeuwse letterkunde te bieden. Weliswaar vatten we de letterkunde niet zo ruim
op als dat gebruikelijk was in de achttiende eeuw. Niet de schriftcultuur in de
ruimste zin van het woord, maar de ‘schone letteren’ staan in dit boek centraal.
Maar we willen de letterkunde nu ook weer niet beperken tot de ‘hoge’ letterkunde, de ‘literaire kunst’ waarvoor men eind negentiende eeuw de term ‘literatuur’ begon te reserveren. In het eerste hoofdstuk komen we hier nog uitgebreid
op terug.
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Onze cultuurhistorische benadering heeft als consequentie dat we niet in de
eerste plaats uitgaan van literaire genres en literaire stromingen. Een strakke
verdeling in genres is voor de achttiende eeuw toch al minder zinvol, omdat de
genres juist in deze periode volop in beweging zijn. Nadat in de loop van de
eeuw al voortdurend een in de verte rommelende donder te horen was, blijkt
het ‘Koninkrijk Poëzie’ aan het einde van de eeuw grondig veranderd. We beschrijven hier dus niet hoe het classicisme zich ‘ontwikkelt’ tot de Romantiek,
of hoe de avonturenroman wordt ‘afgelost’ door de meer psychologische briefroman. We besteden wel uitgebreid aandacht aan stromingen zoals het classicisme. Maar daarbij gaat het ons niet alleen om de kunstleer, maar minstens
evenzeer om de beschavingsvisie die eraan ten grondslag ligt en om de wisselwerking met maatschappelijke factoren. Zo zien we dan ook geen intrinsieke
tegenstelling tussen classicisme en Verlichting, waarbij de eerste stroming een
rigide, rationalistisch regelsysteem zou behelzen, terwijl de tweede, met haar
kritische en empirische houding, daar volledig mee zou breken. De Verlichting
zien wij niet als een filosofische beweging die in de tweede helft van de achttiende eeuw een eigen, vastomlijnde literaire productie tot stand zou brengen.
Gedurende de hele eeuw worden verlichte ideeën vormgegeven in alle mogelijke genres. Ook classicistische toneelstukken laten zich hier goed voor lenen.
We beschrijven genres en stromingen in dit boek dus niet als autonome
verschijnselen waarbij de ontwikkelingen geheel en al bepaald worden door
de (on)mogelijkheden van het genre of de stroming zelf. Evenmin beschouwen
we de behandelde schrijvers als autonome genieën die hun eigen literaire wetten
stellen, los van iedere betrokkenheid bij andere letterkundigen of bij de samenleving als geheel. Daarom vindt de lezer hier ook geen uitgebreide biografische
en bibliografische schetsen van individuele auteurs. Wie dat soort gegevens
zoekt, kan tegenwoordig trouwens met één druk op de knop terecht bij de zich
razendsnel uitbreidende digitale databanken en biografische portalen met informatie over elke Nederlandse auteur die ook maar een beetje de moeite waard
is. Wij zien Worm en donder als een aanzet tot verder onderzoek. We hopen in
dit boek recht te doen aan de vele studies die al over deze periode zijn geschreven, daar onze eigen interpretaties aan toe te voegen, en de lezer uit te dagen
om zelf verder op ontdekkingstocht in deze eeuw te gaan.
Dat onze benadering meer thematisch dan chronologisch is, heeft tot gevolg
dat het boek niet één doorlopend verhaal bevat en ook niet is onderverdeeld
in afgebakende perioden met hun karakteristieke kenmerken. We pakken de
tijdslijn telkens opnieuw op onder verschillende thema’s. Wie het boek in zijn
geheel zou lezen, kan daardoor soms stukjes informatie meerdere malen tegenkomen onder verschillende noemers. We gaan ervan uit dat dit voor maar weinig lezers zal gelden. In elk geval hopen we dat de lezer, ook wanneer hij een

chronologisch ‘verhaal’ mist, toch af en toe zal uitroepen: ‘Grootsch was de
vertooning!’

Twee overzijden

Overzicht van de inhoud
We beginnen het boek met een inleidend hoofdstuk waarin we wat nader ingaan op enkele van de zojuist genoemde uitgangspunten. Wat moeten we ver-
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Voor onszelf was de reis mede een ontdekkingsreis naar de overeenkomsten en
verschillen tussen de letterkunde van de Noordelijke en die van de Zuidelijke
Nederlanden in de achttiende eeuw. Al snel stuitten we daarbij op een zo goed
als onoverkomelijke barrière. In overeenstemming met de opzet van de reeks
waarin Worm en donder verschijnt, was het oorspronkelijk onze bedoeling de
ontwikkelingen in het Noorden en het Zuiden geïntegreerd, in één gezamenlijk boek te beschrijven. Dit bleek onmogelijk. Natuurlijk, het Noorden en grote
gedeelten van het Zuiden deelden dezelfde taal (al mogen we de verschillen in
taalgebruik niet onderschatten). Ook zijn er tal van andere verwantschappen.
Eenzelfde mate van beïnvloeding door buitenlandse culturen, bijvoorbeeld,
en een opvallend gelijksoortige opleving van politieke geschillen in de laatste
decennia van de eeuw. Toch bleken de twee gebieden destijds in letterkundig
opzicht twee totaal verschillende werelden te vertegenwoordigen. Veel meer
dan in de eeuwen daarvoor en de eeuwen daarna, waren het juist in de achttiende eeuw ‘twee overzijden’ die elkaar schenen te vermijden, om met Martinus
Nijhoff te spreken. Veel thema’s en onderwerpen die voor het Noorden uiterst
relevant zijn, bleken in het Zuiden geen rol van betekenis te spelen – of zich
daar slechts voor te doen binnen de context van de Franstalige letterkunde.
Omgekeerd zien we in deze periode in het Zuiden allerlei verschijnselen, zoals
de zeer levendige voortzetting van de rederijkerstraditie of de lofzang op de
almachtige vorst, die in het Noorden niet voorkomen of daar een heel andere
gedaante aannemen. Om die reden hebben we, met pijn in het hart, moeten
besluiten ons in dit boek te beperken tot de Noordelijke Nederlanden; zie hierover ook het voorwoord van de hoofdredactie. Wel maken we met name in het
eerste hoofdstuk enkele opmerkingen over de letterkundige verhoudingen
tussen de twee Nederlandstalige gebieden. Zo beschrijven we onder meer hoe
het Zuiden door de noorderlingen in de loop van de achttiende eeuw steeds
meer als een buitenland wordt gezien.
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staan onder ‘literatuur’, ‘achttiende eeuw’, ‘geschiedenis’ en ‘Nederlands’? Dan
volgt Deel i, waarin we allereerst een schets geven van de boekenmarkt in de
achttiende eeuw. Hoeveel schrijvers, lezers en uitgevers zijn er eigenlijk? Kan
een schrijver leven van zijn werk? Zijn er veel schrijvende vrouwen? Wat verstaan achttiende-eeuwse auteurs onder schrijverschap?
Auteurs opereren niet louter individueel. De achttiende eeuw geeft een grote
activiteit te zien waar het gaat om de (re)organisatie van het letterkundige leven.
Er komen verschillende soorten netwerken tot stand van schrijvers onderling,
schrijvers en hun uitgevers, enzovoort. De contacten binnen deze netwerken
bepalen mede het beeld dat auteurs van zichzelf en hun publicitaire activiteiten
vormen, en ook het beeld dat anderen van hen ontwerpen. Hierbij ontdekt men
de voordelen van een sterk literair (zelf)beeld. De auteur wordt een product.
Naast informele netwerken ontstaan er ook nieuwe formele organisatievormen, zoals de genootschappen en de regelmatig verschijnende tijdschriften.
In samenhang hiermee bespreken we tevens de kritiek. Van een individuele bezigheid ontwikkelt deze zich in de achttiende eeuw tot een geduchte, meer
structurele en institutionele kracht. In het theaterbedrijf zien we al deze ontwikkelingen bijeenkomen: daar breidt het aantal speellocaties zich uit, komen
toneelgenootschappen op en gaat men toneeltijdschriften publiceren, met een
eigen vorm van kritiek.
In Deel ii volgen beschouwingen over de verhouding tussen vorm en norm.
Hoe wordt het ‘Koninkrijk Poëzie’ ingedeeld? Wat zijn de opvattingen van tijdgenoten over wat een gedicht, een toneelstuk of een roman is? En aan welke
normen moeten deze vormen van letterkunde volgens hen voldoen?
Vervolgens biedt Deel iii een overzicht van enkele eerder genoemde, centrale thema’s van de achttiende-eeuwse letterkunde. We bespreken ze en duiken
daarbij wat dieper in de literaire teksten zelf. Lezers die willen grasduinen in de
wereld van de achttiende-eeuwse literatuur verwijzen we dan ook graag door
naar de meer uitgebreide besprekingen die te vinden zijn in dit deel en het daarop volgende. In hun gedichten, romans, toneelstukken en essays gaan auteurs
op verkenningstocht door de natuur, als bron van esthetische bewondering,
wetenschappelijke verwondering of zucht tot onderwerping aan de eigen doeleinden. De letterkunde maakt ook de mens en zijn samenleving tot voorwerp
van aandachtig onderzoek. Wat zijn de eigenschappen, de plichten en de taken
van het individu in elke levensfase, al naargelang ieders plaats in de maatschappij? Daarnaast verkennen schrijvers en dichters de mens en de samenleving in
andere landen, dichtbij of ver weg. Dat kunnen werkelijk bestaande landen
zijn, maar ook landen die de fantasie zich schept in heden, verleden of toekomst. De werelden van ‘de ander’ bieden stof tot nadenken en tot vergelijkingen met de eigen persoonlijkheid en de eigen situatie.

De confrontatie met ‘het andere’ valt niet altijd uit in het voordeel van het
eigene en vertrouwde. Uit de literaire ontdekkingsreizen vloeit het besef voort
dat de eigen opvattingen, normen, waarden en samenlevingsvormen niet de
enig mogelijke zijn en dat het ook heel anders kan. Literatoren proberen het
publiek in beweging te zetten. Deel iv bekijkt deze beweging waar het gaat om
twee centrale thema’s: de religie en de politiek. De twee komen samen in de
verlichte literaire geschriften die zo kenmerkend zijn voor de achttiende eeuw.
De letterkunde levert daarmee een bijdrage aan de onweersbui die zich de hele
eeuw door al aankondigt als een in de verte rommelende donder. Na de politieke beroeringen treedt de rust weer in. Maar ook voor de letterkunde geldt
dat de wereld nooit meer helemaal hetzelfde zal zijn als voorheen.
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1

Wat is een Nederlandse literatuur geschiedenis van de achttiende eeuw?
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In Worm en donder geven we een geschiedenis van de Nederlandse literatuur van
de achttiende eeuw. Maar wat verstaan we eigenlijk onder ‘literatuur’, onder
‘Nederlands’ en onder ‘de achttiende eeuw’? In dit hoofdstuk komen deze vragen aan de orde. Maar we stellen ook een andere vraag, die misschien nog wel
zo interessant is. Wat verstaan mensen die in de periode 1700-1800 leven, er
zélf onder? De achttiende eeuw is namelijk juist een tijdperk waarin veel van
zulke termen en begrippen beginnen te veranderen van betekenis. Zo zijn het
de achttiende-eeuwse auteurs zelf, die als eersten de ‘eeuw’ als periode van
precies honderd jaar gebruiken om een beeld van de eigen tijd te schetsen. De
jaren waarin dit gebeurt, de laatste decennia van de eeuw, zijn tegelijk ook het
tijdperk waarin de literatuurgeschiedenis ontstaat. Zo schept de achttiende
eeuw zelf de voorwaarden die bepalend zijn voor het beeld dat latere eeuwen
van haar letterkunde zullen opbouwen. En dat beeld is allesbehalve positief.

1.1 Woestenij of

gekkenhuis. De achttiende eeuw
als schepper van haar eigen beeld

Tegen het einde van de achttiende eeuw staat de mensheid er niet best voor.
Die indruk krijgen we tenminste uit Eeuwfeest by den aanvang der negentiende
eeuw (1801). Het is een allegorisch theaterstuk met muziek, geschreven door de
jurist, literator en kantiaans Verlichtingsdenker Johannes Kinker (1764-1845). ‘Het
tooneel’, zo schrijven de regieaanwijzingen voor, ‘verbeeldt eene woeste plaats’:

Van links komen nu de personages Toorn, Haat, Afgunst en Wraakzucht op, voortgeleid door het fanatisme (‘Geestdrift’). Ze verlaten het toneel aan de rechterzijde,
gevolgd door Mars en Bellona. Deze oorlogsgoden zitten op een krijgswagen
die door twee leeuwen wordt voortgetrokken. Dan volgen enige vrouwen die de
Wanhoop voorstellen. Nu komt de hoofdpersoon op. Het is de Mensheid, die
een lange monoloog opent met de woorden: ‘Ik vlucht dan vruchteloos! My
blyft geen schuilplaats meer, / Waar ’k veilig my verberg, voor hun onzalig woeden!’ De achttiende eeuw was zo hoopvol begonnen voor de Mensheid. Het
was ‘die eeuw, waarop myn oog, / Met zoo veel vrolykheid, zoo vol verlangen
staarde’. Nu heerst alom duisternis. Toch is nog niet alles verloren. De Mensheid kan zich nog redden door het belangrijkste personage in het stuk, de Rede,
als leidsvrouw te nemen: ‘Ach, wierd door haar myn wanklend hart bestierd!’
Dan is er uitzicht op vrede en zal Europa herrijzen: ‘U wenkt een schooner
eeuw, van beter toekomst zwanger.’
Kinker stelt hier veel vertrouwen in de rede. En dit is nu precies datgene
waarover onrust ontstaat, wanneer voorafgaande aan de opvoering al gedeelten van het manuscript circuleren. Zijn tijdgenoten willen liever dat de schrijver niet alleen op de rede, maar ook op de christelijke godsdienst en moraal een
beroep doet. In dat verband is er ook kritiek op het feit dat Kinker aan de
‘Priester van de Christenheid’ geen speciale rol heeft toebedeeld. Hij laat hem
gewoon tussen de bedienaars van allerlei andere godsdiensten optreden. Deze
beslissingen van de auteur vallen slecht bij de overheid. De Agent van Nationale
Opvoeding, J.H. van der Palm, en diens assistent A. van den Ende zetten het
bestuur van de schouwburg onder druk om Kinker zijn stuk te laten aanpassen. Als compromis stelt deze laconiek voor dat de Priester van de Christen-
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Hier en daar vertoonen zich ruïnen en overblyfsels van voormalige praalgebouwen. Op den voorgrond ziet men den ingang van een spelonk. Het is
nacht. Men hoort van tyd tot tyd zware donderslagen. Onder het spelen van
eene onstuimige ouverture gaat het gordyn op.

heid tijdens de koorzang van de geestelijken der wereldgodsdiensten niet ‘van
de partij’ zal zijn, maar ‘zijn pijp in de Foier blijft rooken’. Deze provocatie valt
slecht en uiteindelijk schrapt Kinker de rol van de priester maar helemaal. Nu
is de weg vrij en kan het theaterstuk veertien opvoeringen in de Amsterdamse
schouwburg beleven. Overigens niet in januari 1800 maar in januari 1801. Anders
dan bij de wisseling naar de twintigste eeuw en die naar het jongste millennium,
overheerste destijds de opvatting dat een eeuw pas afloopt op 31 december van
het jaar dat eindigt op ‘00’.

De ontdekking van de eeuw
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Misschien zijn het de voorafgaande incidenten die hem op het idee hebben gebracht, misschien ook is het gewoon zijn satirische, kritische geest die maakt
dat hij het niet kan laten. Hoe dan ook, Kinker zet even later de ongebruikelijke
stap om een parodie op zijn eigen toneelstuk te schrijven. Het is De Menschheid in ’t Lazarushuis, by den aanvang der negentiende eeuw (1801). Nu luidt de
regieaanwijzing als volgt:
Het tooneel is eene plaats in de nabyheid van’t Lazarushuis [gekkenhuis]. Hier
en daar ziet men eenige stukken hout en steen, oude overblyfzels van gebouwen
voorstellende. Op den voorgrond ziet men een klein huisjen. Het is nacht. Men
hoort van tyd tot tyd zware donderslagen.

Ook dit toneelspel beleeft diverse opvoeringen: in oktober tijdens de kermisweken. Het wordt dan gespeeld als tussenspel van Min in ’t Lazarushuis van de
zeventiende-eeuwse toneelschrijver Willem Godschalck van Focquenbroch. Dit
stuk was al vaak bewerkt of aangevuld tot komisch commentaar op de actualiteit
of op ander toneelwerk. Voor Kinker is het al de derde keer dat hij deze traditie
eer aandoet.
Wanneer Kinker de komende eeuw betitelt als ‘negentiende eeuw’, doet hij
iets wat betrekkelijk nieuw is. Het denken in eeuwen als perioden van precies
honderd jaar, voorzien van een nummer, komt pas in deze periode op. Tot het
einde van de achttiende eeuw spreken mensen niet over de eigen tijd als de
zestiende eeuw, de zeventiende eeuw of de achttiende eeuw. De ‘eeuwen’ zijn
nog de betrekkelijk vaag omschreven perioden waarin een bepaald vorstenhuis
regeert, of waarin een bepaalde mentaliteit heerst. Het bestaan wordt ervaren
als een cirkelgang die zich steeds herhaalt. Voor zover men in de geschiedenis al
een ontwikkeling ziet, is dit er hoogstens één naar het einde der tijden in christelijke zin. Een combinatie van economische en technische ontwikkelingen

37

maakt echter dat een meer precies en ‘lineair’ tijdsdenken opkomt. In overeenstemming met de groeiende noodzaak tot strakke planning van de eigen
bezigheden, worden het slingeruurwerk en het horloge in de achttiende eeuw
een vast onderdeel van talloze huishoudens. Niet zozeer ‘de tijd’ vervliegt, maar
‘Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen!’, zoals de dichter
Rhijnvis Feith (1753-1824) het uitdrukt in zijn Nieuwjaars-lied uit 1805.
Het besef groeit dat de tijd van vroeger nooit weerkeert. Sommigen trekken
hieruit de conclusie: we moeten vooruit, en als we vooruit willen, zullen we
daar zelf wat aan moeten doen. Het is deze geest die maakt dat sommige revolutionairen van de jaren 1780 en 1790 geen voorzichtig herstel van vroegere
toestanden wensen. De revolutie is geen re-volutie maar een grote sprong
voorwaarts, waarbij de weg terug radicaal wordt afgesneden.

Zware donderslagen en cultuurpessimisme
Kinker trakteert zijn publiek in beide theaterstukken op ‘zware donderslagen’.
Eveneens kritisch, maar wat minder somber is de visie van enkele andere auteurs bij wie we, aan het einde van de achttiende eeuw, het nieuwe denken in
eeuwen aantreffen. Zo publiceert de patriotse theoloog Ysbrand van Hamelsveld (1743-1812) in 1791 een overzicht van De zedelijke toestand der Nederlandsche
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Titelpagina van Johannes Kinker, De
Menschheid in ’t Lazarushuis, by den
aanvang der negentiende eeuw (1801).
De titel geeft goed weer hoe Kinker bij
het begin van de nieuwe eeuw over de
toestand in de wereld dacht (overigens
begon die nieuwe eeuw volgens de
toenmalige opvattingen pas in 1801).
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natie, op het einde der achttiende eeuw. En in datzelfde jaar verschijnt van
Adriaan Loosjes (1761-1818) het ‘zedenspel’ De Hollanders op het einde der achttiende eeuw. Anders dan het denken in precieze eeuwen is het cultuurpessimisme van deze auteurs allesbehalve nieuw. Al vroeg in de eeuw maken Nederlanders zich ongerust. Nog niet, zoals Kinker, over Europa als geheel, maar
eerst en vooral over de toestand in eigen land. De Republiek, die in de voorafgaande eeuwen het machtige Spanje had overwonnen, die de wereldzeeën had
beheerst en die een ongekende economische en culturele rijkdom had gekend,
begint in hoog tempo haar eerste plaats onder de naties te verliezen. Het idee
dat het hier gaat om een relatieve achteruitgang ten opzichte van grotere landen met meer expansiemogelijkheden begint pas tegen 1800 opgang te maken.
Tot die tijd overheerst de gedachte dat er sprake is van een achteruitgang in
absolute zin, van ‘verval’ van de natie.
De oorzaken van dat verval zoekt men allereerst in de zeden. Niet voor niets
spreekt Van Hamelsveld over de zedelijke toestand van de natie en schrijft Loosjes een zedenspel. Het zou hier gaan om een morele verslapping. De Nederlanders
zijn decadent geworden. Ze zijn in slaap gevallen op hun geldzakken, versuft
door de weelde. Zoals Justus van Effen (1684-1735) het in 1732 uitdrukt in zijn
Hollandsche Spectator:
De oude lieflyke eenvoudigheid, de ongeschonde oprechtheid der voorvaderen,
hunne loffelyke spaarzaamheid, maakten meer en meer plaats voor de tyrannische
mode, en voor de verderfelyke wellust en overdaad; en de wyde bressen door die
verfoeyelyke ondeugden in de inkomsten der inwoonderen gemaakt, konden niet
als door verfoeyelyker ondeugden weder hersteld worden.

Deze decadentie zou vooral te wijten zijn aan buitenlandse invloeden. Met name
denkt men dan aan de Fransen, met hun zedeloze hofcultuur en hun bizarre
nadruk op uiterlijkheden, zoals de gangbare beeldvorming het wil. Meer in
het algemeen klinkt het verwijt dat de Nederlander niet genoeg waardering
vertoont voor zijn eigen normen en waarden, zijn eigen cultuur en de in eigen
land vervaardigde producten van kunst, wetenschap en industrie.
Al in het tweede kwart van de eeuw opent een hele rits zedenprekers in de
zogeheten spectatoriale tijdschriften, met Justus van Effens Hollandsche Spectator voorop, een moreel offensief. Tegen verfransing, tegen de zucht naar weelde
en decadente genoegens, en vóór de burgerdeugden van eenvoud, godsvrucht
en arbeidzaamheid, die men nu beschouwt als ‘typisch Hollands’. In het derde
kwart van de eeuw nemen ook andere typen tijdschrift dit morele offensief
over van de spectatoriale bladen. De tijdschriftenwereld wordt nu een waar
platform voor verspreiding van kennis en debat over de middelen om tot her-
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stel van de natie te komen. Nu komt ook het moderne Verlichtingsgenootschap op, dat al evenzeer een forum voor ideeën over de noodzakelijke mentaliteitsveranderingen vormt. Literatoren zien het als hun voornaamste plicht
een bijdrage aan de gedachtevorming te leveren. Het moreel appèl, of dit nu de
vorm krijgt van verhandelingen, spectatoriale essays en brieven, toneelspelen,
leerdichten of romans, wordt een van de voornaamste literaire uitingen.
Er komt veel tot stand. Een tijd lang lijkt het erop dat het appèl slaagt en dat
Nederland één is in het streven naar herstel. Maar op de een of andere manier
lijkt de achterstand ten opzichte van de omringende grote buren eerder toe dan
af te nemen. Mede onder invloed van buitenlandse commentaren op de ‘achterlijkheid’ van de Nederlanders begint de gedachte te overheersen dat mentaliteitsveranderingen niet voldoende zijn. Concrete politieke hervormingen moeten
de oplossing brengen. Maar welke? Achter het eensgezinde streven naar morele
vernieuwing blijken zich fundamentele tegenstellingen te hebben verscholen
tussen Oranjegezinden en patriotten, en later ook tussen patriotten van verschillende richting. In de jaren 1780 en 1790 neemt de strijd hierover herhaaldelijk de gedaante van een burgeroorlog aan. Bovendien kunnen de patriotten,
die als voorlopige overwinnaars uit de strijd komen, het niet redden zonder
buitenlandse ‘beschermers’. Rond 1800 is Nederland hard op weg een soort kolonie te worden. En dit uitgerekend van de vermaledijde, decadente Fransen.
Hun slechte voorbeeld wordt sinds jaar en dag beschouwd als een van de voornaamste oorzaken van de Nederlandse problemen. En hun Revolutie heeft, alle
goede bedoelingen ten spijt, tot chaos en bloedvergieten geleid.
Zo bezien is het niet vreemd dat we in Kinkers Eeuwfeest niet de traditionele
kritiek op het verval van de natie vinden, maar een allesoverheersend cultuurpessimisme dat zich op geheel Europa richt. Toorn, haat, afgunst en wraakzucht heersen over een wereld die een woestenij is of vlak bij een gekkenhuis
ligt. En Rhijnvis Feith, in de jaren 1780 aanvankelijk nog een optimistisch voorstander van maatschappijhervorming en politieke vernieuwing, vervolgt in
zijn Nieuwjaars-lied de regel over de uren, dagen, maanden en jaren die als een
schaduw heenvliegen, met de woorden ‘Ach! wij vinden, waar wij staren, /
Niets bestendigs hier beneên!’ Het ‘Ach!’ geeft misschien slechts uiting aan het
algemene godsvertrouwen en de berusting die gepast zijn voor een gelovig
christen. Maar het zou toch ook wel eens kunnen zijn dat de dichter hier meer
persoonlijke, diepe teleurstellingen verwoordt. Zoals dat voor tal van voormalige voorstanders van politieke vernieuwing geldt, fungeert het besef van het
snelle, onomkeerbare vervliegen van de tijd nu niet meer als een prikkel tot
maatschappelijk activisme. Het is juist aanleiding geworden zich eens te meer
te wenden tot God, als het enig bestendige waar de mens op kan vertrouwen.
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Personificatie van de dichtkunst door Arnold
Houbraken (1710).

Het ontstaan van de vaderlandse literatuurgeschiedenis
Hiermee zijn enkele factoren geschetst die in hoge mate het beeld van de achttiende eeuw in de vaderlandse literatuurgeschiedenis hebben bepaald, haast
tot op de dag van vandaag. Dezelfde factoren zijn het trouwens die hebben gemaakt dat er zoiets als een vaderlandse literatuurgeschiedenis kon ontstaan.
Voordat we het literair-historische beeld van de achttiende eeuw nader bezien,
kijken we daarom eerst eens naar de wordingsgeschiedenis van de literatuurhistorische traditie zelf.
In het tweede deel van het letterkundig tijdschrift Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde (1766) doet Rijklof Michaël van Goens
(1748-1810) een vlammende oproep om een einde te maken aan de treurige
toestand van onze letterkunde in vergelijking met die in de omringende landen. Van Goens meent dat het ‘met ons tegenwoordig vry slecht staet, ten allen
aenzichten’. Hij zou, zegt hij, liever een eeuw later geboren zijn. Een eeuw waarin de Nederlandse taal en letterkunde alom geacht zullen zijn, een eeuw waarin
buitenlanders gretig onze taal zullen leren om kennis te nemen van de verworvenheden der Nederlandse cultuur. Daar moet wel het een en ander voor gebeuren. Tot het pakket van Van Goens’ wensen behoort een ‘noodzakelyke ver-

De neerlandistiek als nieuwe wetenschap
Aanzetten tot die nieuwe wetenschap volgen al snel. In de jaren 1760 en 1770
geven Meinard Tydeman en diens opvolger Herman Tollius, hoogleraren Grieks
aan de universiteit van Harderwijk, incidenteel colleges over Nederlandse taalkunde. In 1797 breidt de universiteit van Franeker de leeropdracht van Everwinus
Wassenbergh, eveneens hoogleraar Grieks, uit met ‘Nederduitsche taalkunde’.
En op advies van Laurens van Santen (curator van de Leidse universiteit, maar
niet toevallig ook voorman van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde) krijgt de doopsgezinde predikant Matthijs Siegenbeek in hetzelfde jaar
een buitengewoon professoraat in de Nederlandse welsprekendheid te Leiden
toebedeeld. Wassenbergh en Siegenbeek houden zich niet aan het redelijk beperkte onderdeel van de Nederlandse taal- en letterkunde dat hun leeropdracht
omvat. Ze behandelen in de praktijk een heel groot gedeelte van het soort onderwerpen dat ook in de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aan de orde
komt. Met zo veel succes dat de wetgever in 1815, bij de herinrichting van de
universiteiten na de vestiging van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden,
op alle universiteiten een vak laat invoeren dat wordt aangeduid met namen
als ‘Hollandsche stijl en welsprekendheid’, ‘Hollandsche letterkunde en welsprekendheid’, ‘Hollandsche taal en letterkunde’ of ‘Nederduitsche taal en let-
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meerdering van zyne Nederduitsche boeken-kas’. Zo heeft de Nederlandse lezer
bijvoorbeeld dringend behoefte aan een overzicht van de literatuurtheorie,
met Nederlandse voorbeelden. Het nieuwe genre van de ‘zedenkundige’ roman
moet veel goede Nederlandse vertegenwoordigers krijgen. En ook moeten er
verhandelingen komen over het brievenschrijven en over de juiste manier om
een preek te houden. Van Goens eindigt met de wens dat er een ‘Geschiedenis
der Hollandsche welsprekendheid’ geschreven zal worden. In het volgende deel
van de Nieuwe Bydragen wil hij nog de stand van zaken in de taalkunde en de
dichtkunde behandelen. Dat deel is nooit verschenen, maar het is niet onwaarschijnlijk dat hij daarin onder meer gepleit zou hebben voor een ‘Geschiedenis
der Hollandsche dichtkunde’, analoog aan de geschiedenis der Hollandse welsprekendheid.
Van zulke plannen komt aanvankelijk niet veel terecht. Wel wordt in 1766 de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde opgericht. Dit genootschap, ten
dele voortgekomen uit dezelfde kringen als de Nieuwe Bydragen, heeft tot doel
het verval van de natie te bestrijden door het bevorderen van de kennis en de
beoefening der taalkunde, dichtkunde, welsprekendheid en vaderlandse geschiedenis. Hier zien we al een eerste bundeling van de aandachtsgebieden die
samen de Nederlandse taal- en letterkunde omvatten. Daarmee tekenen zich
tegelijk ook de contouren af van een overkoepelende wetenschap.
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terkunde’. Dit vak moet op alle universiteiten in het koninkrijk, waaronder nu
ook België valt, worden gegeven.
Een nieuwe wetenschap is geboren. Rond 1900 zal ze ‘neerlandistiek’ gaan
heten, een benaming die we hier gemakshalve ook maar voor de eerdere periode aanhouden. Aanvankelijk is het op universiteiten nog slechts een propedeutisch vak voor studenten in de theologie en de rechten, maar in 1876 wordt
het een hoofdrichting met een eigen doctoraalexamen. Terwijl in 1815 ook de
vaderlandse geschiedenis nog aan de neerlandistiek wordt toebedeeld, zal dit
vak in 1921 een aparte hoofdrichting worden. Maar de andere drie belangstellingsgebieden zullen twee eeuwen deel van de neerlandistiek blijven uitmaken: Nederlandse taalkunde, Nederlandse letterkunde en Nederlandse welsprekendheid of retorica (na de Tweede Wereldoorlog meestal ‘taalbeheersing’
en later ‘communicatiekunde’ genoemd).
Gedurende die twee eeuwen zal een groot gedeelte van de vaderlandse literatuurgeschiedenissen als vanzelfsprekend worden geschreven door degenen
die nu bij uitstek als deskundigen mogen worden beschouwd: de neerlandici.
En nog heel lang zal hun literatuurgeschiedenis, even vanzelfsprekend, de sporen dragen van het tijdperk waarin het vak ontstond. Literatuurgeschiedenis
behelst van meet af aan een poging de eigenheid en de waarde van de nationale
taal en literatuur te benadrukken, als tegenwicht tegen een overdreven belangstelling en waardering voor buitenlandse invloeden. Net als de nationale spellingsregelingen, grammatica’s en woordenboeken, die eveneens meestal door
neerlandici worden vervaardigd, is de literatuurgeschiedenis van origine een
‘nationaal’ project. Het heeft ten doel de eenheid te bevorderen en de culturele
weerbaarheid te vergroten door het ‘bolwerk onzer nationaliteit’, de vaderlandse taal en literatuur, te versterken.
Vroege literatuurgeschiedenis
Deze dienstbaarheid van de literatuurgeschiedenis aan de bevordering van
nationale eenheid en de strijd tegen verval is duidelijk af te lezen aan de
Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1826). Aan het verschijnen
van dit overzichtswerk, geschreven door de hoogleraar Siegenbeek op basis van
zijn collegedictaten, gaan enkele decennia van intensivering van de belangstelling voor literair-historische onderwerpen vooraf. Dit is een uitvloeisel van
een meer algemene trend. Een combinatie van het ‘nationale’ streven en het
lineaire tijdsdenken maakt dat de behoefte opkomt de samenleving van de eigen
tijd vergelijkend te plaatsen op een tijdslijn die van het verleden naar de toekomst loopt. De letterkunde hoort als machtig beschavingselement tot de
peilstok waarmee men het ontwikkelingsniveau van een beschaving kan meten. Met literatuurhistorische projecten proberen letterkundigen het elan van

Thans zijn de meeste grondtrekken van ons karakter verloren; wij geven de
zeeden van onze dartelste en weeldrigste nabuuren maar weinig meer toe; zeker
zijn wij voor den eersten spot beveiligd – maar wat zijn wij, als Natie beschouwd,
in het oog van Europa?

De verzamelde werken van Cats moeten, vooral voor de jeugd, dienen als tegengif tegen het moreel verval. Bij deze dichter vindt de lezer immers datgene
wat al door Justus van Effen werd beschouwd als de ‘echte’ en ‘onvervalste’
Hollandse eenvoud en zedelijkheid. Niet voor niets wordt Cats nu ook steeds
vaker ‘vader Cats’ genoemd. Als vader van de natie moet hij zorgzaam over
zijn verzwakte kinderen waken. De hoogleraar Siegenbeek sluit hier in 1826 bij
aan. In 1811 heeft hij al een bloemlezing voor de schooljeugd op de markt gebracht onder de titel: Dichterlijke zedelessen voor de jeugd, uit Cats en anderen
verzameld. Vijftien jaar daarna publiceert hij zijn literatuurgeschiedenis. Die
is weliswaar niet voor kinderen bedoeld, maar Siegenbeek heeft er wel degelijk
‘opvoedkundige’ bedoelingen van vaderlandslievende aard mee.
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de letterkunde zelf op te vijzelen, en tegelijk de letterkunde te bevorderen tot
drijvende kracht achter het streven naar nationaal herstel. Zo vertonen diverse
genootschappen in de tweede helft van de achttiende eeuw allerlei activiteiten
met een vaderlands literatuurhistorisch karakter. Rond 1770 blaast Kunst
Wordt Door Arbeid Verkreegen bijvoorbeeld het Panpoëticon Batavum van
Lambert Bidloo nieuw leven in. Het genootschap breidt deze verzameling auteursportretten verder uit met nieuwe afbeeldingen en bijschriften. Het genootschap Diligentiae Omnia zorgt in 1772 voor een Vondelmonumentje in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
en andere genootschappen schrijven prijsvragen uit voor levensbeschrijvingen van grote literatoren uit het verleden, of voor bloemlezingen uit hun
werk. En Rhijnvis Feith verzorgt in de jaren 1790 een editie van Alle de werken
van Jakob Cats. Niet minder dan negentien delen, maar wel in handzaam klein
formaat. Wie dat wil, kan voortaan te land, ter zee of in de luchtballon altijd
een deeltje Cats bij zich dragen.
Feiths voorrede bij het eerste deel van zijn Cats-editie laat weinig ruimte
voor twijfel aan de bedoelingen die hij ermee heeft: ‘Mijne Landgenooten!
waarom zouden wij het ontveinzen? Wij zijn niet meer, wat wij geweest zijn.
Ons oorpronglijk karakter is verlooren, ten minsten voor ’t grootste gedeelte
verlooren.’ Hoe anders was alles in de dagen van Cats! Toen ‘beheerschten onze vlooten den Oceäan, en de naam van Nederland was ontzaglijk in het oor
van alle onze nabuuren, en zelfs van vreemde Waerelddeelen’. De tegenstelling
met het heden kan niet groter zijn:

Voorafgaand aan de publicatie van dit boek hebben al verschillende andere
auteurs aanzetten tot een overzicht van de literatuurgeschiedenis gegeven,
maar die blijven zeer fragmentarisch of worden niet gedrukt. Belangrijk is
echter het resultaat van een prijsvraag die de Bataafsche Maatschappij van Taalen Dichtkunde in 1802 uitschrijft. De suggestief geformuleerde vraag luidt:
Welken zyn de vorderingen, welke is de veragtering der Nederduitsche dichtkunde,
gedurende de achttiende eeuw in vergelyking met vroegere tydperken? De prijswinnende verhandeling van de Amsterdamse jurist en stadhuisgriffier Jeronimo
de Vries geeft een degelijk overzicht, dat tevens kan fungeren als bloemlezing.
De verhandeling verschijnt in 1808-1809 in de Werken van het genootschap, wordt
enkele malen herdrukt en blijft tientallen jaren een gezaghebbende bron.
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Beknopte en nog beknoptere overzichten
De Vries behandelt alleen de poëzie. Daarom valt de Beknopte geschiedenis van
Siegenbeek te beschouwen als het eerste overzicht van de vaderlandse literatuurgeschiedenis in haar totaliteit, dus als eerste voorloper van de literatuurhistorische reeks waar Worm en donder deel van uitmaakt. Wel heeft Siegenbeek, zoals hij in zijn voorwoord vermeldt, niet alleen gebruik kunnen maken
van vroege verhandelingen zoals die van De Vries. Hij heeft ook drie zeer recente
en enigszins verwante geschriften geraadpleegd. Ten eerste is dat de Beknopte
geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden (1821-1826) van
N.G. van Kampen. Ten tweede gaat het om het Biographisch, anthologisch en
critisch woordenboek (1821-1827) van P.G. Witsen Geysbeek. En in de derde plaats
noemt Siegenbeek een verhandeling van Willem de Clercq. Deze won hiermee
een prijsvraag van de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut, dat wil zeggen, de letterkundige afdeling van de latere Koninklijke Academie. De verhandeling verscheen in 1824 en gaat over de vraag Welken invloed heeft de vreemde
letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw tot
op onze dagen? Door deze bronnen te noemen, stipt Siegenbeek al meteen een
van de problemen van elke latere literatuurhistoricus aan: het aantal benaderingen dat men kan kiezen is legio. Immers, waar het werk van Van Kampen de
mogelijkheid vertegenwoordigt de vaderlandse literatuurgeschiedenis in te
bedden in een breder overzicht van de vaderlandse culturele productie, daar
staat het woordenboek van Witsen Geysbeek voor een opbouw van die literatuurgeschiedenis aan de hand van biografische en bibliografische overzichten,
terwijl de verhandeling van De Clercq de vaderlandse literatuurgeschiedenis
onderdeel laat zijn van een internationaal, comparatistisch overzicht.
In de twee volgende eeuwen zullen elke vijftig jaar wel een of meer grote,
academische literatuurgeschiedenissen verschijnen. In het kielzog daarvan

Het beeld van de achttiende-eeuwse literatuur
Zo geeft de laatachttiende-eeuwse letterkundige wereld de aanzet tot het ontstaan van een vaderlandse literatuurgeschiedenis waarin ze zelf een rol zal gaan
spelen. De achterliggende motieven hebben een merkwaardige consequentie: het
beeld van de achttiende eeuw is in de, mede door haarzelf gecreëerde, literatuurgeschiedenis van begin af aan tamelijk negatief. Het nieuwe, meer lineaire tijdsdenken schetst de geschiedenis als een continue ontwikkeling van de beschaving.
Binnen die ontwikkeling wijst het perioden van ‘bloei’ en van ‘verval’ aan.
Ook trekt het op dit punt vergelijkingen tussen verschillende landen. Wat ligt
nu meer voor de hand dan dat de achttiende eeuw zo’n periode van verval vertegenwoordigt, terwijl de voorafgaande eeuw een ‘gouden eeuw’ was?
Het is echter nog niet zo eenvoudig om de tijdperken van bloei en verval ook
daadwerkelijk te laten samenvallen met perioden van precies honderd jaar. Al
in de eerste literatuurgeschiedenissen zien we de auteurs dan ook goochelen
met korte en lange zeventiende of achttiende ‘eeuwen’. Vaak kijken ze in de praktijk niet op vijftig jaar meer of minder. De achterliggende bedoeling is duidelijk: bloei- en vervalsperioden moeten helder van elkaar worden afgebakend.
Siegenbeek bijvoorbeeld brengt een scherp contrast aan tussen de zeventiende
eeuw, die ‘met regt het gouden tijdperk onzer letterkunde’ wordt genoemd, en
de periode die erop volgt:
Deze frissche en krachtige bloei onzer letterkunde geraakte echter, reeds voor den
afloop der zeventiende eeuw, merkelijk aan ’t kwijnen; en, wanneer wij op het
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komt een onafzienbare stroom minder omvangrijke varianten op de markt voor
scholieren of geïnteresseerde leken. De Beknopte geschiedenis van Siegenbeek
is bijvoorbeeld, met 366 bladzijden en ruim 350 namen in het register van besproken auteurs, in werkelijkheid niet zo heel erg beknopt. Daarom brengt de
schoolmeester Nicolaas Anslijn, bekend van leesboekjes als De brave Hendrik,
al in 1828 een Schets van Siegenbeeks Beknopte geschiedenis uit. En nog in 1847
verschijnt een Kort overzigt van Siegenbeeks boek, maar dit blijkt in feite meer
een kortere versie van dat van Anslijn. Met andere woorden: het geeft een kort
overzicht van een schets van een beknopte geschiedenis. Dergelijke manoeuvres
zien we vaak, ook in de talloze historische bloemlezingen die in allerlei varianten
verschijnen, samen met een literatuurgeschiedenis of afzonderlijk, als academisch overzichtswerk of als leesboekje voor leken. Op die manier ontstaat een
steeds herhaald en op het eerste gezicht steeds consistenter beeld van de achttiende-eeuwse canon.

De poëzie wordt belaagd door nijdigen en hypocrieten die de gedaante van slangen en een masker
aannemen. Ze wordt echter gesteund door Faam en Kennis, waardoor ze ook Afgunst het hoofd weet
te bieden.

grootste deel der achttiende eeuw het oog slaan, zien wij dien staat van kwijning
en verslapping nog merkelijk toegenomen. […] De vroegere geestkracht onderging eene merkelijke afneming; vadzige rust nam, voor een groot deel, de plaats
van vorige werkzaamheid in. […] Dat stoute, krachtige en oorspronkelijke,
die levendigheid en geestverheffing, welke wij in de kunstgewrochten van eenen
Hooft, Vondel en velen hunner tijdgenooten en eerste navolgers, met zoo veel
verrukking, opmerken, zijn in het meerendeel der voortbrengselen van lateren
tijd, op verre na, niet in gelijke mate voorhanden.

Dit had niet alleen ten gevolge, dat velen, in stede van hunne krachten aan het
maken van oorspronkelijke dichtstukken te besteden, zich met de gemakkelijk te
behalen eer van vertalingen uit het Fransch te leveren te vrede hielden, maar ook
dat de deels willekeurige voorschriften van den Franschen smaak algemeen gezag
verkregen, en beschaafdheid, regelmatigheid en vloeibaarheid, als de hoogste
vereischten van een dichterlijk voortbrengsel, werden aangemerkt.

Het is een redenering van een type dat we nog anderhalve eeuw in de literatuurgeschiedenissen zullen vinden. De auteurs daarvan weten soms zeer creatieve
oplossingen te vinden voor het probleem dat men op die manier de achttiende
eeuw eigenlijk niet in 1700 laat beginnen, maar in 1669 (oprichting Nil Volentibus
Arduum) of in 1685 (herroeping van het Edict van Nantes).
Een nieuwe bloeiperiode
Naast de traditionele klachten over verslapping door verfransing voegt Siegenbeek een belangrijk nieuw element in. Waar de culturele elite in de achttiende
eeuw de genootschappen zag als middel ter bestrijding van de malaise, legt
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Wat zijn de oorzaken van het achttiende-eeuwse verval? Siegenbeek sluit zich
zonder aarzelen aan bij de traditionele klaagzangen over ‘kwijning’ en ‘vadzige
rust’. En als vanouds zijn deze kwalen bij hem vooral het gevolg van Franse invloeden. Die deden zich volgens hem onder meer gelden in het Frans-classicisme, zoals dat gestimuleerd werd door het in 1669 opgerichte kunstgenootschap
Nil Volentibus Arduum. Het gaf een on-Hollands karakter aan de nationale
smaak en letterkunde. De situatie werd even later drastisch verergerd door de
komst van grote groepen Franse hugenoten na de herroeping van het Edict van
Nantes in 1685. Om aan vervolging te ontkomen weken deze Franse protestanten uit naar de Republiek. Daar slaagden ze erin ‘hunne ingenomenheid met
de zeden en vooral ook met de letterkunde van hun vorig vaderland aan een
groot aantal hunner nieuwe landgenooten mede te deelen’. Het resultaat was
desastreus:
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Siegenbeek, in aansluiting bij een groeiend onbehagen over het functioneren
van genootschappen, precies daar de zwartepiet neer. De geest van Nil Volentibus Arduum, een geest van regelzucht en middelmatigheid, drong volgens
hem door ‘tot vele taal- en dichtlievende Genootschappen, die, vooral na het
midden der achttiende eeuw, in grooten getale onder ons werden opgerigt, en
die […] het billijk verwijt niet van zich kunnen afweren, van door overmatige
zucht tot beschaving de poëzij wel eens van ziel en leven beroofd, en door willekeurige bepalingen den vrijen geest aan banden gelegd te hebben’.
De negentiende-eeuwse beeldvorming over de achttiende-eeuwse genootschappen lijkt hier sprekend op de achttiende-eeuwse beeldvorming over de
rederijkerskamers van de Middeleeuwen. Beide zijn het nu organisaties geworden die zich bij uitstek richtten op literaire regelgeving en ‘rijmknutselarijen’,
zoals een latere literatuurhistoricus het uitdrukt. Niet toevallig zal deze gelijkstelling van Verlichtingsgenootschap en rederijkerskamer een zeer taai leven
krijgen in de literatuurgeschiedenissen. Het is een fraaie constructie die tal van
mogelijkheden opent. Zo valt de gouden zeventiende eeuw nu ‒ na enig schuiven met de data ‒ aan beide zijden te flankeren door een vervalsperiode die
wordt gekenmerkt door precies dezelfde verschijnselen. In de zestiende eeuw
zijn dit de genootschappelijkheid van de rederijkers en de verfransing door
Bourgondische invloeden, en in de achttiende eeuw de nieuwe genootschappelijkheid en de nieuwe verfransing door invloed van de hugenoten. Wel blijft
nu nog de vraag over waar men de theoretisch noodzakelijke, nieuwe bloeiperiode na het verval van de achttiende eeuw moet laten beginnen. Het mooiste
zou zijn om dit in 1800 te laten gebeuren, maar een herleving in het laatste kwart
van de achttiende eeuw ligt meer voor de hand. Immers, al in de eigen tijd worden bekende auteurs als Rhijnvis Feith, Hieronymus van Alphen en Jacobus
Bellamy gezien als vaandeldragers van een nieuw tijdperk in de literatuur.
Inderdaad laat Siegenbeek een nieuwe bloeiperiode al rond 1775 beginnen.
Vele latere literatuurhistorici zullen hem volgen in het aanduiden van een laatachttiende-eeuwse herleving. Het probleem is wel dat daarmee de achttiende
eeuw vijfentwintig jaar korter wordt. Lastig is bovendien dat er voor de periode waarin de veelgesmade genootschappen hun vernietigende invloed zouden
hebben uitgeoefend, nu nog slechts enkele decennia overblijven. Ze werden
immers, zoals Siegenbeek het uitdrukt, ‘vooral na het midden der achttiende
eeuw’ opgericht. Maar daar valt in de praktijk wel een mouw aan te passen.
Problematischer wordt het wanneer latere literatuurhistorici gaan werken met
het begrip van literaire ‘stromingen’. Voor de Nederlanders onder hen wordt het
nu heel verleidelijk de vernieuwingsbeweging van het laatste kwart der achttiende eeuw te laten aansluiten bij een internationale vernieuwingsbeweging
die rond 1800 opkomt: de Romantiek. Het jaar 1775 is daarvoor echter wel wat

De schemering, de nacht en het absolute Niets
De vroege literatuurgeschiedenissen hebben nog een erg opsommerig karakter; ze noemen de namen van vele honderden auteurs, maar vermelden van de
meeste niet veel meer dan de voornaamste biografische gegevens en enkele
titels van werken. In de loop van de negentiende eeuw wordt de behoefte aan
uitgebreide, wetenschappelijke verklaringen groter. Vooral de ‘verklaring’ van
het werk uit de biografie van de auteur, of uit de periode waarin hij leefde, wordt
populair. Dit leidt tot veel langere beschouwingen over individuele auteurs en
hun werken. Voor tal van auteurs kan nu geen substantiële plaats meer worden
ingeruimd. De canon wordt ingedikt. Deze tendens neemt nog toe wanneer in
dezelfde periode een beperktere, meer ‘esthetische’ benadering van het begrip
letterkunde veld wint. De letterkunde als ‘schriftcultuur’ wordt, en dit geldt
zeker na het optreden van de Tachtigers, meer en meer ingeperkt tot ‘hoge literatuur’ of ‘literaire kunst’. We komen hierop terug, maar het resultaat is in elk
geval dat tal van auteurs met een klein oeuvre, of met een oeuvre dat slechts
voor een klein gedeelte zuiver ‘literair’ is, uit de canon verdwijnen. Informatie
over hen wordt hoogstens nog als ‘achtergrondinformatie’ opgevoerd. Onder
de auteurs met een klein oeuvre bevinden zich veel vrouwen. Dit leidt bijvoorbeeld bij G. Kalff in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1910) tot
opmerkingen als:
Amsterdam telde toen nog twee andere dichteressen: Sara Maria van der Wilp
(1716-1803) en Christina Leonora de Neufville (1713-1781). Sara Maria, dochter
van een praeceptor of conrector der Latijnsche school, heeft vrij wat stichtelijke
gedichten uit het Fransch van Drelincourt vertaald; noch deze noch andere van
hare werken achten wij belangrijk genoeg om er hier bij stiltestaan.
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erg vroeg. Dit dwingt hen ertoe hun toevlucht te nemen tot het dubieuze begrip ‘pre-Romantiek’. Maar met deze kunstgreep ‒ die literatuurhistorici elders
vroeger ook wel toepasten om bijvoorbeeld de Duitse Sturm und Drangbeweging onder de Romantiek te kunnen scharen ‒ is de weg open. Nu kunnen
typische Verlichtingsdenkers en genootschappers als Betje Wolff, Hieronymus
van Alphen en Rhijnvis Feith zich bien étonnés voelen in het gezelschap van
Coleridge, Shelley, Keats, Kleist en al die anderen die eigenlijk tot een heel andere generatie en een totaal andere denkwereld behoren. Een van de weinige
Nederlandse auteurs die nog een beetje in de buurt komen, is Bilderdijk. Daardoor kan het gebeuren dat sommige literatuurhistorici Bilderdijk (1756-1831)
tot de negentiende-eeuwse auteurs rekenen en Kinker ‒ die acht jaar jonger is
en ooit nog in Bilderdijks advocatenpraktijk stage liep ‒ tot de achttiendeeeuwse auteurs. Zo klopt het allemaal weer.
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Het gebrek aan een zuiver ‘literair’ oeuvre geldt eigenlijk meer in het algemeen
voor auteurs uit de achttiende eeuw, een tijdperk waarin nog niet de ‘kunst
om de kunst’, maar het maatschappelijk engagement een van de belangrijkste
drijfveren voor vele literatoren was. De achttiende eeuw gaat op die manier
een steeds kleinere rol in de literatuurgeschiedenis spelen, wat het negatieve
beeld van deze eeuw als onbelangrijke periode verder versterkt.
Paradoxaal genoeg is het echter juist de zo esthetisch oordelende Willem
Kloos die een uitzondering op de regel vormt. In 1909 publiceert hij Een daad
van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters met
bloemlezing uit hun werken. De bloemlezing bevat werk van ruim tien dichters,
onder wie ook de vrouwelijke auteurs Juliana Cornelia de Lannoy en Lucretia
Wilhelmina van Merken. Kloos presenteert zijn poging tot eerherstel van de
achttiende-eeuwse poëzie als een krachtige provocatie aan het adres van academische literatuurhistorici, en dan met name W.J.A. Jonckbloet. Deze ‘allerzonderlingste professor-in-de-letterkunde’, zoals Kloos hem noemt, liet in zijn
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1891) de achttiende eeuw in 1670
beginnen en introduceerde dit tijdperk met de woorden:
De zon der Poëzie, die de drie eerste kwartalen der zeventiende eeuw soms zoo
schitterend verlicht en gekoesterd had, was gaandeweg ter kimme gedaald.
Omstreeks 1670 was de schemering begonnen; van lieverlede zou het volslagen
nacht worden.

Kloos geeft toe dat hij lange tijd verkeerde ‘onder den schadelijken ban’ van
Jonckbloet en diens collega’s. Nu weet hij beter. In één moeite door maakt hij,
naast de academische literatuurgeschiedenis, meteen ook maar zijn dichterlijke voorgangers uit de negentiende eeuw met de grond gelijk. De door hem
uitgekozen achttiende-eeuwse literatuur is immers volgens hem ‘van een beminnelijke echtheid, een innemend-deeglijke, zij het niet altijd diep-treffende
inhoudsvolheid, waar ik al het veel meer vlotte, maar ook meer uiterlijke rijmwerk van vele negentiende-eeuwsche vóór-tachtigers b.v. gaarne voor gaf ’.
Deze opmerkelijke daad van eenvoudige rechtvaardigheid blijft echter een
uitzondering. Juist de door Kloos en de zijnen in gang gezette tendens tot verdere ‘esthetisering’ van de literatuuropvattingen zorgt ervoor dat hun pogingen
tot eerherstel van de achttiende-eeuwse literatuur niet aanslaan. Het negatieve
beeld van de achttiende eeuw, zoals dat al in de vroegste literatuurgeschiedenissen werd geschetst, blijft nog tot ver na de Tweede Wereldoorlog in stand.
Dit inclusief de bijbehorende kunstgrepen. Zo behandelt de grote literatuurgeschiedenis van G.P.M. Knuvelder, rond 1950 gepubliceerd en nog tot in de jaren
1980 herdrukt, een tijdperk dat hij De ‘achttiende’ eeuw noemt. Deze eeuw loopt

bij hem van 1669 tot 1766. De aanhalingstekens rond het woord ‘achttiende’
wijzen erop dat Knuvelder hier zelf wel een probleem ziet. Maar het beeld van
de eeuw zelf kan in elk geval bogen op een lange traditie:
De benen waren niet sterk genoeg geweest om de weelde te blijven dragen: […]
met insecten, schelpen en vlinders, kostbare boeken en curiosa trachtte men de
tijd door te brengen, indien men het althans niet deed door uitspattingen, die
althans de aanvang van dit tijdvak stempelden tot de in moreel opzicht laagst
gedaalde periode van onze geschiedenis.

De Nederlandse letterkunde munt in dit tijdvak niet uit door bijzonder grote
oorspronkelijkheid. J. te Winkel heeft een groot deel van de publikaties erin
geschetst als ‘in het beste geval weemakend door zoetelijk gefemel, in het slechtste
ergerlijk door lasterlijk schandaalbejag, walgelijk door flauwe of vuile geestigheid
of aanstootelijk door talentlooze schildering van grove ontucht’. Een beter deel lijdt
aan de zucht tot zedenprekerij of aan al te angstvallige ingetogenheid, – gevolg
van de bespiegelende neiging van de auteurs ervan.

In dit soort moreel gekleurde verontwaardiging weerklinken de echo’s van de
opvattingen die talloze schrijvers in de achttiende eeuw zelf verkondigden. Aan
de opmerkelijke continuïteit in ruim tweehonderd jaar beeldvorming over de
achttiende-eeuwse samenleving en letterkunde begint echter nog in Knuvelders tijd een einde te komen.
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Op het eerste gehoor klinken deze woorden als altijd nogal onvriendelijk. Hier
is echter een vergelijking op zijn plaats met een opmerking van de historicus
Ph. de Vries uit 1954. In zijn beschouwing over de Nederlandse cultuur van de
achttiende eeuw, een bijdrage aan de prestigieuze en gezaghebbende Algemene
geschiedenis der Nederlanden, stelt de auteur vast: ‘Op de eerste helft van de
18de eeuw zijn […] niet eens de termen achteruitgang, verval, degeneratie of
decadentie van toepassing, die alle nog aan een element van beweging doen
denken. Zij vertegenwoordigt in de geschiedenis der Nederlandse cultuur het
absolute Niets.’ Zo bezien is Knuvelders oordeel nog positief. Ook de achttiendeeeuwse literatuur vertegenwoordigt bij hem nog net niet het Niets. Hij grijpt
onder meer terug op De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, de
grote literatuurgeschiedenis van Jan te Winkel, die uit de jaren 1920 dateert:

Nieuwe belangstelling voor de achttiende eeuw
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Knuvelders overzicht van de achttiende-eeuwse letterkunde wordt opgevolgd
door het zesde deel van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden
onder redactie van F. Baur. Dit deel verschijnt in 1975. De algemene plaatsbepaling van de achttiende-eeuwse literatuur, geschreven door H.J. Vieu-Kuik,
biedt een verfrissende kijk in zoverre de auteur vaak zeer positief over deze literatuur oordeelt. Die positieve mening berust echter geheel op de gedachte dat
de achttiende eeuw een waardevolle voorbereiding is op de komst van de Romantiek. Het boek oefent niet veel invloed uit, simpelweg omdat het slechts weinigen
lukt er voldoende samenhang in te ontdekken. Het belang ervan ligt eerder in de
enorme hoeveelheid bio- en bibliografische gegevens over de literatuur in de
Zuidelijke Nederlanden, die de Vlaamse medeauteur J. Smeyers aan dit deel
bijdraagt.
Daar komt nog bij dat intussen in de vaderlandse literatuurhistorische wereld
het een en ander is gebeurd. Als in de jaren zestig de naoorlogse geboortegolf
in Nederland de universiteiten bereikt, is de welvaart enorm gestegen en is ook
de verzorgingsstaat volop in opbouw. Wie wil studeren, kan dit nu zo goed als
gratis doen op kosten van de gemeenschap. Waar Nederland in het studiejaar
1955-1956 nog zo’n 30.000 studenten kent, is dit getal tien jaar later al verdubbeld
en weer tien jaar later nogmaals, waarna het rond 1985 blijft steken op zo’n
200.000. De run op de universiteiten leidt ertoe dat de universitaire afdelingen
neerlandistiek, vaak nog bestaande uit de spreekwoordelijke anderhalve man
als hoogleraar en een paardenkop als assistent, zich kunnen transformeren tot
vakgroepen met vele tientallen medewerkers. Nu wordt een tot dan toe ongekende mate van specialisering en intensief onderzoek mogelijk. De literatuurhistorisch geïnteresseerde neerlandicus kan daarbij tevens profiteren van het
feit dat de situatie in verwante vakken zich al even gunstig ontwikkelt. Niet alleen in de neerlandistiek, maar ook in de geschiedenis, de kunstgeschiedenis,
de musicologie, de algemene literatuurwetenschap en tal van andere vakken
wordt het nu mogelijk een specialisme ‘achttiende eeuw’ tot bloei te brengen.
Deze ‘achttiende-eeuwers’ sluiten zich aan bij internationale verbanden voor
dix-huitièmistes en als vervolg daarop wordt het tijd voor een eigen vereniging. Bij de oprichtingsvergadering van de Werkgroep Achttiende Eeuw, eind
1968, zijn voornamelijk neerlandici aanwezig. Al snel omvat het ledenbestand
echter elke zichzelf respecterende onderzoeker van de achttiende-eeuwse samenleving en cultuur. En hoewel de vergadering plaatsvindt in een hotel dat
Terminus heet, is dit het begin van een bijzonder vruchtbare periode voor de
Nederlandse studie van de achttiende eeuw. Het Documentatieblad van de
werkgroep beperkt zich al snel niet meer tot louter documentaire, inventarise-

rende bijdragen. Het wordt een tijdschrift voor wetenschappelijke artikelen die
niet alleen aandacht besteden aan de feiten, maar ook aan de theorie.
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Een ander beeld
Wat de vaderlandse literatuurgeschiedenis betreft, leidt de nieuwe belangstelling
tot een stortvloed aan publicaties: biografieën van auteurs, tekstedities, studies
over literaire thema’s en poëticale opvattingen, onderzoek naar de institutionalisering van de letterkunde in genootschappen en tijdschriften, analyses van
de boekproductie, enzovoort. Wat een flink aantal van deze publicaties extra
waardevol maakt, is dat ze zich niet beperken tot de vaderlandse literatuur zelf,
maar dat ze ook aandacht hebben voor de (inter)nationale cultuur- en maatschappijhistorische context.
Exemplarisch voor de nieuwe interesse in de achttiende eeuw is het werk
van de onvermoeibaar publicerende Nijmeegse hoogleraar P.J. Buijnsters. Hij
was al in 1963 gepromoveerd op een proefschrift over Rhijnvis Feith als dichter
van Het graf. In overeenstemming met het onderwerp is het een diepgravende
studie, maar als onderzoek naar een canonieke auteur is deze bijdrage misschien nog tamelijk conventioneel. Ditzelfde geldt in zekere zin ook voor diverse
andere publicaties van Buijnsters, zoals de biografieën die hij in de loop der
jaren zal schrijven van Hieronymus van Alphen, Betje Wolff en Aagje Deken,
en Justus van Effen. In die biografieën en tal van tekstedities weet de auteur
echter niet alleen een onvoorstelbare hoeveelheid grondig onderzochte gegevens bijeen te brengen, hij brengt er ook een zinvolle ordening in aan en weet
ze vaak in internationaal verband te plaatsen. Dit is ook het geval in zijn artikelen en boeken over auteurs en onderwerpen waar vaderlandse literatuurhistorici tot dan toe geen aandacht aan besteedden, of die ze schamper afdeden als
onbelangrijk. Zo schrijft Buijnsters studies over kinderboeken, de utopische
roman, de criminele biografie, broodschrijvers, literaire sociabiliteit in koffiehuizen en genootschappen, en spectatoriale en satirische tijdschriften. Het zijn
allemaal voorbeelden van pionierswerk op zo goed als onontgonnen terrein;
deze verschijnselen vielen immers lange tijd buiten het blikveld van de meer
esthetisch of ethisch oordelende literatuurgeschiedschrijvers.
Vooral met dit pionierswerk maakt Buijnsters school. Veel literatuurhistorische activiteit van de afgelopen decennia richt zich op wat inmiddels ‘de andere achttiende eeuw’ is gaan heten. In 1977 gaat de Stichting Jacob Campo
Weyerman van start. Onder de inspirerende invloed van medeoprichter A.J.
Hanou, die in 1988 bij Buijnsters zal promoveren op Johannes Kinker als exponent van een radicale, kantiaanse Verlichting, ontwikkelt deze stichting zich
tot een soort alternatief voor de Werkgroep Achttiende Eeuw. De leden van die
werkgroep zouden volgens de Weyermannianen te weinig oog hebben voor de
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‘andere’ achttiende eeuw. Bovendien zouden ze tezeer op theorievorming gericht zijn en te weinig op het verzamelen van nieuwe historische ‘bouwstenen’.
Inderdaad weten de leden van de stichting in hun Mededelingen heel wat bouwstenen te verzamelen, waarmee ze diverse minder bekende huizen en steegjes
van de achttiende-eeuwse culturele wereld reconstrueren.
Zo leidt de nieuwe, intensievere bestudering van de achttiende eeuw tot een
ander beeld dan het traditionele tableau dat de grote literatuurgeschiedenissen tot dan toe schetsten. Dit andere beeld vindt bovendien steun in verschuivingen die het internationale onderzoek naar de Verlichting doormaakt. Van
een stroming in het denken die voornamelijk van Frankrijk uitgaat, wordt de
Verlichting een veelkleurig fenomeen dat verschillende landen omvat en daar
verschillende gedaanten kan aannemen. Waar de Verlichting zich in de gangbare beeldvorming beperkte tot de grote filosofen en de grote literaire auteurs,
zoals Voltaire en Diderot, wordt ze nu een veelkleurige maatschappelijke beweging, die ook een literary underground kende. Ook met de periodisering van de
Verlichting wordt geschoven. Een vroege, radicale Verlichtingsfase zou al in
1650 begonnen zijn, waarna de achttiende eeuw verschillende gematigde en radicale tegenreacties te zien zou hebben gegeven. De Nederlandse Republiek,
met haar zeventiende-eeuwse denkers, zoals Spinoza, promoveert tot voorhoede van de internationale Verlichting. In de ogen van internationale onderzoekers als Jonathan Israel wordt de Republiek heel wat meer dan wat Voltaire
ervan maakte: canaux, canards, canaille (grachten, eenden, geteisem).
De nieuwe visie op de ‘lange achttiende eeuw’ werkt in Nederland ook door
in het beeld van de letterkunde. De eeuw wordt niet langer als negatief gezien,
als een tijdperk van letterkundig verval, maar neutraal of zelfs heel positief, als
een eeuw waarin het ritselt van de letterkundige initiatieven en debatten. De
achttiende eeuw wordt de eeuw die nieuwe productie- en distributiemethoden voor het gedrukte woord uitvindt. Een eeuw waarin de letterkunde nieuwe organisatievormen, zoals het Verlichtingsgenootschap, in het leven roept en
nieuwe media, zoals het tijdschrift, creëert. Een eeuw waarin de letterkunde
nieuwe genres gaat omvatten ‒ niet alleen de briefroman en de romance, maar
ook bijvoorbeeld de utopische roman en de criminele biografie. Een eeuw
waarin de letterkunde in het centrum van het maatschappelijk, religieus en
politiek debat staat. Een eeuw ook, waarin de stem van de vrouwelijke literator
volop wordt gehoord.
In sommige opzichten keert de literatuurhistorische belangstelling daarmee terug naar de periode waarin ze begon. Door haar meer cultuurhistorische
dan esthetische interesse benadert datgene wat ze beschrijft weer meer de brede
opvatting van letterkunde, zoals die rond 1800 nog bestond, dan het smalle
begrip van ‘literaire kunst’, waartoe de letterkunde in de loop van de negen-

tiende eeuw beperkt raakte. Veel van wat in negentiende-eeuwse literatuurgeschiedenissen tot achtergrondinformatie bij de werkzaamheid van de individuele, in isolement scheppende literator werd, wordt nu weer beschouwd als
behorend tot de kern van het literaire bedrijf zelf. Ook keren de vrouwelijke
literatoren terug in de canon en worden ze veel positiever gewaardeerd dan
lange tijd het geval was.

Een eeuw van honderd jaar
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De veranderingen in belangstelling en waardering voor de achttiende eeuw
hebben hun weg gevonden in talloze deelpublicaties, maar nog nauwelijks in
overzichten. Het enige boek dat met recht te beschouwen valt als opvolger van
de Geschiedenis der letterkunde van de Nederlanden is Nederlandse literatuur.
Een geschiedenis (1993) onder redactie van M.A. Schenkeveld-van der Dussen.
Dit boek biedt een groot aantal artikelen over literaire gebeurtenissen, chronologisch geordend naar de datum waarop ze plaatsvonden. Het bevat achttien bijdragen over gebeurtenissen uit de achttiende eeuw. De meeste daarvan
zijn al duidelijk te herkennen als het product van de nieuwe belangstelling. Als
zodanig getuigen ze tevens van de nieuwe waardering voor die eeuw. Onder
redactionele leiding van dezelfde auteur kwam Met en zonder lauwerkrans
(1997) tot stand, een encyclopedie en bloemlezing van vrouwelijke literatoren
uit het Nederlandse taalgebied, onder wie veel achttiende-eeuwse. Belangrijk
voor de literatuurgeschiedenis van de achttiende eeuw is zeker ook het cultuurhistorische overzichtswerk 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001),
geschreven door J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt. Onze benadering van de achttiende-eeuwse literatuur sluit aan bij de cultuurhistorische aanpak van dit
boek. Maar waar Kloek en Mijnhardt gebonden waren aan het ‘ijkjaar’ 1800,
wil Worm en donder zoveel mogelijk voldoen aan de opzet van de reeks waartoe dit boek behoort. De achttiende eeuw is voor ons de periode die loopt van
1700 tot 1800. Met de initiatiefnemers van de reeks trekken we hier dus de consequentie van het denken in eeuwen als perioden van precies honderd jaar, zoals
dat rond 1800 opkwam. Maar elke Konsequenz voert zum Teufel. Daarom veroorloven we ons hier en daar wel degelijk een uitstapje naar eerdere of latere jaren.

1.2 Wat is literatuur in de achttiende eeuw?
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De huidige P.C. Hooft-prijs wordt afwisselend uitgereikt voor poëzie, fictioneel
proza en essays. Wanneer we ervan uitgaan dat deze categorieën mede het toneel
omvatten, is daarmee wel zo ongeveer afgebakend wat we tegenwoordig verstaan onder literatuur. Die opvatting van de literatuur is vrij jong, net als het
gebruik van de term zelf. In de achttiende eeuw gebruikt men het woord ‘literatuur’ namelijk hoogst zelden. Het wordt ervaren als een tamelijk buitenissige
of technische term. Bovendien hanteert men hem gewoonlijk in andere betekenissen dan de huidige.
In oktober 1748, bijvoorbeeld, verschijnt in de ’s Gravenhaegse Courant een
advertentie van een maandelijks nieuwsblad. Na een opsomming van onderwerpen in de jongste aflevering volgt de mededeling:
n.b. De vorige Schryver wegens gewigtige nieuwe Employen dit Werk niet
hebbende kunnen vervolgen, is men genoodzaakt geweest het zelve te vertragen,
alvorens eenen anderen, met de vereyschte Literatuur en Kundigheden begaafd,
te kunnen vinden.

Deze advertentie herinnert ons eraan dat heel wat termen en begrippen in de
achttiende eeuw een andere betekenis of gevoelswaarde hebben dan tegenwoordig. Wij zouden de redacteur van een maandblad niet zo snel de ‘schrijver’
noemen, en het tijdschrift zelf zouden we niet betitelen als een ‘werk’. Ook de
manier waarop de adverteerder hier de term ‘Literatuur’ gebruikt, klinkt ons
wat vreemd in de oren. ‘Met de vereyschte Literatuur begaafd’ betekent hier
zoveel als: ‘in het bezit van de benodigde kennis en eruditie’. Iets dergelijks kan
niet alleen voor individuen gelden, maar ook voor samenlevingen. In dat laatste geval betekent ‘de literatuur’ zoveel als ‘het ontwikkelingspeil van de samenleving, zoals dat blijkt uit de schriftcultuur’. Ook bezigt men de term wel, net
zoals dat tegenwoordig nog het geval is, in de betekenis van vakliteratuur. Het
gaat dan bijvoorbeeld om iemand die ‘zich zo wel in de Literatuur als in de praktyk der Geneeskunst heeft geoeffend’.
Het dichtst bij het huidige begrip van literatuur komen we wanneer in de
achttiende eeuw sprake is van een hoogleraar in de ‘literatuur’ of van diens
boekerij die veel ‘literatuur’ bevat. Daarbij moet echter worden bedacht dat
met die literatuur gewoonlijk meer specifiek de klassieke letteren worden bedoeld. Als het om de oosterse letteren (de talen van het Nabije en Verre Oosten,
en dan natuurlijk vooral het Hebreeuws) gaat, staat dit er meestal apart bij.
Moderne talen worden aan universiteiten in de achttiende eeuw nog vrijwel niet

gedoceerd; zoals we eerder zagen, treden pas rond 1800 de eerste hoogleraren
aan tot wier leeropdracht de Nederlandse taal- en letterkunde behoort. De literatuur van andere moderne talen verschijnt nog veel later op het universitaire
toneel. Toch komen we in de tweede helft van de achttiende eeuw de term ‘literatuur’ al wat vaker tegen in de zin van andere dan de universitair gedoceerde
letterkundes, zoals de Engelse, de Franse, enzovoort. De vanzelfsprekende prioriteit van de Ouden begint te vervagen en de Querelle des Anciens et des Modernes
wordt ook in Nederland langzamerhand beslist ten gunste van de ‘modernen’.

Geleerdheid en letterkunde
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Londen, den 26 Juni. De Koning heeft ter aanmoediging van de Literatuur of
Letterkunde beslooten een nieuwe Ridder Orde onder den naam van Minerva
Orde in te stellen, en verscheide geleerden in de Regten, Medicynen en fraaye
Konsten aanstonds met het Teeken van dezelve te doen bekleeden.

Dat de literatuur of letterkunde hier een brede geleerdheid betreft, waartoe niet
alleen de fraaie kunsten maar ook de medicijnen en de rechten behoren, blijkt
wel uit de zinspreuk van de ridderorde: Omnia posthabita Scientiae (‘Alles moet
zwichten voor de wetenschappen’). Iets dergelijks is ook de opvatting van de
auteur die voor het Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek in 1792 het trefwoord ‘letterkunde’ verzorgt: ‘letterkunde, in
het latyn Litteratura, is een algemeene uitdrukking, welke de kennisse der weetenschappen, schoone konsten, taalgeleertheid enz. bevat.’ Die kennis, zo waarschuwt de encyclopedist, is niet ieder gegeven:
… uit de ruime betekenis welke dit woord heeft, kan men opmaaken, dat het
byna onmooglyk is een volkomen Letterkundige in den striksten zin te zyn, om
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‘Literatuur’ kan voortaan ook moderne literatuur betekenen. Dit wil echter
niet zeggen dat het daarbij gaat om literatuur in de huidige opvatting. In de
achttiende eeuw ziet men de moderne literatuur, net als die van de Ouden en
die van de oosterse volkeren, gewoonlijk als het geheel van de schriftcultuur.
Deze opvatting blijkt ook uit het gebruik van de termen ‘letterkunde’ en
‘letterkundige’. Ze worden in de eerste helft van de eeuw nog weinig gebruikt,
maar beleven in de laatste decennia van de eeuw een snelle opkomst. Net als het
geval is bij literatuur in de zin van eruditie, is ook de ‘letter-kunde’ vaak een
kwestie van kennis en ontwikkeling op het terrein van geleerdheid en letteren
in de breedste zin. Zo’n brede opvatting blijkt bijvoorbeeld uit het volgende
krantenbericht uit 1772:

dat men niet wel ter zelver tyd een doorgeoeffend meetkundige, groot redenaar,
uitmuntend dichter, wel geoeffend geschiedschryver en kundig wysgeer kan zyn;
ten minsten is het zeer zeldzaam, in één mensch alle de talenten, kundigheden
en verfynde smaak vereenigd te vinden, en bezitter te zien van eene algemeene
geleerdheid.

58

Eenzelfde breed bereik heeft ook de term ‘letteren’. Rond het midden van de
eeuw begint men dit woord vaker te gebruiken. En nu niet langer voornamelijk
om schrijf- of drukletters (‘de letteren a, b, c’) aan te duiden. In de Vaderlandsche Letteroefeningen kan de lezer vanaf 1761 beschouwingen over poëzie en
taalkunde vinden, maar ook verhandelingen over landmeetkunde en astronomie, of over de beste manier om een tangverlossing uit te voeren.

Schone kunsten en fraaie letteren
De onderzoekende, encyclopedische mentaliteit van de achttiende eeuw leidt
er, samen met een afnemend ontzag voor de Ouden, toe dat men allerlei gangbare indelingen gaat ervaren als onbevredigend en ontoereikend. Encyclopedieën proberen de bestaande kennis in te delen naar bruikbare trefwoorden en
rubrieken. Tijdschriften experimenteren met onderwerpenregisters. En genootschappen hebben afdelingen of ‘departementen’ die zich richten op meer speciale belangstellingsrichtingen binnen het totale bereik van de menselijke kennis
en kunde. Hoe breed men termen als ‘literatuur’, ‘letterkunde’ en ‘letteren’ ook
opvat, het toenemend gebruik ervan wijst er al op dat er een trend gaande is
naar meer differentiëring binnen de algemene ‘geleerdheid’ of ‘kunsten en wetenschappen’. Nu komen ook terminologische toevoegingen in zwang. Naar
analogie van het Duitse Schöne Künste und Wissenschaften raakt bijvoorbeeld
de benaming ‘schoone kunsten en wetenschappen’ in gebruik. De Algemeene
Oefenschoole van Konsten en Weetenschappen, waarin de bekende publicist
Johannes Lublink de Jonge (1736-1816) ruim de hand heeft, voert nog een heel
‘algemene’ titel. Ook hier doet een terminologische toevoeging echter haar
werk: er is sprake van een rubriek ‘fraaije letteren’, naast wijsbegeerte, natuurlijke historie, wiskunde, enzovoort.
Die uitdrukking ‘fraaije letteren’, gevormd naar analogie van het Franse belleslettres, komen we in de tweede helft van de eeuw steeds vaker tegen. Ook dan
gaat het dikwijls nog niet echt om de literatuur in de huidige zin. De Algemeene Oefenschoole omschrijft de genoemde rubriek bijvoorbeeld nader als
‘de weetenschappen die niet wiskonstig, en onder den naam van fraaije letteren bekend zyn’. Het gaat hier kennelijk meer om het globale onderscheid dat

Van ‘dichtkunst en welsprekendheid’ naar ‘literatuur’
De invoering, tastenderwijs, van termen als ‘fraaie letteren’ wijst erop dat men
in de achttiende eeuw weliswaar nog geen algemene term heeft voor wat wij
‘literatuur’ zouden noemen, maar dat men wel degelijk erkent dat er zoiets als
een specifiek literaire kunstvorm bestaat. Tot de tweede helft van de achttiende
eeuw denkt men daarbij eerst en vooral aan de poëzie. De dichtkunst of poëzie
is de kunst om de werkelijkheid in gebonden verzen weer te geven, waarbij de
dichter meer of minder vrijheid tot ‘verdichting’ heeft. Veel meer dan tegenwoordig denkt men bij poëzie ook aan het toneel; pas in de tweede helft van de
eeuw komt het burgerlijk drama in proza op. Dat ook de roman en het drama
in proza ‘verdichte’ werelden scheppen, beseft men in de achttiende eeuw heel
goed. Toch ziet men fictioneel proza nog lange tijd niet als een kunstvorm,
vergelijkbaar met de poëzie. Waardering bestaat eerder voor redenaars en geschiedschrijvers, die eveneens in proza schrijven, maar bij wie de verdichting
nooit de feiten mag overheersen. Wel kunnen ze gebruikmaken van allerlei
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we tegenwoordig kennen als dat tussen de humaniora of alfawetenschappen
enerzijds, en de exacte of bètawetenschappen anderzijds. De ‘fraaije letteren’
worden dan ook soms wel de ‘beschaafde letteren’ genoemd. In de titel van Arend
Fokke Simonsz’ Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije
letteren (1788) vinden we schoone kunsten en fraaije letteren gezusterlijk verenigd, zonder dat precies duidelijk is waar de onderscheidingen liggen. Ook
titels als die van het Vaderlands zakboekje ter bevordering van wetenschappen
en fraaije letteren (1797), die van Hugh Blairs Lessen over de redekunst en fraaije
letteren (1804), of die van het Nuttig en aangenaam mengelwerk […] betreklyk
de kunsten, wetenschappen, fraaije letteren, geschiedenis, wysbegeerte, oordeelkunde en goeden smaak (1805) tonen hoe zwevend de onderscheidingen nog
lange tijd blijven. Maar tegelijk laten ze ook iets zien van een zoektocht naar een
omschrijving voor dat wat we tegenwoordig kennen als ‘literatuur’, in onderscheiding van andere kunsten en wetenschappen. Dat geldt ook voor de reeks die
Gerrit Brender à Brandis (1752-1802) in 1781 van start laat gaan onder de naam
Taal-, Dicht- en Letterkundig Kabinet. En de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde is al vrijwel vanaf de oprichting in 1766 verdeeld in vier ‘klassen’:
taalkunde, dichtkunde, welsprekendheid en ‘oudheidkunde’ (wat in de praktijk
neerkomt op vaderlandse geschiedenis). Daarmee beperkt de Maatschappij de
‘letterkunde’ uit haar naam dus al tot een veel kleiner terrein dan de ‘algemeene
geleerdheid’ die de eerder aangehaalde encyclopedie in 1792 beschouwt als
kenmerkend voor beoefenaren van ‘Letterkunde, in het latyn Litteratura’.
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kunstige vormen van beeldend taalgebruik en beeldspraak. Het gaat hier om
de zogeheten tropen en figuren uit de traditionele retorica of welsprekendheidsleer, de kunst van het mondeling uitgesproken betoog. Maar bij het toepassen van die versieringen past grote terughoudendheid. De rederijkerskamers of ‘kamers van retorica’, die zulke versieringen tot kernpunt van hun
kunst verheffen, zijn dan ook eigenlijk geen kamers voor retorica in de zin van
redenaarskunst, maar verenigingen voor dichters. Zij gebruiken van de traditionele retorica slechts die onderdelen die van belang zijn voor de poëzie.
Mede daardoor raakt de retorica in eigenlijke zin, de kunst van de mondelinge
redevoering in proza, lange tijd uit het zicht.
Tegen het einde van de achttiende eeuw proberen velen echter de retorica
als wetenschap van de redevoering te laten herleven in Nederland. De politieke
beroeringen hebben laten zien dat er dringend behoefte bestaat aan mensen
die een goede politieke redevoering kunnen houden. En de lezingen in de talloze genootschappen tonen aan dat er ook op het punt van de ‘welsprekendheid van den gehoorzaal’ nog wel wat verbetering mogelijk is. De nieuwe literatuurtheorie houdt zich niet alleen bezig met de dichtkunst, maar ook met
de retorica. Handboeken, encyclopedieën en genootschapsverhandelingen
wijden er vele bladzijden aan en introduceren allerlei fijnzinnige onderscheidingen tussen dichtkunst en welsprekendheid. Begrijpelijkerwijs komen de
auteurs er niet altijd even goed uit. Maar hun activiteiten hebben een belangrijk effect op de opvattingen over wat schone letterkunde is. Al doende zorgen
ze er namelijk voor dat in de laatste decennia van de eeuw dichtkunst en welsprekendheid zeer vaak in één adem worden genoemd. Het wordt een vast begrippenpaar. Wanneer vervolgens in de eerste decennia van de negentiende
eeuw de opvatting veld wint dat niet alleen de redevoering, maar ook fictionele
vormen van proza ‘welsprekend’ kunnen zijn, omvat dit begrippenpaar ruwweg datgene waarvoor aan het einde van de negentiende eeuw de term literatuur definitief in zwang zal raken.
Rond 1900 raakt de betekenis van die term namelijk sterk versmald. Voortaan gaat het nog vrijwel uitsluitend om de literatuur als ‘hogere’ kunstvorm
‒ datgene wat grappenmakers tegenwoordig ‘literatureluur’ zouden noemen.
De term ‘literator’ is dan nog zeer jong. Pas rond het midden van de negentiende eeuw duikt hij regelmatig in het spraakgebruik op. Hij wordt aanvankelijk nog vrijwel uitsluitend gebruikt voor een universitair student of docent in de
sinds 1815 bestaande faculteiten der Letteren en Wijsbegeerte. Zo is ‘De juristliterator’, een van Klikspaans Studenten-typen, iemand die rechten én letteren
studeert. Maar in het kielzog van de promotie die de term literatuur doormaakt,
wordt de ‘literator’ rond 1900 eerst en vooral een beoefenaar van de ‘hogere’
literatuur.

Een ivoren toren?
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De zojuist beschreven terminologische verschuivingen zijn op zichzelf al interessant omdat ze een voorbeeld vormen van een meer algemeen verschijnsel.
De achttiende eeuw brengt op allerlei gebieden nieuwe termen in omloop en
doet oude begrippen en termen een nieuwe betekenis of gevoelswaarde krijgen. Die nieuwe betekenissen kristalliseren zich dan in de negentiende eeuw
verder uit. Voor de literatuurgeschiedenis hebben de zojuist aangeduide begrips- en betekenisverschuivingen rond termen als ‘literatuur’, ‘letterkunde’
en ‘letteren’ een tweetal verstrekkende consequenties. Ten eerste laten ze zien
waarom het niet toevallig is dat de literatuurgeschiedenis van de achttiende
eeuw de afgelopen decennia een uitgesproken sociaal-cultureel karakter heeft
gekregen. Verantwoordelijk daarvoor is niet alleen een streven naar meer sociaal-culturele achtergrondinformatie ‘bij’ de literatuurgeschiedenis. Het gaat
hier ook om een groeiend inzicht dat de literatuur zelf, zoals die door tijdgenoten werd opgevat, een veel breder terrein omvat dan de literatuur in de huidige
zin van de term. Gegevens over de letterkunde van de achttiende eeuw vallen
daarom vaak niet of nauwelijks te scheiden van de sociaal-culturele achtergrondinformatie.
Dit heeft, ten tweede, ook te maken met het maatschappelijk draagvlak van
de letterkunde in de achttiende eeuw. De financiële positie van de achttiendeeeuwse auteur was gewoonlijk nog aanzienlijk benarder dan die van de hedendaagse. Zijn maatschappelijke invloed was echter, zeker gezien het relatief
geringe aantal mensen dat kon lezen en zich boeken kon veroorloven, aanzienlijk groter. De letterkunde had zich nog niet teruggetrokken op een heel
beperkte definitie van ‘literaire kunst’. Mede daardoor was nog geen sprake
van een maatschappelijk isolement of van een ivoren toren. De letterkunde
deed ertoe ‒ genoeg in elk geval om zo nu en dan een publicatie te verbieden
en de auteurs of de drukkers ervan te willen vervolgen. Dat het in de praktijk
vaak wel meeviel met de effectuering van censuurmaatregelen is een ander
verhaal.
Wat onze eigen benadering van het begrip letterkunde betreft het volgende.
Zoals eerder vermeld kiezen we in dit boek een middenpositie: we willen een
cultuurgeschiedenis van de Nederlandse letterkunde bieden, waarbij we een
minder brede opvatting van letterkunde hanteren dan in de achttiende eeuw
gebruikelijk was. Wij verstaan er niet de letteren in de meest ruime zin onder,
maar eerder dat wat men destijds de ‘fraaije letteren’ noemde. Die fraaie of
schone letteren vatten we echter heel wat ruimer op dan alleen datgene wat
eind negentiende eeuw ‘literaire kunst’ ging heten.

1.3 De Nederlandse taal en de beeldvorming over

het Zuiden
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Wat is de Nederlandse letterkunde die het onderwerp is van deze geschiedenis?
Is het de letterkunde van de Nederlanden? Of is het letterkunde die in het
Nederlands is geschreven? Het is belangrijk om bij deze vragen stil te staan. In de
achttiende eeuw wordt literair werk in de Nederlanden immers niet uitsluitend
in de Nederlandse taal geschreven, en omgekeerd vindt heel wat literatuur in het
Nederlands haar oorsprong buiten het territorium van de Nederlanden.
Op dit punt was de keuze al voor ons gemaakt. Zoals voor de hele reeks
waarvan dit boek deel uitmaakt, geldt ook hier dat we onder Nederlandse literatuur de Nederlandstalige literatuur verstaan. Daarmee zijn de problemen
niet van de baan. De letterkunde moet immers worden begrepen en geduid als
onderdeel van de cultuur en de maatschappij waarbinnen zij ontstaat en functioneert. Die cultuur en maatschappij zijn, noch in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden, noch in de andere gebieden waar men in de achttiende eeuw
Nederlands spreekt en schrijft, eentalig Nederlands. En ook al is de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur iets anders dan de geschiedenis van de
literatuur in de Nederlanden, beide geschiedenissen kunnen toch niet helemaal
van elkaar worden losgemaakt.

De talen van het Noorden
De Nederlanden, als geografische en staatkundige realiteit, vallen niet samen
met het Nederlandse taalgebied. De Nederlanden bevatten immers in de achttiende eeuw (en ten dele ook nu nog) diverse gebieden waar de voertaal niet het
Nederlands is. Natuurlijk denken we hier allereerst aan de Franstalige gebieden in de Zuidelijke Nederlanden (die in de achttiende eeuw onder het bewind
van de Habsburgers staan en daarom vaak worden aangeduid als de ‘Oostenrijkse’ Nederlanden). Maar ook in het Noorden ligt een gebied met een bijzondere positie: Friesland. Hier wordt Fries gesproken, of beter gezegd, een geheel
aan Friese talen. Daaronder bevindt zich het Stadsfries, een reeks van stadsdialecten die hoofdzakelijk in Leeuwarden en een aantal kleinere steden worden
gesproken.
Ook het Nederlandstalige gebied is bepaald niet exclusief eentalig. Allereerst
is er in de achttiende eeuw geen echte eenheidstaal. De verschillende dialecten
zijn in deze periode veel levenskrachtiger dan tegenwoordig, en het daaruit afgeleide, meer ‘algemene’ Nederlands fluctueert nog veel meer. Ook leven er, met

In de achttiende eeuw zijn de uiteenlopende spreek- en schrijfwijzen van het Nederlands nog zo divers
dat bijeenkomsten van letterkundigen uit het land tot Babylonische spraakverwarringen kunnen
leiden.
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name in de grote steden in de Republiek, grote groepen immigranten, voornamelijk afkomstig uit de Duitse landen en Frankrijk. Zij laten een eigen stem
horen in de publieke ruimte en bouwen een eigen culturele infrastructuur op,
met onder andere de Journaux de Hollande en Franse en Hoogduitse theaters,
toneelgezelschappen en leesgenootschappen. Soms zijn deze migranten tweetalig: ze combineren het gebruik van hun moedertaal met kennis van het Nederlands. Maar bijvoorbeeld heel wat hugenootse auteurs in de Republiek voelen
niet de noodzaak Nederlands te leren. De hugenoten hebben ook hun eigen
‘Waalse kerken’. Die hebben niets met Wallonië te maken, maar de erediensten
worden er wel tot op de dag van vandaag in het Frans gehouden.
De meesten van degenen die laag- of ongeschoold zijn, spreken slechts het
dialect en/of een meer ‘algemene’ vorm van het Nederlands. Het Latijn is de
taal van degenen die een ‘geleerde’ opvoeding hebben gekregen. Zij hebben de
Latijnse school doorlopen, soms gevolgd door de universiteit. In de katholieke
gebieden van de Republiek is het Latijn ook de taal van de kerk, die haar gebruikt in de liturgie en voor de interne en internationale communicatie. Aangezien de meeste gelovigen slechts het Nederlands beheersen, wordt in die taal
gepreekt en kerkelijk onderwijs gegeven. Het Frans is zowel in het Noorden als
in het Zuiden de taal van de adel en van de meer ontwikkelde burgers. Het is
een taal die sociaal prestige geeft, de taal waarin de elite soms haar brieven
schrijft en internationale contacten onderhoudt, de taal van de République des
lettres en die van de internationale handel. De hele eeuw ventileert men in het
Noorden onvrede over de ‘verfransing’. De bevordering van de Nederlandse
taal wordt tot onderdeel van een offensief tegen het vermeende zedenbederf
en ‘verval’ van de natie gemaakt. Dat die ‘verfransing’ in de praktijk lang niet
zo wijdverbreid en allesoverheersend is als tijdgenoten soms suggereren, doet
niets af aan het feit dat de beeldvorming op dit punt een belangrijke invloed
uitoefent. De kennis van het Engels is in het zeevarende Noorden niet afwezig,
maar het is onder ontwikkelde burgers zeker geen algemeen gangbare taal. In
de loop van de eeuw ziet men in de Noordelijke Nederlanden tot zijn verbazing
hoe het Duits, ooit versmaad als taal zonder een bijbehorende letterkunde van
enige betekenis, een enorme vlucht neemt. Tegen het einde van de eeuw is de
Duitse letterkunde de grootste concurrent op de boekenmarkt geworden.

Taal als keuze
Talenkennis en taalgebruik zijn in hoge mate sociaal bepaald; dat geldt voor
de achttiende eeuw nog veel sterker dan nu. Over het algemeen kan worden
gezegd dat de meertaligheid toeneemt naarmate men hoger op de sociale ladder

Eén taal?
In de achttiende eeuw wordt de keuze voor het Nederlands, of ‘Nederduits’ zoals het gewoonlijk wordt genoemd, voor auteurs in de Republiek steeds vanzelfsprekender. Maar is er wel één taal die kan worden beschouwd als ‘het
Nederlands’? Er zijn tendensen naar uniformering, maar de verscheidenheid
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komt en meer kansen op een hogere opleiding krijgt. De meeste Nederlandse
auteurs komen in de achttiende eeuw uit de hogere lagen van de samenleving
en zijn dus meertalig. Dit hoeft niet te betekenen dat ze verschillende talen
even goed beheersen, maar velen zijn toch in staat om in meer dan één taal te
schrijven; de taal waarin ze een bepaalde tekst opstellen is het voorwerp van
een keuze. Soms kan die keuze heel erg voor de hand liggen en hoeft ze niet te
worden verantwoord. Maar ook dan is de taal waarin een tekst wordt geschreven en gepubliceerd afhankelijk van de specifieke context waarin hij tot stand
komt, van het genre waartoe hij behoort, en vooral van het beoogde publiek.
In de Republiek wordt in de loop van de achttiende eeuw de keuze voor het
Nederlands als schrijftaal het meest voor de hand liggend. De cultuur maakt
hier een ‘nationalisering’ door. Het Frans mag dan in bepaalde kringen een
grote en zelfs nog groeiende populariteit kennen en (naast het Latijn) ook nog
veel worden gebruikt voor de internationale contacten, toch gaan Nederlandse
auteurs steeds consequenter in het Nederlands schrijven. Wie zich tot het ‘gewone’ lezerspubliek richt, doet dat nu in de moedertaal. Een vroeg voorbeeld
van die evolutie is het moment waarop Justus van Effen, nadat hij tientallen
jaren heeft meegewerkt aan Franstalige tijdschriften, in 1731 met De Hollandsche Spectator begint. Aan het einde van de eeuw zijn er amper nog Nederlandse schrijvers die uitsluitend of overwegend in het Frans publiceren. De filosoof
Frans Hemsterhuis (1721-1790), auteur van enkele belangrijke werken op het
gebied van de kunsttheorie, waaronder de befaamde Lettre sur la sculpture
(1769), schrijft uitsluitend in het Frans, maar hij is wel een van de laatsten.
Belle van Zuylen (1740-1805), die een aanzienlijk literair oeuvre nalaat, vormt een
geval apart. Zij schrijft haar romans en ander letterkundig werk uitsluitend in
het Frans, noemt zich ‘Belle de Zuylen’ en krijgt na haar huwelijk bekendheid
onder de naam Isabelle de Charrière. Na haar huwelijk en haar verhuizing naar
Zwitserland blijft zij het literaire bedrijf in Nederland volgen. Ze onderhoudt
echter vooral Franse en Europese contacten. Er zijn dan ook weinig signalen
dat zij in haar land van herkomst als een vertegenwoordiger van de ‘eigen’ literatuur wordt beschouwd. Haar grootste bekendheid in Nederland zal ze zich
pas veel later, in de twintigste eeuw, verwerven.
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is nog zeer groot en in de gesproken taal overheerst het dialect. Met name in de
grote steden komen sociale verschillen steeds meer tot uiting in het taalgebruik.
De gegoede burgerij probeert zich te onderscheiden van de lagere bevolkingsklassen, wier taalgebruik nu als ‘plat’ wordt beschouwd, door ‘beschaafd’ te
spreken. De verschillen liggen dan vooral in het woordgebruik en de uitspraak.
Dit neemt niet weg dat ook het taalgebruik van de hogere klassen, en zelfs dat
van intellectuelen en schrijvers, waarschijnlijk vaak dialectisch of in elk geval
regionaal gekleurd is. Zo verraadt de tongval van Rhijnvis Feith maar al te duidelijk zijn Zwolse, ‘oostelijke’ afkomst. Dit levert hem de spot op van de ‘Hollands’ sprekende Willem Bilderdijk, die graag mag vertellen dat Feith hem ooit
‘een onbegriepelijk mensch’ noemde. Hoe groot de verschillen nog zijn, komt
bijvoorbeeld aan het licht in 1795, als de Staten-Generaal worden vervangen
door een Nationale Vergadering van Burger-Representanten. De zittingen zijn
openbaar en daardoor wordt voor iedereen duidelijk dat het taalgebruik van de
volksvertegenwoordigers, die uit alle windstreken komen, erg uiteenloopt.
Op het vlak van de schrijftaal is de verscheidenheid veel minder groot. De
ontwikkeling van een ‘gemeene landtaal’ of ‘gemeenelands dialect’, zoals de
taalkundige Lambert ten Kate de standaardtaal noemt, was al sinds de zestiende eeuw in volle gang en gaat in de achttiende eeuw door. Sommige dingen
verdwijnen, zoals de dubbele ontkenning. Andere zijn nieuw. Zo verschijnt
het woord ‘jullie’, een samentrekking van ‘je’ of ‘jij’ en ‘lui(den)’ of ‘lie(den)’, in
de achttiende eeuw eerst in de spreektaal, waarna het pas in de negentiende
eeuw ook volop in de schrijftaal opduikt. De ontwikkeling van de standaardtaal is uiteraard een traag proces. In de achttiende eeuw moeten tal van keuzes
worden gemaakt en is er veel discussie over de juiste vorm voor een gezamenlijke Nederlandse taal. Zowel in de Republiek als in de Oostenrijkse Nederlanden trachten taalkundigen de knopen door te hakken.
Op zoek naar taalnormen
In de Republiek laat het eerste decennium van de achttiende eeuw een verhevigde activiteit van taalkundigen zien, met publicaties van onder meer David van
Hoogstraten, Arnold Moonen, Willem Sewel, Adriaen Verwer en Lambert ten
Kate. De arts, dichter en taalkundige David van Hoogstraten (1658-1724) publiceert in 1700 zijn Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naemwoorden, later bewerkt tot een gezaghebbende Lyst der gebruikelykste zelfstandige
naemwoorden. Arnold Moonen (1644-1711), predikant en dichter, publiceert in
1706 zijn Nederduytsche spraekkunst, de eerste complete grammatica sinds een
halve eeuw. Het is een echte ‘gebruiksgrammatica’, die een grote invloed zal uitoefenen. Hij wordt gevolgd (en bekritiseerd) door Adriaen Verwer (ca. 16551717), die in 1707 anoniem zijn taalkunde van het Nederlands in het Latijn publi-

Waar is het ‘zuivere’ Nederlands te vinden?
De volgende vraag is waar men dan het beste het ‘echte’ Nederlands kan vinden.
Men is het er vrij algemeen over eens dat je die vraag niet louter geografisch
moet opvatten. Het gaat er niet om een bepaald dialect tot norm te verheffen.
Toch pleiten bijvoorbeeld Verwer en Ten Kate voor het Maaslands, een ZuidHollandse variant, als het beste Nederlands, terwijl vele anderen het NoordHollandse Nederlands warm aanbevelen als standaardtaal van de toekomst. Tot
de laatsten behoort Sewel, die erbij zegt dat het in de eerste plaats gaat om het
Nederlands zoals dat gesproken wordt. Ook Ten Kate is van oordeel dat men bij
de vastlegging van de taalwetten rekening moet houden met de spreektaal. Hij
denkt daarbij niet zozeer aan de taal die op de Amersfoortse heide wordt ge-
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ceert als Linguae Belgicae idea grammatica, poetica, rhetorica. Deprompta ex
adversariis Anonymi Batavi. Een paar jaar later opent zijn leerling en vriend
Lambert ten Kate (1674-1731) de dialoog met Verwer, en wel letterlijk: zijn
Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche (1710) bestaat gedeeltelijk uit dialogen tussen een personage dat Verwer en een ander dat Ten
Kate zelf voorstelt. In diezelfde periode is ook Willem Sewel (1654-1720) actief.
Hij legt zich vooral toe op werken die bedoeld zijn voor het aanleren van het
Nederlands aan Engelstaligen en van het Engels aan Nederlandstaligen. Hij
schrijft echter ook een Nederduytsche spraakkunst (1708). Na deze reeks taalkundige publicaties wordt het wat rustiger. Wel verschijnen wat later nog enkele
belangrijke werken, zoals de Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel
der Nederduitsche sprake (1723) van Ten Kate en de Proeve van taal- en dichtkunde (1730) van Balthazar Huydecoper (1695-1778).
Al deze auteurs zijn bezig met taalreglementering en taalnormering. Over
de vraag wat de normen moeten zijn, en hoe men bij de vaststelling daarvan te
werk moet gaan, verschillen zij van mening. Een cruciale vraag waarvoor ze
zich gesteld zien, is of het goede Nederlands geconstrueerd dan wel ‘gevonden’
moet worden. Bestaat het uit een geheel van regels dat een geleerde aan zijn
schrijftafel kan samenstellen? Is het een bestaande vorm van het Nederlands,
die ergens wordt gesproken of geschreven en die tot norm kan worden verheven? Moet men zoeken naar de ‘zuivere’ taal die in het verleden bestond, maar
die sindsdien ‘verbasterd’ is geraakt? In de praktijk laten taalkundigen zich vaak
tot de meer ‘actieve’ positie verleiden. Maar als zij zich daarvan bewust worden, gaat toch het idee overheersen dat, zoals Ten Kate het formuleert, ‘men in
’t behandelen der Taelgeleertheid de Wetten uit de Gebruiken moet vinden, en
niet nieuwe naer eigen goeddunken smeden’. Huydecoper is het daarmee eens,
maar voegt er wel aan toe: ‘Maar men vindt geen fyne diamanten op de Amersfoorder heide, noch taalwetten langs den weg of op de straat.’
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sproken, maar aan het taalgebruik van de hogere standen in de grotere steden.
In het algemeen echter vindt men de spreektaal van secundair belang, of zelfs
geheel onbelangrijk voor de taalnormering. De mening overheerst dat de
schrijftaal zuiverder en ‘beter’ is, en dus meer geschikt is om tot norm te worden
verheven. De implicatie daarvan is dat de standaardtaal vooral moet worden
afgeleid uit bestaande teksten.
Aan welke teksten kan dan gezag worden toegekend? Grosso modo kunnen
twee duidelijke posities worden onderscheiden. Sommigen, zoals Van Hoogstraten en Moonen, opteren voor ‘het achtbare gebruik’. Daarmee wordt het gebruik van de teksten van grote auteurs bedoeld. Concreet zijn dat zo goed als
altijd Hooft en vooral Vondel, soms aangevuld met nog enkele andere auteurs,
allen uit de zeventiende eeuw. De standaardtaal moet zoveel mogelijk naar hun
taalgebruik worden gemodelleerd. Dat dit taalgebruik zelf nu juist sterk beïnvloed is door het Latijn, zien velen eerder als een aanbeveling dan als een bezwaar.
De plaats die Vondel in de discussies van de taalkundigen inneemt, is groot.
Het is typerend dat Huydecopers Proeve van taal- en dichtkunde (1730) geen
uitgewerkte, systematische grammatica is, maar, zoals de ondertitel aangeeft,
een reeks ‘vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen
van Ovidius’. Het is echter niet Huydecopers bedoeling zonder meer te zeggen
‘dat en dat is goed, want Vondel is ons zo voorgegaan’. In zijn voorrede verdedigt
hij ‘de vrijheid, die wij gebruikt hebben, om Vondel, den Vader onzer Nederduitsche Poëzije, zo dikwils, zo onbeschroomd, tegen te spreeken en te berispen’.
Hij wil ‘Vondel zelven toetsen aan de Ouden’, waarmee hij de schrijvers van
vóór de Opstand bedoelt, en vooral de Middelnederlandse letterkunde. Huydecoper verzorgt in 1772 zelf een editie van de Rijmkronijk van Melis Stoke, op
dat moment de enige bekende Middelnederlandse tekst. Bij zulke vroege auteurs is het zuiverste Nederlands te vinden. Immers, zo luidt Huydecopers principe, ‘hoe nader aen den oorsprong, hoe verder van het bederf ’. Hij sluit daarmee aan bij de positie die door Verwer en in hoge mate ook door Ten Kate was
ingenomen. Zij zijn van oordeel dat de normen voor de standaardtaal niet uit
het werk van grote auteurs moet worden afgeleid, maar uit het taalverleden.
De taal van de grote dichters is immers een ‘ciertael’, die per definitie afwijkt
van de algemene taal en dus niet als algemene norm kan gelden. Men dient op
zoek te gaan naar de ‘gewone’ taal.
De werken van deze auteurs zijn vooral bedoeld als bijdragen aan de discussie
tussen taalgeleerden. In de loop van de eeuw doet zich echter een ontwikkeling voor waarbij de producten van de normatieve taalkunde zich gaan richten
op een breder publiek. De taalkunde maakt een pedagogisering door: de auteurs
willen de standaardtaal niet alleen vastleggen, maar deze ook uitdragen en verspreiden, bijvoorbeeld via het onderwijs. In deze periode ziet de eerste uitge-

breide grammatica voor schoolgebruik het licht: de Nederduitsche spraekkunst
voor de jeugdt (1769) van Kornelis van der Palm. Wat later verschijnt postuum
ook de Beknopte aanleiding tot de kennis der spelling, spraakdeelen, en zinteekenen
van de Nederduitsche taal (1776) van Klaas Stijl. Inmiddels is dan echter de eenheidstaal allang niet meer uitsluitend een zaak voor individuele geleerden.
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Het opleggen van de norm
In de tweede helft van de eeuw maken taalkundige en letterkundige genootschappen het project van de eenheidstaal tot onderdeel van hun streven naar
nationaal herstel. Ze schrijven er prijsvragen voor uit en bestuderen het onderwerp in groepsverband. Met name de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, die streeft naar ingrijpende
onderwijshervormingen, spelen een belangrijke rol. Meer dan individuele auteurs kunnen dergelijke genootschappen met enig gezag spreken en de onder
hun auspiciën gepubliceerde werken met autoriteit bekleden. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde vat al in een vroeg stadium het plan op een
‘algemeen omschrijvend woordenboek der Nederlandtsche tale’ samen te stellen. Dit met het doel om ‘niet alleen de nederduitsche taal in zooverre te doen
kennen, als noodig is, om de schriften, die in dezelve zijn opgesteld, voor ieder
verstaanbaar te maken; maar om den geheelen schat onzer tale bij een te vatten’.
Dit woordenboek is er in de achttiende eeuw niet gekomen. Pieter Weiland
(1754-1842) presenteert in 1799 echter zijn Nederduitsch taalkundig woordenboek als een poging ‘een gedeelte van dit groote ontwerp uittevoeren’.
Aan onderwijs in Nederlandse taal- of letterkunde wordt aan universiteiten
in de achttiende eeuw, althans officieel, nog niet of nauwelijks iets gedaan. Maar
zoals we zagen worden rond 1800, mede door de inspanningen van leden van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, de eerste leerstoelen ingesteld voor het vak dat later zal uitgroeien tot de neerlandistiek. Het is een van
de vroege neerlandici, Matthijs Siegenbeek, die een nieuwe spellingsregeling
ontwerpt. Dat deze in 1804 officieel als eenheidsspelling wordt ingevoerd, toont
aan dat inmiddels ook de overheid het bevorderen van de eenheidstaal tot haar
taak is gaan rekenen. In 1805 verschijnt de Nederduitsche spraakkunst van Pieter
Weiland, de eerste officiële grammatica, eveneens ‘op last van het Staatsbestuur
der Bataafsche Republiek’. Met de spelling zal de overheid zich ook later nog
veelvuldig inlaten – zoals we regelmatig aan den lijve ondervinden – maar met
de grammatica is dat veel minder het geval. Uiteraard is het geen toeval dat al
deze initiatieven worden genomen in de periode dat Nederland onder invloed
van de Franse Revolutie verkeert. Het optreden van de overheid en de politiek
getuigt van het geloof in de eenheidsstaat, in unificering en codificering op allerlei gebied.
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Sporen van het dialect
De ontwikkeling van de standaardtaal betreft allereerst de standaardisatie van
de schrijftaal. In combinatie met de toename van de geletterdheid en van de
hoeveelheid gedrukte teksten, bevordert de standaardisatie van de schrijftaal
ook die van de spreektaal. Dit laatste proces verloopt echter veel trager en is aan
het einde van de achttiende eeuw nog lang niet zo ver gevorderd. Het Fries raakt
als gedrukte taal in onbruik en overleeft slechts in wat kluchten, almanakken
en gelegenheidspoëzie. Pas in de negentiende eeuw zal de regionale romantiek
leiden tot een herleving van het Fries en van een aantal dialecten als literaire
(schrijf)taal.
In de achttiende eeuw wordt nauwelijks in het dialect geschreven. Hier en
daar komt het incidenteel voor in teksten die verder in de standaardtaal zijn
gesteld. Maar dat gebeurt nu juist wanneer de auteur spreektaal wil weergeven. Dan duiken in dialogen flarden dialect op, als een manier om de tekst
een ‘couleur locale’ te geven of om personages regionaal of sociaal te typeren.
In een aantal romans, maar vooral in kluchten of in komische poëzie wordt dit
procedé toegepast. Talloze pamfletten en tijdschriftjes voeren twee plat pratende personages ten tonele die commentaar leveren op actuele gebeurtenissen en
maatschappelijke toestanden. Ze zijn zeker niet bedoeld voor dialectsprekers
of voor eenvoudigen van geest, maar juist als bron van vermaak voor lezers die
leven in de superieure mening dat hun eigen taalgebruik het enig juiste is.

Wartaal en onbegrip
Zo’n superieure houding vertonen de bewoners van de Republiek nu ook in
toenemende mate waar het gaat om het Nederlands zoals men dat in de Zuidelijke Nederlanden spreekt. Door het standaardisatieproces bakent men het
‘zuivere’ Nederlands namelijk niet alleen sociaal, maar ook geografisch af. De
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden worden nu ook taalkundig van elkaar gescheiden. Al in Bredero’s Spaanschen Brabander werd de hoofdpersoon,
een immigrant uit het Zuiden, belachelijk gemaakt om zijn zonderlinge taalgebruik. Bredero was een schrijver uit Amsterdam, de stad waar men tot op de
dag van vandaag iedereen buiten de stadsgrenzen beschouwt als ‘boeren’. De
opmars van de standaardtaal in het Noorden zorgt er echter meer in het algemeen voor dat het Nederlands van het Zuiden nu steeds vaker als een buitenissig dialect wordt afgeschilderd. In de Beknopte beschryving der Oostenryksche
Nederlanden (1785) heet het bijvoorbeeld dat de inwoners van de Zuidelijke
Nederlanden ‘meest al eene verbasterde Nederlandsche taal’ gebruiken.
Ook in allerlei andere opzichten neemt het Noorden steeds meer afstand van
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de Zuidelijke Nederlanden. De verdeling tussen beide gebieden was in eerste
aanleg het gevolg van de Opstand van de zestiende eeuw en werd in 1648 bekrachtigd bij de Vrede van Munster. Aanvankelijk gingen de meeste Nederlanders, zowel in Noord als in Zuid, ervan uit dat de scheiding slechts tijdelijk zou
zijn. Ze voelden een grote historische verbondenheid. Zo bespreekt Arnold
Houbraken (1660-1719) in De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders
en schilderessen (1718-1721) de kunstenaars van Noord en Zuid nog nadrukkelijk als de dragers van één gezamenlijke traditie. Gaandeweg echter maakt deze
historische verbondenheid plaats voor vervreemding en tegenstelling, en uiteindelijk wantrouwen en minachting.
De vredesonderhandelingen tussen de Brits-Hollandse en de Frans-Spaanse
coalitie in de Spaanse Successieoorlog markeren het omslagpunt. Het verdrag
dat wordt gesloten bij de Vrede van Utrecht (1713) bepaalt onder meer dat de
Zuidelijke Nederlanden toevallen aan Karel vi van Oostenrijk. Daarmee wordt
het Zuiden eens te meer, en nu definitief, tot een apart territorium: de ‘Oostenrijkse Nederlanden’. De Republiek weet te bedingen dat ze, als verdediging tegen
een mogelijke invasie van de Fransen, garnizoenen mag legeren in diverse zogeheten ‘barrièresteden’ in het Zuiden. Ook blijft de afsluiting van de Schelde
in stand, wat tot grote verbittering in het Zuiden leidt. De Republiek stelt een
strenge regulering van het transitoverkeer in en heft er zware belastingen over.
De maatregelen leiden ertoe dat de imposante haven van Antwerpen er vrijwel
leeg bij ligt, als monumentaal symbool van Hollandse machtswellust. Ook op
tal van andere punten dwarsboomt de Republiek de zuiderburen met fiscale
maatregelen en diplomatieke manoeuvres.
De spanningen op economisch en politiek gebied leiden ertoe dat ook de
religieuze en culturele verschillen nu scherper worden aangezet. Waar men in
het Zuiden geneigd is de protestanten in de Republiek als ketters te zien, is de
machtspositie van de katholieke kerk in het Zuiden een bron van voortdurend
wantrouwen voor de protestanten in het Noorden. Met haar intolerantie jegens
andersdenkenden belichaamt zij voor hen de erfvijand waarvan zij zichzelf
hebben weten vrij te vechten. Daarmee in samenhang zorgt het verschil tussen
de republikeinse traditie van het Noorden en de monarchale van het Zuiden
eveneens voor spanningen en misverstanden.
Resultaat van een en ander is dat de beeldvorming over en weer steeds minder positief wordt. De zojuist genoemde Beknopte beschryving der Oostenryksche Nederlanden is wat dit betreft vrij uitzonderlijk. De auteur noemt de mensen
in het Zuiden bijvoorbeeld ‘van aart doorgaans arbeidzaam en tot allerhande
soort van konsten en handwerken zeer bekwaam’. Ook zijn ze volgens hem
‘vrolyk en ligthartig, zeer gesteld op een uiterlyk zwierige kleeder-dragt’ en
‘vriendelyk en spraakzaam in hunnen omgang’. Die positieve, zij het wat neer-

buigende houding valt misschien te verklaren uit het feit dat de auteur, de predikant, geograaf en astronoom Willem Albert Bachiene, in Maastricht woont.
Hij is daar hoogleraar aan het Atheneum. Over het algemeen is het beeld van
de Zuidelijke Nederlanden en hun inwoners minder positief. Erg gedetailleerd
of goed onderbouwd is dat beeld overigens niet. Het lijkt erop dat de Zuidelijke Nederlanden veel noorderlingen maar nauwelijks bezighouden.
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Een ‘geweldige afkeer’
Dat de inwoner van het Zuiden voor de noorderling een vreemde ‘ander’ is geworden, blijkt bijvoorbeeld treffend aan het einde van de jaren 1780. De orangistische triomfen jagen heel wat patriotten uit het Noorden de grens over. Velen
van hen gaan eerst naar Antwerpen, vanwaar ze doorreizen naar andere steden
in de Oostenrijkse Nederlanden of naar Frankrijk in de streek rond Saint-Omer.
Het contact met de bevolking van de Zuidelijke Nederlanden verloopt niet altijd even soepel. Dat is op zichzelf merkwaardig, want de migranten uit het
Noorden worden in de Oostenrijkse Nederlanden met egards ontvangen. Ze
krijgen een aantal voorrechten, zoals vrijstelling van invoerbelasting op hun
eigendommen en de toestemming hun godsdienst te beoefenen. Ook mogen ze
eigen verenigingen oprichten, wat onder meer leidt tot de oprichting van een
Hollandsche Sociëteit in Antwerpen. Deze goede ontvangst lijkt echter minder indruk te maken dan de ervaring van emigratie en het heimwee naar wat
de noorderlingen hebben achtergelaten. Ze vergelijken het land van aankomst
steevast met het land van herkomst, waarbij een bevestiging van bestaande
vooroordelen wordt gezocht en gevonden.
Bij aankomst in Antwerpen worden opvallend veel emigranten onaangenaam
getroffen. Zo schrijft Emilie Fijnje-Luzac, echtgenote van de patriotse uitgever
Wybo Fijnje, naar het thuisfront dat Antwerpen ‘donker, slikkerig en eyselyk
morsig’ is. Velen trekken daarom verder naar andere plaatsen. Brussel staat als
verblijfplaats veel beter aangeschreven dan de havenstad. Het park in de rijke
bovenstad is bijvoorbeeld, volgens de patriotse militair Arie Johannes Knock
in zijn dagboek, ‘een alleraangenaamste wandelplaatsch’. Over het algemeen
worden de Vlaamse steden beter beoordeeld dan de Brabantse. Vooral Gent
wekt het enthousiasme van de bezoekers uit het Noorden. Het is een levendige
stad die, onder meer door het vele water, geldt als de meest ‘Hollandse’ stad
van het Zuiden.
De inwijkelingen beoordelen de economische situatie van de Zuidelijke
Nederlanden over het algemeen als belabberd, al stellen ze soms toch wel vast
dat de bewoners er een behoorlijke welvaart kennen. Ook op cultureel vlak is
het beeld overwegend negatief. Wel raken de migranten onder de indruk van
de oude schilderkunst die ze aantreffen, van de rijkdom van de kerken en van
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de levendige theater- en operacultuur. Ook spreken sommigen hun waardering uit voor de maatschappelijke zichtbaarheid van de religie en de devotie van
de gelovigen. Zulke positieve oordelen hebben echter vaak een negatieve keerzijde. In haar Gents journaal tekent Clara Cornelia van Eijck, echtgenote van
een gevlucht patriots lid van de Utrechtse vroedschap, op 29 juni 1790 aan:
Eene groote feestdag vandaag, St. Pieter en Paulus, en maakt het hier zeer leevend.
Alle of de meeste paarden passeeren naar Everghem, een dorp van hier een halve
uur geleegen om gezeegend te worden, hetwelke met eene silveren hamer geschied,
door welke zeegening die nuttige schepzels voor alle ongemakken bevrijd blijven.
De onse sijn er niet geweest. Geen wonder dat de eene heeden kreupel is.

Schampere opmerkingen als deze over de ‘paapse superstitiën’ zijn schering en
inslag in de reisverslagen. De zuiderlingen worden slachtoffer van een antipapisme dat ook ten opzichte van de katholieken in het Noorden veld wint.
Juist de pleidooien voor gelijkstelling van katholieken leiden in patriotse kringen tot hernieuwde aandacht en hernieuwde weerzin. Daar komt nog bij dat de
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Spotten met het katholieke geloof en de ‘paapse’ gebruiken blijft de hele achttiende eeuw
een populair vermaak. Jacob Gole maakte een serie van 50 prenten over de misbruiken van
de katholieke geestelijkheid. Als vanouds worden monniken, nonnen, priesters en de paus
afgeschilderd als gewelddadig, hitsig, hypocriet of ronduit waanzinnig.
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Dat de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden cultureel uit elkaar zijn
gegroeid, blijkt wanneer de patriotten in 1787
de Republiek ontvluchten. Aangekomen in
Antwerpen en Brussel verbazen zij zich over
katholieke gebruiken, zoals deze vrome
processie of het zegenen van paarden.

religiositeit van de Oostenrijkse Nederlanders volgens de noorderlingen oppervlakkig en gericht op uiterlijkheden is ‒ zoals eigenlijk alles in het Zuiden. De
zuiderlingen houden veel van het leven buitenshuis, ze bezoeken kermissen, ze
gaan veel uit, ze zijn uitgelaten, ze maken veel ‘bloot lawait’ en ze drinken veel.
‘Van de twintig huizen is er vast altijd één een bierhuis, welke men des avonds
nooit ledig vindt’, aldus de auteur van Levenswyze en lotgevallen der Hollandsche
emigranten, inzonderheid in Brabant (1791). Dat gaat dan uiteraard ten koste
van de zorg om het gezin. Met de huwelijksmoraal van de zuiderlingen is het,
zo noteert Clara Cornelia van Eijck, dan ook pover gesteld:
Daarbij is er ietz in de zeeden deezer natie, vooral der getrouwde mans, dat ik
detesteere. […] Mogelijk oordeele ik ten onregte, maar na al hetgeene dat men
hoord verhandelen, moet overspel en hoererij hier geen zonde zijn. Zoude dit ook
het gevolg zijn van de groote magt der geestelijken? […] Ik ben geheel verzadigt
van alle Roomsche landen, alwaar de ongebondenheid op den troon zit…

Dat het beeld van het Zuiden eerder wordt gevoed door vooroordelen en verwachtingen dan door uitgebreide kennis van de nieuwe omgeving, blijkt ook
uit Reize door de Oostenrijksche Nederlanden, gedaan door een voornaam Hollandsch vlugteling, in den jaare 1788. Het boek verschijnt in Amsterdam, zonder

Letterkundige betrekkingen
Die onbekendheid geldt ook voor de letterkunde. En dat terwijl de inwoners
van Noord en Zuid een taal gebruiken die, ondanks de verschillen, grotendeels
gemeenschappelijk is; dit zou in principe toch veel mogelijkheden voor uitwisseling moeten bieden. Bovendien is er een gemeenschappelijke ‘vijand’: de
invloed van buitenlandse talen en culturen zoals de Franse. Je zou verwachten
dat literatoren over en weer met interesse kennisnemen van elkaars werk en
actief trachten deel te nemen aan het literaire bedrijf aan de ‘overzijde’. Soms
wordt er inderdaad wel gebruik van de mogelijkheden gemaakt. Enkele bekende
schrijvers uit het Noorden onderhouden nauwe banden met het Zuiden. Zo
komt Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda, waar hij opgroeit, in contact met Antwerpse schilders die in Breda werken en bij wie hij in de leer gaat.
Hij reist ook regelmatig door de Zuidelijke Nederlanden. Hij verblijft onder
meer in Antwerpen en in Brugge, waar hij in 1705 zijn eerste kluchtspel publiceert: de Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier. Willem van
Swaanenburg (1679-1728), die in Zutphen is geboren en aanvankelijk als privéleraar en toneelacteur werkt, woont enkele jaren in Antwerpen. Ook hij is wellicht door de beeldende kunsten aangetrokken, want hij werkt er als kunstschilder. Hij schrijft en publiceert hier echter ook zijn eerste literaire werk, een
Helden-sang ter eere van den Alder-Hoogligsten Monarch Karel vi. Het gedicht
heeft een uitgesproken katholieke en monarchale, ‘zuidelijke’ inslag. Terug in het
Noorden, in Amsterdam, zet hij dan zijn literaire carrière voort, met onder meer
zijn Parnas, of de zang-godinnen van een schilder (1724). Vele decennia later, in
1779, trekt de Delftse jeneverstoker Bernardus Détert, die zich tot het katholi-
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jaartal en anoniem. Het is samengesteld uit bijdragen van verschillende auteurs
en geredigeerd door Gerrit Paape (1752-1803). Van wie de teksten zijn, is niet
bekend, al lijkt vast te staan dat Wybo Fijnje een van de auteurs was. Voor aristocraten uit het Noorden is het niet zo moeilijk om kennis te maken met gelijkgeplaatsten in het Zuiden, maar de meeste migranten komen amper in contact
met de Zuid-Nederlandse bevolking. Ze zijn en blijven buitenlanders. Als Gerrit
Paape eind 1787 in Antwerpen aankomt, vat hij meteen een ‘geweldige afkeer’
van de stad op. Hij laat zich echter direct naar de Hollandsche Sociëteit brengen, waar hij ‘eene menigte vrienden’ treft. Brussel, waar hij later heen gaat, bevalt hem aanzienlijk beter, maar ‘ik voorzag wel, dat dit ook al geen blijvende
plaats voor mij zou wezen’. Uiteindelijk eindigt hij in het Frans-Vlaamse Duinkerke. Ook daar leeft hij onder patriotse landgenoten. De emigranten aan het
einde van de eeuw worden nog rechtstreeks met de Zuidelijke Nederlanden
geconfronteerd. Voor de bewoners van de Republiek is en blijft dit een zo goed
als onbekend, exotisch gewest.
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cisme heeft bekeerd, naar Brugge, waar hij in het literaire leven actief wordt als
rederijker en tijdschriftredacteur.
Onder de emigranten die na 1787 naar of door de Zuidelijke Nederlanden
trekken, zijn nogal wat schrijvers. Zij tonen wel degelijk enige aandacht voor
de staat van de letterkunde daar. Ze kennen de rederijkerstraditie en de voortzetting daarvan tot in de eigen tijd, maar stellen vast dat hun tijdgenoten de
geestigheid missen van hun voorgangers uit de vijftiende en de zestiende eeuw.
Paape acht hen desalniettemin hoger dan ‘de Brabandsche hedendaagsche
Digters, die zig boven de Redenrijkers verheven achten’ en die zich vooral toeleggen ‘om brommende vaarzen te maaken, die van donders en bliksems aan
elkander hangen, en die door niemand, zelfs door hun maakers niet, verstaan
worden’. De onbetekenende staat van de Nederlandse letterkunde in het Zuiden houdt, volgens de bezoekers uit het Noorden, in elk geval ook verband
met de slechte staat waarin de taal zelf verkeert. Het Frans is overal gebruikelijk. Zij die nog in het Nederlands schrijven beheersen de taal amper, aldus de
auteur van Levenswyze en lotgevallen. Ze kunnen slechts ‘een wartaal voordbrengen, waar bij men veeltijds naar den zin moet raaden’.
Het verblijf van de politieke emigranten in het Zuiden is in de regel zeer tijdelijk. Voor zover ze blijven schrijven en publiceren, blijven ze deel uitmaken
van het Noordelijke literaire bedrijf, veel meer dan van het Zuid-Nederlandse.
Het zijn en blijven in de eerste plaats afstandelijke (en kritische) waarnemers.
In de Republiek lijkt dan ook nauwelijks serieuze aandacht voor de literatuur
uit het Zuiden te bestaan. Er zijn weinig sporen van receptie bekend, en voor
zover ze er zijn, gaat het bijna uitsluitend om kritische en negatieve reacties.

1.4 Tot besluit: twee letterkundige werelden
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In de loop van de eeuw lijkt de kloof tussen Noord en Zuid steeds breder te worden. De politieke, religieuze en culturele verschillen nemen toe. En wanneer
noorderlingen schamper spreken over de ‘wartaal’ van het Zuiden, blijkt zelfs
de taal een minder gemeenschappelijk bezit dan je zou denken. Het proces van
taalstandaardisatie zoals dat in het Noorden verloopt, bakent de Zuidelijke
Nederlanden eens te meer taalkundig af als ‘anders’.
Op letterkundig gebied blijft de uitwisseling tussen Noord en Zuid uiterst
beperkt. Een van de weinige uitzonderingen wordt gevormd door de groepen
en families van Vlaamse acteurs die in de Republiek actief zijn. Ze zetten er hun
tenten op en na het midden van de eeuw bespelen ze soms zelfs voor langere
tijd een van de vaste schouwburgen. Maar van structurele verbanden, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke theatercompagnieën, letterkundige genootschappen of tijdschriften, is niet of nauwelijks sprake. Ook is in de Republiek
de gerichtheid op de grotere Europese culturen, met name de Franse, veel sterker dan die op de cultuur van het Zuiden. Aan het einde van de achttiende eeuw
is het Zuiden voor de noorderling meer dan ooit een buitenland geworden.

Deel i:

Het letterkundig bedrijf

2

De boekenmarkt en de letterkundige
netwerken

2.1 De boekenmarkt

Tijdgenoten over het leespubliek
In het derde deel van zijn Ontwerp tot eene algemeene characterkunde (1797),
waarin hij de Nederlandse samenleving van zijn dagen de maat neemt, stelt
Willem Anthonij Ockerse (1760-1826) dat de achttiende eeuw een belangrijke
ontwikkeling heeft gebracht. Het culturele publiek is veel groter dan vroeger.
Dit is overigens iets wat hij bepaald niet als een louter positieve verworvenheid ziet:
Zoo verloren wij van lieverlede onzen ouden roem, en vervielen van eene
schitterende geleerdheid tot den laffen, bedorvenen, oppervlakkigen, smaak
onzer nieuwmodische veelwetenschap. Ik erken dat langs dezen weg kunde en
wetenschap zich veel meer onder de geheele Natie verspreid hebben, en dat wij
nu belezenheid en Verlichting aantreffen bij lieden en in kringen, welke voor
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Veel van wat inhoudelijk mogelijk is in de literatuur wordt bepaald door de omgeving waarbinnen literaire werken worden geproduceerd. Literatuur is immers
ook een marktproduct, dat niet alleen door de auteurs ‘gemaakt’ wordt, maar ook
door drukkers, uitgevers, distributeurs en consumenten. Het is dus van belang
deze omgeving en de verhoudingen tussen de verschillende betrokkenen in
kaart te brengen. Hoe groot is de letterkundige wereld van de Republiek in de
achttiende eeuw eigenlijk? Is er sprake van een revolutionaire toename van de
boekproductie? En welk percentage van de letterkundige werken behoort tot
het domein van de ‘fraaie letterkunde’, de literatuur in de meer hedendaagse
zin van de term? Hoeveel auteurs schrijven letterkundige werken? Hoe omvangrijk is het publiek dat deze werken leest, of (wat in deze tijd nog heel belangrijk
is) ze hoort voorlezen of voordragen? Hoeveel uitgevers, drukkers, boekhandelaren, colporteurs en andere tussenpersonen zorgen ervoor dat een manuscript wordt omgezet in een publicatie die de lezer bereikt? Welke rol spelen zij
bij de vormgeving van literaire werken? Het zijn allemaal vragen die pas de afgelopen decennia enigszins systematisch en in onderlinge samenhang worden
onderzocht. En hoewel al veel nieuwe gegevens zijn verzameld, lopen de interpretaties en de daarop gebaseerde schattingen nog enorm uiteen. Voor zover
er al antwoorden worden gegeven, zijn het nog zeer voorlopige antwoorden.
En die komen, zo zullen we zien, lang niet altijd overeen met wat men er in de
achttiende eeuw zelf over dacht.

eene eeuw in drieste onkunde gedompeld zouden zijn geweest. Het is thands
geene vreemde zaak, bij ongeletterden, bij kooplieden en diergelijken,
voortreflijke boekerijen, konstverzamelingen, en meer dan gemeene kundigheden
aantetreffen […].

Positief of niet, in elk geval zijn volgens Ockerse kunde en wetenschap, belezenheid en Verlichting nu in veel bredere kring aanwezig dan voorheen. Eenzelfde
indruk krijgen we uit Ueber die vereinigten Niederlande (1792), geschreven door
de Duitser Jakob Grabner, ‘luitenant in dienst van de Republijk’. In deze uitgebreide studie over de Noordelijke Nederlanden, nog in het jaar van verschijnen
vertaald als Brieven over de Vereenigde Nederlanden, merkt Grabner op:
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Tot besluit van dezen brief, moet ik hier nog aanmerken, dat de smaak voor
dichtkunde en wetenschappen over ’t algemeen, in de Nederlanden veel
uitgestrekter is, dan in Duitschland. Niet zelden ziet men eene gansch niet
verachtelijke bibliotheek in de wooning van eenen welgestelden boer;
aanzienlijke handwerkers en landlieden hebben hunne leesgezelschappen,
en dikwijls ontmoet men menschen onder de geringste klassen, die zeer
aartige versen maaken.

De buurman uit de kinderjaren van Gerrit Paape zou dus niet zeer uitzonderlijk geweest zijn. In zijn autobiografische Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap (1792) vertelt Paape immers dat deze buurman, een bakker, zo’n
tweehonderd boeken bezat. Tijdens het zeven, kneden en bakken lag er altijd
een boek bij de hand, ‘waarin hij onvermoeid de oogen sloeg, zo dikwijls zijne
bezigheeden hem één oogenblik rust vergunden. Eenmaal slechts […] heeft hij
zijne brooden te hard laaten bakken, terwijl hij bezig was met in de reizen van
den berugten Bontekoe te lezen.’
Heel Nederland houdt zich bezig met de letteren. Dat is de indruk die we,
vooral tegen het einde van de eeuw, krijgen uit de talloze beschouwingen over
‘leeslust’, ‘leeswoede’ of ‘leesgierigheid’. Een totaal ander beeld schetst echter
Pieter van Woensel (1747-1808). In De lantaarn voor 1792, een merkwaardige
kruising tussen een almanak en een tijdschrift, geeft hij een schatting van het
aantal lezers in Nederland. Hij begint zijn berekening als volgt:
Van de twee en een halve millioen ingezeetenen zijn er de helft vrouwen, die liever
in de spiegel als in de boeken kijken; van de overige 1,250,000 zijn er twee derden
(en noch meer) door de natuur of de onnatuur bestemd, om door hun handenarbeid hun brood en boter te verdienen, hun honger en dorst te stillen, hunne
vrouwen iets in ’t oor te luisteren [fluisteren] en te gaan slaapen. Deeze zijn

alle voor ons, arme auteuren en boekverkoopers! verlooren. Rest ruim 400,000
menschen, van welke wederom terstond afgaan de kinderen, en die door
ouderdom ’t voor de twedemaal geworden zijn, welke te zamen van deeze laatste
cijfers de helft wegveegen.

Zo kom je op 200.000 potentiële lezers. Bij dit getal heeft Van Woensel intussen
nog flink wat bedenkingen:

Als je op die manier nog even doorredeneert, is Van Woensel zelf de enige
Nederlander die leest. Maar natuurlijk is dit satire. Veel serieuzer bedoeld is de
schatting van Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804) in de voorrede
bij het tweede deel van hun Economische liedjes (1781). Zij rekenen met een ruime
bandbreedte, maar komen toch eveneens uit op een heel beperkte omvang van
het leespubliek:
’t Is waar, dagt ik, ons Land is klein, en zo men al deszelfs Ingezetenen eens op
een Paar milliöen Menschen schat, dan rekent men mooglyk ruim genoeg. Hoe
veel is nu wel het getal van hen die lezen? Ik kan dat niet net bepalen; – stel eens
een vyftigste deel – stel een vyfentwintigste deel; is ’t nog te weinig? stel een
twintigste deel.

Twee à vijf procent van de bevolking, op meer durven Wolff en Deken niet te
hopen.
Waar ligt nu de waarheid? Bij Ockerse en Grabner, bij Van Woensel of bij de
schrijfsters van de Economische liedjes? Leest zowat iedereen of leest slechts
een paar procent van de bevolking? In de beweringen van de zojuist aangehaalde auteurs zijn veel onzekerheden ingebouwd. Ook is het duidelijk dat
hun schattingen van het leespubliek gekleurd zijn door waardeoordelen. Zo
zien we dat Ockerse een bekende topos van zijn dagen hanteert: het culturele
publiek is enorm toegenomen, iedereen leest tegenwoordig, maar kwantiteit
en kwaliteit zijn omgekeerd evenredig. Een oppervlakkige ‘veelwetenschap’ is
in de plaats gekomen van de ware geleerdheid. Opmerkelijk genoeg is het waar-
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Zo blijft onze troost en toeverlaat een zootje van tweemaal hondert duizend
menschen. Ja welk zootje! welke troost! – De R. Katholijken, die een derde van
onze bevolking uitmaaken, luijeren op ’t oorkussen van den Paus en de Kerke,
meenende nu ’t leezen voortaan eene verlooren moeite. De Gereformeerden,
maakende een ander derde, zijn, zedert ’t laatste oordeel van [de Synode van]
Dordrecht ook de beste lezers niet meer; zij leezen of niet, of meest enkel de
courant, boekzaal en ’t dominées-briefje [lijstje met preekbeurten].

schijnlijk precies diezelfde gedachte, die bij Van Woensel leidt tot een geheel
tegengestelde conclusie over het aantal lezers. Zoals Ockerse over sommige
bezitters van uitgebreide bibliotheken spreekt als ‘ongeletterden’, zo signaleert
Van Woensel weliswaar dat gereformeerden wel ‘de courant, boekzaal en ’t dominées-briefje’ lezen, maar hij beschouwt hen daarmee niet als werkelijke
‘lezers’. En misschien gaat ook de berekening van Wolff en Deken niet zozeer
over het potentiële leespubliek als totaliteit, maar over degenen die zij beschouwen als de ‘echte lezers’.

Een revolutionaire groei?
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In het moderne boekhistorisch onderzoek heeft het oordeel van tijdgenoten
als Ockerse lange tijd opgeld gedaan in de vorm van de these van de ‘leesrevolutie’. Die these berustte op twee pijlers. Ten eerste was er de gedachte dat de
West-Europese boekproductie in de achttiende eeuw sterk toeneemt en een
grote differentiatie in nieuwe genres vertoont. Beide verschijnselen zouden een
antwoord zijn op een revolutionair toegenomen vraag van een publiek dat ook
geheel nieuwe groepen lezers omvat. Dit zou hebben geleid tot de introductie
van nieuwe genres, zoals het spectatoriale tijdschrift en de zedenkundige roman.
Een explosief toenemend aantal ‘broodschrijvers’ zou hier een goede boterham
mee hebben verdiend, zodat het schrijverschap in deze periode kon uitgroeien
tot een winstgevend beroep.
In de tweede plaats behelst de these van de achttiende-eeuwse leesrevolutie
de gedachte dat het leespubliek in deze eeuw massaal overgaat tot een geheel
nieuwe wijze van lezen. Tevoren was er het ‘intensief ’ lezen, het telkens herlezen en overdenken van enkele, vooral religieuze en stichtelijke, basisteksten zoals de Bijbel, een prekenbundel of het Houwelijck van Jacob Cats. Nu komt
daarvoor in de plaats het ‘extensief ’ lezen: het meer selectief en oppervlakkig
kennisnemen van een veelzijdige massa aan actuele informatiebronnen, literaire genres en vermaakslectuur. Om met Ockerse te spreken, het gaat hier om
het ontstaan van ‘den laffen, bedorvenen, oppervlakkigen, smaak onzer nieuwmodische veelwetenschap’.
Er zijn heel wat gegevens die inderdaad wijzen op het soort ontwikkelingen
dat onder de noemer van de leesrevolutie is samengevat. Op het eerste gezicht
lijkt het alsof cultuurpessimistische tijdgenoten gelijk hadden met hun sombere beschouwingen over een enorme toename van de kwantiteit ten koste
van de kwaliteit, en met hun kritiek op de oppervlakkige, modieuze voorkeuren van het publiek voor een bonte variëteit aan schandaalblaadjes en dubieuze
romans. Wanneer het gaat om de Republiek is het echter sterk de vraag of de
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ontwikkelingen op de boekenmarkt wel zo dramatisch zijn dat ze de term ‘leesrevolutie’ rechtvaardigen. Door de relatief geringe omvang van het taalgebied
worden hier de grenzen aan de groei al snel bereikt. Het boekhistorisch onderzoek heeft in Nederland dan ook de afgelopen jaren steeds meer twijfel opgeroepen over het contemporaine beeld van de achttiende-eeuwse ‘leesgierigheid’. We bespreken hier een aantal van de gegevens die voor en tegen de stelling
pleiten.
Omvang van de boekenmarkt
Kijken we eerst eens naar de omvang van de boekenmarkt. De stcn, de Short
Title Catalogue of the Netherlands, geeft voor de periode 1540-1800 een overzicht van de titelproductie in de Noordelijke Nederlanden en de Nederlandstalige titelproductie elders. Het overzicht is niet volledig. Het betreft alleen
publicaties waarvan exemplaren bewaard zijn gebleven – en deze publicaties
nog slechts voor zover ze aanwezig zijn in openbare verzamelingen. Op basis
van dit bestand is het echter in principe mogelijk berekeningen uit te voeren
waardoor op termijn een goede indruk valt te geven van de boekproductie in
de achttiende eeuw.
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De bekende Amsterdamse uitgevers en boekverkopers Jacob Yntema en Jacob Tieboel strooien
een pamflet van Jan Wagenaar uit (1768). Wagenaar schreef dat de stadstimmerman Jan Smit zijn
ontwerp van de vorstelijke loge in de Amsterdamse schouwburg had afgekeken van de kunstschilder Andries van der Groen.

Zover is het nog lang niet. Maar een eerste schatting leert dat er in de achttiende eeuw ruim 100.000 publicaties verschenen. Ruwweg een vijfde daarvan
betreft overheidspublicaties. Voor de overige titels is berekend dat de productie in de eerste decennia terugloopt ten opzichte van de laatste decennia van de
zeventiende eeuw. Rond het midden van de eeuw treedt een herstel van de
vroegere toestand op. Daarna stijgt in de laatste decennia van de achttiende
eeuw de productie weer wat. Tabel 1 geeft een overzicht per decennium.
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1680-1689
1690-1699
1700-1709
1710-1719
1720-1729
1730-1739

8100
8100
7700
7000
7000
8100

1740-1749
1750-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
1790-1799

8750
8000
8000
9342
11.996
9894

Tabel 1. Nederlandse titelproductie 1680-1800, op basis van stcn.

Op het eerste gezicht lijkt hier geen sprake van een werkelijk ‘revolutionaire’
ontwikkeling. Weliswaar geven de laatste decennia van de eeuw een forse toename te zien, maar echt sensationeel is deze niet. Een duidelijke uitschieter is
wel het decennium 1780-1789. Het gaat hier waarschijnlijk echter om een tijdelijk verschijnsel, veroorzaakt door de opwinding rond de politieke twisten van
de patriottentijd. Een groot gedeelte van de titelproductie bestaat dan ook uit
publicaties van geringe omvang, zoals pamfletten. Ook in de decennia 17401749 en 1790-1799 zullen de aantallen mede bepaald zijn door tijdelijke vloedgolven van politieke pamfletten.
Flink wat ‘revolutionairder’ wordt de algemene ontwikkeling in dit overzicht
wel wanneer we bedenken dat de Republiek in de eerste decennia van de eeuw
haar functie als producent voor de internationale boekenmarkt begint te verliezen. Was in 1725 nog zo’n 40 procent van de Nederlandse boekproductie anderstalig, rond 1740 is de internationale of ‘Franse’ boekhandel in Nederland
over zijn hoogtepunt heen. In de laatste decennia van de achttiende eeuw is
nog maar een kleine minderheid van de uitgaven in andere talen dan het
Nederlands. De boekenmarkt in de Republiek raakt in de achttiende eeuw dus
‘genationaliseerd’. De genoemde aantallen publicaties zijn in een sterk toegenomen mate uitsluitend bestemd voor de binnenlandse markt (en die van
Nederlandstaligen elders). Zo bezien is de expansie van die ‘Hollandse’ boekenmarkt zeer aanzienlijk: het zou wel eens kunnen gaan om een verdubbeling.
De groei van de productie is in elk geval voldoende om de noodzaak te doen
voelen het leespubliek te begeleiden bij het maken van keuzes. In de tweede

helft van de eeuw komt een flink aantal nieuwe, recenserende tijdschriften op
de markt. Ook blijkt er emplooi te zijn voor overzichten van de vaderlandse
boekproductie in de vorm van gerubriceerde lijsten. In 1743 publiceert J. van
Abkoude zijn retrospectieve Naamregister of verzaameling van Nederduytsche
boeken, die zedert de jaaren 1640 tot 1741 zyn uitgekomen. De lijst wordt enkele
malen herdrukt en bijgewerkt. En in 1790 start A.B. Saakes met een Naamlijst
van Nederduitsche boeken, waarmee hij beoogt voortaan de lopende productie
bij te houden. Blijkbaar wordt het noodzakelijk of wenselijk om meer orde te
scheppen in de niet-aflatende boekproductie van de Nederlandse uitgevers.
Maar: om hoeveel uitgevers gaat het hier eigenlijk? Neemt hun aantal misschien explosief toe?
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Uitgever-boekverkopers
In de achttiende eeuw zijn de uitgever-boekverkopers geconcentreerd in wat we
tegenwoordig de Randstad zouden noemen: Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Haarlem, Utrecht en de universiteitsstad Leiden, aangevuld met enkele
regionale centra zoals Middelburg, Groningen en Leeuwarden. Hun aantal,
zoals geregistreerd in de stcn, fluctueert nogal. Van 365 in het decennium
1720-1729 stijgt het tot 392 in het decennium 1730-1739, en vervolgens tot 441 in
het decennium 1770-1779. Daarna daalt het cijfer weer. In het decennium
1660-1669 bedroeg het aantal nog 775; als je het zo bekijkt, had een werkelijk
revolutionaire ontwikkeling dus al plaatsgevonden rond 1700 en ging het daarbij om een daling. Dit wil overigens nog niet zeggen dat er ook minder boeken
verkocht worden. Een aanzienlijk gedeelte van de productie wordt in de achttiende eeuw namelijk nog niet via de boekhandel, maar via colporteurs en rondreizende marskramers afgezet. Voordat we dus meer over de toe- of afname
van deze groep distributeurs weten, valt er weinig met zekerheid te zeggen
over de ontwikkeling in het aantal ‘verkooppunten’.
Binnen het boekenvak vinden echter wel diverse nieuwe ontwikkelingen
plaats, die toch een indicatie geven dat de markt aan het veranderen is. Allereerst zien we dat in de achttiende eeuw de aloude verbinding tussen boekhandel en uitgeverij wat losser wordt. In een eerdere fase was het drukken al steeds
minder gaan behoren tot de vaste bezigheden van de boekverkoper. Tegen het
einde van de achttiende eeuw zijn er vaker boekhandelaren die niet langer tevens als uitgever optreden, en andersom. Ook maakt de rechtstreekse ruilhandel
tussen uitgevers-boekverkopers onderling al in de eerste decennia van de eeuw
plaats voor de commissiehandel: men neemt exemplaren van elkaars uitgaven
in commissie, met recht van retour wanneer ze niet verkocht worden. Ook
boekhandelaren die weinig of geen eigen uitgaven als ruilmiddel hebben, kunnen nu een gevarieerde voorraad opbouwen. In de tweede helft van de eeuw
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De boekhandel van Hermanus de Wit op de hoek van de Molsteeg en de Nieuwezijds
Voorburgwal in Amsterdam (1763). Volgens het bijschrift was de winkel ‘nijverig
gestoffeerd met uitgelezen boeken’. De boekbinder zit in de winkel klaar om de gekochte
stapels vellen geheel naar de wensen van de klant te binden en van een band te voorzien.
In de kasten staan ook alvast ingebonden exemplaren.

beginnen bovendien de handel in tweedehandsboeken en die in afgeprijsde
nieuwe boeken tot aparte specialismen te worden.
Dergelijke moderniseringen van het boekbedrijf duiden op een toenemende commercialisering en professionalisering. Dat geldt ook voor de oprichting
van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels in 1815,
en de wettelijke regeling van het auteursrecht in 1817. Het gaat hier echter om

een zeer geleidelijk, weinig revolutionair proces. Revolutionair is misschien wel
de snelle toename van het aantal advertenties van boekverkopers in kranten.
In de Oprechte Haerlemse Courant waren dit er in het begin van de eeuw zo’n
200 per jaar, terwijl het er in 1770 al 1300 zijn. En in de Leydse Courant loopt het
aantal in dezelfde periode op van ruim 200 naar een kleine 800. Blijkbaar zijn
de uitgevers driftig op zoek naar het juiste publiek voor hun boeken. Maar wie
bereikten zij met deze marketingstrategie?
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Het leespubliek
We zagen dat contemporaine schattingen over het aantal lezers gekleurd zijn
door waardeoordelen over wat het ware lezen is. Wanneer we het lezen zuiver
als technische vaardigheid opvatten, is de inschatting van Betje Wolff en Aagje
Deken – die op 2 à 5 procent van de bevolking uitkomen – veel te pessimistisch.
Weliswaar volgt kort na 1800 nog maar zo’n 5 procent van de bevolking enig
voortgezet onderwijs, maar in het lager onderwijs komen we al twee derde van
de potentiële schooljeugd tegen. De alfabetiseringsgraad van de Nederlandse
bevolking is in de achttiende eeuw relatief hoog. Onderzoekers leiden dit overigens niet zozeer af uit de lees-, maar uit de schrijfvaardigheid. In 1730 kan al
76 procent van de bruidegoms en 51 procent van de bruiden zelf ondertekenen
met de eigen naam. In 1780 zijn deze percentages gestegen tot 85 en 64 procent.
Natuurlijk bevinden zich daaronder heel wat mensen die niet veel meer dan
hun naam kunnen schrijven. Daartegenover staat echter dat leerlingen op de
lagere school eerst leren lezen en daarna pas schrijven. Er zijn dus in principe
meer lees- dan schrijfvaardigen.
Degenen die kunnen lezen, in de technische zin van het woord, vormen dus
een zeer aanzienlijk deel van de bevolking, en dit percentage neemt in de loop
van de achttiende eeuw nog toe. Dit pleit voor de stelling van hen die de mogelijkheid van een ware leeswoede onder de Nederlandse bevolking openhouden.
Een zekere leeslust blijkt in elk geval uit de oprichting van de vele leesgezelschappen die in de tweede helft van de eeuw opduiken in de Nederlandse steden
en dorpen. Leeslustigen kunnen ook terecht bij een ander nieuw fenomeen: de
commerciële winkelbibliotheek, waar men tegen betaling boeken lenen kan bij
de boekverkoper.
Als we echter kijken naar wat mensen nu daadwerkelijk aan boeken in de kast
hebben staan, dan is er weinig reden om aan te nemen dat er in de achttiende
eeuw veel nieuwe boekenkopers bijkomen, of dat het gaat om geheel nieuwe
groepen lezers. Slechts een paar procent van de huishoudens koopt regelmatig
een boek. Onderzoek naar Haagse boedelinventarissen, door de notaris opgemaakt na overlijden, leert bovendien dat in de achttiende eeuw slechts in 4 procent van de huishoudens meer dan 100 boeken aanwezig zijn. Aan het andere
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einde van het spectrum bevinden zich de huishoudens waar minder dan vijf
boeken worden aangetroffen: 27 procent. Maar liefst 38 procent van de huishoudens bezit geen enkel boek. Het boekenbezit neemt bovendien in de loop
van de eeuw nauwelijks toe.
Als dit soort berekeningen enige geldigheid heeft, zou dit betekenen dat
Wolff en Deken er met hun schatting van het aantal ‘lezers’ niet ver naast zaten.
Waarschijnlijk bestaat de groep van ware lezers inderdaad uit niet meer dan
enkele procenten van de bevolking. Die groep valt echter niet duidelijk af te
bakenen. Het gaat hier niet uitsluitend om een rijke, hoogopgeleide elite, maar
meer om een algemene categorie boekenwurmen waartoe ook de ‘aanzienlijke
handwerkers en landlieden’ van Grabner, de ‘kooplieden en diergelijken’ van
Ockerse, of de buurman-bakker van Gerrit Paape kunnen behoren. Bovendien valt het publiek van achttiende-eeuwse auteurs misschien uit te breiden
tot 10 à 20 procent of zelfs meer, wanneer we, anders dan vele contemporaine
en latere auteurs, ook de lezers van kranten, pamfletten, almanakken, roddelbladen, rijmprenten, enzovoort, beschouwen als legitiem ‘leespubliek’, en wanneer we niet alleen de regelmatige lezers, maar ook de zeer incidentele lezers
meerekenen.
Enige indicatie geven hier de oplagecijfers. Die zijn niet indrukwekkend.
De oplage van wetenschappelijke en literaire werken ligt gewoonlijk tussen de
250 à 500 exemplaren. De wat meer gangbare boeken worden gedrukt in oplagen tussen de 750 en 1250 exemplaren. En de oplage van populaire werken, zoals almanakken, schoolboeken en incidentele bestsellers, kunnen enige duizenden exemplaren belopen. Veel meer wordt het maar uiterst zelden. Wanneer
een publicatie een oplage van 5000 haalt, is voor Nederlandse begrippen al
sprake van een sensationele bestseller. En ontelbare tijdschriften stoppen al na
enkele afleveringen, wat meestal betekent dat ze de minimaal vereiste oplage
van 400 à 500 exemplaren niet gehaald hebben. Wel moeten we bedenken dat
het totale publiek van geschriften in de achttiende eeuw aanzienlijk groter is
dan het leespubliek in eigenlijke zin. Heel wat huisvaders lezen opbouwende
geschriften voor aan vrouw, kinderen en huispersoneel. De inhoud van kranten en pamfletten wordt in koffiehuizen en sociëteiten soms voorgelezen en
bediscussieerd door een hele groep bezoekers. En er zijn openbare toneelvoorstellingen – of ze nu in schouwburgen of op kermissen plaatsvinden – waardoor zelfs mensen die niet kunnen lezen, toch als luisteraar deelhebben aan de
schriftcultuur. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de duizenden achttiendeeeuwse preken die we nu in gedrukte vorm bezitten, maar die in eerste instantie
in de kerk werden uitgesproken.
Wat ten slotte de veronderstelde explosieve ontwikkeling van het professionele schrijverschap betreft: hiermee lijkt het eveneens wel los te lopen. De be-

roepsschrijver moet het immers niet van luisteraars of lezers in de breedste zin
van het woord hebben, maar van kopers. Voor een legioen van professionele literaire auteurs is op het eerste gezicht weinig plaats. We komen hier uitgebreid op
terug bij ‘Schryvers om den broode’.

Van intensief naar extensief lezen?
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De zojuist besproken gegevens laten zien dat er op de boekenmarkt van de
Republiek wel degelijk sprake is van enige groei, differentiatie en professionalisering, maar dat de meeste ontwikkelingen eerder evolutionair dan revolutionair te noemen zijn. Hoe zit het met de andere pijler van de ‘leesrevolutie’?
Schakelen de lezers in de Republiek massaal over van het intensief lezen van
enkele basisteksten uit het traditionele, vooral stichtelijke en religieuze repertoire, naar een ‘extensieve’, meer vluchtige kennisname van vooral de nieuwere
media en de modieuze letterkundige trends?
Een eerste aanwijzing vormt het aandeel van theologische werken. Het maakt
in de achttiende eeuw gemiddeld nog altijd 17 procent van het totale aanbod
uit. Wel daalt het in de loop van de eeuw: van 21 naar 14 procent. Daarnaast
wordt de bulk van het aanbod gevormd door andere traditionele genres, zoals
praktische gebruiksboeken voor beroep of opleiding, almanakken, enzovoort.
Er ontstaat kennelijk niet een massaal nieuw publiek voor genres als het spectatoriale tijdschrift, de zedenkundige roman of de roman in het algemeen. Het
aantal publicaties op het gebied van Dutch language and literature bedraagt
voor de achttiende eeuw ongeveer 10.000 titels. Een respectabel getal, maar
toch niet meer dan 10 procent van het totaal. Tekenend is dat in de tweede
helft van de achttiende eeuw jaarlijks gemiddeld niet meer dan 10 à 20 romans
verschijnen. Het leeuwendeel hiervan is vertaald. Omdat de oplagen van romans gewoonlijk niet boven de 500 à 800 exemplaren uitkomen, lijkt het dus
wel mee te vallen met de massale literaire aanval op de zedelijkheid van vrouwen, jongeren en dienstpersoneel. De eigentijdse cultuurpessimisten die de
gevaren van een vloedgolf aan romans in schrille kleuren schetsen, overdrijven waarschijnlijk enorm. Interessant is in dit verband ook een ander gegeven.
In de top honderd van Nederlandse auteurs met de meeste uitgaven (inclusief
herdrukken) in de rubriek Nederlandse taal en literatuur vinden we nogal wat
zeventiende-eeuwse schrijvers. In de top vijf zijn het er zelfs drie: de contemporaine auteurs Pieter Langendijk en Gerrit Paape worden geflankeerd door de
absolute topper Vondel (met 177 uitgaven), naast Jacob Cats en de Achterhoekse
dichter en dominee Willem Sluiter, wiens piëtistische en pastorale liederen en
gedichten de hele achttiende eeuw populair blijven.

Een kleinschalige ontwikkeling
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De boekenmarkt in de Republiek is in beweging. Het totale aanbod groeit enigszins, het Nederlandstalige aanbod neemt enorm toe, en er komen diverse nieuwe
genres op de markt. Uitgevers-boekhandelaren ontwikkelen nieuwe verkoopen marketingstrategieën. Lezers verenigen zich in leesgenootschappen, maken
gebruik van winkelbibliotheken en raadplegen recensies en naamregisters die
de keuze vergemakkelijken. Toch verandert het beeld maar langzaam. In de
Republiek speelt, naast een ongunstig economisch klimaat en de daarmee gepaard gaande stagnatie van de bevolkingsgroei, ook de beperkte omvang van
het taalgebied in absolute zin een zeer belangrijke rol. Het is niet onwaarschijnlijk dat het grootste gedeelte van de gestegen en meer diverse productie niet
terechtkomt bij geheel nieuwe groepen lezers, maar bij het soort mensen dat al
van oudsher las. Zij gaan meer lezen en nemen kennis van een meer divers
aanbod. Niet in plaats van, maar naast een intensieve leeswijze bezigen zij nu
ook een meer extensieve.
Het zal nog vele decennia duren voordat de nieuwe trends van de achttiende
eeuw zich vertalen in werkelijk revolutionaire ontwikkelingen op de boekenmarkt. Pas de nieuwe technologische verworvenheden van de negentiende eeuw
zullen in Nederland leiden tot het beeld van een boekenmarkt die enigszins
vergelijkbaar is met die van het Engelse, Duitse of Franse taalgebied in de loop
van de achttiende eeuw. Maar diezelfde technologische ontwikkelingen hebben dan inmiddels in de grotere taalgebieden alweer geleid tot een kwantitatieve sprong die Nederland opnieuw in de schaduw stelt. Op grond van vooral demografische factoren blijft voor de boekenmarkt in Nederland vanaf de
achttiende eeuw inderdaad het gezegde gelden ‘dat alles hier vijftig jaar later
gebeurt’. Ditzelfde geldt voor de opkomst van de professionele auteur.

2.2 ‘Schryvers om den broode’
In zijn Hollandsche Spectator wijdt Justus van Effen in 1732 een uitgebreide beschouwing aan de ‘Schryvers om den broode’. Hij geeft er een definitie van:
Een Schryver om den broode is iemand, dien het niet verscheelt, wat, waarover,
en hoe hy schryve; waarheid en logen is hem even waard, hy ziet nergens anders
naar, dan hoe hy door veele bladen te bekladden aan geld mag koomen.

Onder dit zoort van volk stel ik geenzins menschen van verstand en geleerdheid,
die eenig werk geschreven hebbende, met den drukker, dien zy de copy vergunnen,
om er zyne winst mede te doen, een beding maken hoe veel hy voor het recht daar
van aan den Schryver geven zal.

Schrijven voor geld kan dus ook een eerzame bezigheid zijn. Want, aldus Van
Effen, ‘Wat reden is er, dat zy zo wel geen voordeel van hunnen arbeid genieten
zouden als een Advocaat of Doctor in de Medicynen, om dus op een eerlyke en
onbesprooke wyze zich in staat te stellen, van met hun huisgezin fatsoenlyk te
kunnen leeven?’
We zien hier al de twee polen waartussen het beeld van de professionele
auteur de hele achttiende eeuw zal blijven zwalken. Aan de ene kant is er de gedachte dat een eerzaam schrijver de waarheid zegt of streeft naar het hoogst
bereikbare in de kunst, zonder last of ruggespraak. Wie zich laat betalen voor
zijn geschriften is een ‘broodschrijver’, een gewetenloze die zijn schrijftalent
prostitueert. Schrijven, zo luidt de aloude erecode, zou eigenlijk een onbetaalde bezigheid in de vrije uurtjes moeten zijn. Of een bezigheid voor lieden die
vermogend genoeg zijn om geen vergoeding te hoeven vragen. Voor talloze
achttiende-eeuwse auteurs geldt dan ook inderdaad dat ze geen betaling voor
hun geschriften verlangen. Aan de andere kant is er de gedachte dat schrijven
een vak is; het vereist een bepaalde deskundigheid waarvoor men een financiële vergoeding dient te krijgen. Zo bezien is ‘broodschrijver’ een eerzaam beroep, dat niet principieel verschilt van dat van de jurist of de medicus.
In de loop van de achttiende eeuw wint de laatste zienswijze langzaam veld:
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Van Effens omschrijving sluit aan bij een destijds gangbaar, negatief beeld van
de auteur die een vergoeding vraagt voor zijn arbeid. De ‘broodschrijver’ is een
eerloos auteur, iemand die voor geld bereid is alles te schrijven wat men maar
wil horen. Verrassend genoeg laat Van Effen zijn denigrerende definitie echter
voorafgaan door een opmerking die een heel andere kant uitwijst:

schrijven is een bezigheid waarvoor men zich mag laten betalen. Maar de provocerende wijze waarop een broodschrijver als Nicolaas François Hoefnagel
(1735-1784) deze opvatting verwoordt, toont wel aan dat financiële motieven
voor het schrijverschap nog lange tijd niet vanzelfsprekend zijn. In het eerste
nummer van zijn Neerlandsch Echo (1770) zegt hij:
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Dat dit werkje van my ondernoomen werd, is eindelyk en ten laatsten niet anders
als om myn lezers te vermaaken, en om die mooie bekoorlyke schyven, alias
’t Geld, die groote magtigen Godin, daar de Dominees meeste part om preeken,
de Doctoors om praktizeeren […], daar de Heeren Advocaaten vry wat voor op
haar Conscientien neemen, en daar menig een mooi Meisje die anders eerlyk zou
gebleeven hebben een hoer om word, en daar dikwils een braaf man om in een
Schelm veranderd.

Aan het einde van de eeuw is de strijd om erkenning van het betaald schrijverschap nog steeds niet gestreden. Dat blijkt wel uit het feit dat we rond 1800 nog
dikwijls protesten zien tegen het minachtend gebruik van de term ‘broodschrijver’ voor mensen die van het schrijven hun beroep proberen te maken:
Is de koning zelf niet koning om zyn brood te winnen? men zou hem dus even
ongevoegelyk broodkoning kunnen noemen; de predikant is dus, doorgaans,
broodpredikant; de koopman broodkoopman; de schilder broodschilder; de
muzikant broodmuzikant; de akteur broodakteur; de tapper broodtapper; en
eindelyk, de broodbakker is brood-broodbakker.

De markt voor het gedrukte woord
Het conflict tussen twee sterk verschillende visies op de broodschrijver weerspiegelt de eerder in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen op de markt
voor het gedrukte woord in de achttiende-eeuwse Republiek. Die markt breidt
zich in Europa explosief uit. Het aanbod groeit en de verscheidenheid neemt
toe. Al in de eerste decennia van de achttiende eeuw bereiken sommige
Franstalige geleerdentijdschriften een omvang van vele tientallen pagina’s per
aflevering, samengesteld door een uitgebreide groep redacteuren. Enkele
spectatoriale tijdschriften verschijnen in Engeland dan al dagelijks met acht of
zestien pagina’s bijdragen van gerenommeerde literatoren, in oplagen van
duizenden exemplaren. En eveneens in Engeland verschijnen al vroeg in de
eeuw letterkundige bestsellers met oplagen in de tienduizenden. Onder die
omstandigheden kunnen auteurs eisen gaan stellen en kan het schrijverschap

‘Naar de schikking van de bazen’
Inderdaad staat de Nederlandse auteur er in de achttiende eeuw niet best voor.
Auteursrecht bestaat nog niet. Alleen auteurs van publicaties die direct of indirect onder auspiciën van gewestelijke of stedelijke overheden tot stand komen, zoals die van Leidse hoogleraren, kunnen enig recht op bescherming via
een privilege laten gelden. Die bescherming dient eerder het belang van de
overheid dan dat van de auteur. Wie zijn werk niet voor eigen rekening en risico
laat drukken, staat in principe alle rechten af aan de uitgever-boekverkoper.
Deze kan de publicatie geheel naar eigen goeddunken exploiteren en herdrukken. De vergoeding die de auteur hiervoor in ruil weet af te dwingen, is gewoonlijk uiterst gering. Veel auteurs gaan akkoord met wat presentexemplaren, al dan
niet aangevuld met een klein, eenmalig geldbedrag. Toneelschrijvers mogen
vaak al blij zijn als ze wat vrijkaartjes krijgen voor de uitvoering van hun eigen
stuk. Een populair toneelschrijver als Johannes Nomsz (1738-1803) trekt met
zijn vijfentwintig toneelstukken volle zalen maar sterft arm in een gasthuis.
Alleen de bestverkopende auteurs weten een enigszins reële vergoeding af te
dwingen. Die vergoeding is echter nog steeds eenmalig; een royaltyregeling bestaat in principe niet. Wel groeit in de loop van de eeuw de groep auteurs die op
een of andere wijze een reguliere betaling per vel bedrukt papier kan bedingen
voor werkzaamheden in opdracht van de uitgever: het vertalen of redigeren van
boeken en tijdschriften, het samenstellen van schoolboekjes, correctiewerkzaamheden, enzovoort. Vaak gaat het dan om nogal ‘verdrietig en slaafsch handwerk’,
zoals Van Effen het betitelt. Het is werk ‘naar de schikking van de bazen, die, niet
zonder reden, een boek altyd goed vinden, als het maar schielyk verkogt word…’
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zich in de loop van de eeuw gaan ontwikkelen tot een echt beroep. Daarnaast
blijft in Engeland, Frankrijk en de Duitse landen het traditionele mecenaat
van vorsten, adel en rijke landheren nog lang bestaan. Soms op zuiver individuele basis, soms in meer geïnstitutionaliseerde vorm, zoals die van de
Académie Française. Kortom, in de grotere Europese landen ontstaat een
steeds bredere groep auteurs die van hun werk kunnen leven; een klein gedeelte daarvan kan er zelfs rijk mee worden. Op het eerste gezicht lijkt het erop
dat de Republiek in deze ontwikkelingen deelt. Maar zoals we zagen is in
Nederland eerder sprake van een evolutionaire dan van een werkelijk revolutionaire, explosieve ontwikkeling. Al vroeg in de eeuw klinken bovendien verontruste geluiden van auteurs. Ze zien dat hun actieve deelname aan de productie maar zeer beperkt tot uitdrukking komt in hun financiële positie. De
klachten daarover zullen de gehele eeuw door blijven klinken.
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‘… en begeer niet dat een schrijver van honger verga’
Over de inkomsten die het schrijversvak oplevert bestaan slechts verspreide
gegevens. Een zeer voorlopige schatting geeft echter het volgende beeld. Uitgangspunt is dat uitgevers niet zozeer betalen voor ‘een roman’, ‘een dichtbundel’ of ‘een vertaling’. De rekeneenheid is in principe het vel bedrukt papier,
dat wil zeggen, zestien bladzijden op octavoformaat. Origineel werk wordt
niet per se beter beloond dan vertaalwerk, soms is het andersom. Uitgevers beschouwen in het algemeen zo’n vijf à zeven gulden per vel als een heel behoorlijke betaling. Die wordt alleen de betere auteurs van oorspronkelijk werk of
vertalingen gegund. Heel wat mindere goden blijven hieronder en debutanten
krijgen gewoonlijk niets; dikwijls moeten ze zelfs flink betalen voor de eer hun
werk gedrukt te zien. Slechts incidenteel keert men bedragen van tien gulden
of meer per vel uit. Meestal gaat het dan om auteurs van literaire bestsellers of
bewerkelijke (populair)wetenschappelijke handboeken en woordenboeken.
Als deze schatting enigszins reëel is, dan wil dit zeggen dat de auteur – wanneer hij vijf gulden per vel ontvangt en wanneer we het jaarloon van een arbeider in deze periode op een gulden of vijfhonderd stellen – zo’n 1600 bladzijden
op het gangbare octavoformaat moet vullen om aan dit arbeidersloon te komen. Wie geheel van de pen wil leven, zal dit aantal bovendien jaar in jaar uit
moeten zien te produceren. Om enigszins naar de stand van beoefenaren der
intellectuele beroepen te kunnen leven, is toch wel een bedrag nodig dat neerkomt op de tegenwaarde van zo’n 2500 bladzijden. En voor het bestaansminimum, dat in de orde van grootte van tweehonderd gulden per jaar ligt, moet de
auteur nog steeds zo’n 650 bladzijden vullen.
In het eerste deel van Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut (1793)
laten Betje Wolff en Aagje Deken hun personage Frans Ligthart bij uitgevers
leuren met het manuscript van een boek. Het is geschreven door zijn ambitieuze vriend Cornelis de Groot, die zich – de naam zegt het al – een groot dichter en filosoof waant. De meeste uitgevers willen hun handen niet aan het
werk van deze debutant vuilmaken, zelfs niet tegen grove betaling. Uiteindelijk weet Frans echter een ondernemer te vinden die hart voor de cultuurbevordering heeft:
Ik ben niet ongenegen om het geheele werk uittegeeven, doch uit voorzichtigheid
en om dat de schrijver nog onbekend is, heb ik eene kleine conditie, ik zal drukken
en uitgeeven, maar de Auteur moet alles voor zijn rekening neemen, en voor het
leenen van mijn naam eisch ik eene belooning van 25 dukaaten [125 gulden],
te betalen zodra de eerste advertentie, (die ook voor zijne rekening zijn,) gedaan
wordt: zo het debit [opbrengst] een weinig groot is, wil ik wel voor ’t werk van den
Auteur vier sesthalven [1,10 gulden] voor het blad betaalen: ik wil gaarne geleerde

lieden voordhelpen, en begeer niet dat een schrijver van honger verga, terwijl ik
uit een achterkelder op een markt of gracht verhuizen kan.

Natuurlijk is hier sprake van ironische overdrijving, net als in de vervolgzin:
‘… die man kwam mij zeer redelijk voor: ten minsten hij hield u niet voor een
gek.’ Maar als algemeen beeld van de verhouding tussen de Nederlandse auteur
en zijn uitgever bevat het tafereeltje ongetwijfeld een kern van bittere waarheid.

‘Meer voor de koopmanschap dan voor de kunst geboren’
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Het tekortschieten van het mecenaat
Enerzijds wijst men op wat Pieter Rabus (1660-1702) in 1692 omschrijft als ‘de
schaarsheid der aanqueekeren’ in Nederland. De auteur staat zwak tegenover
de uitgever omdat de Republiek geen rijke mecenaatstraditie kent. Van oudsher zijn er wel degelijk stedelijke of gewestelijke overheden en rijke burgers die
iets aan subsidiëring van kunst en letteren doen. Maar wat de letterkunde betreft, blijven hun bijdragen gewoonlijk beperkt tot enige penningen of een zilveren beker voor een concreet gelegenheidsgedicht in opdracht, of voor een
aan hen toegewijd lofdicht voorafgaand aan een publicatie. Ook nodigen welgestelde lieden een auteur wel uit voor een logeerverblijf op het eigen landgoed,
of voor een diner. In Spiegel der vaderlandsche kooplieden (1760) van Pieter
Langendijk (1683-1756) vertelt het personage Rymer:
Ik beken dat ik nooit in iemants huis zo heerlyk ben getracteerd:
Maar ik heb somtyds aan een ryk en deftig Paar wel een bruiloftsvaars verëerd,
Waarvoor ik in gezelschap van verscheide voorname Poëeten,
In het Heeren logement en den Doelen prinselyk heb aangezeeten.

Maar de Nederlandse mecenas is in het algemeen niet iemand die hele schouwburgen of orkesten ruimhartig financiert, of die letterkundigen gedurende een
flink deel van hun leven van jaargelden voorziet. Aan het einde van de eeuw
constateert Rhijnvis Feith dan ook:
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Veel Nederlandse uitgevers knijpen hun auteurs dus uit als citroenen. Maar hoe
komt het dat ze zich dit beleid kunnen veroorloven? Het is een vraag die ook
destijds al velen uit hun slaap hield. De oorzaken van het verschijnsel en de
verantwoordelijken voor het lot van de schrijver zoeken ze in twee heel verschillende richtingen.
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‘De Oranjeboom behoedt de kunst.’
Anders dan deze lofprijzing zou doen
vermoeden, waren de Oranjes geen
grote mecenassen.
In de loop van de achttiende eeuw
groeit de kritiek op hun relatief karige
bijdrage aan kunsten en wetenschappen.

Ongelukkig bezit geen land eene uitgebreider dichtkundige martelaars-historie
dan Nederland. In koninkrijken zijn overal voorbeelden van Dichters, die fortuin
door hunne kunst gemaakt hebben. Elk weet, om iets op te halen, de geschiedenis
der fraaije letteren in Frankrijk onder Lodewijk den xiv. Welk een aantal dichters
trokken toen pensioenen van den Monarch! Bij ons is er zeker geen oortje mede
te verdienen.

Eerder al had Rijklof Michaël van Goens, in een programmatisch artikel over
‘den staet der letteren in Nederland’, verwezen naar het Franse voorbeeld. Hij
pleitte voor de oprichting van een Nederlandse variant op de Académie Française. Mede dankzij Van Goens’ aansporingen ontstond inderdaad een Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Maar noch het initiatief daartoe,
noch de financiering ging uit van de overheid.
De klachten over het ontbreken van een traditioneel mecenaat klinken vaak
wat verwijtend. De auteur moet honger lijden omdat de Republiek een land van
kooplui zonder culturele bagage is. Om nogmaals met Van Effen te spreken:

Les Muses n’ont ici ni feu ni lieu, & le seul stile qui flatte agréablement nos oreilles, c’est celui des Lettres de change (‘De Muzen vinden hier geen huis of haard
& de enige brievenstijl die in onze oren welluidend klinkt, is die van de wisselbrieven’). En de toneeldichter Johannes Nomsz bevestigt in 1768 de observatie
van de jonge dichter Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808): ‘Dat in ons vaderland geen dichter word beloond; / Dat niet één man van staat zich zyn beschermer toont, / En dat geen sterveling, ter gunst van Febus koren / Zich hier genegen
toont de dichtren aan te spooren.’ Nomsz wijst Uylenbroek, die later bekend
zal worden als uitgever, erop dat Phoebus Apollo, god van muziek en poëzie,
in Nederland nu eenmaal minder hoog in aanzien staat dan Mercurius, de god
van de handel:
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Maar auteurs die het gebrek aan mecenaat wijten aan een bekrompen koopmansmentaliteit beseffen zelf dikwijls ook wel dat er daarnaast meer structurele factoren in het spel zijn. De situatie in de gedecentraliseerde, federatieve
Republiek verschilt nu eenmaal fundamenteel van die in autocratisch geregeerde landen als Frankrijk. Nederland is geen koninkrijk en het stadhouderlijk
hof kan niet in de schaduw staan van dat van een Lodewijk xiv, noch qua financiële mogelijkheden, noch qua centraal gebundelde macht. Iets vergelijkbaars
geldt ook voor de adel en voor gewestelijke en stedelijke overheden. Het verlenen van steun aan kunst en wetenschap kan daarom slechts incidenteel en op
kleine schaal plaatsvinden. Zo helpt het Haarlemse stadsbestuur in 1749 de bejaarde, tot armoede vervallen toneelschrijver Pieter Langendijk aan een baantje en onderdak. Het laat daarbij echter aantekenen dat dit slechts gebeurt ‘uit
consideratie voor desselfs persoon en klimmende jaren’; het gaat hier om een
‘singulier geval’ dat geen precedentwerking mag hebben. Het kapitaal van rijke
kooplieden, tenslotte, is niet zozeer vast en gebaseerd op ‘eeuwig’ landbezit.
Het is ‘vluchtig’: gebaseerd op geld, goederen en aandelen. Ze weten dat ze altijd het risico lopen om alles te verliezen. Daarom kunnen ze het zich niet zo
snel permitteren voor langere perioden structureel te voorzien in het levensonderhoud van wetenschapsbeoefenaren of kunstenaars.
Geconfronteerd met dit soort gegevenheden weten sommigen van de noden
een deugd te maken. Wetenschappen en kunsten worden in Nederland erg karig
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’k Denk dat de kleine zucht tot kunst by ons gewis
Alleen te wyten zy aan ’s lands gesteltenis:
Ons volk is in ’t gemeen, (dit moet geen mensch verstooren,)
Meer voor de koopmanschap dan voor de kunst geboren.
Zelfs zy, die onder ons gevormd zyn door natuur
Tot Febus kroost, zyn meest bediendens van Merkuur.

beloond door mecenassen, zo zegt men, maar ze staan daarmee wel in een lange
Nederlandse traditie van vrijheid en onafhankelijkheid ten opzichte van vorsten en broodheren. Het traditionele mecenaat behoort in een vrije republiek
een achterhaald verschijnsel te zijn. Wie zijn publicaties voorziet van een lofdicht op de geldschieter, of wie in opdracht een hofdicht schrijft waarin hij het
landgoed en de goede daden van de eigenaar bewierookt, is een ‘broodschrijver’ in de meest negatieve zin: een ‘laffe pluimstryker’.
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Het tekortschieten van de markt
Er is nog een andere, belangrijker reden waarom sommigen het traditionele
mecenaat beschouwen als achterhaald. Onder invloed van incidentele successen in eigen land, maar vooral op grond van de situatie die men in de loop van
de eeuw ziet ontstaan in grotere taalgebieden als het Franse, Engelse en Duitse,
begint zich al vroeg een nieuwe visie op de wereld van het gedrukte woord te
ontwikkelen. Het denken in termen van traditionele mecenaatsverhoudingen
begint plaats te maken voor een denken in termen van vraag en aanbod, van
een markt in eigenlijke zin. De auteur is in deze visie niet langer iemand die op
persoonlijke basis een vrijwillige vergoeding van een broodheer moet krijgen.
Hij wordt nu meer en meer beschouwd als de maker van een product op een
openbare markt. Een product waarvoor de kopers, het leespubliek, zouden
moeten betalen. Wel is het nog even zoeken naar een nieuwe terminologie.
Typerend genoeg spreekt een schrijver als Jacob Campo Weyerman, die in de
eerste helft van de eeuw zijn brood mede met schrijven probeert te verdienen,
over zijn publiek als over zijn ‘mecenaten’. En in 1765 merkt een auteur in de
Vaderlandsche Letteroefeningen op dat de schrijver niet langer afhankelijk is
van ‘de onbarmhartigheid der Grooten’. Hij heeft nu het algemene publiek als
‘patroon en beschermer’.
Bij deze opvatting hoort ook een andere invulling van het begrip ‘broodschrijver’ als negatieve kwalificatie. De broodschrijver wordt nu iemand die niet
zozeer een individuele geldschieter, maar een bepaald segment van het leespubliek naar de mond praat. Hij probeert de nieuwe ‘mecenassen’ te behagen met
partijdige geschriften of publicaties van minderwaardig allooi, zoals roddels,
flutromannetjes en pornografie. Hij is bereid tot alles als het maar verkoopt.
Daarnaast biedt het marktdenken echter ook volop ruimte voor de meer positieve opvatting van het broodschrijverschap. De broodschrijver kan een eerzaam producent van teksten zijn, die voor zijn producten een billijke vergoeding dient te ontvangen.
In deze visie is het niet zozeer de klassieke mecenas die tekortschiet. De
klachten over onverschilligheid en gierigheid van de Nederlander gelden nu
meer de uitgeverswereld en het Nederlandse publiek in het algemeen. Dat de

problemen van de auteur ook in deze optiek niet zozeer aan een hebzuchtige
koopmansmentaliteit maar aan meer structurele factoren te wijten kunnen
zijn, is een opvatting die pas langzaam veld wint.

Vertalingen als veilige investering
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De belangrijkste structurele factor waar het hier om gaat, is de kleinschaligheid van de Nederlandse boekenmarkt. In het Nederlandse taalgebied worden
de limieten, althans waar het gaat om oorspronkelijk Nederlandstalig werk, al
snel bereikt. Op die kleine markt opereren van oudsher relatief veel uitgevers.
Deze ondernemers hebben bovendien te maken met een forse, rechtstreekse
concurrentie van buitenlandse collega’s. In Nederland is de kennis van vreemde talen immers relatief wijdverbreid. Veel lezers zijn in staat om buitenlandse
publicaties in de oorspronkelijke taal te lezen. Wel kunnen uitgevers hun risico
onder meer beperken door vertalingen uit te brengen in plaats van oorspronkelijk Nederlandstalig werk. Deze strategie heeft veel voordelen. Het boek is al
geschreven en de omvang ervan is bekend. Het potentiële succes ervan valt af te
lezen aan de verkoop en de recensies in het land van herkomst – of in Nederland zelf, waar de reputatie van het boek al gevestigd kan zijn door mensen die
het in de oorspronkelijke taal lazen. Bovendien bestaan er nog geen internationale auteursrechtconventies. Het boek kan dus zonder problemen, althans
zonder betaling aan de oorspronkelijke auteur en diens uitgever, in Nederland
worden uitgebracht.
Zo komt het dat van de Nederlandstalige titelproductie in de Republiek zo’n
20 procent bestaat uit vertalingen. Tot 1735 vormen de vertalingen uit het Frans
de hoofdmoot, van 1735 tot 1760 leveren ook vertalingen uit het Engels een belangrijk aandeel, terwijl na 1770 de vertalingen uit het Duits snel de overhand
nemen. ‘Voorheen moest in de vernuftige wereld alles Fransch of Engelsch
weezen, maar thans moeten de lettervruchten op Duitschen grond gewassen
zijn’, zo merkt een recensent in 1780 op. Ter vergelijking: in de grotere taalgebieden komt het aandeel van vertalingen vaak niet boven de 5 à 10 procent uit.
Daar komt nog bij dat het percentage vertalingen juist in enkele van de meer
‘literaire’ genres in de Republiek nog veel groter is dan het gemiddelde. In het
decennium 1751-1760 verschijnen bijvoorbeeld 60 oorspronkelijk-Nederlandstalige romans tegenover 53 vertaalde. Van het totale aanbod is dus 46 procent
vertaald. In het decennium 1791-1800 stijgt zowel het absolute aantal als het
percentage vertalingen. Van de 271 nieuwe titels zijn er 82 oorspronkelijk-Nederlandstalig en 189 vertaald. Nu beloopt het percentage vertaalde romans dus 69
procent. En over de langere periode 1740-1840 genomen verschijnt tegenover
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elke vier vertaalde romans gemiddeld slechts één oorspronkelijk-Nederlandstalige. Het aanbod van toneelwerken vertoont een vergelijkbaar beeld. In 1720
verschenen nog 20 oorspronkelijke stukken tegenover 5 vertaalde. In 1770
overtreft het aantal vertaalde toneelstukken al het aantal oorspronkelijke: 20
tegenover 12. En in 1799 verschijnen er 63 vertaalde toneelstukken tegenover 14
oorspronkelijk-Nederlandstalige. Overigens blijken heel wat oorspronkelijkNederlandstalige toneelstukken bij nadere beschouwing vrije bewerkingen te
zijn van een buitenlands origineel.
De Nederlandse auteur heeft in deze situatie het nakijken, tenzij hij een
graantje kan meepikken als vertaler, redacteur of corrector voor de uitgever. Ook
kan hij proberen zelf, voor eigen rekening en risico, op te treden als uitgever.
Incidenteel proberen auteurs wel eens deze route te volgen. Dit gebeurt echter
maar bij 200 van de 10.000 literaire werken. De omgekeerde weg is gewoonlijk
succesvoller: tal van uitgevers vertalen of vervaardigen een deel van de teksten
in hun fonds zelf. Ten slotte kan de auteur proberen te overleven door in de taal
van een groter taalgebied te schrijven. Zo’n bestaan als auteur in een vreemde
taal verkiezen diverse auteurs in het begin van de achttiende eeuw, wanneer
Nederland nog internationaal producent voor met name de Franstalige boekenmarkt is. Maar zodra de censuur in Frankrijk in kracht afneemt en de commerciële mogelijkheden in de Franstalige landen zelf toenemen, blijkt dit geen
goed alternatief meer. Bovendien is het zelfs voor zeer begaafde en taalgevoelige auteurs buitengewoon moeilijk om in een vreemde taal hetzelfde niveau
te bereiken als in de moedertaal.

Een vicieuze cirkel
De ongeveer 10.000 achttiende-eeuwse publicaties op het gebied van ‘Nederlandse taal en literatuur’ worden geschreven of samengesteld door zo’n 1200
verschillende schrijvers. Onder hen bevindt zich een relatief klein aantal auteurs die we met enig recht broodschrijver zouden kunnen noemen, in die zin
dat het schrijverschap gedurende een flink gedeelte van hun leven een van hun
voornaamste bronnen van inkomsten vormt. Het laat zich aanzien dat het hier
gaat om niet meer dan een kern van enkele tientallen auteurs, eventueel uit te
breiden tot een stuk of honderd die er enkele jaren van kunnen leven. De eerdergenoemde top honderd van veelschrijvers omvat zo’n beetje alle bekende
namen. Niet alleen die van ‘canonieke’ auteurs als Bilderdijk, Feith, Van Alphen
en Wolff en Deken, maar ook die van tal van auteurs die lange tijd zijn beschouwd
als marginale krabbelaars of journalistieke ‘broodschrijvers’ in de negatieve zin.
Te denken valt hier aan een rijmfabrikant als Jan van Gyzen, aan weekbladsa-

Alleen brood, of ook een glaasje wijn?
In het algemeen gesproken levert de carrière van ‘broodschrijver’ het volgende
beeld op. Niemand kan permanent bestaan van het schrijven van oorspronkelijk-Nederlandstalige romans, toneelstukken, essays of gedichten. Degenen
die langere tijd van de pen kunnen leven, bouwen hun broodschrijverschap
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menstellers en roddelkoningen als Hermanus van den Burg en Jacob Campo
Weyerman, en later in de eeuw aan schrijvers als Nicolaas François Hoefnagel,
Gerrit Paape en Jacob Eduard de Witte Jr. Wat over hen bekend is, doet vermoeden dat een groot gedeelte van de anonieme en onder pseudoniem gepubliceerde titels in de stcn eveneens geschreven is door auteurs als deze.
Met de achttiende-eeuwse auteurs uit deze top honderd hebben we dus in
feite een globaal overzicht van zo goed als alle potentiële broodschrijvers op
het terrein van de letterkunde. Een groot gedeelte van deze auteurs is in werkelijkheid geenszins ‘broodschrijver’, maar kan zich het schrijverschap veroorloven op basis van inkomsten uit een heel ander beroep of uit eigen vermogen.
Ook waar het gaat om auteurs die bekendstaan als broodschrijver, moet worden bedacht dat zij allen, met uitzondering van de vrouwelijke auteurs, een
vak hebben geleerd en een beroep kunnen uitoefenen waarmee ze ook tijdens
een gedeelte van hun schrijverscarrière in hun onderhoud kunnen voorzien.
Interessant is dat veel broodschrijvers in de eerste helft van de eeuw afkomstig
zijn uit de wereld van schilderkunst en kunsthandel, die al veel eerder te maken
kreeg met echte marktverhoudingen dan de wereld van het gedrukte woord.
Misschien hebben ze hier het idee opgedaan dat ook met publiceren geld moet
zijn te verdienen. In de tweede helft van de eeuw zijn het vooral de predikanten en juristen die optreden als veelschrijver. Vaak besteden ze dan nog steeds
een gedeelte van hun tijd aan werkzaamheden die samenhangen met hun eigenlijke vak.
Een mogelijke aanvulling van het inkomen is uiteraard ook een gunstig huwelijk, dan wel een erfenis of winst op de beurs. In 1720, tijdens de periode van
de ‘windhandel’, heeft de toneelspeler, herbergier en makelaar Robert Hennebo
(ca. 1685-ca. 1737) al enkele publicaties op zijn naam staan. Hij boekt op de
beurs nu een forse koerswinst die hem in staat stelt een landhuis te kopen. Hij
geeft het de veelbetekenende naam ‘Actiehoven’. Tijdens de spectaculaire
beurskrach die even later volgt, verliest hij alles weer. Nu kan hij eens te meer
profiteren van het heilzame medicijn dat hij enkele jaren eerder had bezongen
in Lof der jenever (1718): ‘Jeneever, in den Morgenstond, / Verfrist, en maakt den
Mensch gezond, / Verjaagd de slaap, en maakt de zinnen / Bekwaam, om alles
te beginnen.’ Hij vat dan ook zijn oude vak van acteur weer op en ontwikkelt
zich daarnaast als auteur.
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dan ook op uit een bonte mengeling van gedichten, romans, toneelstukken,
verhandelingen, pamfletten, tijdschriftuitgaven, vertalingen, redactie- of correctiewerk, enzovoort. Zelfs dan nog levert het schrijverschap voor de leden
van het ‘eerwaardig Corps der Huurschryvers’, zoals het tijdschrift De Denker
het in 1764 noemt, in het algemeen ontoereikende inkomsten op. Als Hendrik
Doedijns, samensteller van de satirische Haegse Mercurius, het verwijt krijgt
‘dat Mercurius de leugens metamorphoseerd in brood’, reageert hij met de opmerking ‘Belangende ’t brood, dat is lang voor my gewonnen, nu zou gaern
een glaesje wijn toe hebben.’ Veel van zijn collega-broodschrijvers in de achttiende eeuw moeten zelfs voor dat brood een dagelijks gevecht leveren.
In de tweede plaats zien we dat een toename van de tijd die iemand besteedt
aan het schrijven, vaak gepaard gaat met een evenredige daling van zijn inkomsten. Daarnaast blijkt dat successen, in de vorm van bestsellers of goedlopende
tijdschriften, gewoonlijk slechts zeer tijdelijk zijn. Tekenend is eveneens het
verschijnsel dat ook de meest succesvolle en gewaardeerde auteurs vrijwel onmiddellijk tot armoede vervallen op het moment dat ze zich door omstandigheden gedwongen zien geheel en al van de pen te leven. Dit overkomt bijvoorbeeld Wolff en Deken in 1798, wanneer het kapitaaltje van Betje Wolff verdampt
door financiële malversaties van haar zaakwaarnemer. Een soortgelijk lot treft
Willem Bilderdijk in 1795, wanneer hij door verbanning naar het buitenland
zijn beroep als advocaat niet meer kan uitoefenen. De man die in brede kring
wordt beschouwd als de grootste dichter van Nederland, beschrijft in een brief
uit 1796 een teleurstellend bezoek aan prins Willem v. De prins, die net als hijzelf in ballingschap is in Engeland, ontvangt Bilderdijk en diens reisgenoot
vriendelijk, maar nodigt hen niet uit voor de lunch. Hij krijgt namelijk net de
hertogin van York op bezoek en is bang dat zij zal terugdeinzen voor het ‘vry
wat verwaaid’ uiterlijk van zijn twee landgenoten:
Wij wandelden dus nuchteren te rug, leiden al ons geld van weêrzijde by een, en
vonden dat wy net een 2 stuivers broodtjen en 3 zure appelen konden koopen waar
meê wy dan ook ons ontbyt, middag-, en avondmaal deden, en voorts blootsvoets
t’huiskwamen, alzoo onze oude schoenen ons op weg begeven hadden en na
opgescheurd te zyn in den slik bleven steken, en ons alzoo noodzaakten om ook
de kousen uit te trekken. Zie daar de heerlijkheid waar ik tegenwoordig in leef!

Mogelijk overdrijft Bilderdijk zijn armoede enigszins om te ontkomen aan zijn
financiële verplichtingen in het vaderland, met name die aan zijn echtgenote.
Maar ver bezijden de waarheid zal zijn verslag toch niet zijn geweest. In gevallen als dat van Nederlands grootste dichter proberen auteurs gewoonlijk het
inkomen uit schrijverschap aan te vullen met andere inkomsten. Of ze pogen

Titelprent voor het gedicht ‘De vrijheid van drukpers’ (1787). Allegorie waarin de Vrijheidsmaagd de Letterkunde beschermt tegen de pogingen van Censuur om haar te boeien. Op de
achtergrond een monument voor Laurens Janszoon Coster, wiens reputatie als uitvinder van
de boekdrukkunst destijds in Nederland nog onomstreden was.
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het hoofd boven water te houden door steeds meer te publiceren. Nog afgezien
van eventuele schade aan lichamelijke of geestelijke gezondheid, heeft dit vaak
het pijnlijke effect dat de auteur in het kleine Nederlandse taalgebied prompt
zijn eigen markt bederft. Daardoor daalt zijn marktwaarde, waardoor hij nog
meer moet produceren om hetzelfde inkomen te halen. Als de kwaliteit er dan
bij inschiet, zorgt de kritiek ervoor dat de marktwaarde nog verder daalt.
Deze vicieuze cirkel speelt in vele schrijverslevens, zoals dat van Wolff en
Deken en dat van Bilderdijk in de jaren rond 1800, een fatale rol. Het succes van
Sara Burgerhart maakt bijvoorbeeld dat de uitgever Isaac van Cleef aan Wolff
en Deken het ronduit sensationele recordbedrag van dertig gulden per vel toezegt voor volgende boeken. Het levert de schrijfsters zesduizend gulden op
voor hun Historie van den heer Willem Leevend. Ze doen daar echter anderhalf
jaar over, dus het gaat in feite om een gemiddeld jaarinkomen van vierduizend
gulden. Bovendien is dit bedrag eigenlijk het honorarium voor twee auteurs,
die er samen een achtdelige roman van drieduizend bladzijden voor leveren.
Dan nog gaat het om een inkomen waarvan de meeste auteurs slechts kunnen
dromen. Maar al snel blijkt dat deze droomwereld slechts een zeer tijdelijke is.
Wanneer noch Willem Leevend, noch de daaropvolgende Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut een verkoopsucces wordt, biedt Van Cleef slechts
vijftien gulden per blad voor Geschrift eener bejaarde vrouw. Als ook de eerste
delen daarvan niet in trek blijken, halveert hij het bedrag nogmaals en biedt hij
zeven gulden. De auteurs reageren diep gekwetst en verontwaardigd. Deken
bericht aan Van Cleef: ‘Voor een gulden minder behoeft Wolfje slechts het gemaklykste werkje te vertaalen.’ De schrijfsters houden liever de eer aan zichzelf:
Ons besluit is dus, dat wy liever de twe volgende Deelen op het vuur zouden
leggen en tot asch verbranden dan dat wy […] ons vernederen zouden om ons
laatste werk, ’t welk ons oneindige moeite gekost heeft, […] voor 7 Gulden per
Blad, weg te geeven.

Het boek blijft onvoltooid. Maar eigenlijk kan de beroepsauteur zich deze trotse
houding niet veroorloven. Voor Betje Wolff en Aagje Deken betekent het in elk
geval dat ze zich eens te meer aan het vertalen moeten zetten, in een voortdurend gevecht met ziekten, met de kwalen van de ouderdom en met de dreiging
van de armoede.
‘De hoop is hier buiten gesloten!’
Duizenden bladzijden tekst per jaar, met de schuldeisers, de honger of zelfs de
dood op de hielen. Uit alles blijkt dat de Noord-Nederlandse broodschrijver
een tragische figuur is. In de loop van de eeuw worden talloze conflicten tussen

De auteurs zijn genoodzaakt hunne werken aan de boekhandelaars op discretie
over te laaten, deze heeren handelen hier nog spaarzaamer met opzicht tot het
honorarium, dan bij ons; en zouden zelfs, wanneer zij aangaande het vertier [de
afzet] niet volkomen zeker zijn, van den schrijver, wiens werk zij wel de eer willen
aandoen van ter drukperse te bevorderen, liever een dukaat voor ieder blad op
den koop toe begeeren, dan dezelve daarvoor te betaalen.

Zelfs de knapste kop met het grootste schrijftalent, zo vervolgt Grabner, zal in
Nederland sterven van de honger als hij geen manier vindt om zich door nevenwerkzaamheden een behoorlijk inkomen te verschaffen. Nog in 1838, bijna
een halve eeuw later, noteert een andere Duitser: ‘Meestal moet een auteur [in

109
DE BOEKENMARKT EN DE LETTERKUNDIGE NETWERKEN

uitgevers en auteurs uitgevochten. Tegen het einde van de eeuw krijgen die bij
een nieuwe generatie auteurs steeds meer een principieel karakter. Tijdelijke
successen in eigen land en het voorbeeld van succesvolle schrijvers in de grotere taalgebieden hebben inmiddels keer op keer geleerd dat het mogelijk moet
zijn van het broodschrijverschap een normaal beroep te maken. De term ‘broodschrijver’ dient dan gereserveerd te blijven voor de auteur van publicaties van
minderwaardig allooi. De auteur die van het schrijven zijn broodwinning
maakt, zou daarentegen in principe moeten worden beschouwd als een reguliere, eerzame beoefenaar van een beroep als alle andere. Een beroep dat niet
slechts vergelijkbaar is met dat van de ‘brood-broodbakker’, maar ook – qua
maatschappelijke status, inkomen en juridische bescherming in de vorm van
auteursrechten – met dat van advocaten, artsen, predikanten en andere geletterden.
Het is een hoopgevende gedachte. De desillusie is dan ook groot wanneer
blijkt dat het rond 1800 nog steeds de uitgevers en niet de auteurs zijn die hier
de touwtjes in handen hebben. Uitgevers kunnen nog steeds anderstalige publicaties verzorgen voor de internationale markt. En in de Nederlandse markt
kunnen ze nog steeds kiezen voor de veilige route: vertalingen van erkende
meesterwerken of bestsellers uit het buitenland. De auteur van oorspronkelijk
Nederlandstalig werk, zelfs als hij algemeen gewaardeerd en bewonderd wordt,
blijft min of meer buitenspel staan. Of hij ziet zich gedwongen mee te spelen
door ‘verdrietig en slaafsch handwerk’ te verrichten als huurling van de uitgever. Hij kan zijn troost slechts ontlenen aan de gedachte dat hij zeker niet de
enige is.
Dat de klachten van Nederlandse schrijvers nauwelijks overdreven zijn, blijkt
wel uit de observaties van onafhankelijke buitenstaanders zoals de eerder genoemde Duitse reiziger Jakob Grabner. In 1792 schrijft hij over de boekhandel
in Nederland:

110

Nederland], wil hij zijn geesteskinderen niet op de schrijftafel laten wegkwijnen,
ze op eigen kosten de wereld inzenden. Zo niet, dan stelt de boekhandelaar zich
tevreden met vertalingen, die goedkoop te leveren zijn.’
Pas in de periode waarin deze woorden worden geschreven, begint enige
verandering in die situatie te komen. Tot dat moment blijft de waarschuwing
van toepassing waarmee Rhijnvis Feith zijn eerder aangehaalde tirade over de
‘dichtkundige martelaars-historie’ van Nederland vervolgt. Die waarschuwing
geldt niet alleen voor dichters, maar ook voor vrijwel alle andere auteurs: ‘Bij
ons is het noodlot zeker, en voor den Tempel der Nederlandsche dichtkunde staat
even als voor de hel van Dante: De hoop is hier buiten gesloten!’
Toch zijn er altijd weer mensen die het proberen. Schrijven mag in Nederland in de achttiende eeuw dan misschien geen beroep zijn, voor velen is het in
elk geval een roeping. Vooral onder auteurs op het gebied van de ‘schone letteren’ schept die gedeelde roeping soms een band. Het lijkt dan haast alsof
Nederlandse letterkundigen één grote familie vormen. De eredienst aan de schone letteren oefent een bindende kracht uit. Maar net als het geval is met zovele
andere religies, kan ze ook een bron van vernietigende conflicten vormen. Dit
zullen we zien in het volgende hoofdstukdeel, waarin we de (zelf)representatie
van de letterkundige beschrijven. Niet alleen de literatuur, ook de auteur zelf
wordt in de achttiende eeuw een product dat op een bepaalde manier ‘in de
markt’ moet worden ‘gezet’. Waar een redelijke financiële vergoeding en een
solide juridische positie van de auteur uitblijven, gaan schrijvers in de loop van
de eeuw op zoek naar andere vormen van waardering. Ze proberen hun status
als auteur te vestigen en te bestendigen door zichzelf een imago als pijler van
de samenleving aan te meten. Dit imago kan dan weer een basis vormen voor
het vergroten van hun marktwaarde.

2.3 Panpoëticon Batavum: de literaire wereld als

een gedroomde familie
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De tafel biedt plaats aan maar liefst negentig schrijvers. Negentig literatoren die
zich met regelmaat in Leiden verzamelen voor de vergaderingen van het genootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen. Broederlijk willen zij het peil van
de Nederlandse letterkunde bewaken en waar mogelijk verhogen. De statuur die
zij proberen toe te bedelen aan de Nederlandse Parnas laat zich goed aflezen
aan de vergaderzaal, afgebeeld door de Leidse schilder La Fargue in 1774 en 1780
(zie kleurenkatern i.4 en i.5). La Fargue koos ervoor om de zaal niet af te beelden tijdens een drukke vergadering, maar er een meer serene werksfeer of museale sfeer aan te geven. Enkele actieve leden zijn bezig met overleg en waarschijnlijk met genootschapszaken. Misschien schrijven ze brieven aan auteurs
met de uitnodiging om lid te worden van het genootschap. Misschien ook geven
ze commentaar op de gedichten die zijn ingezonden als antwoord op een door
het genootschap uitgeschreven prijsvraag, of plegen ze andere vormen van literaire zorg. Ondertussen bestuderen enkele bezoekers geïnteresseerd de door het
genootschap uitgestalde literaire collectie: een beeld van Apollo, enkele gedichten van Lucretia van Merken over het beleg en ontzet van Leiden, een portretje
van Maurits, en enkele andere, helaas niet nader geïdentificeerde, portretten
en gedichten.
Het topstuk van de collectie wordt gevormd door het ‘Panpoëticon Batavum’,
dat sinds 1772 in handen van het genootschap is. Het prijkt in het midden van
de wand aan het einde van de tafel. Dit ‘Kabinet der voornaamste Nederlandsche dichteren’ wordt begin achttiende eeuw opgericht door de graveur, schilder, beeldsnijder en dichter Arnoud van Halen (1673-1732). Zowel Van Halen
als zijn Panpoëticon vormt de belichaming van het Ut pictura poesis-concept:
hier spiegelen beeldende kunst en dichtkunst zich aan elkaar. De kleine ovalen
portretjes die Van Halen ontwerpt, op basis van bestaande afbeeldingen van
bekende Nederlandse letterkundigen, worden laatje voor laatje in een mooi
notenhouten kabinet gesloten. Vervolgens zet Van Halen de oude dichter Lambert Bidloo (1638-1724) aan tot het verwoorden van een honderden pagina’s
lange lofzang op het Nederlandse dichterdom, in de vorm van aaneengeschakelde biografieën en besprekingen van poëtische werken. Van Halen selecteert
niet alleen Nederlandse auteurs, maar ook hoogleraren en schrijvers die al zo
lang in Nederland verblijven dat ze, zoals Bidloo het noemt, ‘verhollanderd’ of
‘genaturalizeerd’ zijn. Dit ‘pantheon’, deze tempel voor de Nederlandse letterkundige wereld, staat dus open voor internationaal talent. Het Panpoëticon
moet geen mausoleum worden, maar een aansporing voor nog levende dichters

om zich in de rijen van de groten te scharen. Het moet afgeleefde mannen
nieuwe energie geven en mecenassen aan het dichterschap verbinden.
Het project van de schilder-graveur Van Halen en de dichter Bidloo wordt
alom geprezen, zeker door de letterkundigen. Jan van Hoogstraten (1662-1736)
wijst zijn confraters op het belang van dit soort canonisering. Sneller dan hun
publicaties kan het prentenkabinet hen beroemd maken: ‘Zijn Pan Poëticon
vliegt hooger met uw naam / Dan ’t geen de vlerk bereykt der snelgewiekte faam.’

Eén grote familie
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Zo opent de eeuw met een optimistische visie op het schrijverschap. De wereld
van de kunsten wordt getekend door harmonie. De zusterkunsten helpen elkaar
te floreren: de dichter ‘schildert’ de wereld en wordt zelf geschilderd door kunstenaars. De werkelijkheid van het Panpoëticon is een gedroomde werkelijkheid. De literaire erfenis van de Gouden Eeuw is opgemaakt en staat open om
aangevuld te worden met nieuw talent. Gebroederlijk (want zusters vindt men
nog niet veel) liggen de zeventiende-eeuwse en begin-achttiende-eeuwse auteurs
zij aan zij in de laatjes. De Hollandse Parnas is een berg waar kunstenaars van
gelijke gezindte samen bouwen aan een hoogwaardig literair klimaat.
Maar hoe harmonieus was de schrijverswereld werkelijk in de achttiende
eeuw? Hoe makkelijk liet de Parnas nieuwe bewoners toe? Opereren producenten van literatuur werkelijk vanuit het besef van een gedeeld belang, of is
er eerder sprake van belangenverstrengeling en concurrentie? Sociaal gezien
mag de Parnas, zo zullen we hieronder zien, redelijk coherent geweest zijn.
Auteurs en uitgevers dragen ook graag het idee uit dat men een gezamenlijk doel
heeft dat alleen via samenwerking te bereiken valt. Met eenlingen en querulanten zoals Willem van Swaanenburg of Jacob Campo Weyerman kan men
slecht overweg. In een relatief klein land met weinig producenten is het ook
noodzakelijk om liefhebbers te motiveren via saamhorigheidsidealen. Maar
ondertussen broeien in deze schijnbaar idyllische familie allerlei conflicten.
Het craquelé van het familieportret vertoont barsten van concurrentie, factievorming en uitsluiting. Die barstjes worden in tijden van crisis duidelijke
scheuren.
Burgers onder elkaar?
Laten we eerst eens naar het idee van een familie van schrijvers kijken. Komen
auteurs wel uit dezelfde ‘familie’? Sociaal gezien lijkt de schrijverswereld in de
achttiende eeuw inderdaad redelijk coherent. De meeste auteurs zijn van goeden huize. Veel van de nu bekendere achttiende-eeuwse Nederlandse literato-
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ren hebben een universitaire opleiding genoten. Er zijn heel wat hoogleraren
onder de letterkundigen, zoals Fardon, Pieter Nieuwland, Van Goens, Van
Hamelsveld en Le Francq van Berkhey. Juristen en notarissen zijn goed vertegenwoordigd, met onder andere Feith, Van Alphen, Bilderdijk, Kinker, Van de
Kasteele en Johan Feitama. Als arts, jurist, koopman, fabrikant of ambtenaar
behoren veel literatoren tot de gegoede middenklasse. Auteurs zoals Johannes
Lublink de Jonge (zoon van een vermogend Amsterdams koopman), Huydecoper (uit een invloedrijk, kunstminnend Amsterdams regentengeslacht), Feith
(uit een regentengeslacht) en Stinstra (zoon van een welgestelde mennonitische
houthandelaar) kunnen ambteloze levens leiden of hoeven zich in ieder geval
om geld weinig zorgen te maken. Een paar literatoren zijn van adel, zoals De
Huybert, de Van Harens, De Lannoy en De Perponcher. Hun deelname aan de
literaire wereld lijkt echter niet zozeer in het teken te staan van hun sociale
achtergrond. Natuurlijk wordt een bemiddeld auteur als De Huybert, ook al is
hij misschien niet de meest getalenteerde literator, gekoesterd door ambitieuze
collega’s zoals de papierverkoper Ysbrand Vincent. Via de (financiële) bemiddeling van mensen zoals hij kunnen nieuwe literaire werken uitgegeven worden,
kunnen oudere werken in nieuwe edities verschijnen en kan aan deze uitgaven
meer status worden gegeven met behulp van dure illustraties, verzorgde titelplaten of goud op snee.
Standsverschil onder auteurs wordt echter niet vaak tot een kwestie van betekenis gemaakt. In besprekingen van literaire werken komt de sociale achtergrond van de auteur zelden ter sprake. Uitzondering op deze regel vormen de
‘klimmers’, de auteurs van lagere komaf, wier bestijging van de Parnas wordt
begeleid en toegejuicht door de bewoners van de Republiek der Letteren. Poot
is natuurlijk het meest pregnante voorbeeld. Dat men tot ver in de achttiende
eeuw zo gefascineerd blijft door de boer die dichter werd, geeft echter ook wel
aan hoe uitzonderlijk een dergelijke opgang is.
Ook talentvolle ‘troetelkinderen’ zoals de bakkersknecht Jacobus Bellamy
(1757-1786) en de jonge Gerrit Paape, afkomstig uit een arm gezin en opgeleid
als plateelschilder, blijven uitzonderingen op de regel. Genootschappen, zo zullen we in het volgende hoofdstuk nog zien, nemen nu en dan mensen van lagere
komaf op als ‘aankweekeling’. Gegoede genootschapsleden introduceren hen
in de geletterde wereld en bieden hun kansen om zich verder te ontplooien en
te scholen. Zo ontfermt het stedelijk patriciaat van Delft zich over Gerrit Paape.
De veelbelovende jongeman wordt opgenomen in enkele genootschappen. Stadgenoten sturen hun zonen naar hem voor tekenlessen en begin jaren 1780 krijgt
hij een ambt aangeboden als bediende van de Kamer van Charitate. Op die
manier kan hij, ondersteund door patronage, blijven meedraaien in de letterkundige wereld. Dit gaat echter alleen goed zolang de aankwekeling dankbaar
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en dociel blijft. Zowel Bellamy als Paape ontgroeit zijn rol als dankbare zoon al
snel. In zijn autobiografie Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap (1792)
schildert Paape zijn sociale stijging als het resultaat van eigen kracht. De ‘Grooten’ zouden de armen en onaanzienlijken juist klein proberen te houden. Er zit
een smaak van bevoogding aan de houding van de gegoede en geletterde weldoeners. De liefdevolle ‘familie’ van literatoren zet haar deuren maar mondjesmaat open voor buitenstaanders, en dat dan alleen onder de strikte voorwaarde dat ze zich snel aanpassen aan de regels en idealen van de geletterde
wereld.
Paapes pleidooi voor een meer egalitaire en open samenleving lijkt weinig
effect te sorteren. In de laatste decennia van de achttiende eeuw wordt de literaire wereld weliswaar opgevrolijkt en opgeschrikt door aanzienlijke hoeveelheden nieuwe dichters, pamflettisten en journalisten, maar slechts een deel
daarvan weet voor langere tijd te overleven in de wereld van de geletterden,
die al snel de gelederen sluit. Ook de tand des tijds is deze auteurs weinig welgevallig. De literaire canon biedt een tamelijk eenvormig beeld van auteurs uit
de betere middenklasse. Het lagere echelon blijft tot de periferie gedoemd; het
absorptievermogen van de Republiek der Letteren is beperkt.

Harmonie of conflict
De achttiende-eeuwse Helicon is geen serene wereld van gelijkgestemden van
gelijke sociale afkomst. De diversiteit is groter dan ze in eerste instantie lijkt.
De literaire wereld herbergt auteurs van diverse religieuze en politieke achtergrond, die op een zeer kleine oppervlakte in elkaars nabijheid moeten opereren. Veel literatoren zijn bijvoorbeeld predikant van beroep en daaronder vinden we alle mogelijke gezindten. Gereformeerden zijn er natuurlijk in overvloed,
zoals de predikanten Martinet, Ockerse, Van Hamelsveld, Kantelaar en Bernardus Bosch. Maar juist dissenters, zoals de remonstranten Van der Meersch en
Van Hemert en de doopsgezinde Van Engelen zijn zeer bepalend voor de Nederlandse publieke ruimte. Af en toe weten ook katholieke pastoors, zoals Willem
Imme, zich tot publiek persoon op te werken. Dit soort literatoren van gemengde confessionele achtergrond moet samen aan de vergadertafel zitten in de genootschappen. Samen vullen zij tijdschriften met recensies en mengelwerk en
soms delen zij dezelfde uitgevers. De meeste auteurs zijn lid van verschillende
gezelschappen tegelijkertijd en komen zo elkaar overal weer tegen.
Omdat men op elkaar is aangewezen en op elkaars lip zit, doet iedereen z’n
best om confessionele, sociale, politieke en andere verschillen te negeren of te
bagatelliseren. In het volgende hoofdstuk, bij de bespreking van de genootschap-

pen, de kritiek en de toneelwereld, zullen we zien hoe fragiel de saamhorigheid in de geletterde wereld is. De patriottentijd maakt dit pijnlijk zichtbaar.
Maar ook eerder knettert het al. Kritiek op elkaar leveren is bijvoorbeeld een
precaire zaak. Recenserende (toneel)tijdschriften gaan vaak al snel aan onderling gekrakeel ten onder, omdat de critici ook andere belangen hebben als auteur, schouwburgdirecteur of acteur. De lijntjes zijn kort en de lontjes zijn dat
al evenzeer. Daarom moet men uiterst behoedzaam opereren.
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De poëtenstrijd
In de laatste twee decennia van de achttiende eeuw wordt de gedroomde werkelijkheid van het saamhorige Panpoëticon Batavum krachtig doorbroken door
politieke conflicten. Maar ook al lang voor die tijd is de saamhorigheid vaak
ver te zoeken. Dan gaat het niet om zuiver politieke factievorming, maar om
conflicten over poëticale, religieuze of andere ideologische kwesties. Al aan het
begin van de eeuw wordt pijnlijk duidelijk hoe snel de geletterde wereld zichzelf kan verliezen in literaire scheldkanonnades, groepsvorming en stammenstrijd. In 1711 laait namelijk een oude ‘poëtenstrijd’, die rond 1670 al in de kringen rond Nil Volentibus Arduum was gevoerd, weer op. De strijd gaat over de
waarde van de Nederlandse literaire traditie in vergelijking met de moderne
Franse literatuur. Zetstuk is Vondel: is zijn status onaantastbaar, of zou zijn
poëzie gebaat zijn geweest bij meer regulering? David van Hoogstraten, die
zich destijds al in dit debat geroerd had, wordt rond 1710 de spil van deze tweede ronde van de poëtenoorlog. De geleerde en virtuoos in het Nederlands en
Neolatijn dichtende Van Hoogstraten, door Jan Baptista Wellekens (1658-1726)
aangeprezen als de ‘Stadhouder van Parnas’, maar door anderen ook de ‘doodgraver der letterkunde’ genoemd, is een ijverige verdediger van de kwaliteiten
der Nederlandstalige en Neolatijnse letterkunde uit de Gouden Eeuw. Van Hoogstraten pleegt ook literaire monumentenzorg door edities van de werken van
Broekhuizen, Oudaen, Anslo, Antonides van der Goes en Dullaert te verzorgen,
naast heruitgaven van klassieke Latijnse werken. Het debat hierover breekt in
1713 in alle hevigheid los, door hoogoplopende spanningen rond een recensie
in het Journal Litéraire. De recensent besprak een door Joan de Haes bezorgde
editie van Reyer Anslo’s poëzie en liet zich daarbij nogal kritisch uit over de
grote Vondel en diens bewonderaars.
In het hoofdstuk over (toneel)poëtica gaan we uitgebreider in op deze
Nederlandse variant van de Querelle des Anciens et des Modernes. Voor nu is
het genoeg te constateren dat de dichterswereld gemakkelijk tot jarenlange
hooglopende ruzies verleid kan worden. Het ene debat zet het andere in gang,
de ene felle pamfletuithaal lokt weer een volgend spotgedicht uit. De partijen
kunnen dwars door familiebanden, religieuze groepen, politieke voorkeuren

of literaire samenwerkingsverbanden heen lopen. Vanaf het begin van de eeuw
wordt dus al pijnlijk duidelijk hoe licht ontvlambaar de dichterlijke gemoederen zijn. Behoedzaamheid is geboden om de familie bijeen te houden.

Uitgevers als producenten van literatuur
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De literatoren staan gelukkig niet alleen voor deze zware opgaaf. Zij worden
geruggensteund door een klein leger aan uitgevers. Zo vormt de Leidse uitgever en dichter Cornelis van Hoogeveen (1741-1792) de spil van Kunst Wordt
Door Arbeid Verkreegen. Het is zijn huis waar de vergaderingen plaatsvinden
en dat is afgebeeld door La Fargue. Hij geeft lange tijd alle verhandelingen van
het genootschap uit.
Gedurende de eeuw zijn meer dan 1500 uitgevers actief om het Nederlandse
publiek te voorzien van romans, liedboeken, gedichten, toneelstukken en andere
literaire werken. ‘Actief ’ moet hier tussen aanhalingstekens gedacht worden.
Het leeuwendeel van deze uitgevers publiceert immers maar sporadisch een
literair werk (tien of minder titels). Slechts een klein aantal uitgevers kan enigermate ‘specialist’ genoemd worden op het gebied van Nederlandse literatuur.
Numeriek gezien zijn vooral de toneeluitgevers zichtbaar, met name degenen
die het privilege voor de Amsterdamse schouwburg in handen hebben, zoals
de erven van Jacob Lescaille of Isaak Duim. Aan het begin van de eeuw zien we
letterkundige grootgrutters zoals de Weduwe Gijsbert de Groot, die meer dan
150 titels op de markt brengt. Haar fonds vormt een bont mengelmoes van volksboeken, religieuze werken – John Bunyans Eens christens reize na de eeuwigheit
is goed vertegenwoordigd –, toneelstukken en liedboeken. Daarnaast zorgt zij
er met een reeks nadrukken voor dat zeventiende-eeuwse canonieke auteurs
zoals Cats, Vondel, Bredero, Anslo en Focquenbroch in het zicht van de achttiende-eeuwse lezer blijven.
Pas later komen uitgevers in het vizier die we met enig voorbehoud literatuurspecialisten kunnen noemen. Bij een uitgever als Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808) is bijna de helft van zijn fonds (180 titels) ‘literair’ in de moderne zin des woords te noemen. Bij Cornelis van Hoogeveen gaat het om een
derde en bij Johannes Allart (1754-1816) om een kwart. Zij geven vooral het
‘hoogland’ uit: dichtbundels, toneelstukken, epiek, leerdichten, verhandelingen
van kunstgenootschappen, literaire almanakken en zedenkundige romans.
Aan de onderkant van de literaire markt blijven uitgevers, zoals de erven van
Cornelis Stichter, allerhande volksboeken, liedboeken, (almanak)kluchten en
vermakelijk seriewerk produceren.
De literatuurspecialisten onder de uitgevers proberen het eigen prestige zo-
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veel mogelijk op te vijzelen door het ‘product’ literatuur zo duidelijk en aantrekkelijk mogelijk vorm te geven. Ervan uitgaande dat het grootste deel van
het literatuurminnend publiek redelijk bemiddeld is, zetten zij in op verzorgde uitgaven die gezag uitstralen. Vaak kiezen zij voor hun literaire uitgaven het
handzame maar niet te onaanzienlijke octavoformaat; bijna 70 procent van de
literaire werken heeft dit formaat. Romeinse in plaats van gotische lettertypen,
brede marges en randversieringen zorgen voor aantrekkelijke en prettig leesbare bladspiegels. Titelpagina’s geven in grote of rode letters de naam van de
auteur, vaak aangevuld met gegevens over zijn of haar beroep en lidmaatschap
van verschillende genootschappen. Vignetjes verbeelden in miniatuur de inhoud van het werk of bevatten het wapen van het voor de uitgave verantwoordelijke kunstgenootschap. Veel werken openen met een inleiding en enkele
drempeldichten om de status en de strekking alvast voor de lezer te expliciteren. Een portret van de auteur, soms aangevuld met een korte levensbeschrijving (in dichtvorm) biedt de lezer eveneens meer context. Visuele ondersteuning kan de lezer ook krijgen via de illustraties die bij veel werken worden
aangeboden. Lezers kunnen hierbij zelf kiezen of ze deze kostbare toevoeging
aan hun aankoop willen hebben of niet.
Auteurs kiezen graag voor uitgevers die bewezen kwaliteit leveren. Zij wisselen onderling ook dit soort informatie uit. Bij wie is hun werk in goede handen?
Wie maakt de meest verzorgde uitgaven? Pieter Gerardus Witsen Geysbeek
(1774-1833) wil bijvoorbeeld zijn (uiteindelijk nooit uitgegeven) vertaling van
Schillers Maria Stuart bij Allart uitgeven in dezelfde vorm als de werken van
Rhijnvis Feith: ‘gedrukt in gr. 8vo met een goede letter en een gegraveerden tytel
daarvoor, met het portret van Maria Stuart als vignet; voorts in blaauw carton
gebonden als de werken van den Heer Feith’. Hij hoeft dan geen vertaalhonorarium te ontvangen. Hij vraagt alleen twaalf presentexemplaren en de toezegging dat Allart een eigen werk van hem zal uitgeven.
Een literair product is doorgaans het resultaat van een gezamenlijke inspanning van uitgever en auteur. Tal van auteurs proberen nauw betrokken te blijven bij alle productiefasen, zodat ze kunnen waken over de kwaliteit van het
eindproduct. Witsen Geysbeek schrijft aan Allart: ‘De proeven moet ik vooral
zelf corrigeeren, omdat ik zeer op eene nette, zuivere taal en mijne eigen spelling gesteld ben.’ Veel is hierbij afhankelijk van de bekendheid van de auteur
en diens bereidheid om financieel en in tijd bij te dragen. Bij debutanten probeert men uiteraard met goedkope uitgaven het risico zo klein mogelijk te
houden. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de eerste editie van het werk van Poot,
door de uitgever Arnold Willis; Poot had zelf geen financiële middelen om de
publicatie fraaier te laten uitgeven. Meer gefortuneerde debutanten hebben
meer armslag. Zo zal de chic uitgegeven bundel Dichtlievende uitspanningen

(1710) van Wellekens en diens medeauteur Pieter Vlaming wel door de laatste
bekostigd zijn. Hoe bekender de auteur, hoe meer er te bedingen valt. Bilderdijk weet van Van Hoogeveen gedaan te krijgen dat Mijn verlustiging wordt
opgeluisterd met een mooi vignet. In overleg met zijn uitgevers zoekt Bilderdijk zelf plaatdrukkers aan.
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Vrienden voor het leven?
Ook in de wereld van de uitgevers is het principe van saamhorige betrokkenheid dominant. Uitgevers en literatoren hebben dezelfde belangen, zo klinkt
het. Zij hebben hart voor de letterkunde en zijn elkaars beste vrienden. De uitgever P.J. Uylenbroek staat als ‘veelgeliefden vriend’ van Bilderdijk in nauw
contact met de auteur. Ook tijdens zijn ballingschap blijft Bilderdijk uitkijken
naar Van Uylenbroeks ‘aangenaam schryven’, waardoor de auteur in contact
kan blijven met de Nederlandse literaire wereld: ‘Denkt men nog wel eens aan
onze voorige byeenkomsten, die zoo aangenaam plachten te zyn?’ Door het
briefcontact is het voor de uitgever makkelijk de auteur te verleiden tot nieuw
werk, bijvoorbeeld voor bijdragen aan de reeks Kleine dichterlyke handschriften.
Betje Wolff en Aagje Deken noemen de uitgever Isaac van Cleef in hun brieven hun ‘lieven vriend’. Wanneer ze naar Frankrijk uitwijken, zetten zij Van
Cleef, die al vanaf 1778 hun vaste uitgever was, in voor allerlei vertrouwelijke
(financiële) klussen. De schrijfsters zijn ook zeer verknocht aan Cornelis Loosjes,
de uitgever van de Vaderlandsche Letteroefeningen, die als poëtisch leidsman
van Betje fungeert, en diens neef Adriaan Loosjes Pzn. Ze logeren bij Adriaan,
ze plagen hem met zijn lange neus. Adriaan draagt zijn Volks lieden-boek (1785)
aan zijn ‘kunstvriendinnen’ op, wat voor Betje weer aanleiding is om hem in
een brief plagend voor epigoon uit te maken; de liedjes van Loosjes doen haar
en Aagje wel erg aan hun eigen Economische liedjes denken. De opdracht aan
de schrijfsters ziet zij daarom als een strategische zet: ‘Wy schryven nu elkander niet na, maar wy doen in Companjie.’ Door de schijn op te houden dat ze
‘in compagnie’ werken, verdoezelt Adriaan volgens Betje dat zij in feite concurrenten zijn en dat de uitgever wel heel ‘economisch’ te werk is gegaan door
zijn bundel veel goedkoper te maken dan de Economische liedjes.
Zo lopen zakelijke en persoonlijke belangen in deze wereld vaak dwars door
elkaar heen. In de jaren 1790 werkt Wolff samen met de weduwe Dóll-Egges
(1776-1835), voor wie zij slecht betaald vertaalwerk verricht. Wolff schrijft allervriendelijkst over de avonden die zij in ‘de hartelyke en gulle vriendschap’ bij
het gezin van Catharina Dóll-Egges verblijft. Blijkbaar werkt het literaire klimaat voor het gezin van de weduwe aanstekelijk. Haar dochter Catharina Maria
Dóll-Egges redigeert niet alleen de Almanak voor vernuft en smaak en de Alma-

nak voor vrouwen door vrouwen; zij schrijft zelf ook almanakstukjes en gedichtjes voor de jeugd. De vriendschapsband vertroebelt de zakelijke relatie tussen
de twee vrouwen. Betje vindt het moeilijk om de weduwe werk te weigeren. Ook
neemt zij op een gegeven moment genoegen met twaalf van de beloofde presentexemplaren, in plaats van vijfentwintig. Zij heeft, zo stelt ze haar vriendin
gerust, liever een fraai uitgegeven boek dan een gevulde portemonnee. Wanneer
Wolff de traag betalende uitgeefster voorzichtig tot betaling probeert te manen,
reageert deze met een zeer persoonlijke respons, waarop Betje zich haast om zich
te excuseren: ‘Myn hart zoude bloeden indien ik eene braave, met zorg overlaaden weduw een oogenblik moeite veroorzaakte. Betaal als het u convenieert,
ik zal er nooit meer over spreeken & zien dat ik het red. Doch onzen ramp is zo
volkomen dat wy uit overvloed tot behoefte gedaalt zyn.’
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Literator-uitgevers en hun kringen
De vermenging van belangen wordt ook in de hand gewerkt door het feit dat
er juridisch gezien onduidelijkheid bestaat over wie nu precies welke rechten
heeft. Zoals aan het begin van dit hoofdstuk al bleek, bezit de uitgever-boekhandelaar in de praktijk veelal het kopijrecht over de publicatie. Sommige auteurs, zoals Poot, Langendijk, Weyerman, Van Alphen, Bellamy en Wolff, nemen
hier geen genoegen mee en proberen greep te krijgen op hun publicaties door
een gedegen honorarium of zeggenschap over de uitgave te eisen. Nu en dan
neemt een auteur zelfs het recht in eigen handen en laat het werk in eigen beheer
drukken ‘voor de auteur’. Maar dit gebeurt niet vaak.
Willem Bilderdijk ontleent aanvankelijk veel autoriteit aan zijn status als
advocaat en gevierd literator. Hij weet zijn uitgevers goed te bespelen; ze willen
een vis als Bilderdijk graag binnenhalen. De overdracht van het kopijrecht van
auteur naar uitgever gebeurt echter ook in zijn geval soms zo impliciet dat verwarring ontstaat over rechten en plichten. Aan de uitgever Uylenbroek schrijft
Bilderdijk in 1782: ‘Wat uw vraag over de twee afdrukken van de Weesvaerzen
betreft, gij hebt er mij om gevraagd, zo ik ’t wel heb, ten minste ik heb ze u geschonken, en dus staat de vrije beschikking er over, naar alle rechten, aan U.’
Met Van Hoogeveen raakt Bilderdijk daarentegen in onmin wanneer deze Bilderdijks dichtbundel Mijn verlustiging wil overdragen aan zijn collega Uylenbroek. Bilderdijk suggereert dat hij in dit geval beschikt over schriftelijk bewijs.
Aan Uylenbroek schrijft hij: ‘Het aanbod van den Hr. Hoogeveen frappeert
mij niet minder dan U; vooral, daar hij nooit het Copyrecht gehad of bezeten
heeft; waarvan ik een gezegelde acte onder mij heb.’
Cornelis van Hoogeveen kan als voorbeeld dienen voor de manier waarop
de meeste in literatuur gespecialiseerde uitgevers opereren. Een opvallend aantal van de literatuurspecialisten is namelijk zelf ook schrijver. Deze ‘literator-
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uitgevers’ proberen zichzelf zowel via hun literaire activiteiten als via hun uitgeverij tot centrum van een schrijverskring te maken. Zo kunnen ze auteurs
aan zich binden. Net als Van Hoogeveen gebruiken ook zijn collegae Pieter
Meijer, Jan Pieter Uylenbroek, Adriaan Loosjes en later François Bohn hun
uitgeverij als virtuele en fysieke ontmoetingsplaats voor Nederlandse literatoren. Ook fungeert het adres van de uitgever vaak als redactieadres van tijdschriften. Periodieken vormen dan weer een andere mooie manier voor auteurs
om elkaar fysiek of virtueel te treffen.
Uitgever-literatoren hebben een streepje voor op hun niet-schrijvende confraters omdat zij de literaire wereld van binnenuit kennen. Bij literatoren kunnen zij te boek staan als ‘mannen van smaak’. Sybrand Feitama (1694-1758)
raadt Nicolaas Simon van Winter (1718-1795) aan om zijn eerste volwaardige
literaire publicatie, Amstelstroom (1755), uit te laten geven bij Pieter Meijer (ook
Feitama’s uitgever) ‘als daar toe meer dan een ander bekwaam zynde, dewyl hy
zelf ook Dichter is’. Een aanzienlijk honorarium kan de beginnende uitgever
niet bieden, maar hij kan wel zijn netwerk inzetten om Van Winters publicatie
op te luisteren met het vroegmoderne equivalent van de tegenwoordige ‘blurb’:
drempeldichten.
Een slimme literator-uitgever weet goede, productieve auteurs aan zich te
binden. Pieter Meijer (1718-1781) raakt bevriend met zijn leeftijdsgenoot Van
Winter en diens latere echtgenote Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789).
Voor Meijer wordt dit een zeer lucratieve vriendschap. Jarenlang mag hij het
werk van dit beroemde schrijverspaar uitventen. Dat hem dit geen windeieren
gelegd kan hebben, blijkt uit de opvallend hoge oplagecijfers waarin hun werk
wordt gedrukt: 1000 exemplaren van Van Winters Amstelstroom (1755), 800 exemplaren Tooneelpoëzij (1786), naar schatting 2000 exemplaren van het epos
David (1767 en 1768) en 2000 exemplaren voor Van Merkens Het nut der tegenspoeden (1762 en 1768).
Van Winter en Van Merken lijken niet zeer verbolgen over het feit dat Meijer
hun al die jaren geen fatsoenlijk honorarium betaalt en ook zeer gierig is met
presentexemplaren. Ondanks het feit dat ze door andere uitgevers aanzienlijke
bedragen krijgen aangeboden voor hun werk, blijven de auteurs hun vriend
trouw. Het enige wat hen echt steekt, is het feit dat Meijer achter hun rug om
het privilege op de werken van Van Merken opeist. Het is vooral het illegale
van deze actie waarvan het echtpaar zich wil distantiëren. Ook het feit dat Meijer
zich te veel als schrijver heeft opgesteld, door zonder overleg inhoudelijke correcties in hun werk aan te brengen, schiet hun in het verkeerde keelgat. Dit
probleem zien we bij meer literator-uitgevers. Tot ergernis van Bilderdijk veroorlooft zijn uitgever Van Hoogeveen zich eveneens vrijheden bij het zetten
van zijn gedichten. Als een versregel niet binnen de bladspiegel past, ziet Van
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Hoogeveen er bijvoorbeeld geen been in om de regel zomaar af te breken. Met
dit soort acties dreigt ‘den braaven Hoogeveen’ zijn krediet bij de auteur te verspillen.
Even lijkt de vriendschap en de werkrelatie tussen de Van Winters en Meijer
ten einde, maar de ‘oprechte genegenheid’ die zij hun ‘Kunstvriend’ Pieter Meijer
blijven toedragen ‘ondanks zyne onheusche behandelingen als Boekverkoper’
zorgt ervoor dat zij uiteindelijk weer bij Meijer terugkomen. Wanneer deze in
1781 sterft stapt het echtpaar over op Uylenbroek. Hij is eveneens een vriend
van hen, en eveneens een literator-uitgever met een eigen auteurskring.
Pieter Johannes Uylenbroek, de uitgever die we eerder als jonge dichter hoorden klagen over het gebrek aan mecenassen in Nederland, ontleent het idee van
de literaire kring aan Pieter Meijer. Bij hem maakt hij kennis met gerenommeerde auteurs als Sybrand Feitama, Lucas Pater, Bernardus de Bosch, Frans
van Steenwyk en Nicolaas Simon van Winter. Uylenbroeks boekwinkel aan de
Nes gaat in de jaren 1780 een nieuw literair trefpunt vormen. Daar verzamelen
zich weinig bekende auteurs als de patriotse koopman-literator Ambrosius
Zubli (later schouwburgdirecteur), de koopman-verzamelaar Pieter van Winter (zoon van het echtpaar Van Winter en Van Merken) en Jan Gerard Doornik,
toneelauteur en vertaler. Bekender worden Abraham Vereul (1770-1817) en
Cornelis Loots (1764-1834), en natuurlijk Jan Frederik Helmers (1767-1813), die
zeer ingenomen is met zijn nieuwe vrienden: ‘Vereul, vriend van myn hart, gy
die met rozeblaân, / Mijn weg bestrooit, my blij doet aan Uw zijde gaan’. Ook
Bilderdijk verkeert in deze kring, net als later Tollens.
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Het echtpaar Nicolaas Simon van Winter en Lucretia Wilhelmina van Merken, zoals zij zich
lieten afbeelden bij hun gezamenlijke Dichtwerken.

Evenals Meijer weet Uylenbroek zijn vriendenkring zakelijk te benutten,
terwijl zijn vrienden via hem de literaire markt kunnen verkennen. Van vrijwel al zijn gasten geeft hij werk uit. Bilderdijk en Uylenbroek worden met elkaar
groot. In de reeks Kleine dichterlijke handschriften, waarvan tussen 1788 en 1808
twintig ‘Schakeeringen’ verschijnen, kan Uylenbroek korte stukjes van ‘zijn’
auteurs opnemen. Literaire monumentenzorg pleegt Uylenbroek met uitgaven
van lijkredenen en biografieën. De meeste literatoren treffen elkaar en hun uitgevers ook weer bij de geïnstitutionaliseerde genootschappen. Uylenbroek is
bijvoorbeeld lid van Felix Meritis, en vanaf 1785 zelfs directeur van het Depar tement Letterkunde van dit genootschap.
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Een kwetsbare familie
Literator-uitgevers lopen het risico om te zeer verknocht te raken aan hun uitgaven en hun auteurs, waardoor hun zakelijk inzicht vertroebeld wordt. Te innige
vriendschap met Bilderdijk kan bijvoorbeeld lastig zijn. De dichter weet herhaaldelijk aanzienlijke honoraria te bedingen, zoals de tachtig dukaten (circa
ƒ 400,-) die hij van Johannes Allart krijgt voor zijn treurspel Floris v. Maar dat
is in 1808, wanneer Bilderdijk onder bescherming van Lodewijk Napoleon een
belangrijke, culturele spilfiguur is geworden. Naast een vasthoudende onderhandelaar is Bilderdijk ook nog eens zijn eigen grootste concurrent. Hij overvoert de markt met zijn werk. Het is wellicht meer dan alleen toevallig dat zowel
Bilderdijks eerste uitgever Van Hoogeveen als zijn latere uitgever Immerzeel
failliet gaat. Immerzeel heeft bij zijn faillissement nog meer dan 13.000 exemplaren van Bilderdijks werk liggen: bijna een kwart van het totale nog overgebleven fonds.
Met literator-uitgevers loopt het overigens wel vaker niet goed af. Zo verslikt Arend Fokke Simonsz (1755-1812) zich waarschijnlijk in het te ambitieuze
project Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren. In
1793, als er negen delen verschenen zijn, verkoopt hij zijn hele handel, waarna
hij zijn geld voortaan verdient met schrijven en vertalen, het houden van voordrachten en het geven van privéonderwijs. En Van Hoogeveen moet in 1780
zijn genootschapsvrienden vragen hun vergaderingen voortaan elders te houden. Na zijn dood in 1792 betreuren de Handelingen van Kunst Wordt Door
Arbeid Verkreegen diens zakelijke teloorgang, waardoor hij met zijn vrouw en
zes kinderen tot bittere armoede was vervallen: ‘[…] de treurige toestand, in
welken Hij, als ’t ware ontijdig, zijne dagen heeft moeten eindigen, [eist van]
elken waare Menschenvriend een traan van christelijk mededogen.’ Letterkundigen mogen dan nog zulke mededogende mensenvrienden zijn, voor het
redden van een uitgeverij is meer nodig.
Literator-uitgevers en hun auteurs zijn ook kwetsbaar voor aanvallen van
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‘buiten’. In 1788 doet Rhijnvis Feith een halfslachtige poging om zijn literair
erfgoed te verdedigen, voor zichzelf en zijn uitgever Van Hoogeveen. Hij plaatst
een advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant waarin hij publiekelijk kenbaar maakt dat uitgever J.B. Elwé zonder toestemming van hem en zijn uitgever
in de bundel Poëtisch mengelwerk door Mr. R. Feith stukken heeft opgenomen
die al eerder door Van Hoogeveen waren uitgegeven. Bovendien heeft Elwé er
verzen in opgenomen die niet van Feith zijn. Het is tekenend dat ‘het onzydig
publiek’ wordt opgeroepen om op basis van de in deze advertentie gegeven informatie te oordelen over de uitgave. Juridische stappen willen Feith en Van
Hoogeveen namelijk niet ondernemen. Feith vindt zelfs het schrijven van de
advertentie al een hele opgave. Hij is zeer lankmoedig, zelfs flegmatiek onder deze
zaak. In een brief aan Staring schrijft hij: ‘Men heeft een groote bundel met
Gedichten onder mijn naam in de waereld gestooten – schoon er mooglyk nimmer grooter prullen verscheenen.’ Het genootschap Kunstliefde Spaart Geen
Vlijt en uitgever D. Vijgh, waarvan gedichten in deze bundel waren ondergeschoven, laten het er echter niet bij zitten. Zij spannen wel een proces aan – maar
tevergeefs.
Feith haalt er zijn schouders over op, evenals over de door Elwé uitgeven
derde druk van zijn Julia (1786): ‘… dan zij is over ’t geheel mijne Julia niet.’
Deze apathische houding is tekenend voor de teleurstelling van de generatie
literatoren die in de jaren 1770 en 1780 nog zo vol elan de publieke ruimte had
bestormd. Bellamy, Kinker, Bilderdijk, Feith, Wolff en Deken, Van Alphen, Van
Goens, Le Francq van Berkhey, De Lannoy, Van Merken en Van Winter hadden
in verschillende samenstellingen steeds zo veel mogelijk literair talent proberen
te mobiliseren. Daarin werden ze bijgestaan door hun actieve uitgever-confraters Meijer, Van Hoogeveen, Uylenbroek en Immerzeel, en institutioneel
ondersteund door hun genootschappen. In 1788 is deze wereld uiteengespat.
De Lannoy sterft in 1782, Bellamy in 1786. Bilderdijk, Van Goens, Le Francq van
Berkhey en Van Alphen raken als orangisten van de patriotse auteurs vervreemd.
Van Goens verlaat in 1786 al verbitterd het land en in 1787 zien veel patriotsgezinden zich genoodzaakt om uit te wijken. Wrevel en conflict verstoren nu meer
dan ooit het idyllische beeld van de eensgezinde familie. Bij Rhijnvis Feith
vormen literaire en politieke teleurstelling een tweezijdig snijdend zwaard.
Zijn literaire erfgoed wordt verkwanseld. Vrijwel iedereen is over hem heen
gevallen vanwege zijn sentimentalistische romans. De patriottenrevolutie is
op niets uitgelopen. En zijn vriend Bilderdijk is hij in de politieke en literaire
conflicten kwijtgeraakt. Somber constateert hij: ‘Een Vaderland heb ik niet meer
– mensch zal ik moeten blijven zo lang ik leef – echter schuw ik het menschdom.’
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Nieuwe specialisten
Ondertussen is het de ambitieuze auteurs pijnlijk duidelijk geworden dat zij,
gezien de snelle toename van het aantal vertalingen, numeriek en kwalitatief
moeten concurreren met buitenlandse auteurs. Tijdschriften signaleren een
‘telkens aanwakkerenden lust en smaak onzer Landgenooten voor alles wat in
Duitschland geschreven wordt’, in combinatie met minachting voor de letterkundige productie van eigen bodem. De Boekzaal der Geleerde Wereld vraagt
zich in 1790 af waarom Nederlanders bijna alles uit het Duits vertalen en niet
andersom? De recensent vergelijkt de Nederlandse lezer in zijn ‘zucht naar
nieuwigheden’ met een ‘hongerige bij, die steeds op nieuwe vruchten aast, gekweekt in de buitenlandse lucht’.
Maar de Nederlandse literatuurproducenten blijven niet bij de pakken neerzitten. Feith vindt nieuw schrijversvuur en een nieuwe uitgever: Johannes
Allart (1754-1816). Allart is een nieuw slag uitgever. Geen literator zoals vele van
zijn in literatuur gespecialiseerde voorgangers. Een uitgever, integendeel, met
een commerciële mentaliteit die hem in staat stelt een stevige basis op te bouwen met vertaalde werken en religieuze uitgaven. Daardoor kan hij oorspronkelijk Nederlandse letterkunde uitgeven zonder daaraan failliet te hoeven gaan.
Al in 1783 wordt hij spottend de ‘Koning der boekhandelaren’ en een poehamaker eersteklas genoemd. Na 1800 krijgt hij zelfs de eretitel ‘hoofdbederver
van den Hollandschen boekhandel’, onder andere omdat hij zijn boeken tegen
afslagprijzen zou laten uitventen op kermissen en markten. Wolff en Deken
noemen hem echter ‘onzen goeden vriend’, logeren bij hem in Amsterdam en
roemen hem vanwege zijn verzorgde uitgaven. Allart is een zeer succesvol zakenman. Hij heeft tien drukpersen, die honderden vellen druks per uur kunnen
uitspuwen. Zijn fonds, dat uit meer dan 700 titels bestaat, wordt samen met
zijn uitgeversboedel na zijn dood voor 200.000 gulden geveild.
Allart heeft zowel financieel als productietechnisch de touwtjes steviger in
handen dan de literator-uitgevers. Hij vat het krachtig samen: ‘Boeken zijn zo
goed als geld, maar geld is beter.’ Hij weet dan ook op zeer vernuftige wijze zijn
auteurs aan het lijntje te houden zonder ze daadwerkelijk veel te hoeven bieden.
Via reclame, intekenberichten, slimme heruitgaven en variatie in formaten weet
hij een aanzienlijke afzetmarkt te bereiken. Op zijn heruitgave van de kostbare
21-delige Vaderlandse historie (1790) van Jan Wagenaar tekenen al meer dan
3000 mensen in, waarna Allart ook nog een verkorte uitgave in twee delen erachteraan drukt. Zijn fonds bestaat voor 17 procent uit vertalingen en bijna
een kwart van het totale fonds bestaat uit literaire werken. Poëzie is bij Allart
duur, gemiddeld tweemaal zo duur als proza. Feiths Julia kost 2 gulden voor
212 pagina’s, Het land, in brieven van Post 3 gulden. Voor veel dunnere dichtbundels zoals De ouderdom van Feith moeten dezelfde of hogere bedragen wor-

De teloorgang van het saamhorigheidsideaal
Hoe loopt het af met het Panpoëticon en de gedroomde literaire familie? Aanvankelijk lijkt het een succesverhaal. Nadat het kabinet is overgenomen door
Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen breidt de literaire familie zich snel uit.
Genootschapsleden schrijven gedichtjes bij bestaande portretten en helpen bij
het aanleveren van nieuwe schrijversportretten. De diversiteit van de familie
neemt toe. Er komen nu ook meer vrouwen bij. De Lannoy krijgt een eigen
portret, evenals Wolff en Deken, Van Merken, Sara Maria van der Wilp, Maria
de Wilde en de ‘Friese Sappho’ Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama. Joannes
Badon (1706-1790) vat de canoniseringswaarde van opname in het Panpoëticon voor de vrouwen samen in zijn gedichtje op De Lannoy: ‘Door ’t blinkend
eermetaal zal zij onsterflijk leven.’ Opname in het kabinet hebben de vrouwen
te danken aan hun ‘verheven geest’, hun ‘gaven en verstand’ en hun ‘weêrgalooze werken’. Maar Badon kan het toch ook niet laten om hier en daar in te
gaan op de fysieke kwaliteiten van de vrouwen, zoals bij Betje Wolff: ‘Fijn oordeel, kloek verstand en dichterlijke gaven / Vertoonen zich op ’t schoonste in
dit aanminnig Beelt.’ De literaire familie wordt door dit ‘puik der maagden’
opgesierd.
Het kabinet groeit onder de bezielende leiding van het genootschap snel uit
zijn voegen. Met 350 portretten raakt het overvol. Stringente selectiecriteria
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den neergeteld. Auteursportretten zijn al evenmin goedkoop: 1 gulden voor Post
(1791) en 1,5 gulden voor Nieuwland (1802). Allart slaagt erin om enkele grote
vissen aan de haak te slaan. Feith is zijn sterauteur met 23 uitgaven, van Martinet geeft hij 19 titels uit, van Van Hamelsveld 11 en van Bilderdijk 9. Daarnaast
heeft hij ook werk van Post, Stuart en Wolff en Deken onder zijn hoede.
Feith raakt overigens later gebrouilleerd met Allart, die hij slordig en ‘trouweloos’ noemt. De uitgever klapt namelijk in 1790 uit de school door bekend
te maken dat Feith de auteur is van Dagboek mijner goede werken. Ook het gezamenlijke werk aan de Almanach voor jonge heeren en juffers (1789-1791) gaat
Feith niet in de koude kleren zitten. Hij vindt de almanak een prul en Allart
een ‘kwelgeest’. Hij is heel teleurgesteld over het vermogen van Nederlandse
uitgevers om fatsoenlijke literaire producten te leveren: ‘Kortom, men kan
met onze boekverkoopers niets uitvoeren.’ Toch blijft Feith met Allart werken,
en dat zou wel eens mede kunnen komen door het alleszins redelijke honorarium dat Allart betaalt. In 1810 komt het toch nog tot een definitieve breuk,
waarna Feith overstapt op Bohn en Immerzeel, twee nieuwe literatuurspecialisten.
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Joannes Badon was geen groot
dichter, maar hij vervaardigde
talloze vleiende bijschriften bij de
portretten in het Panpoëticon
Batavum. Als beloning kreeg zijn
eigen portret een ereplaatsje.

lijken hierbij doorgaans niet gehanteerd te zijn. Literaire kwaliteit is in ieder
geval geen sine qua non. Het genootschap weet bijvoorbeeld vier patriciërs als
mecenas aan zich te binden; prompt krijgen ook zij een afbeelding in het
Panpoëticon, en dan nog wel een ereplaats in de hoogste la. De ‘dichter’ Badon
krijgt, ondanks het feit dat hij weinig van waarde dichtte, toch een portret in het
Panpoëticon, omdat hij een reeks Bijschriften op afbeeldingen van Nederlandsche dichters en dichteressen (1780) publiceert. Coöptatie vormt een belangrijke
toegangsweg naar canonisering; leden van het genootschap worden al snel opgenomen. Zelfs de knecht die het genootschap vijfentwintig jaar lang trouw
dient, krijgt een eigen portretje. Dit wordt echter wel in de onderste la geplaatst.
Verschil moet er blijven.
De gestage uitbreiding van het Panpoëticon betekent dus niet dat de literaire
familie een gezonde en gelukkige aanwas kent. Het tegendeel is waar. De teloorgang van Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen maakt duidelijk hoe snel de illusie van eenheid en krachtige literaire aanwas kan worden doorbroken door
politisering en factievorming. Wanneer begin jaren 1780 de politieke gemoederen ook in het genootschap verhit raken, treedt leegloop op. De Oranjegezinden geven hun lidmaatschap op. Daardoor worden de gelederen al aanzienlijk
uitgedund, maar helemaal moeilijk krijgt men het in 1787, wanneer veel van de
politiek actieve patriotse leden naar het buitenland moeten uitwijken. Het
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Panpoëticon blijft eenzaam achter. Ondanks herhaaldelijke oproepen van het
genootschap om aanvullende biografietjes, blijven veel geportretteerde auteurs
zonder lof- en levensdicht. In 1797 constateert men ‘een geest van lustelooze
traagheid, zelfs bij de werkzaamste Leden, een stilstand van alle Kunstoeffening,
en, ’t geen hier uit noodzaakelijk voortvloeit, alomme ledige, werkelooze of
kwijnende Vergaderingen’. Genootschappen en tijdschriften, zo zullen we ook
verderop in dit boek nog zien, zijn afhankelijk van gezamenlijke inspanningen
voor de cultuur in het algemeen en het letterkundig erfgoed in het bijzonder.
In 1800 fuseert het onttakelde genootschap met enkele andere genootschappen. Het houten Panpoëticonkabinet raakt vervolgens in 1807 zwaar beschadigd tijdens de Leidse kruitschipontploffing. De metalen portretjes overleven
de ramp. Maar het genootschap ziet zich, bij gebrek aan nieuwe mecenassen
voor wat we tegenwoordig een lieu de mémoire zouden noemen, genoodzaakt
om het kabinet te veilen. Zo valt de familie uiteen in verschillende delen en raken
de losse portretten verspreid over collecties zoals die van het Rijksmuseum en
het Teylers Museum.
De losse portretten herinneren ons eraan dat letterkundigen zichzelf in de
achttiende eeuw niet alleen als leden van een familie zien. Ze werken ook hard
aan een zo overtuigend mogelijk beeld van zichzelf als individuele auteur. Met
name in de tweede helft van de eeuw zoeken auteurs en hun marktgerichte uitgevers naar strategische methoden om zichzelf als unieke literator of als pijler
van de samenleving te ‘verkopen’. In het volgende deel van dit hoofdstuk gaan
we hier wat nader op in. We bekijken het portret en het zelfportret – de ‘(zelf)representatie’ – van letterkundigen. Speciale aandacht besteden we daarbij
aan de manier waarop vrouwelijke auteurs hun recht op schrijverschap verdedigen. Ook voor ‘verlichte’ achttiende-eeuwers is dat recht bepaald niet onomstreden.

Spotprent op de windhandel van
1720. Actiehandelaars verdringen
elkaar in het koffiehuis om de
beste aandelen te bemachtigen.

Minerva, godin van wetenschap
en letterkunde, weeft na de
windhandel de welvaart van de
staat weer aaneen.

2.4 Rijmwevers en -weefsters: (zelf )representatie

van de auteur

Als de Actie kraam eens weêr van kant
Geraakt is, zal de Handel bloejen,
En ’t vry gevogte Nederland
In volle weelde en voorspoed groejen.
Wyl Pallas Kunst en Weef getouw
Een pilaar strekt van ’t staatsgebouw.

De wevende wijsheid wordt hier als nationaal medicijn afgebeeld, een pleister
op de wonde van de financiële crisis van 1720.
Waarom kiest de prentenmaker voor de metafoor van het weefgetouw? Is
dat wellicht omdat een opvallend deel van de actieve letterkundige commentatoren in de textielhandel zit? De meest populaire windhandeltoneelstukken,
het blijspel Quincampoix of de windhandelaars en de klucht Arlequyn actionist,
die in Amsterdam volle schouwburgzalen trekken, zijn geschreven door de toneelauteur Pieter Langendijk. Hij is wever van beroep geweest en werkte enkele jaren op de weefzolder bij de Amsterdamse, joodse koopmansfamilie Prado.
Daarna specialiseerde hij zich in het maken van patronen en kwam hij in
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Tegenwoordig zouden we er vreemd van opkijken wanneer iemand tijdens
een financiële crisis het voorstel zou doen om het financiële beleid in handen
te leggen van kunstenaars en literatoren. Wie zou ervoor pleiten om ’s lands
economie te stutten met romans en gedichten? Toch is dat precies de suggestie
die in 1720 wordt gedaan tijdens de ‘Windhandel’, de toenmalige financiële crisis (zie afbeeldingen p. 128). Wanneer in de zomer van 1720 blijkt dat de verregaande speculatie in aandelen zal uitlopen op een beurskrach, beginnen de
drukpersen in Frankrijk, Engeland en de Republiek stapels satirische toneelstukken, gedichten en spotprenten uit te spuwen. De windhandel in papieren
geld wordt zo begeleid door een windhandel in literaire en visuele commentaren. Op de spotprent ‘De grôte Vergader-plaats der Windverkopers’ wordt in
cartoonvorm in vier vensters de opkomst en ondergang van de actiehandel
verhaald. Na een korte bloeitijd, waarin de aandelen maar blijven stijgen en ieder snel fortuin kan maken (‘in één uurtje zyn wy ryk’), volgen het onherroepelijke verval en de vlucht van de aandelenhandelaren. Het treurige beeldverhaal sluit af met een opgewekte visie op de toekomst, ‘Herstelling der zuivere
Negotie’, waarin Pallas Athene aan het weefgetouw van de kunst en letterkunde zit en met haar weefsels het staatsgebouw ondersteunt:
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Links: ‘Rijmwever’ en toneeldichter Pieter Langendijk wordt afgebeeld als het ‘puik der dichtren’,
‘alom beroemt door zijn vergode Poëzy’.
Rechts: ‘Zie hier, ô Nederland! uw Moschus, uw Homeer!’ Portret van Pieter Langendijk, met
onderschrift van Dirk Smits (1751).

dienst van de schatrijke, doopsgezinde koopman Abraham Verhamme, ‘een
der voornaamste Fabrikeurs van dien tyd’. Deze had in Haarlem en Amsterdam duizenden zijdewevers voor zich werken. Langendijk kent de koopmanswereld dus van binnenuit en kan die kennis inzetten voor zijn toneelstukken
over de beurshandel. Ook de broodschrijver Jan van Gyzen (1668-1722), auteur
van verschillende windhandelpamfletten, komt uit een weversfamilie.
Dit is denkelijk ook de reden dat De Hollandsche Spectator van Justus van
Effen tien jaar later de windhandelauteurs nog als ‘rijmwevers’ betitelt en
spreekt over ‘deze tak van koophandel, of, zo men wil, fabryk, die men niet ongevoeglijk rymwevery zou kunnen noemen’. Voor Van Effen heeft de fabrieksmetafoor een duidelijk negatieve connotatie. Keer op keer vaart hij uit tegen
‘Rymverkopers’ die proberen om niet alleen ‘een digtkraam, of zelfs digtwinkel, maar een aanzienlyk Rymmagazyn op te rechten, daar ieder voor een redelijke prijs allerlei slag van gedigten, van wat trant of stoffe hij ze zal begeeren,
zal kunnen bekomen’. De strekking is duidelijk: een dichter behoort geen
koopman te zijn en gedichten zijn geen kleedjes waarvan de waarde door de
markt kan worden bepaald. Met nauwelijks verholen pret laat Van Effen dan
ook een anonieme briefschrijver klagen over ‘de doorlugtige, en onsterfelyke
Jan van Gyzen’ die de klad in de rijmmarkt zou hebben gebracht, ‘vermids hij
voor vijftig digtregels van het grootste zoort zig met een Ryxdaaldertje vergenoegde’.
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Gezien die negatieve reputatie is het begrijpelijk dat maar weinig dichters
zichzelf als koopman of rijmwever presenteren. De suggestie van fabriekspoëzie dient koste wat kost vermeden te worden. Langendijk laat zichzelf liever afbeelden als het ‘puik der dichtren’, en als ‘alom beroemt door zijn vergode
Poëzy’. Zo luidt althans het onderschrift bij het portret van Jacob Houbraken
dat voor in Langendijks Gedichten (1721) wordt gepubliceerd.
Jan van Gyzen presenteert zichzelf wél als koopman, maar dit doet hij duidelijk vanuit een tragikomisch motief. Zeer vernuftig bouwt hij, via de afleveringen van zijn Weekelyksche Amsterdamsche Mercuuren (1710-1722), een satirisch weekblad op rijm, zijn imago op van de armoedige brooddichter die
wordt achtervolgd door pech. Hoe precair het zelfbeeld van de tragikomische
veelschrijver is, blijkt echter wel uit het feit dat Van Gyzen verschillende malen
ingrijpt wanneer men hem tot onderwerp van spot maakt. Wanneer hij in
paskwillen voor bedelaar wordt uitgemaakt en men schrijft dat hij in het gekkenhuis zit of zelfs al is gestorven, dan is Van Gyzen er als de kippen bij om de
uit de hand gelopen beeldvorming te corrigeren. Hij probeert zijn reputatie te
herstellen door zijn lezers ervan te overtuigen dat hij boven dit soort goedkope en jaloerse stemmingmakerij staat. Hij mag dan een dichtwinkel hebben,
hij is een professionele auteur, geen polemist of oproerkraaier. Ook van zijn
voormalige beroep doet hij afstand. Bij een bespreking van een volksoproer in
Londen schildert hij de wevers af als ‘drek’:
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Portret van Jan van Gyzen, ‘Apolloos
zoon’.

Hier zijn de Weevers, en Schoenmakers op de been.
Hoe ligtlyk werd men van een Drekkar overreen
En schoon het eerste was myn kostgewin voor dezen,
Zoo hoop ik, dat zy nooit de Meester zullen wezen.
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Het zelfbeeld van de gekwelde rijmwever wordt door zijn goede vriend Pieter
Langendijk zo goed mogelijk weggepoetst in het gedicht dat hij ter nagedachtenis schrijft bij het portret van Van Gyzen, die hij ‘Apolloos zoon’ noemt: ‘Al
spuwt de nijd hem met venijn, / Gansch Neerland roemt zijn puikgedichten. /
Dies zal zijn naam vereeuwigd zijn, / En als een star op Pindus lichten.’ In het
door Jacob Folkema ontworpen portret waarop dit gedichtje is geschreven, zit
Van Gyzen ook niet in een dichtwinkel, maar staat deze zoon van Apollo als een
geleerde voor zijn bibliotheek, met de zangberg en allegorische afbeeldingen
van de verschillende dichtkunstige genres op de achtergrond en een heldendicht in zijn hand.

Portretten van Apollo’s zonen
De manier waarop Van Gyzen en Langendijk zijn geportretteerd zal lange tijd
de favoriete vorm voor (zelf)representatie van literatoren blijven. Over de ontstaansgeschiedenissen van auteursportretten weten we vrijwel niets; hier ligt
nog een belangrijke bron van onderzoek. De ons overgeleverde schilderijen en
gravures van literatoren komen deels uit privécollecties, deels uit de (verzamelde) werken van de schrijvers. Ook het Panpoëticon is een belangrijke bron.
Maar bij gebrek aan achtergrondinformatie zijn we vooral op de analyse van
het beeld en de begeleidende teksten aangewezen. Daaruit valt wel veel te leren
over de manier waarop literatoren zichzelf graag verbeeld zagen en welke uitstraling aan het schrijversvak werd toebedicht.
Auteurs laten zichzelf op gravures en schilderijen graag als buste afbeelden:
gezicht, schouders en armen zijn zichtbaar tot het middel. De auteur, vaak met
een pruik op, kijkt de lezer vorsend aan. In de hand houdt hij een boek, een
papierrol, een los vel papier, of een ganzenveer die de geportretteerde als geletterde schrijver identificeren. De geleerdheid van deze poeta doctus, deze geleerde literator, wordt onderstreept door de bibliotheek of boekenkast op de
achtergrond. De auteur wordt ingekaderd door een lauwerkrans of een lijst,
waarop doorgaans de naam, levensjaren, geboorte- en woonplaats zijn gegraveerd. Vrijwel alle portretten verbinden de auteur aan een bepaalde locatie.
Van Gyzen maakt zijn gedichten ‘voor Pallas Troon aan ’t wyd beroemde Spaaren’. Claes Bruin wordt als ‘Cebes van het Y’ tot een Griekse filosoof verheven,
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en de ‘nijvere’ Sybrand Feitama, ‘de Aristarch van ’t Y’, wordt geroemd als Grieks
taalkundige. De gekozen benamingen tonen meteen aan hoe de literatoren
worden geplaatst binnen een in de klassieken verankerde letterkundige wereld.
Mythologische beelden onderstrepen de geletterdheid van de auteur en het
klassieke gezag van de letterkunde. Daarbij wordt geen superlatief geschuwd.
Laurens Baak zou, door ‘Gods Geest bezeten’, zelfs ‘de Grootvorst der Poëten’
in kracht en schoonheid voorbijstreven. Pieter Langendijk wordt door Dirk
Smits met zo’n beetje elke klassieke grootheid op één lijn gesteld: ‘Zie hier, ô
Nederland! uw Moschus [Grieks bucolisch dichter], uw Homeer; / Uw Plautus, die ’t bederf der zeden gaet te keer! / Dien schrandren Langendijk, den
Livius van ’t Sparen.’
Later in de eeuw blijft men via portretten het belang van de letterkunde in
het algemeen en dat van de afgebeelde literator in het bijzonder benadrukken,
maar de toon van de lof verandert. Parnas, Helicon, Pindus en Apollo worden
ingewisseld voor persoonlijke karakteristieken en beschouwingen over de werking van de dichtkunst van de auteur. Zo dicht Lucas Pater op Bernardus de
Bosch (1709-1786):
De zedige De Bosch, der eedle Deugden Vriend,
Wiens Kunstloof voor de kribb’ van ’t heilig Wonderkind,
Wiens Keur- en Mengelstof, en juiste Tafereelen,
De Godsvrucht toegewyd, het hart verrukkend streelen.
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Portret van Sybrand Feitama op
56-jarige leeftijd, met onderschrift
van zijn collega Frans van
Steenwyk (1760).
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In de tweede helft van de achttiende eeuw worden portretten minder formeel. Onderschriften en
randversierselen verdwijnen. Wat overblijft is het gelaat van de auteur, zoals bij deze portretten
van Bellamy.

De onderschriften bij de portretten verdwijnen nu langzamerhand, of ze worden ingevuld met nadere informatie over het beroep van de literator en zijn
lidmaatschap van commissies en genootschappen. De status van de auteur
wordt dus minder benadrukt via zijn verbondenheid met een bepaalde locatie
dan door middel van zijn activiteiten in letterkundige, wetenschappelijke of
politieke organisaties.
Met het verdwijnen van de randen en de ‘randinformatie’ blijft het hoofd
van de schrijver over. Dit moet nu meer voor zichzelf spreken. De lezer wordt
veel minder via woorden en allegorieën gestuurd in zijn of haar interpretatie
van de auteur. De auteur breekt uit de lijst. Wanneer het portret nog als vanouds in een ovalen vorm wordt ingepast, doet deze vorm eerder denken aan
een medaillon dat men op het hart zou kunnen dragen dan aan een statige
krans of lijst. De literator kijkt de lezer niet meer in de ogen, maar staart, zoals
Bellamy, dromerig langs de toeschouwers heen. Of hij wordt en profil afgebeeld.
Soms wordt alleen het silhouet gegeven, waarbij de kijker zelf de mogelijke karaktertrekken van de literator af mag leiden uit de omtrekken van diens gezicht. Het onderstreept de achttiende-eeuwse populariteit van de fysiognomie
en frenologie, die ervan uitgaan dat gelaatstrekken en schedelvormen ‘gelezen’
kunnen worden als indicaties voor het innerlijk van de mens.
Nieuw is de gekwelde pose die bijvoorbeeld een auteur als Gerrit Paape inneemt. Zijn peinzende en wat afwezige blik wordt versomberd door het doodshoofd dat van boven zijn portret de kijker aangrijnst. Een tegenovergestelde
pose neemt Van Goens in. Strijdbaar lijkt deze auteur, hoogleraar en politicus
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zich middels zijn portret terug te vechten in het publieke leven. Als polemist
en uitgesproken orangist had het wonderkind Van Goens in 1776 zijn ambt als
hoogleraar moeten neerleggen, om enkele jaren later ontslag te nemen als lid
van de Utrechtse vroedschap. De afbeelding kan echter ook gelezen worden als
een satirische aanval op de auteur; het onderschrift ‘politiek vertoog schryver’
en de bijgetekende afbeeldingen van een slang, een masker en een dode roofvogel typeren de man als een geniepig polemist.
Het meest opvallend zijn de afbeeldingen van Bilderdijk, vooral vanwege het
feit dat er zoveel van zijn. Bilderdijk lijkt gedurende zijn leven een visuele persoonlijkheidscultus in gang te hebben gezet, of in ieder geval te hebben toegelaten. Waar de meeste literatoren het moeten doen met één of twee portretten,
ontstaat rond Bilderdijk een windhandel in afbeeldingen. Onderweg door
Groningen, aan het begin van zijn jarenlange ballingschap, klaagt de auteur in
1795 over deze woekerhandel: ‘Dan heb ik Geleerden, die zich bij mij of mij bij
hen meeten willen: Schilders, die mij pourtraiteeren en silhouëtteeren willen,
en met mijn wel of kwalijk gelijkende aftreksels een van de grootste takken
van koophandel en fabrijken oefenen, die thands onder de Groningers plaats
heeft…’ Die portretfabriek zou, zo pocht Bilderdijk, vooral gretig bezocht worden door smachtende dames: ‘Drijf vrij den spot met mijn zwarten, afzichtelijken kop. Gij weet niet, hoe veel Groningsche Dames mijn silhouette moeten
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Portret van een getourmenteerde J.A. Schasz.
Portret van de polemist Rijklof Michael van Goens.
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Willem Bilderdijk is waarschijnlijk de meest geportretteerde
auteur van de achttiende eeuw.
Zelfs op zijn doodsbed werd hij
in beeld gebracht.

hebben. En Zusjen-lief, hoe weinig ik ook beloove, ik interesseer de sexe nog al.’
Blijkbaar heeft Bilderdijk toch enig vermaak gekregen in de portrettenrage.
Bij het eerste portret dat van hem werd gemaakt sloeg hij immers een heel andere toon aan. Toen werd de kijker nog op de vingers getikt. Roemzucht is afgoderij:
Zoo vriendenlof, zoo roem in vroege lentedagen,
Een onbezwalkt gemoed genoeg waar voor ’t geluk:
Dit voorhoofd zou geen blijk van nare kwelling dragen,
Dit somber uitzicht niet gewagen
Van heimelijk verkropten druk.
Leert des uit deze stroeve trekken,
De glorie in heur aart en nietigheid ontdekken;
Gy, die hare ijdle schimm’ afgodische offers biedt:
Den evenmensch tot nut, Gods naam ter eer te strekken,
Is ’t wit van ons bestaan; – ’t voldoen der roemzucht niet.

De portretschilders blijven Bilderdijk echter zijn hele leven achtervolgen, tot
aan zijn stervensuur toe. Hij wordt afgebeeld op zijn doodsbed en men laat een
dodenmasker van hem maken. Een passend visueel einde voor een dichter die
naar eigen zeggen als zuigeling al verlangde naar de dood: ‘’k Lag in mijn wiegj’
alreeds met natbeschreide wangen / In ’t dorsten naar de dood te smachten van
’t verlangen.’

Rijmweefsters
Pas aan het eind van de eeuw wordt de positieve connotatie die in het windhandelpamflet aan de rijmweverij werd gegeven, opnieuw opgepakt. Het is
echter van belang om daarbij te bedenken dat het nu niet gaat om mannelijke
koopman-auteurs, maar om vrouwelijke wevers. In 1784 presenteren Betje Wolff
en Aagje Deken hun beroemde liedbundel Economische liedjes namelijk als ‘het
Economische Liedjes Weefgetouw’. In het voorwoord aan de ‘welmeenende
burgers’ leggen zij hun probleem voor: zij zien de lastige economische situatie
van de Republiek onder ogen en zouden graag bijdragen aan de verbetering
van het welzijn van het land. Maar voor vrouwen is het lastig om tot stut van
het rijksgebouw te dienen:

Het antwoord ligt uiteindelijk heel dichtbij: ‘zie daar! wy kunnen Rymen; wy
kunnen Vaerzenmaken!’ Zo besluiten de schrijfsters een weefgetouw op te richten
en hun ‘handwerk’ Economische liedjes te noemen. Ze prijzen hun liedweefsels
aan als ‘Nederlands Fabrikaat’. Het is een uithaal naar de mode om vooral buitenlandse producten te kopen en buitenlandse literatuur te lezen – zoals Betje
later ook op de titelpagina van Sara Burgerhart nadrukkelijk zal laten noteren:
‘niet vertaalt’.
Zo weten Wolff en Deken tegelijkertijd hun onmacht als leden van het ‘zwakke geslacht’ en het negatieve beeld van de rijmwever om te zetten in een positief
zelfbeeld. Als vrouwelijke rijmwevers kunnen zij met hun dichtwerk bijdragen
aan een nieuw nationaal, economisch en literair elan. Zelfverzekerd eisen zij
zo een plaats op voor schrijvende vrouwen. Als ware patriotten kunnen ook
schrijfsters met hun liedjesweefgetouw het staatsgebouw ondersteunen.
Vriendinnen van het vaderland
Zoals zo veel schrijvende vrouwen heeft Maria van Zuylekom (1759-1831) getwijfeld voordat zij haar verzen en prozawerk durfde te publiceren. Dat heeft
niet alleen te maken met haar bescheidenheid – haar vrienden en kennissen
hebben lang moeten aandringen voordat zij tot deze stap overging. Het heeft ook
veel te maken met haar sekse: ‘vrouw zijnde, worden onze schriften veeltijds, met
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… maar wat – konden wy doen? wy! twee Vrouwen, die niet ryk noch aanzienlyk
genoeg zyn? Och niets ter waereld! Er is niet van ons te wagten dat wy de Fabrieken
helpen verbeteren, door schrandere uitvindingen; dat wy voor den Koophandel
nieuwe bronnen oopenen; dat wy der Zeevaart voordeelige ontdekkingen doen;
dat wy de Landbouwkunde uitbreiden; dat wy zandige Duinen en schraale Heiden
in liefelyke Beemden herscheppen.
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Links: Hoe belangrijk afbeeldingen kunnen zijn, blijkt wel uit het feit dat Sara Maria van der
Wilp dit portret, dat in 1772 door Reinier Vinkeles van haar werd gemaakt, afkeurt. Het werd
namelijk in een anoniem pamflet beoordeeld als te wulps, te ‘Frans’. De ontevreden schrijfster
laat een nieuw portret maken.
Rechts: Het tweede, meer zedige portret van Sara Maria van der Wilp door D. Bruyninx kan wel
op goedkeuring van de schrijfster rekenen. Ze schrijft er zelf een onderschrift bij: ‘Zie hier myn
sterflyk deel in houding en gelaat , / Door Bruyninxs teekenkunst getroffen naar het leeven. / Wie
’t onpartydig oog op deeze beeldtnis slaat / Zal met my, tot ’s mans eer, daar van getuignis geeven.
/ Verwerp dan de eerste print, die my en elk mishaagt.’

een nog naauwkeuriger oog, dan die der mannen beschouwd; vermits het
vooroordeel ons, eenigermaate, als onbekwaam tot het beoefenen der letterkunde houdt.’ Zo is het lange tijd geweest, maar Van Zuylekom meent dat op
dit gebied een kentering aan het plaatsvinden is: ‘gelukkig is het echter, aan de
andere zijde, dat dit vooroordeel, bij dóórdenkende lieden, veel van zijne eerste
waarde verlooren heeft, en de wetgeevende Sex ons talent met meer onderscheiding begint aantezien, sedert men in de Boekenkasten de werken van vrouwlijke vernuften vindt, die, veeltijds, geene enkele trede voor die der mannen uit
den weg doen.’ Wie zijn die vrouwelijke auteurs die deze omslag teweeg hebben gebracht? Van Zuylekom noemt ‘de kundige Van Merken, de belezen Wolff
en Deken en de schrandere Cambon van der Werken’. Ze plaatst zich nadrukkelijk in deze traditie, zij het zonder haar schrijfkunst te willen vergelijken met
die van de genoemde schrijfsters.
De achttiende eeuw is een periode van vele omwentelingen en verschuivingen. Voor de dichterswereld is een van de meest significante ontwikkelingen de
opkomst van schrijvende vrouwen als belangrijke en gelijkwaardige stemmen

Hoe dikwerf was ’t mijn lust mijn kleine huisgemeent’,
Aan wien natuur en min mij op het teerst vereend,
Te leren langs wat weg men ’t hoogste heil kan vinden.

Daarnaast zijn er problemen van ideologische aard: het schrijverschap laat zich
moeilijk verenigen met het heersende vrouwelijkheidsideaal. Te veel met de
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in het dichterskoor. Natuurlijk zijn vrouwelijke auteurs geen nieuw verschijnsel. De zeventiende eeuw had roemrijke voorbeelden geleverd, zoals Anna Maria
van Schurman, Tesselschade Roemers Visscher en Katharina Lescaille. Maar deze
schrijvende vrouwen vormden de spreekwoordelijke uitzonderingen op de regel, en zo werden zij ook beschreven. In de vorige paragrafen zagen we al dat er
in eerste instantie maar weinig vrouwen werden opgenomen in het Panpoëticon van Bidloo. Later in de eeuw gaat deze portrettengalerij echter steeds meer
vrouwelijke gezichten tellen. Dit gegeven duidt niet alleen op een toename van
het aantal schrijvende vrouwen, maar vooral ook op een toename van het aantal publiek bekende schrijfsters en van de waardering voor hun werk. Wanneer
rond 1800 letterkundigen, historici of reizigers de staat der Nederlandse letterkunde beschrijven, geven zij ruim plaats aan de door Van Zuylekom genoemde
schrijfsters.
Dat er aanvankelijk maar zo weinig publiek bekende schrijvende vrouwen
zijn, laat zich gemakkelijk verklaren. Dichterschap en vrouwenleven zijn zowel
op ideologisch als op praktisch gebied lastig met elkaar te verenigen. Het vigerende ideaal van de poeta doctus maakt het lastig voor vrouwen om mee te
kunnen doen. Voor schrijverschap zijn drie dingen nodig: talent, studie en de
tijd om te studeren en te schrijven. Een goede auteur schoolt en schaaft zijn talent door studie en oefening. Idealiter is hij kenner van de klassieke talen en
het Frans, zodat hij zijn schrijverschap kan ontwikkelen door imitatie van zowel de Anciens als de Modernes. Schrijven is volgens dit ideaalbeeld geen kostwinning; de geletterde auteur schrijft onbezoldigd, in zijn vrije uren.
Talent hebben vrouwen wel, maar aan tijd en scholing ontbreekt het vaak.
Zij krijgen doorgaans geen opleiding in de klassieke talen. Ook kampen ze vaak
met tijdgebrek. De Lannoy spreekt in haar verhandeling in dichtvorm ‘De
waare vereischten in een dichter’ (1774) over de ‘werkzaamheid’ die de dichter
maakt. Daar is tijd voor nodig. Voor vrouwen wringt nu juist daar de schoen.
Wanneer ze trouwen neemt de schrijfproductie vaak snel af. De in Amsterdam
woonachtige Agatha Sena begint pas te schrijven wanneer haar man is gestorven en haar vijf kinderen zijn grootgebracht. Haar schrijverschap ontwikkelt zich
volledig in huiselijke kring. Haar enige bundel, Dichtlievende huisoeffeningen
(1745), is gevuld met gedichten die het dagelijks leven in de familiekring bezingen:

neus in de boeken zitten wordt niet op prijs gesteld. De vrouw behoort zich op
de mensen om haar heen te richten, op haar gezin, haar familie en de bredere
kringen waarin zij en haar man zich begeven. Vrouwen die na hun huwelijk
nog doorschrijven worden door de gemeenschap al snel beoordeeld als femme
savante – een boekenwurm die het huishouden laat verslonzen.
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Vrouwenlevens
Veel schrijfsterbiografieën vertonen tot 1760 een voorspelbaar patroon. De meeste schrijvende vrouwen komen uit de hogere kringen. Vrouwen uit gegoede en
geletterde families krijgen immers eerder de ruimte om te lezen en te studeren.
De Lannoy en Van Essen-van Haeften zijn baronessen, Clara Feyoena van Sytzama is jonkvrouw, Van Merken komt uit een Amsterdamse patriciërsfamilie, de
geleerde De Neufville uit een rijke koopmansfamilie. Aangemoedigd door seksegenoten beginnen zij te schrijven. De gekozen genres geven de context van het
vrouwelijk schrijverschap goed weer: vrouwen zetten literatuur in voor de
huiselijke kring, of voor religieuze en andere groepen waarin zij zich begeven.
Ze schrijven gelegenheidsgedichten op verjaardagen en geboortes. Zo dicht
Maria Bosch (1741-1773) op haar nichtje: ‘Jongste spruitje van myn broeder, /
Van myn allerwaardste vrind! / Teder kindje van een Moeder / Door myn ziel
op ’t sterkst bemind!’ Anna Croonenberg (1735-1808) bezingt de musjes in haar
tuin: ‘Graauwe rokjes hadden ze aan / Rondom dichtjes toegedaan.’ En Magdalena Pollius bezingt voor een Haagse vriendin (die net als zijzelf getrouwd is met
een dominee) het winkelaanbod in Friesland. Ze zendt haar een Friese schapenvacht en overweegt andere aankopen:
De prijs van ’t garen is niet groot;
Het kost maar vijftien duiten ’t lood
Indien ’t u niet te veel moeite is,
Bezorgt ons eens een vaatje vis.

Geen wonder dat in tijdschriften zoals Bijdragen tot het Menschelijk Geluk
schrijfsters worden uitgelachen vanwege hun intellectueel weinig indrukwekkende bijdragen aan de letterkundige wereld. Zij ‘vallen van de ene bloem in
de andere zonder iets wezenlijks te zeggen’ en ‘een aanhoudend doordenken
op ééne zaak is haar vak niet’.
Met hun lyriek, dramatiek en prozawerk proberen de vrouwen de huiselijke,
lokale of landelijke gemeenschap te binden en te stutten. In hun stichtelijke
verzen kunnen zij twijfel debiteren over de weg die God voor hen heeft uitgestippeld en in lijkdichten kunnen zij het verlies van een geliefde beklagen, maar
de algemene teneur blijft positief en optimistisch. Slechts bij hoge uitzondering
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laten vrouwen ook hun ontevredenheid blijken. Zo presenteert Catharina Hendrina Buschman zichzelf niet als steunpilaar van de gemeenschap. Zij zou vooral
schrijven vanuit lijfsbehoud, om ‘niet geheel ledig, slechts wenende zuchtend
te verkwijnen’. Haar gedichten, met omineuze titels als ‘Ellende des menschen’,
worden pas postuum uitgegeven. In de opdracht rekent zij af met haar teleurstellende leven en haar naaste bloedverwanten. Ze voelt zich ‘bedrogen door
trouwelozen, beledigd door onvriendelijken en mishandeld door onrechtvaardigen’ en wenst het leven zo snel mogelijk te verlaten: ‘God, onttrek er mij toch
aan!’
Veel vrouwen geven hun schrijverschap vorm door het schrijven van religieuze gedichten of liederen voor zangbundels van hun kerkgemeenschap. De
rijke zangtraditie van de doopsgezinden geeft bijvoorbeeld Gesine Brit de
mogelijkheid om zich via bijdragen aan liedbundels te scholen in het vak. Zo
wordt zij opgemerkt door Arnold Houbraken, die haar aanzoekt om gedichten
te schrijven bij zijn embleembundel Stichtelyke zinnebeelden (1723). De piëtistische dichteres Rijkje Bubbezon schrijft een lofdicht op de mecenas die haar
gemeenschap een nieuw orgel schonk. Ook Rijkje weet via directe contacten met
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Titelplaat door Arnold Houbraken,
Stichtelyke zinnebeelden (1723), met
gedichten van Gesine Brit.

mannelijke auteurs zichzelf in de letterkundige wereld in te vechten. Zij schrijft
een klinkdicht op het epos Abraham de aartsvader (1727) van Arnold Hoogvliet
(1687-1763), waarna de dichter deze ‘begaafde maagd’ in een antwoordgedicht
prijst om haar godgeleerdheid en haar gedicht betitelt als ‘gegroeid in ’t Paradijs’.
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Vrouwen en hun kringen
In de gang naar publicatie zijn mannen essentieel. Veel vrouwen publiceren pas
wanneer ze daartoe worden aangezet en geholpen door mannelijke bewonderaars of collegae. Tot die tijd laten zij hun werk in kleine kring circuleren. De
meeste vrouwen publiceren sowieso niet veel. Vaak hebben ze maar één bundel en wat verspreid gelegenheidswerk op hun naam staan. Veel literatuur van
vrouwelijke auteurs circuleert alleen in handschrift. De hierboven geciteerde
versregel van Anna Croonenberg over de mussen in hun grauwe rokjes is nooit
door haar gepubliceerd. We kennen de regel alleen omdat Jacob le Jeune hem
zich herinnerde en neerschreef in zijn Bouwstoffen voor de Nederlandsche letterkunde en hare geschiedenis (1828). Dichtbundels van vrouwen worden vaak pas
postuum uitgegeven, met een inleiding en drempeldichten door hun echtgenoten of bevriende mannelijke collegae. Dat geldt zeker voor predikantsvrouwen zoals Magdalena Pollius. Doordat haar Stigtelyke mengeldichten (1745)
vergezeld gaan van enkele hartelijke drempeldichten van bevriende predikanten en van preken en een voorwoord van haar man krijgen zij een officieus
stempel van goedkeuring. Magdalena’s stichtelijke verzen, zo luidt de boodschap, kunnen gerust gelezen worden door de kerkelijke gemeente.
Ook de van oorsprong Duitse hoogleraar J.F. Hennert fungeert als uitgever
van zijn vrouw, Petronella Johanna de Timmerman. In het uitgebreide voorwoord bij zijn editie van haar werk stelt hij dat zijn vrouw te bescheiden was om
uit eigen beweging te publiceren. Zij wilde niet met haar dichtkunst pronken.
Onder zijn leiding wordt haar werk zorgvuldig uitgegeven, begeleid door een
silhouetportret van de schrijfster en een afbeelding van de urn met haar as.
Hennerts editie van het werk van zijn vrouw herinnert ons eraan dat opvallend veel schrijvende vrouwen echtgenote of levensgezellin zijn van een
schrijvende man. Een intellectuele echtgenoot kan blijkbaar een stimulerende
rol spelen, zoals in het geval van de beroemde schrijversparen Lucretia van
Merken-Nicolaas van Winter en Maria van Schie-Gerrit Paape. Deze paren
geven hun relatie ook een literaire vorm. Zo herschept Gerrit Paape in zijn zedenspel De edelmoedige liefde (1777) en in zijn gedichten zijn vrouw tot het
personage ‘Deugdlief ’. En Maria van Schie presenteert zich in een lofdicht bij
de eerste bundel van haar echtgenoot, de Bijbel- en zededichten (1777-1778), als de
‘echtvriendin’ van de ‘wellust van mijn zij’. In Paapes gedichtenreeks ‘Liefde-
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handel’ kunnen lezers het verhaal van de opbloeiende liefde van dit paar meebeleven. Zelf nog kinderloos, springen zij vervolgens in de groeimarkt voor
kindergedichtjes met hun gezamenlijke bundel Kinderpligten, gebeden en samenspraken (1779). Later zullen zij beiden politiek actief worden.
Sommige vrouwen leren hun schrijvende partners in de gevangenis kennen. Maria van Zuylekom en Jacob Eduard de Witte Jr. (1763-1853) schrijven in
de Gevangenpoort in Den Haag aan hun sentimentalistische romans en verzen, terwijl in dezelfde gevangenis Cornelia van der Weyde (1767-1808) gestimuleerd wordt door Jean Henri des Villates (1757-1797) om aan haar briefroman Henry en Louize (1794) te werken. De Villates schrijft ondertussen zelf de
briefroman Karel of de dankbaare voedsterling (1796). Met name De Witte probeert middels zijn literaire arbeid de gevoelige harten van de lezers aan te zetten tot medelijden met de (onterecht) gevangen medemens en zichzelf zo vrij
te pleiten.
Een andere kring waarbinnen vrouwen tot schrijven kunnen worden aangezet is de toneelwereld. Zo schrijft de toneelspeelster Adriana van Rijndorp
(1698-1753) (door Jacob Campo Weyerman vilein ‘de vagabondeerende toneelduif ’ genoemd) een klucht getiteld De driftige minnaars, of Arglistige juf-
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‘Aan de asch van mijne echtgenoote
Petronella Johanna de Timmerman’.
Gedicht van J.F. Hennert uit de door
hemzelf samengestelde bundel met de
Nagelaatene gedichten (1786) van zijn
vrouw.

frouw (1723). Actrices zien soms net als acteurs dat het voordelen heeft om zelf
de pen ter hand te nemen en toneelwerk te vertalen of te schrijven. Als uitvoerende artiesten kunnen zij hun werk goed toespitsen op de wensen van het publiek,
of het koppelen aan de locatie waar zij gaan optreden, zodat ze de mogelijkheden tot mecenaat kunnen uitbaten.

144

Vrouwen bevechten een plaats op de Parnas
De achttiende eeuw mag de eeuw zijn waarin vrouwen de literaire wereld in
toenemende mate gaan bevolken, toch blijft het opvallend wanneer een meisje
uit de lagere sociale klasse de pen oppakt, haar werk publiceert en opgenomen
wordt in de literaire gemeenschap. Het bekendste voorbeeld van zo’n opvallend traject is Aagje Deken. Deze dochter van een veeboer wordt na de dood van
haar ouders opgenomen in het weeshuis, dat haar later uitzendt als dienstbode.
Vanuit haar dienstbetrekking begint ze te schrijven, daartoe aangemoedigd
door haar werkgeefster en vriendin, de dichteres Maria Bosch. Verder wordt
zij op weg geholpen door het dichtgenootschap Diligentiae Omnia en door
het weeshuis, dat Agatha aanzoekt om een vers voor het honderdjarig bestaan
te schrijven. Van groter belang lijken echter de contacten met haar seksegenoten. Vanaf het begin van haar schrijverscarrière omringt Aagje zich met ‘zielsvriendinnen’. Niet alleen vindt zij in deze kringen morele steun, de uitgebreide
en introspectieve correspondentie die zij met hen onderhoudt, oefent haar
pen en geeft haar de mensenkennis die zo bruikbaar is voor een romanschrijfster. Het zal uiteindelijk de vriendschap met Betje Wolff zijn die voor Dekens
schrijverschap de meeste betekenis krijgt. Daar komen we zo op terug. Voor nu
is het van belang te constateren dat vrouwen in de letterkunde grote betekenis
hebben gehad voor elkaar. Zelden ziet men een schrijvende vrouw alleen de
dichtwereld intreden. De meeste vrouwen opereren vanuit een kring van (harts)vriendinnen, die allemaal cultureel actief zijn en elkaar daarin ondersteunen.
Anna van der Horst (1735-1785) port haar seksegenoten in de ‘Nareden aan
de wyzheidbeminnende Vrouwen’ bij haar epos Debora, in vier zangen (1769)
ook aan tot meer zelfvertrouwen:
Gy hebt geen minder vermogen dan de Mannen om Oordeelkundige Aanmerkingen te maken. Wat behoevt het goede of kwade der kunste alleen van
hunne getuigenissen aftehangen, gy hebt hier toe vermogen, dog zo het schynt,
geen moed genoeg. Overwin die valsche schaamte; en toon dat de Vrouwen
zo min onbekwaam zyn om wel te denken dan de Mannen.

Al zijn veel vrouwen ‘van de natuur niet gevormd om schryvsters te zyn’, God
heeft de vrouw toch lust tot kennis ingegeven. Ook al wordt ‘de zwakheid der
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Zinnen en Hartstogten in ene Vrou groter gesteld dan in de Mannen’, toch bezitten vrouwen eenzelfde vermogen tot studie. De tijd is rijp voor verandering:
‘ik vleye my, dat deze Eeuw te verligt is, dan dat een regtschapen geest verder
met Mond of Penne ene geleerde Vrou, alleen om dat zy geleerd is, zoude te
keer gaan.’ Van der Horst houdt vervolgens dan ook een warm pleidooi voor
‘de Letteroefeningen in ene Vrou’.
Het zijn niet alleen de vrouwen die zich voor deze zaak inzetten. Van der
Horst wordt in haar pleidooi ook geruggensteund door mannen, zoals de al
eerder geciteerde J.F. Hennert. Hij maakt zich, in de inleiding bij zijn editie
van de Nagelaatene gedichten van zijn vrouw, boos over het feit dat vrouwen
zo weinig kansen krijgen en dat vrouwenlevens zo zelden ten voorbeeld aan de
eigen sekse gesteld worden. En dat nog wel in een eeuw waarin menskunde zo
wordt gewaardeerd: ‘Het blijkt echter, dat de kennis des menschen voornaamlijk tot de kennis der Mannen bepaald is; geen wonder! om dat de beschaaving
der Vrouwelyke sexe doorgaans verwaarloosd wierd. Bij gebrek van Caracterkunde en van Levensbeschrijvingen der Vrouwen, moet zich die sexe met Romans en sentimenteele schriften behelpen, die de waereld in een Tooverspiegel
vertoonen. Waar van daan die verwaarlozing? Mogelijk om dat de Schrijvers
en de Wijsgeeren, Mannen zijn!’ Hennert vindt dit pure nonsens: ‘Kan men niet
aan de waereld nuttig zijn, buiten den Oorlog, het StaatsCabinet en de StudeerKamer? Is niet bijkans de helft van het menschelijk geslagt, Vrouwlijk?’
Hennert geeft de levensgeschiedenis van zijn eigen vrouw als lovenswaardig
voorbeeld. Hij presenteert haar als een huiselijke geleerde, die de kennis en
onderzoeksmethodiek die zij van haar geleerde vader kreeg overgedragen, inzette in alle verschillende gebieden van het dagelijks leven. Uitdagend stelt
Hennert de wiskundige precisie waarmee zijn vrouw de linnenkast schikte ten
voorbeeld voor geleerden. Zij hebben registers voor hun boekenkasten, maar
zijn vrouw kon geheel uit haar hoofd een systematisch huishouden organiseren: ‘De vrouw schikt linnen en stoffen, de geletterde man schikt zyne boeken.’
Zo brengt zij abstracte kennis in de praktijk. Hij concludeert dan ook: ‘De Vrouwen zijn te beminnelijke schepselen om ze als slavinnen alleen tot het handhaven
der huishouding te onderwerpen.’
Dat niet alle ‘Wijsgeeren’ mannen zijn en dat vrouwen ook ‘wyzheidbeminnend’ kunnen zijn, wordt een jaar na de publicatie van Van der Horsts Debora
nogmaals bewezen. Dan publiceert de filosofe Josina Carolina van Lynden
(1715-1791) namelijk haar Logica of redenkunde (1770), de eerste Nederlandse
logica geschreven door een vrouw. Van Lynden probeert in dit boek de logica
te funderen op geloofswaarheden. Al eerder ageerde de filosofe Christina Leonora de Neufville (1713-1781) tegen de materialistische opvattingen over de
verhouding tussen lichaam en geest. Met haar beroemde Bespiegelingen voor-
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Zelfverzekerd portret van Lucretia Wilhelmina van Merken uit 1771. Haar vriendin Sara Maria
van der Wilp schreef in haar gedicht op deze afbeelding: ‘Al straalt haar vlugge geest zelfs hier
door de oogen heen, / Men kent haar beter uit haar vindingryke dichten.’
De gravure die Reinier Vinkeles in 1792 van het geschilderde portret van Van Merken maakte, is
statiger. Niet alleen omdat Van Merken ouder is en haar decolleté meer is afgedekt, maar ook
omdat de slordige stapels boeken nu keurig in de volle boekenkast zijn geplaatst.

gesteld in dichtmaatige brieven (1741) wil De Neufville natuurfilosofie en theologie aan elkaar verbinden. De Neufville ontpopt zich niet alleen als wetenschapster maar schrijft ook toneelstukken en gedichten, zoals een lofdicht op het werk
van de schilderes Rachel Ruysch, dat gepubliceerd wordt in een bundel waarin
ook haar vrouwelijke collegae Sara Maria van der Wilp (1716-1803) en Lucretia
Wilhelmina van Merken deze ‘uitmuntende’ kunstenares prijzen.
Het pleidooi van Anna van der Horst voor vrouwelijke letteroefeningen in
deze ‘verlichte eeuw’ is tekenend voor de nieuwe wind die gaat waaien op de
Parnas van de Republiek. Vanaf de jaren 1760 worden schrijvende vrouwen mondiger. Ze gaan zich openlijk verzetten tegen de knellende banden van het niet
op vrouwen geënte schrijversideaal en roepen op om elkaar te helpen bij het
verbeteren van elkaars werk. De pleidooien krijgen hun weerslag in de manier
waarop schrijfsters zich opstellen in de publieke ruimte. Ze nemen vaker het
eigen schrijverschap in handen en gaan makkelijker uit eigen beweging over
tot publiceren. Dit toenemend zelfbewustzijn is goed zichtbaar bij een van de
bekendste dichteressen van de achttiende eeuw: Lucretia van Merken. Aanvankelijk stelt zij zichzelf in de opdracht bij haar beroemde gedicht ‘Het nut
der tegenspoeden’ (1761) nog zeer bescheiden op. Zij is geen geleerde, zo zegt
zij, en vrouwen kunnen zich het beste beperken tot lyriek: ‘de lier voegt best

Aan haar geest
De meer autonome positie van de vrouwelijke literator wordt literair gemarkeerd door twee polemische gedichten waarin een dichteres de dialoog met de
eigen geest aangaat. Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) opent dit debat met
haar satirische dichtbrief ‘Aan myn Geest’ (1766) en Betje Wolff neemt in 1774
het stokje van haar over met ‘Aan myn Geest’. Wolffs gedicht vormt een spiegeling van dat van De Lannoy. Bij De Lannoy probeert de ‘ik’ de conservatieve
geest op te porren tot verzet, terwijl bij Wolff de geest de ‘ik’ in het gareel wil
krijgen.
Beide auteurs baseren zich met deze dialogue intérieur op de satire A son
Esprit (1667) van Nicolas Boileau, een auteur die door Wolff uitgebreid geciteerd wordt in haar gedicht. De vrouwen verzetten zich tegen het feit dat meisjes geen goede scholing krijgen, dat de maatschappelijke verwachting is dat zij
zich ten dienste stellen van de kleine, huiselijke kring, en dat er weinig waardering bestaat voor vrouwen met schrijfambities. Bij De Lannoy speelt nog de
complicerende factor mee dat zeker een meisje van goede afkomst niet behoort
te schrijven. Zij spreekt haar geest bestraffend toe: ‘Een juffer Dichteres! ’t Is
waarlijk fraai bedacht.’ Dit soort ‘maffe drillen’ is ‘tijd verspillen’. Wolffs geest
ventileert de algemene opinie over geleerde vrouwen: ‘Een Dame is wys genoeg, zo zy niet zot kan heeten.’ Er is voor vrouwen maar één kunst waar zij
zich in dienen te beschaven: ‘l’art de plaire’.
Venijnig schetst Wolff de penibele situatie waarin vrouwen met letterkundige ambities zich begeven. Als ze goed kunnen schrijven, noemen mensen hen
verstandig en kundig, maar vervolgens schuwt men dit soort ‘pedante’ en ‘vieze’
[kieskeurige] geletterde dames. De andere vrouwen lachen de savante uit van
achter hun waaier en ‘De knegts zelfs zien ons aan, als of me [men] ons uit
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een teedre maagdenhand’. Met haar epos David (1767) legt zij de lat duidelijk
hoger. Ze verontschuldigt zich niet dat zij als vrouw het hoogste genre tracht te
beoefenen. Zonder veel uitleg past ze de regels van het heldendicht aan haar
schrijverswensen en de logica van de stof aan. Haar portret uit 1771 vertoont
een zelfverzekerde vrouw, druk aan de studie, haar tafel bezaaid met boeken
en papieren. De ganzenveer in haar hand benadrukt haar schrijverschap, en de
schalkse blik waarmee zij van de lezer wegkijkt wekt de indruk dat ze op een
aardig stukje tekst zit te broeden. De gravure die Vinkeles maakte van dit geschilderde portret is statiger. Niet alleen omdat Van Merken ouder is en haar
decolleté meer is afgedekt, maar ook omdat de slordige stapels boeken keurig
in de volle boekenkast zijn geplaatst, wellicht met dezelfde wiskundige precisie die door Hennert in zijn vrouw werd geprezen. Hier schrijft een geletterde
vrouw, overtuigd van haar eigen kunde.
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Portret van Betje Wolff (circa 1754) met
Alexander Pope’s Essay on Man in de hand.
Een mooi voorbeeld van zelfrepresentatie van
deze schrijfster: zij kiest niet voor een Bijbel
of catechisatieboekje, maar voor een verlicht
traktaat over mens en maatschappij. De tuin
geeft het geheel een ‘natuurlijke’ uitstraling.

Blaauw Jan gehaald had.’ Met de verwijzing naar ‘Blauw Jan’, de dierentuin in
Amsterdam, waarin ook reuzen en dwergen werden tentoongesteld, wordt de
schrijvende vrouw tot een exotische rariteit gemaakt: interessant, maar een
beetje eng, een curiosum. Vrouwen dienen zich niet te onttrekken aan de gemeenschap om in afzondering te lezen of te schrijven. Dit probleem wordt door
de schrijfsters tot een intern conflict gemaakt. De Lannoy verwijt haar geest
dat ze te veel met dichten en denken bezig is, waardoor ze meer aandacht heeft
voor de muzen dan voor gesprekken op het salet of voor het kaartspel:
Ik beef, op ieder kaart die ik u neer zie leggen
dat gij Thalie, Euterpe, of Melpomeen zult zeggen.

De geest heeft hier het perfecte antwoord op. Zij schuwt de samenleving niet,
maar ‘huwt’ de geneugten van het gezelschap aan die van het eenzame schrijverschap:
’k Verwissel slechts van feest wanneer ’t gezelschap scheidt,
Als ik mij wedervind in ’t zoet der eenzaamheid.

Ook Wolff probeert het gangbare stereotype van de femme savante te ontkrachten. Niet alle verstandige en belezen vrouwen verwaarlozen het huishouden.

De norse Aagje en de kittige Betje
Het opdelen van het individu in twee personages, de dichteres en de geest, in
de ‘Aan mijn geest’-gedichten, geeft aan hoe schrijfsters in de tweede helft van
de achttiende eeuw spelen met hun publieke personages. Juist omdat deelname
aan de openbaarheid door vrouwen een omstreden gegeven is, zijn schrijfsters
zich bewust van het feit dat ze zorgvuldig moeten opereren bij de keuze voor
een actieve rol in die openbaarheid. De waardering van hun schrijverschap is
ervan afhankelijk, maar ook hun reputatie als (huis)vrouw. Schrijfsters als
Wolff en De Lannoy boetseren hun privéleven zorgvuldig tot een publiek gegeven.
Als geen schrijfster vóór haar maakt Wolff zichzelf, haar karakter en haar
innerlijk leven tot onderwerp van haar geschriften. Zij speelt, evenals haar
mannelijke collegae zoals Bellamy, met feit en fictie doordat zij haar privéleven
inzet als onderwerp van haar literaire werk. In haar brieven, romans, gedichten en verhandelingen schrijft zij opvallend vaak over zichzelf. In de dichtbrieven presenteert ze zichzelf als nijvere schrijfster die, op afgesloten locaties
zoals Lommerlust en de Beemster, in haar nog verder afgesloten werkkamer of
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Verstandige vrouwen zijn redelijk en geven voorrang aan het noodzakelijke.
De dichteres schetst een beeld van zichzelf als boekenwurm, een vrouw die tot
diep in de nacht zit te lezen. Haar geest heeft haar verleid tot de dichtkunst, de
hoge dichtkunst welteverstaan, die zij typeert als ‘Parnas heldren vliet van eeuwig blinkende laurieren’ en ‘Phebus Chooren’. Het is de wereld van ‘de woelige
broederschap der dichteren’, die dit soort geïdealiseerde beelden van de dichtkunst heeft gecreëerd.
Wolff volgt hier een andere strategie dan De Lannoy. De laatste kent, onder
andere in haar prijsvers over ‘De waare verëischten in een dichter’ (1774), aan
de dichtkunst en haar ‘verheven wetten’ een goddelijke status toe. De dichtkunst
is een statig gebouw, een tempel, die met zijn ‘achtbare oudheid’ diepe eerbied
oproept. Wolff ridiculiseert nu juist de hoge pretenties die haar collegae aan
de dichtkunst toekennen, en die hun weerslag krijgen in de overspannen
praktijk van lofverzen, drempeldichten en opdrachten. Zij maakt zich vrolijk
over het feit dat vroeger geen enkel boek kon verschijnen zonder opdracht aan
een ‘dierbare mecenas’, die men dan ‘zo veele deugden en begaafdheden op den
mouw spelden […] dat men er ten minsten een dozyn Hooggeleerde, Hoog.
Eerw. Heeren, en Excellentiën mede kon opschikken. Alle Vrouwen waren
Schoonheden; alle Mannen uitmuntende Vernuften. Elk van hun was onvergelykelyk!’ Waar De Lannoy zichzelf op de Parnas plaatst, probeert Wolff de
hele berg af te breken om een ander ideaal van dichterschap te kunnen ontwerpen, een ideaal waar vrouwen makkelijker aan kunnen beantwoorden.
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Dubbelportret van de ‘kittige
Betje’ en de ‘norse Aagje’.

rieten kluisje ‘altoos werk vind voor myn pen’. Zo creëert zij strategisch een
publiek personage: de schrijfster Betje Wolff uit de Beemster.
Wolff schept haar schrijverspersonage in oppositie met andere vrouwen.
Zij spiegelt zich aan haar vrouwelijke collegae zoals Van Merken, De Lannoy,
Van der Wilp en De Neufville (die zij een genie van de alleredelste soort noemt).
In vergelijking met deze grote voorbeelden noemt ze zichzelf een onevenwichtig auteur. Er hapert altijd iets aan haar verzen, in stijl of taal. De lof die ze
zichzelf toezwaait is even tekenend als de kritiek die ze op zichzelf heeft. Ze
noemt haar schrijfstijl los, teer en bevallig, ‘mals’ zelfs. Het ontbreekt haar
nooit aan vuur. Dit ‘vurige’ aspect weet Wolff door al haar geschriften heen tot
een bepalende karaktertrek van zichzelf te maken. In autobiografische stukken, maar ook in haar romans worden levendigheid en vurige strijdbaarheid
gekarakteriseerd als belangrijke positieve kenmerken van de jonge vrouw. De
schrijfster presenteert zichzelf als een buitenbeentje, een zelfstandig, eigenge-

Al vroeg toont ze zich het dweepstertje van later in haar kindervriendschappen.
Wat een opgewonden verlangen, wat een onrust […]. Ze wordt in Vlissingen en
op het gastvrije buiten van haar Vader te Souburg weldra het middelpunt van een
bewonderenden kring jongelui, wie het behaagzieke, pittige, wat al te dolle ding
meer aantrekt, dan de mooiere, maar minder levendige zuster.

Een overzicht van ‘wat iedereen van de Nederlandse en Vlaamse letteren moet
weten’ vertelt: ‘Hun gezamenlijk oeuvre was het resultaat van een bijzondere
samenwerking van twee verschillende naturen: Betje nogal uitgesproken, fel
soms, Aagje nadenkend en inschikkelijk.’ En een recente editie voor middelbare
scholieren van Sara Burgerhart is getiteld: Sara B. Een rebelse vrouw uit de Verlichting. Met het gebruik van de initiaal ‘B.’ plaatsen de editeurs de ‘venijnige’
en ‘dominante’ Betje en haar ‘spontane’, ‘eigenwijze’ hoofdpersonage associatief in het gezelschap van ‘spannende’ figuren als de moordenaar Mohammed
B. of de popster Ali B. Het is alsof de kittige Betje in haar eentje het vigerende
beeld van de ‘saaie pruikentijd’ moet ontkrachten. Het contrast met de wat
norsige Aagje is hierbij zeer bruikbaar.
Terug naar Wolffs ‘Aan mynen Geest’. Daar creëert Wolff het imago van een
autonome schrijfster, die zelf mag bepalen welk genre ze kiest. Wolff wil zich
niet beperken tot ‘vrouwelijke’ genres zoals gelegenheidsverzen. Door te benadrukken dat ze alleen lijkzangen zou kunnen dichten wanneer ze werkelijk
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reid en nogal onaangepast persoon: ‘Ja! ik ben een heel wonderlyk kind, zie; ik
woon buiten, & wat weten we daar van complimenten of Etiquettes?’
Het is Aagje Deken die een belangrijke schakel vormt in dit representatieproces. Immers, vanaf het begin dat ze Aagje Deken leert kennen, opponeert
Wolff zichzelf heel vernuftig met deze statige ‘Geest’, die ze omschrijft als ‘styf ’
en ‘zedig gekleed, stemmig, eenigzinds verlegen, met een ernstig gelaat sententien sprekende’. In haar brieven creëert zij twee radicaal tegenovergestelde
personages: Deken, de statige blondine, en Wolff, de eigengereide brunette:
‘Kan ik schryven als zy? nooit nooit. Ik ben een brunet, kan ik my tot eene
Blonde maaken?’ Andere auteurs nemen deze peper-en-zoutoppositie van
haar over. Zo typeert Jacobus Bellamy het stel als: ‘Bekker is de azijn, Deken de
olie, dat maakt samen een goede saus.’
Met een zo vernuftige pr-campagne is het niet verwonderlijk dat latere literatuurhistorici de tegenstelling graag overnemen. Zij hebben ook moeite om
fictie en biografie uiteen te houden. De ‘pittige’ of ‘kittige’ Betje en de stugge
Aagje worden in de literatuurgeschiedenissen tot vaste personages gemaakt,
waarbij de kwikzilverige Betje altijd meer aandacht krijgt. In een biografie uit de
jaren 1950, met de treffende titel Dapper vrouwenleven, heet het bijvoorbeeld:
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droevig is, drukt Wolff uit dat authenticiteit een belangrijk kenmerk voor een
schrijver zou moeten zijn. Zij kan in ieder geval geen platitudes debiteren in
bruiloftsdichten vol stoplappen over de liefde, zoals ‘hemel van albast’ of ‘levendig koraal’. Zij schrijft liever stekelige schimpliederen op de politieke actualiteit of treurende zedenzangen op de brand in de schouwburg. De oppositie
die Wolff hier schetst moge duidelijk zijn: een vrouwelijke auteur nieuwe stijl
hoeft zich niet meer te beperken tot uitgesleten genres die vooral de eigen kleine
kring bedienen. Als kittige critica mag ze het hele land aanspreken in verzen
die bewegen, verzen die een opinie uitdragen over zaken van landsbelang. Zij
begrijpt dat dit niet conform de usance is: ‘De Zedezang is fraai; maar evenwel, hy past geen vrouw eens predikants.’ Maar zij trekt zich niets aan van de
kritiek die er op haar werk wordt geleverd. Haar Santhorstsche geloofsbelydenis
(1772) mag dan een golf van verontwaardiging losmaken, Wolff zet de hakken
in het zand en eist met een beroep op de mensenliefde het recht op om in weerwil van de orthodoxe dweperij het gezonde verstand te mogen verdedigen.

Bataafsche burgeressen
Wolff is zeker niet de eerste vrouw die claimt voor het vaderland te mogen
schrijven en kritisch te mogen zijn over actuele kwesties en zaken van de geest.
Steeds meer vrouwen zetten hun gedichten in voor opinievorming en politieke
commentaren. Natuurlijk is dit geen volledig nieuw gegeven; ook aan het begin van de eeuw schrijven vrouwen over politiek en actuele kwesties. Dan gaat
het echter meestal om lofdichten op plaatselijke overheden, regenten of vorsten waarmee zij persoonlijk verbonden zijn. Vrouwen die kritiek leveren op
overheidsbeleid vormen een uitzondering. Als het al gebeurt, gaat het vaak
over lokale politiek. Zo geeft Aletta Beck in haar Mengel-dichten (1750) voorzichtige kritiek op het nieuwe bewind in Arnhem. ‘Geen Republik / past jok of
strik’. In de meeste van haar gedichten zingt zij echter de lof van het patriciaat:
‘Sier de zuilen van den Staat / In de breede Oranje lommer.’
In de laatste decennia van de achttiende eeuw treden schrijfsters vaker buiten de beperkte kringen van het gezin, de vrienden en vriendinnen en de beroepsomgeving van de echtgenoot. Zij veroveren een meer uitgesproken plaats
in de publieke ruimte. In het volgende hoofdstuk zullen we dan ook een aantal
vrouwen tegenkomen als gewaardeerd lid van genootschappen of medewerker
aan tijdschriften. Vrouwen nemen stelling binnen het koninkrijk poëzie. Maar
dat niet alleen. Ze schrijven én publiceren gedichten op recente nieuwsfeiten,
dragen hun werk op aan regenten (ook wanneer ze die niet persoonlijk kennen), en durven kritiek te leveren op politieke beslissingen. In het hoofdstuk

Maar, ’k zing u, Vaderlandsche vrouwen, […]
’t Geluk bekroont, schoon in ’t verborgen,
Uw huishoudkunde, uw moederzorgen,
Daar ge op ’s mans doornig pad onwelkb’re palmen strooit.
Gij blijft, vol zwier, door ’t huiss’lijk leven
Der wetenschappen bloemkrans weven,
Daar ’s wijsgeers wenkbraauw vaak, zich bij uw scherts ontplooit.

De rijmweefsters worden zo door Moens terug in het huishouden geplaatst.
Zij stutten het landsbelang niet meer met hun publieke geschriften, maar met
het weven van bloemenkransen voor hun geleerde echtgenoten. Het vaderland
is het meest gediend bij vrouwen die ‘in ’t verborgen’ hun gezin ondersteunen
met hun huishoudkunde.
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over literatuur en macht zullen we verschillende politiek strijdbare vrouwen
zien optreden.
Aan het einde van de achttiende eeuw is er al met al veel veranderd in de positie van vrouwelijke auteurs. Het zou echter onjuist zijn een heilsgeschiedenis
te schetsen waarin toenemende emancipatie onherroepelijk lijkt. Vrouwen
zullen nog eeuwenlang een andere positie in het literaire veld innemen dan
mannen. De strijd om gelijke rechten voor mens en burger zal voor de vrouw
niet alleen veel minder opleveren dan voor de man, de negentiende eeuw zal
juist ook een felle tegenreactie laten zien waarbij de verschillen tussen de seksen
nog veel scherper benadrukt zullen worden.
Het canoniseringsproces, dat met zo veel elan door de achttiende-eeuwse
schrijfsters zelf is ingezet, loopt ergens in de negentiende eeuw dood. De opname van schrijfsters in de literaire canon stagneert. In 1807 zal Spandaw in zijn
lofdicht ‘De vrouwen’ (1807) nog uitgebreid de lof zingen op auteurs van erkende statuur, zoals Anna Maria van Schurman, Anna Roemers Visscher, Tesselschade, De Lannoy, Van Merken, Wolff en Deken, Mastenbroek, Woesthoven,
en Moens. Er zullen echter niet veel meer van dit soort lofzangen volgen. Vervolgens zullen veel van de eens bekende achttiende-eeuwse vrouwelijke auteurs
verdwijnen uit de literatuurgeschiedenissen.
Het negentiende-eeuwse huiselijkheidsideaal trekt de vrouw uit het publieke
leven, terug naar de privésfeer. Bij Spandaw is dit al zichtbaar. Hij prijst de
vrouwelijke sekse om haar natuurlijke kwaliteiten: huiselijkheid, vaderlandsliefde en godsdienstigheid. Deze idealen zullen lange tijd een heilige drievuldigheid voor vrouwen uitmaken. Daarbij komt het weven terug in de literatuur
als essentiële huiselijke activiteit. In ‘Aan de Vaderlandsche Vrouwen’, een antwoordvers op Spandaws gedicht, zegt Petronella Moens (1762-1843):

2.5 Tot besluit: literatuur en de literator in de markt
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De boekenmarkt van de Republiek maakt in de achttiende eeuw geen revolutionaire ontwikkelingen door. Het totale titelaanbod groeit niet explosief, er is
geen sprake van een plotselinge toename van nieuwe lezersgroepen of van
drastische veranderingen in leesgedrag. Toch zijn er veel kleine veranderingen
die aangeven dat er van alles aan het verschuiven is. Lezers ontwikkelen een
meer constante leesbehoefte, waarbij de vraag naar letterkundig vermaak in
de landstaal de behoefte aan grondige bestudering van geleerde werken in
vreemde talen meer en meer overvleugelt. De boekenmarkt ‘vernederlandst’.
De markt voor vertalingen breidt zich snel uit, waarbij het Engels vanaf de jaren
1740 het Frans komt versterken, totdat vanaf 1770 het Duits de taal wordt waaruit het meeste wordt vertaald. Bij deze redelijk constante Nederlandstalige
boekproductie kunnen uitgevers zich gaan specialiseren. Zo komen we in deze
periode de eerste uitgevers tegen die zich specifiek op de productie van literaire
werken proberen te richten. Dat gaat nog moeizaam; dit soort uitgevers moet
veel investeren in het opbouwen van een schrijversnetwerk en het onderhouden van goede relaties met auteurs die grotendeels onbezoldigd werken. Daarnaast zoeken ze naar nieuwe strategieën om literatuur als product in de markt
te zetten en bij zo veel mogelijk lezers te krijgen. Verschillende literatuurspecialisten gaan failliet.
Het treurige lot van deze vroege specialisten daargelaten, biedt de groeimarkt voor vertalingen, Nederlandstalige letterkundige werken en tijdschriften toch zowel aan uitgevers als auteurs de mogelijkheid zich professioneler
op te stellen. Waar in voorgaande eeuwen de auteur geen beloning voor zijn
werk ontving of volledig afhankelijk was van persoonlijke relaties met mecenassen, kunnen auteurs nu met een combinatie van schrijf-, vertaal- en redactiewerk een inkomen bijeensprokkelen. Nu wint ook het idee veld dat de broodschrijver een beroep als alle andere uitoefent, net als de ‘brood-broodbakker’.
Toch blijft de juridische en financiële positie van de Nederlandse auteur achter
bij die van de ons omringende landen. Slechts zeer weinig literatoren kunnen
werkelijk goed van hun pen leven.
De reacties op deze moeizame ontwikkeling van een professionele schrijversstatus lopen uiteen. Veel schrijvers maken een roeping van hun beroep. Zij
presenteren zich als leden van een familie met een gedeelde ideologische doelstelling: de samenleving en haar burgers op te heffen in de vaart der volkeren.
In toenemende mate maken ook vrouwen deel uit van deze schrijversfamilie;
ze worden gerespecteerd en gelauwerd om hun bijdragen aan de letterkundige
wereld. Andere auteurs kiezen een meer individuele weg en experimenteren

met verschillende manieren om zichzelf als schrijver in de markt te zetten.
Enkele vrouwelijke auteurs presenteren zich nu zelfbewust als onafhankelijke
en eigenzinnige literator. Het feit dat steeds meer literaire werken worden opgeluisterd met portretten en biografische gegevens wijst erop dat het publiek
geïnteresseerd raakt in de persoon van de schrijver.
In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar het boekbedrijf en naar meer informele netwerken binnen de schrijverswereld. Naast persoonlijke netwerken
zijn er echter ook meer formele, structurele vormen van organisatie aan te wijzen. We denken dan aan de tijdschriften, die immers in principe een min of
meer ‘vaste’ redactie vooronderstellen, aan genootschappen, die ‘vaste’ leden
kennen, en aan de schouwburgen, als vaste ankerpunten in het toneelbedrijf.
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DE BOEKENMARKT EN DE LETTERKUNDIGE NETWERKEN

3

Letterkundige organisatievormen

3.1 Tijdschriften

Tijdschriften, boeken, reeksen
Het verschil tussen boeken en tijdschriften is in de achttiende eeuw veel minder
groot dan tegenwoordig. Boeken worden tot eind achttiende eeuw dikwijls
nog niet gebonden afgeleverd. Je krijgt losse katernen, waar je zelf een band
naar keuze bij kunt bestellen. De term ‘blad’ moet in eerste instantie dan ook
letterlijk worden genomen. Een tijdschriftaflevering bestaat in de achttiende
eeuw vaak inderdaad uit niet meer dan een heel of een half blad papier, gevouwen tot een katern. De uitgever stelt aan het eind van een jaargang (of wanneer
ook maar de omvang van een gangbaar boekdeel is bereikt) een titelpagina,
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Periodieke geschriften zijn er al ver vóór de achttiende eeuw. Zo bestaan in de
Noordelijke Nederlanden al ruim een eeuw eerder allerlei jaarlijks verschijnende almanakken, en al vroeg in de zeventiende eeuw worden de eerste kranten
gedrukt. Beide media zijn eerst en vooral informatief van aard. Almanakken
informeren bijvoorbeeld over zon- en maanstanden, data van jaarmarkten en
kermissen, wisselkoersen, tijden van postkoets- of trekschuitverbindingen,
enzovoort. Daarnaast bieden ze, net als de huidige agenda’s en kalenders, vaak
ruimte voor eigen aantekeningen van de gebruiker. De kranten of ‘nieuwspapieren’ geven het dagelijkse politieke nieuws – ook al verschijnen de meeste
kranten tot ver in de negentiende eeuw niet echt dagelijks, maar slechts enkele
keren per week.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw begint dan de opmars van een nieuw
periodiek medium dat het gat tussen jaarboek en krant gaat opvullen. De wekelijks, maandelijks of wat minder keren per jaar verschijnende periodieken
veroveren na 1700 een belangrijk deel van de markt voor gedrukte publicaties.
In de Noordelijke Nederlanden gaat het vooral na het midden van de achttiende
eeuw hard. Rond die tijd begint hier ook een nieuwe benaming in zwang te
raken. Waar men eerst nog sprak van ‘periodique schriften’, of termen gebruikte die samenhingen met de frequentie – zoals ‘weekelijksche papieren’, ‘maandelijksche bladen’, enzovoort – duikt nu steeds vaker de term ‘tijdschrift’ op als
verzamelnaam. Hoewel men deze nieuwe naam dikwijls gebruikt voor periodieke publicaties in het algemeen, komt nu toch een apart genre in zicht: tijdschriften zijn periodieke publicaties die vaker verschijnen dan de almanak en
andere jaarboeken, maar minder vaak dan de ‘dagelijkse’ krant. In de loop van
de achttiende eeuw verschijnen er vele honderden.
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een inhoudsopgave en ander voor- en nawerk beschikbaar. Daaronder valt
ook het voorwoord, dat dus dikwijls pas achteraf wordt geschreven, maar dat
er nu eenmaal bij hoort. Zoals de samensteller van het satirische tijdschrift De
Snelziende Lynceus het in 1748 formuleert: ‘Omdat het de mode schynt te zyn
dat men een Voorrede voor een Boek moet maken, ben ik gedwongen (dat
zeggen de meisjes ook in zekere omstandigheden) dien sleur te volgen, willende en niet willende.’ Na ontvangst van het aanvullende materiaal kun je het
tijdschrift laten inbinden tot boek. De officiële verschijningsdatum van dat
boek als geheel, zoals aangegeven op de titelpagina, valt dus vaak in het jaar ná
het verschijnen van de losse afleveringen. Dit vormt een bron van veel bibliografische verwarring, die ook wij niet altijd kunnen vermijden. Het streven
naar een eindresultaat in de vorm van boekdelen betekent overigens dat de
tijdgenoten een tijdschrift als mislukt beschouwen wanneer het moet stoppen
voordat de vereiste omvang bereikt is. Dikwijls getuigen teleurgestelde nawoorden van frustratie over uitblijvende belangstelling van lezers of gebrek aan bereidheid van uitgevers om risico te nemen.
In de optiek van achttiende-eeuwse auteurs en uitgevers vormen de ingebonden delen van een tijdschrift een reeks, maar dan een reeks die in principe
oneindig zou kunnen doorlopen. In die zin valt de benaming ‘tijd-schrift’ te
zien als vertaling van de term ‘kroniek’. Het tijdschrift vormt een weergave van
de gebeurtenissen en toestanden in zijn tijd. Het is een barometer van de samenleving waarin het verschijnt, en het zal in de toekomst een rijke bron van informatie voor de historicus gaan vormen. Zo kan elk tijdschrift in principe worden
beschouwd als een geschiedboek-in-afleveringen, of als een historische reeks.
Maar ook in de achttiende eeuw leeft natuurlijk al volop het besef dat niet alle
tijdschriften eeuwigheidswaarde hebben. De samensteller van De Mensch
Ontmaskert, een weekblad uit 1718, beschrijft een scène in een koffiehuis waar
het blad op de leestafel ligt. Op een gegeven moment ontstaat er opschudding:
Een jong Heer, die even de deur ingekoomen was, en die den gantschen morgen
in de Kaatsbaan hadt gespeeld, hadt vergeeten daar zyne schoenen te doen
afveegen, en was bezig geweest om zulks in de Koffikamer, met de vier half
bladen van den Mensch Ontmaskert […] te doen, wanneer de Meester van
’t huis, zulks vernoomen hebbende, hem in zynen arbeid en netheit gestoord
hadt. […] De Koffimeester toonde zich vry misnoegt, en begeerde, dat de jonge
Heer hem voor het bederven van den Ontmaskerden Mensch zou voldoen,
terwyl de ander hem met een douzyn uitgekipte [uitgelezen] vloeken beweerde,
dat dit Werkje nergens beter toe dienen kon, en dat hy by gevolg in zynen eisch
ongegrond was.
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De boosheid van de kastelein is zeker begrijpelijk wanneer het gaat om de
nieuwste aflevering van het blad, die misschien nog gelezen moet worden. Maar
waar de twist om draait, is dat de cafébaas het destijds gangbare standpunt inneemt dat alle afleveringen bewaard moeten blijven om later te kunnen worden
ingebonden tot een compleet boekdeel.

Een handige uitvinding
Er is dus in de achttiende eeuw geen principieel verschil tussen tijdschrift en
boek. De periodisering van gedrukte informatie biedt echter veel voordelen
boven de uitgave van eenmalige publicaties zoals boeken en pamfletten. Regelmatig verschijnende publicaties kunnen een vaste ‘formule’ krijgen. Dat is handig voor uitgevers, drukkers en auteurs, die nu niet telkens opnieuw hoeven
na te denken over opzet en vormgeving van de publicatie. Ook voor de lezer is
het prettig te weten wat hij ongeveer kan verwachten. Op die manier kan iets
van een ‘wij-gevoel’ ontstaan: alle partijen die bij de publicatie betrokken zijn,
weten wat ze aan elkaar hebben. Hier zijn ook financiële voordelen aan ver-
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Titelvignet van De Mensch Ontmaskert (1718), voor zover bekend het eerste oorspronkelijk
Nederlandse spectatoriale tijdschrift.
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bonden. Zo appelleert een tijdschrift aan de verzamelwoede van mensen die
het ‘compleet’ willen hebben en dus alle afleveringen willen kopen.
Voor die aanschaf staan bovendien verschillende mogelijkheden open. Bij
afname van losse nummers vormt het tijdschrift in feite een boek of reeks op
afbetaling. Dit kan mensen met een kleine beurs over de brug helpen. Aan degenen die meer te besteden hebben, kan een of andere vorm van voorintekening (de term ‘abonnement’ is in de achttiende eeuw nog niet gebruikelijk)
worden aangeboden. Dat is een voordeel voor de uitgever, die nu een vaste
kern van afnemers heeft, maar ook voor de lezers, die korting krijgen of de
fraai gegraveerde titelpagina en het voor- en nawerk gratis ontvangen. Een
tijdschrift is dus zowel voor de lezer als voor de uitgever een minder riskante
investering dan een boek, waarvoor alle kosten in één keer moeten worden
opgebracht. Ook voor de schrijver is dit een voordeel. Hij kan in principe van
aflevering tot aflevering worden betaald en hoeft niet te wachten tot het hele
boek voltooid is. Voor hem is het trouwens eveneens een voordeel dat hij niet
een heel boek als hechte eenheid hoeft te concipiëren en te voltooien, om vervolgens maar af te wachten of het in de smaak valt bij de lezers. Hij kan experimenteren met verschillende onderwerpen, schrijfstijlen en benaderingen van
de lezer. Door tussentijds contact met zijn publiek te onderhouden kan hij zijn
werk voortdurend afstemmen op de behoeften en voorkeuren van zijn lezerskring. Naast een platform voor meningsvorming kan het tijdschrift op die
manier ook een proeftuin voor literaire experimenten worden.
Dat voor een schrijver ook nadelen zijn verbonden aan periodisering, blijkt
al snel. Verreweg de meeste Nederlandse tijdschriften in de achttiende eeuw
zijn eenmansondernemingen, in de zin dat ze worden volgeschreven door slechts
één auteur. Of ze starten vanuit een enthousiast collectief dat na enige tijd uiteenvalt, waarna een van de deelnemers het verder maar in zijn eentje moet
zien te rooien. Tot in de negentiende eeuw spreekt men dan ook vaak van de
‘schrijver’ van het blad. Termen als ‘samensteller’ of ‘redacteur’ zijn veel minder
gebruikelijk. Voor zo’n individuele ‘schrijver’ kan er een eeuwig gevecht met de
deadline ontstaan. Het tijdschrift verandert dan in een kopijverslindend monster, dat hem tot in zijn dromen achtervolgt. Ook op een meer inhoudelijk vlak
zijn er voor- en nadelen aan het tijdschrift verbonden, waarover later meer.
Al die plus- en minpunten zijn natuurlijk niet van meet af aan duidelijk. Ze
worden in de loop van de achttiende eeuw ontdekt, en vaak ook herontdekt,
door opeenvolgende generaties uitgevers, auteurs en lezers. Met recht kun je
dan ook zeggen dat de achttiende eeuw het tijdperk is waarin het tijdschrift als
medium tot ontwikkeling komt. Daartoe behoort de ‘uitvinding’ dat het tijdschrift niet slechts valt onder het brede terrein van de ‘letterkunde’, maar dat
het ook op tal van manieren kan worden gebruikt als drager van literatuur in

de meer beperkte zin van het woord. De andere typen periodieken zijn hier
minder geschikt voor. Weliswaar beginnen almanakken in de loop van de eeuw
naast hun informatieve component steeds vaker een mengelwerk van meer
opiniërende of amuserende aard op te nemen: beschouwingen, verhalen, gedichten, maar tot 1800 staat de zakelijk-informatieve functie toch voorop. Dat
geldt in nog sterkere mate voor kranten. Die zullen tot de afschaffing van het
dagbladzegel in 1869 erg duur blijven en kunnen zich weinig ‘franje’ veroorloven.
Tijdschriften daarentegen kunnen op allerlei wijzen fungeren als letterkundig
platform. Deze uitvinding krijgt nader gestalte in de drie typen tijdschrift die
de eerste helft van de achttiende eeuw domineren: de geleerdentijdschriften, de
mercuren en de spectators.
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Van origine zijn de geleerdentijdschriften te beschouwen als gepubliceerde varianten op de individuele, schriftelijke correspondenties binnen de Europese
geleerde wereld. Of, wat later, van de berichtgeving binnen geleerde genootschappen en academies, zoals die rond het midden van de zeventiende eeuw in
verschillende landen opkomen. Kern van het geleerdentijdschrift, dat meestal
niet vaker dan maandelijks verschijnt, zijn de boekbesprekingen. Zo’n blad
kan echter ook plaats bieden aan geleerd nieuws van andere aard, waaronder
berichten over nieuwe ontdekkingen.
De boekbesprekingen zijn aanvankelijk bedoeld als volstrekt neutrale en
wetenschappelijk-objectieve inhoudsoverzichten. Ze worden dan ook vaak ‘uittreksels’ genoemd, een term die we in de titel van diverse tijdschriften zien opduiken. En heel wat tijdschriften dragen woorden als ‘bibliotheek’, ‘boekzaal’
of ‘magazijn’ in de titel. Daarmee benadrukken ze hun beoogde functie van
neutraal verzamelpunt, waarbij de persoonlijkheid van de samensteller van
ondergeschikt belang is. Bovendien verschijnen tijdschriftbijdragen in achttiende-eeuws Nederland gewoonlijk anoniem. Dit maakt de auteur als persoon
moeilijker identificeerbaar voor gekwetste lezers en overheden, en suggereert
eveneens een zekere neutraliteit. Maar zoals te verwachten lukt het niet altijd
die neutraliteit in boekbesprekingen te handhaven. Dat geldt zeker als het gaat
om publicaties die verschijnen bij de ‘boekverkoper’ zelf (een term die in de
achttiende eeuw nog vaak betrekking heeft op een combinatie van uitgever,
boekhandelaar en soms ook nog drukker), of die in zijn winkel verkrijgbaar
zijn. Voor hem vormt het geleerdentijdschrift een uitstekend middel om de eigen producten onder de aandacht te brengen. Bovendien ontwikkelen boekbesprekingen zich soms als vanzelf tot meer subjectieve, kritisch-evaluerende
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Een boekzaal vol uittreksels. De opkomst van het geleerdentijdschrift
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beschouwingen. Op die manier doet in het geleerdentijdschrift, dat primair een
informatief medium is, ook een opiniërend element zijn intrede. Dit brengt
wel een probleem met zich mee. Het is algemeen bekend ‘dat den Schryveren
zelf menigmael vergunt wort Uittreksels van hun eigen Boeken te maken […]
om zich zelven den Wierook in de neuze te zwaeien, uit vreeze dat anderen dit
mogten vergeten’. Maar door de anonimiteit valt voor lezers moeilijk met zekerheid te zeggen wanneer dit het geval is.
Onder de besproken publicaties bevinden zich soms ook literaire werken. De
schone letteren behoren nog volop tot het algemene domein van de ‘kunsten
en wetenschappen’. Vaak is een flink deel van de besprekingen gewijd aan nieuwe
edities van de klassieken, maar ook de latere en de eigentijdse literatuur komt
aan bod. Een vloeiende overgang tussen de werelden van de wetenschap en die
van de eigentijdse literatuur wordt bovendien mogelijk doordat de meeste geleerdentijdschriften in Europa niet in het Latijn zijn gesteld, maar in de landstaal of in het Frans. Het Frans is steeds meer de lingua franca van de Republiek
der Letteren geworden. Een teken dat het Latijnse begrippenapparaat met name
voor de nieuwe natuurwetenschappen tekort begint te schieten. Een signaal
ook dat het moderne wetenschappelijk onderzoek niet plaatsvindt aan de traditionele, Latijnstalige en vrijwel uitsluitend op onderwijs gerichte universiteiten,
maar daarbuiten.
De pioniers
De eerste geleerdentijdschriften vertegenwoordigen prestigieuze wetenschappelijke genootschappen, nationaal van karakter en soms koninklijk gesteund.
Het Journal des Sçavants, van Denis de Sallo, opgericht in 1665 te Parijs en nu nog
steeds verschijnend, gaat uit van de Académie Royale des Sciences en is daarmee
een staaltje van wetenschappelijk vlagvertoon van de Franse koning. Engeland
slaat al in hetzelfde jaar terug met de in het Engels gestelde Philosophical Transactions (ook nog altijd voortgezet), gelieerd aan de Britse Royal Society te Londen.
In de decennia rond 1700 is de Republiek, als toevluchtsoord voor tal van gevluchte hugenoten, een belangrijk productie- en distributiecentrum voor de
internationale, Franstalige Republiek der Letteren. Geen wonder dus dat het
Journal des Sçavants al meteen in Nederland wordt nagedrukt en van daaruit
internationaal gedistribueerd. In 1684 volgt een Franstalig geleerdentijdschrift
van Nederlandse oorsprong: de Nouvelles de la République des Lettres, opgericht
door de Amsterdamse uitgever Henry Desbordes en de Rotterdamse hoogleraar
Pierre Bayle, beiden refugiés. Dit tijdschrift wordt internationaal bekend, waarbij met name Bayles voortdurende pleidooi voor verlichte tolerantie wordt gezien als exemplarisch voor de Franstalige tijdschriften uit de Republiek. De term
Journaux de Hollande wordt een soort kwaliteitsmerk van de Verlichting.

Interessant is overigens dat Bayle niet exclusief voor geleerden schrijft. Voor
een wat journalistieke presentatie trekt hij zijn neus niet op. Met hier en daar
een komische anekdote of kwinkslag, dan wel een stukje over een populaire
roman of een toneelstuk, voegt hij iets van amusement aan de formule toe. Zo
kunnen ook in een geleerdentijdschrift alle drie de basisfuncties van tijdschriften – informeren, opiniëren en amuseren – vertegenwoordigd raken. De
Nouvelles gaan daarmee al enigszins in de richting van het algemeen-culturele
tijdschrift, het tijdschrift waarin de drie functies min of meer gelijkelijk aanwezig zijn. Dit type bladen zal in de tweede helft van de achttiende eeuw opgang maken.
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Een ‘bloote beschouwer’? Pieter Rabus en de Boekzaal
Diverse Franstalige geleerdentijdschriften, uitgegeven in de Republiek, volgen
in het voetspoor van Bayle. Zijn Nouvelles stoppen in 1687, waarna hij zich richt
op zijn monumentale Dictionaire historique et critique. De Nouvelles worden
echter door Henry Basnage de Beauval voortgezet als Histoire des Ouvrages des
Sçavans (1687-1709). Daarnaast zullen onder meer enkele tijdschriften van Jean
Le Clerc bekend blijven: de Bibliothèque Universelle et Historique (1686-1693),
de Bibliothèque Choisie (1703-1713) en de Bibliothèque Ancienne et Moderne (17141727). Uit globaal dezelfde periode als het laatstgenoemde tijdschrift dateert ook
het Journal Litéraire (1717-1737), dat we verderop nog zullen tegenkomen omdat Justus van Effen er een belangrijke rol in speelt. Voor de Nederlandstalige
letterkunde is echter vooral van belang dat de Rotterdamse notaris, gymnasiumdocent en literator Pieter Rabus in 1692 het eerste Nederlandstalige geleerdentijdschrift lanceert.
Met de Boekzaal van Europe nemen Rabus (1660-1702) en zijn uitgever Pieter
van der Slaart een flink risico. De Republiek heeft een federatieve politieke
structuur en er is geen hof dat als cultureel centrum fungeert. Een nationaal,
door de monarch gesteund instituut als de Franse Académie ontbreekt hier
dan ook. Tijdschriften kunnen in Nederland slechts uit particulier initiatief
voortkomen. Maar in vergelijking met de Franstalige, internationale markt
voor geleerdentijdschriften is die voor een Nederlandstalig equivalent nogal
beperkt. Toch zien Rabus en zijn uitgever een gat in de markt voor een wetenschappelijk tijdschrift dat zich richt op de ‘platterts’: diegenen die het Latijn
en het Frans niet of minder goed beheersen, maar die wel degelijk belangstelling hebben voor ‘een beknopte Bibliotheek van alle waardige boeken, in ’t
Christendom uitkomende’. Een tijdschrift gesteld ‘in onze ronde sprake’, waardoor ‘den boekoeffenaren ontnomen wierd de langwijlige moeijelijkheid van
grote stapels boeken te doorlezen’. De Boekzaal verschijnt eens per twee maanden en telt tussen de 150 à 200 bladzijden per aflevering.

Net als de door hem bewonderde Bayle geeft Rabus voornamelijk neutrale
boekbesprekingen. Hij typeert zichzelf als ‘een bloote beschouwer’ die slechts
probeert ‘de schrijvers in hun zog na te volgen, en te zeggen wat zy zeggen’. Maar
regelmatig straalt, ondanks al het vertoon van neutraliteit, zijn eigen mening
duidelijk door. Dit is bijvoorbeeld het geval waar hij zich in de twisten rond
Balthasar Bekker, de bestrijder van allerlei vormen van bijgeloof, onmiskenbaar een aanhanger van deze omstreden Verlichtingsdenker toont. In de bespreking van een boek over het optreden van de duivel, vooral in Duitsland,
merkt hij op:
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Is ’t niet vremd, lezer, dat zulke gedrogtelyke duiveleryen altijd uit het land der
Hoogduitschen ons verkondigt worden, of gemeenlijk by een deel moffen en
knoeten [Duitse pummels] geschied zijn? O wy gelukkige Hollanders, by welken
(mijns wetens) de duivel noit mirakel doet!

Voor Rabus is het bijgeloof een soort duivelse macht die strijdt tegen de – met
hoofdletters geschreven – Waarheid en Rede. Hij is trouwens, zoals velen van
zijn tijdgenoten, geneigd ook religies als het katholicisme en de islam tot het
bijgeloof te rekenen. Zo is de Koran voor hem een ‘grolboek’ waarin ‘de vuiligheden van het Mahometaansche bygeloof ’ zijn vastgelegd door de ‘Arabische
vuilik’, ‘galgbrok’, ‘plompe vlegel’ of ‘onbeschaamde bakkes’ Mohammed. Grote
sympathie heeft hij daarentegen voor de denkwereld van bijvoorbeeld de Engelse Verlichtingsfilosoof John Locke, wiens werk in Franse en later Nederlandse
vertalingen hij met overduidelijke bewondering bespreekt. Rabus is een gezworen vijand van bijgeloof en vooroordeel, maar evenzeer van werkelijk radicale standpunten en vrijgeesterij. Met Bekker mag hij dan ook gelden als wegbereider van de gematigde, protestantse variant van de Verlichting, zoals die
in de loop van de achttiende eeuw dominant zal worden voor de intellectuele
cultuur van de achttiende-eeuwse Republiek. Dit neemt niet weg dat tijdschriften als die van Rabus haast per definitie enigszins ‘radicaal’ van aard zijn.
Ze leggen immers een fundament voor een open debat over allerlei normen,
waarden en dogma’s die vaak als onaantastbaar en onveranderlijk worden beschouwd.
Het merendeel van de besprekingen in de Boekzaal betreft de religie en aanverwante terreinen. Daarnaast zijn aardrijkskundige beschrijvingen, historische studies en natuurwetenschappelijke werken goed vertegenwoordigd. De
literatuur, en zeker die in ‘onze ronde sprake’ komt veel minder aan bod. Maar
juist wanneer het om die vaderlandse literatuur gaat, manifesteert Rabus een
opiniërend elan en legt hij zijn rol van objectieve rapporteur vaak af. In zijn
beschouwingen hierover komen al verschillende thema’s naar voren die in de

Gy groote zielen, die voorheen
Door zucht tot glory aangedreven
Gingt zoeken, met gevaar van ’t leven
Een nieuwe wereld, door de zeen
Al rot uw lijf, in ’t stof begraven
Uw Faam zal nimmermeer vergaan,
Zo lang dit wijd Heel-al zal staan
Maar…
Zie daar word ik van ’t dichten afgeroepen door den drukker, die nieuwe Kopy eist.
Dus scheide ik er van.

Strijd om de erfenis van Rabus
Na conflicten tussen Rabus en zijn uitgever scheiden hun wegen zich in 1700.
Uitgever Van der Slaart vindt enkele anonieme auteurs bereid tot voortzetting
van de Boekzaal, terwijl Rabus een tijdschrift opricht met de titel TweeMaandelijke Uittreksels. Hij zet dit tijdschrift voort tot zijn dood in 1702. De
twee aftakkingen wisselen vervolgens herhaaldelijk van uitgever en van naam.
Kenmerkend voor de grote reputatie van de Boekzaal is dat beide bladen er
veel aan gelegen is te worden beschouwd als de enige rechtmatige opvolger. Na
flink wat conflicten leggen de partijen zich er echter midden jaren dertig bij
neer dat ze allebei in hun ondertitel verwijzen naar het oorspronkelijke blad.
De Republyk der Geleerden of Boekzaal van Europa stamt af van het tijdschrift
dat bij de uitgever bleef, en de Maandelyke Uittreksels of Boekzaal der Geleerde
Waerelt is een voortzetting van het tijdschrift dat Rabus zelf na het conflict
met hem oprichtte.
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loop van de achttiende eeuw zo kenmerkend zullen worden voor de beweging
die naar nationale herleving in de literatuur streeft: bezorgdheid over het ‘verval’ van de literatuur, heimwee naar de dagen van de grote Vondel en Hooft,
verachting voor de ‘pruldichters’ van de eigen tijd en weerzin tegen het domme publiek dat hen toejuicht. Zijn boetepreken hebben dikwijls iets van satirische boutades. Zo bijvoorbeeld waar hij het heeft over het ‘snood gespuis van
boetelaars en rijmbrakende krukken’ of de ‘pisvaarzen’ van ‘voddeschrijvers
en todderijmers’ met hun ‘half-Hoogduitsche quakzalverstaal’. In zulke passages
vertoont de deftige Boekzaal vaak enige verwantschap met een veel frivoler type
tijdschriften, de satirische nieuwsbladen. Een literair tintje krijgt het blad ook
doordat Rabus regelmatig een artikel afsluit met een versje. Na de bespreking
van een boek over ontdekkingsreizen volgt bijvoorbeeld een gedicht dat eindigt
met:
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Dit laatste blad is het, dat wordt beschouwd als de eigenlijke voortzetting
van de Boekzaal. Inmiddels is het literaire engagement van Rabus’ blad dan al
sinds jaar en dag verdwenen. Het blad heeft een conservatief-christelijke signatuur gekregen en wordt vrij algemeen beschouwd als een nogal suffig tijdschrift. Toch zal het tot 1863 blijven bestaan. Dit valt vermoedelijk vooral te
verklaren uit het feit dat het blad al in 1716 een rubriek met kerkelijk nieuws
introduceert, waar vele correspondenten in den lande aan meewerken. Hier
vindt de hervormde predikant informatie over kerkelijke bijeenkomsten, besluiten van kerkelijke bestuursorganen, benoemingen van collega’s, of gemeenten waar de predikantspost vacant is. Waar het om dit onderdeel gaat, verwerft
de Boekzaal zich dus, als een van de weinige bladen in de achttiende eeuw, ten
dele een functie als gespecialiseerd vakblad voor de leden van een specifieke
beroepsgroep. Voor hen bevat de rubriek met kerkelijk nieuws immers veel informatie van het type dat moderne ‘bladenmakers’ zouden typeren als niet
slechts nice to know, maar must have.
Terug naar af
In eerste instantie is het geleerdentijdschrift gebaseerd op de ‘ontdekking’ dat
niet alleen het dagelijkse, politieke nieuws in geperiodiseerde vorm te gieten
valt. Naast de berichten over gebeurtenissen in binnen- en buitenland kan ook
meer gespecialiseerd nieuws voor de doelgroep der geleerden in periodieke
vorm worden aangeboden. De regelmatige boekbespreking in de vorm van
‘uittreksels’ mondt soms uit in meer subjectieve besprekingen of beschouwingen. Hoewel de hele achttiende eeuw het idee blijft leven dat boekbesprekingen
eigenlijk zouden moeten bestaan uit volstrekt neutrale inhoudsoverzichten,
ontstaat op die manier toch een nieuw letterkundig genre. Het is de boekrecensie in de moderne zin van de term, waarin het informerend uittreksel wordt
gecombineerd met opiniërend commentaar. Zo krijgen recenserende tijdschriften, ruim honderd jaar voordat bladen met titels als De Gids verschijnen,
toch al een duidelijke gidsfunctie. Bovendien zagen we al dat het geleerdentijdschrift, naast een informerend en een opiniërend aspect, soms ook iets van
literair amusement bevat. De verhouding tussen de drie elementen blijft echter
gekenmerkt door een sterk accent op het eerste.

Het bijtend kwik. Vroege satirische (nieuws)bladen
In de tweede helft van de zeventiende eeuw komt in diverse Europese landen
naast het geleerdentijdschrift ook een tijdschrift op waarin de mengverhouding
tussen informatie, opinie en amusement totaal anders is. Dit nieuwe tijdschrift

Hendrik Doedijns, de Haagse Mercurius
De aartsvader van het Nederlandstalige satirische nieuwsblad is Hendrik Doedijns (1656-1700), een Haags jurist en handelaar in schilderijen, die in 1697 de
advocatuur eraan heeft gegeven. Zijn Haegse Mercurius verschijnt van augustus 1697 tot september 1699 wekelijks in twee afleveringen van vier pagina’s.
Doedijns meldt eerst en vooral geïnspireerd te zijn door Pierre Bayle en Denis
de Sallo, de auteurs van prestigieuze geleerdentijdschriften die voor hem fun-
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draagt in de titel vaak de naam van Mercurius, een naam die ook kranten en
jaarlijkse kronieken wel hanteren. Mercurius was de klassieke god van de handel
en de boodschapper der goden. Door zijn naam te kiezen, drukt het nieuwe
type tijdschrift de nauwe relatie met de krant uit. Die is immers van origine
vooral bedoeld als boodschapper ten behoeve van het nationale en internationale handelsverkeer. Daar staat tegenover dat de nieuwe Mercuriussen het
nieuws dikwijls voorzien van enig samenvattend of opiniërend commentaar,
waarmee ze een zekere afstand van het gangbare feitenrelaas nemen. Een wekelijkse of tweewekelijkse frequentie is gebruikelijk. De Haagsche Wekelyke Mercurius (1654-1655) is waarschijnlijk in Nederland de eerste in dit genre. Al snel
verschijnen er, vooral in Frankrijk, ook Mercuriussen die enigszins te vergelijken zijn met de huidige roddel- of royalty-bladen; vaak dragen ze termen als
‘galant’ in de titel. Daarnaast komen in Engeland eind jaren 1650 al tijdschriften op de markt met titels als The Laughing Mercury en Mercurius Democritus.
In deze bladen vormen absurde, verzonnen nieuwsberichten aanleiding voor
satirische en burleske invallen, beschouwingen, gedichten, spreuken, enzovoort.
Zo ontstaat naast het ‘gewone’ nieuwsblad het satirische nieuwsblad, het
tijdschrift dat alle zojuist genoemde elementen in enigerlei combinatie bevat,
en dat door historici vaak onder de algemene noemer ‘mercuren’ wordt gebracht. Dikwijls draagt het inderdaad de naam van de Romeinse god of diens
Griekse equivalent Hermes in de titel. De ‘lachende filosoof ’ Democritus en
de spottende godheid Momus lijken nooit ver uit de buurt. En ook de mythologische reus Argus, die honderd ogen had waarvan er nooit meer dan twee tegelijk sliepen, is een geschikte naamgever voor een blad dat de wereld met argusogen bekijkt. De mercuren hekelen en bespotten de kwalen van de mensheid.
Maar als het goed is, beseft de lezer dat hij zelf niet vrij van zonden is, schaamt
hij zich een beetje, en streeft hij naar verbetering. De satirische middelen die
het blad gebruikt om de mensheid te verbeteren, zijn dikwijls nogal krachtig.
Wat dat betreft speelt op de achtergrond misschien mee dat mercurium ook de
naam is voor kwik, het bijtende en pijnlijke geneesmiddel dat destijds werd
gebruikt tegen kwalen als syfilis, maar dat ook ‘kwikzilverig’, in de zin van ongrijpbaar, is.
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geren als ‘een heldere Noord-Star’. Net als zij spreidt hij voortdurend een
enorme eruditie tentoon en confronteert hij de lezer met talloze citaten uit
klassieke en moderne talen, die hij onvertaald laat. Van klachten daarover trekt
hij zich niets aan: ‘Mercurius is versocht sijn Latyn, Frans, &c. in ’t [Neder-]
Duyts te vertalen: maer den Vaderlandsen Leeser gelieft te considereren, dat
het er mee gaen sou, als met de essences, en ruykende wateren, waer van de
geestigheid vervliegt, als men se over-giet…’ En hij voegt er ironisch aan toe:
‘… ook heeft men gemeenlijk meer reverentie [eerbied] en achting voor ’t
geen men niet en begrijpt.’ Maar hoewel Doedijns zich telkens distantieert van
Mercuriussen die zich beperken tot het oppervlakkige ‘nieuwtjes’-genre, is dit
toch duidelijk de branche waarin hij zich thuis voelt. Dit komt al tot uiting in
de ondertitel van de Haegse Mercurius: ‘behelzende vermakelijke, satyrique,
galante, stigtelijke, politique, academische, emblematique, en andere reflexien;
gemaakt op de voorvallen van desen tijd.’
Ook Doedijns gaat uit van concrete nieuwsberichten uit de kranten, die hij
voorziet van satirisch of burlesk commentaar, spreuken, anekdoten, gedichtjes
en allerlei ogenschijnlijk niet ter zake doende uitweidingen. Zo worden de onpersoonlijke berichten tot ontboezemingen van een schrijverspersoonlijkheid
met een eigen stijl, die soms optreedt als ‘Mercurius’, soms als ‘Den Schrijver’
of ‘den Compositeur’, maar soms ook als ‘ik’. Opvallend in die persoonlijke
schrijfstijl is onder meer de manier waarop Doedijns zijn fragmenten dikwijls
afsluit met een rake punch line. Zo bijvoorbeeld in dit bericht over een Venetiaanse voorloper van Van Speijk:
De Turken zijn op de hoogte van Kaep d’Oro in een tweede gevegt door de
Venetiaenen geslagen. Het spreek-woord seit, den eenen afgrond volgt den ander:
’t is of er een aaneenschakeling van wereldse ongelucken was. Den Gouverneur
van een Venetiaens Schip is door ’t aansteeken van ’t kruyt gesprongen met sijn
houte Kasteel, en zo dood als een Noordse stokvis.

Wat zijn humor betreft legt Doedijns een voorkeur aan de dag voor alles wat in
de sfeer van de chronique scandaleuse ligt. Hij is vooral goed op dreef wanneer
het gaat over wereldlijke en geestelijke hoogwaardigheidsbekleders die verwikkeld zijn in amoureuze perikelen. Daarnaast drijft hij de spot met ijdel vertoon,
bijvoorbeeld bij staatsiebezoeken, en met het andere uiterste, een overdreven
afkeer van de wereld. Maar hij schrijft ook over merkwaardige natuurverschijnselen en steekt de draak met degenen die daar een bovennatuurlijke verklaring
voor geven. Hij richt zich tegen alle vormen van wat hij beschouwt als ‘Bigoterie,
Hypocrisie, Cagoterie [gekwezel], Waan-geloof, &c’.
Zoals zo veel auteurs van satirische nieuwsbladen opereert Doedijns vaak op

Hier in ’t land [Italië] heeft men weynig meedogen met arme jonge Dochters,
die hoe wel van een amoureuse complexie, van schoonheydt gedestitueert zijn:
’t is hard voor billen die aen de man wel willen. Als het temperament begint te
speelen in de Meisjes, worden sy driftig als boter in de pan, die op ’t vuur komt;
daer zijn miraculen van doen om haer kuysheyt impenetrablement te bewaren.
[…] Men hoopt dat de maegdommen van de boven gemelte Bruyds geen harden
dood zullen hebben. Italien levert schoone Hennetjes uyt, ’t is een vermaek
daer op te sitten kraeyen.

Dat een voedingsbodem voor Doedijns’ werk aanwezig is, blijkt wel uit de ontvangst van zijn tijdschrift. Het krijgt van meet af aan navolgingen, waaronder
zelfs een in 1698 kortstondig verschijnende, Latijnse Mercurius Hagiensis. Een
Franse bewerking als Mercure de la Haye verschijnt eveneens in 1698. En een
integrale herdruk, opnieuw als tijdschrift met twee afleveringen per week, verschijnt nog in 1735. Zo’n latere, en soms zelfs veel latere, herdruk valt overigens
wel meer gewaardeerde tijdschriften ten deel. Opnieuw een teken dat er in de
achttiende eeuw een minder groot verschil tussen tijdschrift en boek bestaat
dan tegenwoordig. Maar ook een teken dat de talloze verwijzingen naar de actualiteit op zichzelf niet beslissend zijn voor de charme van satirische tijdschriften. Ook latere lezers die niet meer alle verwijzingen kunnen plaatsen, blijven
er plezier aan beleven. Soms krijgen ze de inhoud opnieuw in tijdschriftvorm
voorgeschoteld; heel wat herdrukken worden niet in één keer uitgegeven, maar
wederom in periodiek verschijnende afleveringen.
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de rand van wat zijn tijdgenoten beschouwen als toelaatbaar commentaar op
mens en samenleving. Al getuigt hij nu en dan van zijn geloof in ‘een adorabel
Weesen, dat ons heeft gefabriceert, dagelijks conserveert, en in esse houd’, toch
is in zijn werk een onderstroom van radicalisme en vrijgeesterij voelbaar. Mede
daarom moet Doedijns heel wat aanvallen in pamfletten verduren. Ook is het
niet onwaarschijnlijk dat zijn verhuizing naar Amsterdam in mei 1699, gevolgd
door het plotselinge einde van het blad in september van datzelfde jaar, afgedwongen is door problemen met de overheid. In de loop van de achttiende en
vooral de negentiende eeuw zullen niet alleen zijn grappen over de religie, maar
ook zijn scabreuze humor steeds minder gewaardeerd worden. Daardoor kan
deze erudiete satiricus uiteindelijk de geschiedenis ingaan als een platvloerse
moppentapper van het laagste allooi. De eigentijdse, ongetwijfeld tamelijk hooggeschoolde, lezer las passages als de volgende over de Italiaanse vrouwen echter
met plezier. Ook zal hij weinig moeite hebben gehad met de Latijnse citaten die
we hier weglaten, juist omdat ze niet meer tot de bagage van elke intellectueel
behoren:
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Jan van Gyzens Weekelyksche Amsterdamsche Mercuuren
Een in zijn eigen tijd alom bekend en veelgelezen lid van de familie der mercurenschrijvers zijn we al enkele malen tegengekomen. Het is Jan van Gyzen, wiens
Weekelyksche Amsterdamsche Mercuuren kunnen bogen op een ongekende
continuïteit voor een Nederlands satirisch tijdschrift. Ze verschijnen van september 1710 tot eind januari 1722: een kleine vijfhonderd afleveringen in zo’n
tweeduizend pagina’s. Voordat hij van het schrijven zijn beroep maakt is Van
Gyzen wever geweest, maar aanvankelijk werd hij opgeleid tot kunstschilder:
‘Van ’t fyn Schild’ren geraakte ik aan ’t Weeven, en daar van aan het Merkuriseeren.’ Het bijzondere van Van Gyzens blad, ‘verhaalende op Boertige Wys,
’t voornaamste Nieuws door heel Europa’, is dat het geheel op rijm is gesteld,
met berichtjes als:
Napels, den 29 Augusti.
Twee Vrouwe Hoofden zyn alhier ten thoon gesteld,
Om datse haar Mannen naar het Elizeese Veld
Verzonden door Vergift, zoo heeft men haar op Staaken
Gezet, om van zulk doen de moode niet te maaken.

Naast zijn Mercuuren geeft Van Gyzen trouwens ook een enorm aantal Harlequins uit: samenspraken op rijm naar aanleiding van actuele gebeurtenissen.
Ze kunnen op kermissen worden voorgedragen, al dan niet vergezeld van illustraties voor de kijkkast of ‘rarekiek’.
Het is interessant om te zien hoe de auteur zich in zijn Mercuuren, juist door
zijn wat onhandige presentatie, tot een soort van knorrige maar sympathieke
huisvriend weet te maken, die elke week langskomt om zijn persoonlijke commentaar te leveren op de dagelijkse nieuwtjes. Niet onaardig is daarbij dat de
auteur zichzelf als een permanente pechvogel voorstelt, niet alleen geteisterd
door de voortdurende geldzorgen van de man die van het schrijven zijn beroep
wil maken, maar ook door een veelheid aan kwalen en ongelukken. Hij zit klem
tussen de wensen van de uitgever en de hoge eisen van het publiek, en hij wordt
geplaagd door koortsaanvallen en lastercampagnes. Het is een soort running gag
waarvan men zich kan voorstellen dat de lezer er iedere keer weer naar uitkijkt:
Vermits de Drempel smal was, en [door] de gladdigheeden
Zyn bey myn voeten langs de blaauwe Stoep gegleeden;
Daar val ik reegelregt voor over op myn kin,
En onderlip, dat daar verscheyde tanden in
Of door heen staaken; en door die averegze zeegen,
Heb ik van stonden aan een felle Koorts gekreegen…

Geen wonder dat Van Gyzen lange tijd (zoals later Bilderdijk) met regelmaat zijn
aanstaande dood aankondigt. Voor het laatst doet hij dat in de Mercuurenaflevering van 28 januari 1728. De 29ste overlijdt hij metterdaad. Hij leeft echter voort in het kinderliedje dat eindigt met: ‘En de pan viel om / En de koeken
waren krom / En de man heet Jan van Gijzen.’

Omtrent St. Maarten was een ongemeen vreemt licht gezien met zwarte
stippelen; stoffe voor de oude wyven om nadeelige voorspellingen te doen,
want, zwart, zo dicht by zulk een ongemeen sterk licht, kan niets, dan quaats
en droevigs, waar van ’t een zinnebeeld is, beduiden. Hoe ’t met diergelyke
lichten zy, en wat zy betekenen, bekent Argus niet te weten, om dat zyne oogen
te zwak zyn om binnen de verborgentheit van hun oorzaak in te dringen;
alleen kan hy u zeggen, dat hy er niet bang voor is, omdat hy, gesterkt door de
ervarenheit, beredeneert, dat alle ordinare, en extraordinare hemellichten, zeer
nuttig moeten zyn.

Zoals in zovele satirische Verlichtingstijdschriften is voor de Amsterdamsche
Argus de verlichte moraal van groot belang, maar is het vermaken van de lezer
toch nog net even belangrijker. Misschien komt het daardoor dat het blad dikwijls demonstreert hoe verbluffend veel voorwerpen, planten, dieren en handelingen dubbelzinnig kunnen worden uitgelegd. Nu ligt dit in het geval van de
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Hermanus van den Burg als Amsterdamse Hermes
‘Vreemt zal het den Lezer, die ik by myne Entrée, met diepe plieeringen, en
strykades, à la mode Françoise, salueere, voorkomen, my aan den Ystroom te
ontmoeten, en door de zeven Provintien te zien reizen…’ Met deze woorden
opent de eerste aflevering van de Amsterdamsche Argus, het blad dat de veelschrijver, vertaler en caféhouder Hermanus van den Burg (1682-1752) van mei
1718 tot augustus 1722 samenstelt. De lezer die zijn klassieke mythologie kent
– en op zo’n lezer richt Van den Burg zich evenzeer als Doedijns – weet dat het
hoogst merkwaardig is dat Argus voortleeft. Immers, van deze reus met de honderd ogen werd door Mercurius de kop afgehakt. Argus verklaart zijn bestaan
dan ook als een geval van zielsverhuizing.
Onder zijn inspiratiebronnen noemt Argus onder meer Doedijns. Net als
diens Haegse Mercurius gaat ook dit blad uit van nieuwsberichten waar satirisch commentaar op volgt. De bedoeling daarvan is ‘de wanstalligheden der
bedryven en zaken [van de mensheid] te berispen’. Een verschil is hoogstens
dat de nieuwsberichten bij Van den Burg vaker gefingeerd zijn. In elk geval trekt
ook Argus ten strijde tegen allerlei vermeende misstanden, waaronder het
vreesachtig bijgeloof opnieuw een voorname plaats inneemt:

brandspuit, uitgevonden door de Nederlander Jan van der Heyden, al zeer
voor de hand. Preluderend op het woord ‘lul’ voor ‘waterslang’ meldt Argus
naar aanleiding van een grote brand in Parijs:
Als ’t Kalf verdronken is, wil men den put dempen. Te Parys is men op middelen bedacht, om in het toekomende brand te blusschen; zo men zig niet wil
consuleren met de galante sexe van dat geweste, weet ik geen beter middel, dan
dat men noch een hondert Hollandsche Lullen van Amsterdam ontbied; doch
niet van de fabriek van Adam, maar van Vander Heiden. On le trouvera bonne, à
la preuve. Behoudens dat [mits] er creaturen werden gevonden, die ze weten te
handelen, en te bewegen datze vogt geven.
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Met zijn Amsterdamsche Argus gaat Van den Burg voort totdat het blad in september 1722 verboden en publiekelijk verbrand wordt. Dit gebeurt naar aanleiding van een gedichtje over de Tsaar van Rusland, die last van winderigheid
zou hebben. Deze belediging van een bevriend staatshoofd wordt het blad
noodlottig, maar dit weerhoudt de auteur er niet van om begin 1724 de draad
weer op te pakken met de Bataafsche Proteus. Binnen een jaar stokt de productie echter. In 1726 laat Van den Burg nog enkele nummers verschijnen, maar
verder houdt hij het als journalist waarschijnlijk voor gezien.
De naakte waarheden van Jacob Campo Weyerman
Dat de Amsterdamsche Argus het hoofd in de schoot legt, is waarschijnlijk niet
alleen te wijten aan problemen met de overheid. Mogelijk speelt ook de toegenomen concurrentie de auteur parten. Een rechtstreekse bedreiging vormt vooral Jacob Campo Weyerman. Deze roemruchte schilder en veelschrijver wordt
in de jaren 1720 de ongekroonde koning van het rijk der satirische tijdschriften. In 1720 lanceert Weyerman in Rotterdam de Rotterdamsche Hermes (17201721), een weekblad met een vignet waarop je kunt zien hoe Hermes (de Griekse
variant van Mercurius) op het punt staat Argus de kop af te hakken.
Daarmee zet hij al direct de toon. In vrijwel elke aflevering zijn wel enkele
hatelijke opmerkingen te vinden over Van den Burg, wiens tijdschrift wordt
neergezet als buitengewoon saai en eentonig: ‘Neen, Argus; ’t past altoos niet,
een vrolyken Lezer in slaap te sussen door Opiaaten of verkoelende gewassen
van een waterzughtige veder…’ Na een jaar verhuist Weyerman en gaat hij de
strijd aan in de woonplaats van zijn concurrent, die hij betitelt als ‘dommekracht Argus, trots op zyne hondert oogen’, ‘Brillenkramer’, ‘ontwinkelde Winkelier’, enzovoort. Hij herdoopt zijn tijdschrift dan ook tot Amsterdamsche Hermes (1721-1723). Met een satanisch plezier blijft hij zijn concurrent bestoken
met hatelijkheden, al moet hij hem er vaak met de haren bijslepen. Zo bijvoor-
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beeld in een beschouwing over de vraag wat van meer belang is, mondelinge
welsprekendheid of een goede schrijfstijl: ‘Want zommige klappen als Rechtsgeleerden, en schryven als Argussen; andere, ter contrarie, schryven wel, en
praaten als Hannekemaaijers.’
Complimenteus is zo’n associatie met de hannekemaaiers, de Duitse landarbeiders die het Nederlands hopeloos verhaspelen, niet. Aanvankelijk stelt
Van den Burg zich echter souverein op als de man die boven allerhande gekrakeel staat: ‘… want ik beloof je, dat al scheet er een Uil of een Valk op myn hoed,
en een Ezel of Zwyn op myn voet, ik het ongemerkt zouwde laten passeren.’ Maar
al houdt Argus deze superieure houding lang niet altijd vol, het is toch voornamelijk Weyerman die de polemiek telkens nieuw leven inblaast. Overigens richt
hij zijn gifpijlen niet alleen op Van den Burg, maar ook op andere mercurenschrijvers, zoals Jan van Gyzen:
Een deugdzaam Man en een heerszuchtig Man weyden tegelyk op Loftuytingen;
maar den Eerste graast op die Lof, die hy rechtmaatiglyk verkrygt, door de Deugd;
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Titelvignet van de Rotterdamsche Hermes (1720-1721) van Jacob Campo Weyerman. Hermes
staat op het punt Argus de kop af te hakken. Hermanus van den Burg, de samensteller van
de Amsterdamsche Argus, was gewaarschuwd.

en den Laatste snuyft den Wierook dier valsche Loftuytingen in, die hem
geschonken word door de Vleyery. Dat verscheelt als Joost van Vondelen,
en als Jan van Gyzen.
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Maar dergelijke opmerkingen vinden we niet alleen bij Weyerman. In satirische
weekbladen vliegen de hatelijkheden over en weer de lezer om de oren. Zo’n
gevecht om de heerschappij op de Olympus behoort tot de aloude satirische
traditie, maar het suggereert toch ook dat de concurrentie in deze periode
werkelijk zeer fel is en dat er eigenlijk geen plaats is voor meer dan één of twee
bladen van dit type. Daardoor lijkt het soms alsof de menselijke domheid,
dwaasheid en misdadigheid waar de satirische tijdschriften zich tegen richten,
alleen of bij uitstek te vinden zouden zijn onder de directe concurrenten.
Weyerman, gevangene van de satire
Maar natuurlijk blijft er ook buiten de tijdschriftenwereld nog genoeg te hekelen en belachelijk te maken. Dat doet Weyerman dan ook met vaart en verve. Zijn tijdschriften vormen een duizelingwekkende mengeling van echte en
gefingeerde nieuwsberichten, verwijzingen naar de actualiteit, geleerde toespelingen, raadsels en puzzels, aforismen, gedichten, anekdotische verhalen,
droomvertellingen en schetsen (waarschijnlijk sterk autobiografisch) uit het
grotestadsleven. De dodengesprekken, een destijds zeer populair genre, ontbreken al evenmin. In dit genre publiceert Weyerman in 1726 tevens de Maandelyksche t’Zamenspraaken, tusschen de Dooden en de Leevenden, in acht afleveringen. Deze publicatie heeft dus eigenlijk de vorm van een tijdschrift, maar
door het gebrek aan variatie is in dit geval het verschil met een boek in afleveringen wel zeer gering.
De stijl van Weyermans tijdschriften is associatief en afwisselend, kritisch
en geestig. In zijn schetsen van het grotestadsleven vertoont hij een sterke
voorkeur voor de rafelrand van de samenleving, de koffiehuizen en bordelen
in de duistere buurten, boven de salons van de gezeten burgerij. Hij beschrijft
allerlei domheden, misstanden en vergrijpen, vooral op erotisch gebied, met
veel zorg en aandacht, waardoor de morele veroordeling flink wat minder accent krijgt dan het uitgebreid schilderen van ‘De naakte waarheyt’ (zoals een
van zijn tijdschriften heet). Dit levert scandaleuze, dus smakelijke leesstof op,
maar voor de huidige lezer is het een bezwaar dat voor goed begrip van Weyermans humor een zeer uitgebreide kennis nodig is. Niet alleen van het alledaagse nieuws, maar ook van de literatuur en cultuur van zijn tijd en alle vroegere eeuwen. Weyerman is bovendien vaak bewust raadselachtig en duister, een
eigenschap waar ook zijn tijdgenoten soms al enige moeite mee hadden.
Hoewel hij zelf ontkent dat de naam van zijn tijdschrift iets te maken zou heb-

ben met de esoterische profeet Hermes Trismegistos, heeft de stijl van zijn
Hermes vaak wel degelijk iets ‘hermetisch’. Ook vertoont Weyerman niet voor
niets veel belangstelling voor het genootschap der Vrijmetselaars, met hun geheimzinnige rituelen en hun voorkeur voor verborgen betekenissen.
Tot zijn favoriete zwarte schapen behoort onder meer de katholieke kerk als
instituut. Hierover schrijft hij een driedelig boekwerk, De historie des pausdoms (1725-1728), maar ook in zijn weekbladen hekelt hij voortdurend de zijns
inziens absurde rituelen en de intolerantie van de paus en diens onderdanen.
Zo bijvoorbeeld in dit fragmentje:

Zulke scabreuze scherts gaat niet veel verder dan het gebruikelijke antipapisme van het tijdvak der Verlichting. Dikwijls echter uit Weyerman zich vrij wat
extremer; op zulke momenten maakt hijzelf een vrij intolerante indruk. Dit
geldt bijvoorbeeld voor zijn schampere opmerkingen over de joden, en in nog
sterkere mate voor de manier waarop hij in 1730 een allesbehalve tolerante, nationale klopjacht op homoseksuelen (‘sodomieten’) steunt met twee boekjes
boordevol vooroordelen. Dit alles neemt niet weg dat de satirische stilist Weyerman zich van meet af aan manifesteert als een tijdschriftauteur om wie men
niet heen kan.
Hij houdt het dan ook bijna twintig jaar lang vol met een vrijwel ononderbroken opeenvolging van telkens nieuwe tijdschriften. Na de Rotterdamse en
de Amsterdamse Hermes komen Den Ontleeder der Gebreeken (1723-1725); Den
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De Kardinaal de Noailles heeft aan alle de Biegtvaders van zyn Sticht geordonneert, geen Absolutie te geven aan die Dames, die rokken met hoepels draagen,
of die haar Liefde-Schyvelingen [liefdes-appels] niet willen kerkeren, in een
ongemakkelyk tabberd-lyf.
De Kardinaal is een tieran, die de goede Meening der Juffers, niet kan, nog wil
vatten. […] Waarom doch zouden die schoone Toveressen, met haar net
gekouste bouten, en haar lelieblanke roomkaesjes, niet mogen pronken, daar zy
die moeten veilen, aan den gaanden, en aan den komenden Man? Waarom zou
die vruchtbaare Eereboog, waar langs de Pauzen, de Koningen, en de Overigheden, hun plechtige intreede, in deeze Waereld doen, niet moogen opgetraliet
zyn, met een half dozyn balaine hoepels, en met vyf a zes ellen gestreept
Lynwaad? Vermag een Dame die paerlemelks Bokaalen, waar uit wy onze
allereerste wellekomsts teug drinken, niet op ’t venster bloot te zetten, zonder
die te benadeelen, met het traaliehek van een ryglyf? Wat Dwingelandy! en zou
een jonge Juffer, dat paar welgemaakte Zuilen, waar op het onbekent Zuidland
des Maagdoms, zo onrustig rust, niet moogen ontblooten, tot omtrent haar
roosverwige kniën? Wat tieranny!
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Echo des Weerelds (1725-1727); De Doorzigtige Heremyt (1728-1729); Den Vrolyke
Kourantier (1729); Den Vrolyke Tuchtheer (1729-1730); Den Laplandschen
Tovertrommel (1731); Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur (1733); Den Adelaar
(1735); en De Naakte Waarheyt (1737). Hij maakt er naam mee als schrijver,
maar ook als schuinsmarcheerder, oplichter en onruststoker. Waarschijnlijk ziet
hij dan ook enige zielsverwantschap met de oplichter Von Syborg, over wie hij
het boek De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg (1733)
schrijft. In elk geval verhuist hij in 1731 naar Vianen, de vrijplaats voor mensen
met grote schulden. Daar weet hij de autoriteiten definitief tegen zich in het
harnas te jagen door de stad een roofnest te noemen en diverse inwoners te belasteren. Door de stedelijke overheid uitgeleverd aan het Hof van Holland
wordt hij in 1739 ‘voor altoos’ opgesloten in de gevangenis. Men beschuldigt
hem van smaad, onder meer jegens een voc-bestuurder. Bovendien zou hij
sommige van zijn slachtoffers hebben gechanteerd met de dreiging belastende
gegevens over hen te publiceren. Vanuit de gevangenis brengt Weyerman nog
heel wat publicaties op zijn naam, waaronder in 1746 een bewerking van Don
Quichote, maar voor zover bekend zijn er geen tijdschriften meer bij. Pas ver
na zijn dood in 1747 worden in 1780 nog de vijftig afleveringen van Het Oog in
’t Zeil gepubliceerd. De teksten zijn gedateerd op 1768-1769, maar sommigen
menen er de hand van Weyerman in te herkennen.
Dat de bij een tijdschrift vereiste regelmaat en continuïteit voor een gevangene moeilijk zijn vol te houden, ligt voor de hand. Ook mist Weyerman in zijn
nieuwe verblijf ongetwijfeld het koffiehuis en andere plaatsen waar hij inspiratie kan opdoen. Toch zijn dit waarschijnlijk niet de enige redenen waarom
hij, na bijna twintig jaar en met nog een kleine tien jaar te leven, stopt met de
tijdschriftproductie. Terugkijkend valt te zien dat zijn tijdschriften uit de jaren
dertig geen van alle een hele jaargang volmaken. Ze stoppen zelfs aanzienlijk
eerder; Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur houdt het met 29 nummers nog
het langste vol. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit gebrek aan succes mede
wordt veroorzaakt door de snelle opkomst, juist rond 1730, van een ander type
tijdschrift in Nederland: het spectatoriale tijdschrift. Voordat het zover is,
heeft echter nog een andere satiricus van zich doen spreken. Het is Willem van
Swaanenburg, die met zijn korte maar stormachtige carrière als literator een
unieke verschijning op het toneel van de Nederlandse letteren vormt.
Het ontregelend schrijverschap van Willem van Swaanenburg
Willem van Swaanenburg (1679-1728) heeft al een hele loopbaan als privéleraar
en kunstschilder achter de rug als hij in 1722 in Amsterdam neerstrijkt, waar
hij zich beweegt in kringen van schilders en kunsthandelaren. In 1718 (hij verblijft dan enkele jaren in Antwerpen) publiceert hij een Helden-sang op de over-

‘Neen gryze kwant, neen, neen, men paait geen jonge Juffers / Met praatjes voor den vaak van afgeleefde
suffers.’ Titelplaat bij W. van Swaanenburg, De herboore oudheid, of Europa in ’t nieuw (1725).
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winning van Karel vi op de Turken, maar die trekt niet veel aandacht. Een sensatie daarentegen wordt zijn ‘Parnasdreun’, een gedicht ter ere van het huwelijk
van de Amsterdamse notaris George Wetstein. Samen met andere gedichten
wordt het vers in 1724 opgenomen in zijn enige bundel: Parnas, of de zanggodinnen van een schilder.
Van Swaanenburgs verzen zijn dreunende, donderende orakelspreuken, uitbarstingen van creatief poëtisch geweld met een hallucinerende werking. Zoals
Johnny van Doorn de twintigste-eeuwse poëzieliefhebber zal verrassen met
‘Een magistrale stralende zon’, zo overrompelt Van Swaanenburg het publiek
van zijn tijd met regels als ‘Ik stak al ’t ys in brand, en deed den Zoomer danssen / Op klompen van robyn, langs vagt van elpenbeen.’ En het gedicht ‘Chaös
of Swaanenburgs overstulpte digtluim’ begint met de regels:
Het lust my op een bas, met hart gespanne snaaren,
Van styven wind gezweept, den aardbol om te vaaren;
Te zien van ’t bruissend zout, hoe ’t in de wereld gaat,
En of Jupyn de vlag, als ’t hoort, nog waaijen laat:
Of Mars in ’t yzer brult, by ’t blaffen der kartouwen,
Die ruggen van arduin, met schorfte nagels krouwen;
Of dat hy borsten kneet, op dons van armelyn,
En lelybronnen tapt uit tepels van robyn.

Dit is duidelijk andere koek dan de in zijn dagen gangbare, nogal verstandelijke
poëzie. Van Swaanenburg is zich hier heel goed van bewust. Over zijn ‘Parnasdreun’ zegt hij in de voorrede bij zijn Parnas dat het ‘een onredelyk Vaers, ja
een Quintessens van alle onredelyke Gedigten’ is. Hij schreef het uit de losse
pols op, ‘zonder het naar behooren te likken (og! dat likken weet wat), te hullen, te zwagtelen, het agterste te potssen, of op de juiste manier te havenen met
commaas en punten aan malkander te spelden, te dodynen [wiegen], in slaap
te zussen, en van al die donderende stuipen, hoosen en orkanen te bevryen’.
Van Swaanenburgs poëzie vermengt classicistische beeldspraak met de taal van
de straat, en de meest verheven gedachten met de platste grollen. Zijn werk is,
zo zegt hij, ontstaan in ‘een stuip van digten’, en ‘zonder wetten te kennen, zonder de natuur der hedendaagsche spraak te verstaan, zonder de behoorelyke
smelting te kennen der vokaalen, zonder de woorden-vittery van robyn op
klein, van zyt op heit, waar te neemen, zonder begrepen te hebben, dat men
geen brande op stranden mag rymen…’ Dergelijke uitspraken zijn tegen het
zere been van de tijdgenoten.
‘Men maakt wel een Doctor op de hooge School, maar geen Digter met de
Grammatica.’ Met zijn visie op de dichtkunst, die soms verrassend sterk doet

Een hermetisch satiricus
Degenen die hem honen en minachten, zien vaak over het hoofd dat er meer
systeem in Van Swaanenburgs waanzin zit dan het op het eerste gezicht lijkt.
Hij baseert zich op de hermetische filosofie van Hermes Trismegistos, de leer
van Pythagoras en de alchemie. Volgens Van Swaanenburg moet men terug
naar de wortels. De oorspronkelijke eenheid van de kosmos en het ware inzicht zijn teloorgegaan door een eenzijdige nadruk op rationele en empirische
kennis. Zijn voorkeur voor esoterische bronnen past slecht bij het overheersende christelijk-verlichte wereldbeeld van zijn tijdgenoten in de Republiek. En de
duistere manier waarop hij zijn visie verwoordt, helpt ook al niet mee om zijn
werk populair te maken. Al met al lijkt Van Swaanenburg geschapen voor het
genre van het satirisch-hekelende tijdschrift. In hoog tempo publiceert hij dan
ook vier van dergelijke tijdschriften, waarin hij, vanuit zijn kosmische visie op
mens en wereld, de samenleving van zijn tijd bekritiseert. Na De Herboore
Outheyt (1724-1725), een tijdschrift met dodengesprekken tussen figuren uit
de klassieke Oudheid, volgt eerst Arlequin Distelateur (1725-1726), waarin hij
meer het satirische nieuwsbericht praktiseert (de ondertitel luidt dan ook: ‘Of
de overgehaalde nouvelles’). De Doctor zonder Promotie, of de Geänatomiseerde
Courant maakt in 1726 slechts acht nummers vol, en tijdens het samenstellen
van De Vervrolykende Momus, of Koddige Berisper (1726-1727) wordt hij ernstig
ziek, waardoor het tijdschrift evenmin een jaargang volmaakt.
Soms sluit Van Swaanenburg zich in deze tijdschriften aan bij de traditie van
het satirische nieuwsbericht, soms lijken de afleveringen meer op de hierna nog
te bespreken spectatoriale ‘vertogen’, en soms zijn het een soort filosofische
verhandelingen. Maar eigenlijk staat het werk van deze visionaire zonderling
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denken aan de écriture automatique en stream of consciousness van de twintigste eeuw, plaatst Van Swaanenburg zich buiten de orde van zijn tijd. Ook doet het
zijn reputatie niet goed dat hij allerlei uitgesproken antipapistische gedichten,
zoals ‘Op een winderige Jesuiet, of de weêrhaan der kerk’, in zijn Parnas zonder
blikken of blozen vooraf doet gaan van gedichten uit zijn Antwerpse periode,
toen hij nog uit een heel ander vaatje tapte. In de ‘Zegezuil, opgerigt ter eere
van de Allerheilligste Maagd Maria’ heet het bijvoorbeeld: ‘Al myne wensch is
niets, als om u altoos te eeren, / En dat Maria’s naam mag overal regeeren!’ Na
zijn dood in 1728 zwelt de kritiek op zijn werk nog aan. En natuurlijk is hij bij
uitstek geschikt om te fungeren als zwart schaap voor de dichtgenootschappen
uit de tweede helft van de eeuw. Die ontlenen hun bestaansrecht immers voor
een groot deel aan regelgeving, normering en hulp bij het ‘likken’ van verzen.
Zij houden zich vaak bezig met precies datgene wat Van Swaanenburg principieel verwerpt: ‘de Poëzy aan de Jongelingen in te enten, gelyk de Pokjes’.
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geheel op zichzelf. Als dichter vormt hij, samen met de zeventiende-eeuwse
toneeldichter Jan Vos, een duo dat in poëticale verhandelingen en in literatuurgeschiedenissen tot ver in de negentiende eeuw altijd weer wordt opgevoerd
als de boemannen die hebben gedemonstreerd hoe het beslist niet moet. En
ook als samensteller van tijdschriften oogst hij eerder ongelovige verbazing dan
waardering.
Tot Van Swaanenburgs tragiek draagt nog bij dat degene die hem in zijn eigen tijd het meest verwant is, Jacob Campo Weyerman, zich van meet af aan
voegt onder de critici. Van Swaanenburg zelf ziet in Weyerman een geestverwant. Hij probeert aanvankelijk in diens gunst te komen, onder meer door felle
kritiek te leveren op de Bataafsche Proteus van Weyermans concurrent Hermanus van den Burg. Maar zoals zovelen maakt ook Weyerman in zijn tijdschriften de enthousiaste ziener Van Swaanenburg belachelijk. Kort na diens
dood schrijft hij in Den Vrolyke Tuchtheer nog over hem als ‘den halfmalle
scribbelaar van de Herbooren Oudheyt’ en als ‘een hals die zo ervaaren was in
vinding en styl, als een esel geverseert in het Italiaans boekhouden’. Van
Swaanenburg is bij leven een raadsel en zal dat na zijn dood blijven. Maar wel
een intrigerend raadsel.

De blik van de zedenmeester. Vroege spectators
Achteraf bezien worden al in de jaren 1720, de hoogtijdagen van satirische tijdschriftauteurs als Weyerman en Van Swaanenburg, de aanzetten gegeven voor
een nieuw type bladen. In de jaren 1730 verbleekt de populariteit van het satirische weekblad bij die van het spectatoriale tijdschrift. Het genre bestaat dan
pas enkele decennia en tot 1730 zijn er nog nauwelijks Nederlandstalige voorbeelden van verschenen.
Van april 1709 tot januari 1711 publiceert de Londense literator Richard Steele
The Tatler. Het tijdschrift verschijnt driemaal per week, maar staat toch eerder
in de traditie van het satirische nieuwsblad dan in die van de krant. Ten opzichte van dat satirische genre vertoont The Tatler echter enkele punten van
verschil. Ten eerste presenteert Steele zich onder de schuilnaam ‘Isaac Bickerstaff, Esquire’. Ook in Mercuriussen als die van Doedijns is Mercurius niet alleen de naam van het blad, maar vaak ook die van het schrijverspersonage, dat
zijn opinies de wereld in slingert of ingezonden brieven beantwoordt. De vaagheid van een mythologische figuur maakt nu echter consequent plaats voor
een personage dat weliswaar duidelijk fictief is, maar dat toch meer als iemand
‘van vlees en bloed’, als medeburger van de lezer, kan worden ervaren. Een ander verschilpunt: de nieuwtjes die Bickerstaff brengt, zijn niet ontleend aan de
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kranten maar aan een verondersteld eigen netwerk van correspondenten dat
diverse Londense koffiehuizen bezoekt. In het ene vallen vooral literaire nieuwtjes te horen, uit het andere komt het society-nieuws, terwijl allerlei persoonlijke overwegingen kunnen worden gebracht als nieuws From my own apartment.
Een derde verschil is dat toon en inhoud van de kritiek hier niet zozeer scherp
satirisch en afbrekend zijn. The Tatler is eerder opbouwend-moraliserend van
aard, kritisch met een licht ironische toets. Het blad richt zich meer op de vorming van verlichte burgers dan op het afbreken van reputaties en instituties.
Na de kennismaking van Steele met Joseph Addison geven beide auteurs
gezamenlijk de opvolger The Spectator uit, die dagelijks (althans zesmaal per
week) verschijnt en in 1711-1712 maar liefst 555 nummers haalt. Dit blad heet
geschreven te zijn door de heer Spectator. Deze toeschouwer is lid van een ‘Spectator club’ bestaande uit personen die de verschillende mensentypen binnen
de samenleving vertegenwoordigen. Het is een fraaie literaire kunstgreep: zo
kan het blad verschillende meningen en standpunten presenteren, terwijl toch
het verband behouden blijft door de vertellersfiguur van de gedistantieerde
toeschouwer. Verdere diversiteit wordt gewaarborgd door ingezonden brieven
(echte dan wel fictieve), afsluitende gedichten en andere varia. Ook in mercuren
zijn soms ingezonden brieven te vinden, maar Addison en Steele buiten dit
middel veel consequenter uit dan tevoren de gewoonte was. In The Spectator is
nauwelijks meer sprake van ‘nieuwtjes’; het gaat hier primair om moraliserende beschouwingen met een essayistische inslag. De hekeling betreft niet zozeer
concrete gebeurtenissen en personen, maar meer de algemene eigenschappen
die kenmerkend zijn voor bepaalde typen mensen.
In 1713 volgt nog The Guardian, waarin deze essayistisch-moraliserende lijn
wordt voortgezet. Maar met name The Spectator is een enorm succes. Geschat
wordt dat het blad een oplage van 3000 dagelijkse exemplaren had; waarschijnlijk overdrijft Addison nauwelijks wanneer hij zegt dat hij zo’n 60.000 mensen,
een tiende van de Londense bevolking, bereikt. Er bestaan in Londen destijds
al zo’n vijfhonderd koffiehuizen, naast clubs en andere ontmoetingsplaatsen
waar men dergelijke bladen kan inzien. Al snel verschijnen er ook spectatorachtige geschriften op het Europese vasteland. Daar zullen ze tot in de negentiende eeuw niet meer weg te denken zijn, al vindt de grootste bloei plaats in
de decennia rond 1750. Het spectatoriale geschrift en het satirische nieuwsblad
blijven elkaar over en weer beïnvloeden en nemen allerlei aspecten van elkaars
formule over. Bij Doedijns is Mercurius bijvoorbeeld nog een tamelijk abstracte, ongedefinieerde brenger van nieuwsberichten, terwijl zijn latere opvolger
Weyerman zijn eerste Mercuriusfiguur al schetst in allerlei concrete trekjes:
zijn woning, zijn kater Louw, zijn vrienden en zijn favoriete uitgaansgelegenheden. Een scherp onderscheid tussen beide genres is dan ook niet zinvol.
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Justus van Effen, een Hollandse spectator
Een belangrijke bijdrage tot de eerste introductie van spectators buiten Engeland wordt geleverd door de Nederlandse auteur Justus van Effen (1684-1735).
Als gouverneur van kinderen uit aanzienlijke families verhuist hij een paar keer
mee met het gezin van een werkgever. Onder meer naar Engeland, waar hij
kennismaakt met verschillende vooraanstaande literatoren en wetenschappers. In combinatie met zijn uitgebreide kennis van de Franse taal en cultuur,
een verworvenheid die hij als huisleraar niet kan ontberen, maakt dit hem heel
geschikt om te fungeren als middelaar tussen de Nederlandse, de Franse en de
Engelse literatuur.
Zo maakt hij (samen met de befaamde natuurwetenschapper W.J. ’s-Gravesande) als Nederlander deel uit van een kring van Franse refugiés in Den Haag,
die het geleerdentijdschrift Le Journal Litéraire (1713-1722) samenstellen. Uitgever is de Engelse boekhandelaar-uitgever Thomas Johnson, die in zijn fonds
de grote namen uit de Engelse literatuur heeft, waaronder eigentijdse auteurs
als Addison en Swift. Van Effens rol als intermediair spreekt bijvoorbeeld uit
enkele belangrijke, goed gedocumenteerde overzichten van de Nederlandse en
de Engelse dichtkunst, die hij aan dit tijdschrift bijdraagt. Dat zijn werkzaamheden voor het tijdschrift gewaardeerd worden, blijkt wel uit het feit dat hij in
1715 om deze reden benoemd wordt tot lid van de prestigieuze Royal Society te
Londen, die op dat moment niemand minder dan Isaac Newton als voorzitter
heeft. Ook aan twee latere geleerdentijdschriften werkt Van Effen mee: L’Europe
Savante (1718-1720) en het Journal Historique, Politique, Critique et Galant (1719).
Verder publiceert hij in deze jaren een komedie en levert hij een belangrijke
bijdrage aan de populariteit van de Engelse letterkunde op het vasteland, via
vertalingen in het Frans van auteurs als Defoe, Swift, Mandeville, Steele en
Addison. In 1727 promoveert hij in Leiden op een juridische dissertatie.
In het licht van al deze activiteiten is het niet verwonderlijk dat Van Effen
een plaatsje zal krijgen in de internationale literatuurgeschiedenis. Opmerkelijker is dat hij zich eveneens een blijvende plaats verwerft in de geschiedenis
van de Nederlandse letterkunde. En dat nog wel met slechts één Nederlandstalige publicatie: het spectatoriale tijdschrift De Hollandsche Spectator, dat in
1731 begint te verschijnen. Op het moment dat hij met dit tijdschrift start, heeft
hij al een lange geschiedenis als samensteller van spectatoriale geschriften achter de rug. Maar tot dan toe waren het uitsluitend Franstalige bladen geweest.
Van Effen als Franstalig auteur
Al in mei 1711 – The Tatler is nog maar enkele maanden eerder opgevolgd door
The Spectator – komt Van Effen op de markt met een Franstalig pendant, Le
Misantrope. Niet toevallig verschijnt dit blad bij de eerdergenoemde Thomas
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Johnson in Den Haag. Diens winkel vormt zo’n beetje het middelpunt van de
Engelse kolonie in Nederland, zodat het werk van Steele en Addison hier zeer
snel bekend kan worden. De Misantrope is het eerste blad in hun geest op het
vasteland, en het is niet onwaarschijnlijk dat dit tijdschrift de weg heeft gebaand voor tal van andere continentale spectators. Daarom is het zinvol te signaleren dat er een belangrijk verschil bestaat tussen Van Effens aanpak en die
van de klassiek geworden Spectator. De figuur van zijn misantroop vormt niet
het middelpunt van een club, maar is een observator die in zijn eentje opereert, een constructie die Van Effen later in zijn Hollandsche Spectator expliciet
zal verdedigen. Deze constructie heeft natuurlijk het nadeel dat het veel moeilijker wordt om levendige perspectiefwisselingen toe te passen. Toch volgen de
meeste Nederlandse spectators op dit punt Van Effens voorbeeld. Misschien
vloeit dit simpelweg voort uit een gebrek aan medewerkers. De spectatoriale
club mag dan een fictief gezelschap zijn, het samenstellen van een levendig
tijdschrift wordt een stuk gemakkelijker als er ook in werkelijkheid een gevarieerd gezelschap auteurs aan meewerkt. Anders dan in Engeland, waar de hele
top van de literatuur bijdraagt aan spectators als die van Addison en Steele, zijn
er in Nederland tot na het midden van de eeuw geen bekende literatoren, behalve
dan Van Effen zelf, die een spectator op hun naam zetten. Een verschil is ook
dat Van Effens spectatorfiguur – de titel van zijn blad suggereert het al – een
aanzienlijk minder vrolijke en luchtige levenshouding vertolkt dan de Engelse
voorbeelden. In de Misantrope neemt de moraliserende ernst vaak de overhand.
Interessant is overigens de spagaat waarin de auteur zich bevindt. Herhaaldelijk blijkt dat hij, hoewel schrijvend voor een in principe internationaal georiënteerd, Franstalig publiek, zich onder meer ten doel stelt de Nederlandse
burger op te voeden en de Nederlandse cultuur op een hoger plan te brengen.
Tot dit streven behoort ook verzet tegen de gedachte dat de Franse cultuur in
alle opzichten superieur is aan de vaderlandse. Zo ontstaat het merkwaardige
beeld van een Franstalige spectator, geschreven door een sterk op Frankrijk
gerichte Nederlander, maar tevens een blad dat herhaaldelijk fulmineert tegen
de Franse cultuur en dat als tegenwicht een lans breekt voor de Engelse.
In december 1712 zet Van Effen een punt achter de Misantrope, met de mededeling dat er snel een opvolger zal komen. Het duurt echter tot mei 1718 voordat La Bagatelle begint te verschijnen. Opnieuw een Franstalig blad, grotendeels
in dezelfde trant, maar nu met een heel wat luchtiger, ironische toon. Het wordt
desondanks geen succes en na een klein jaar gooit Van Effen het bijltje erbij
neer. In 1724 komt hij echter toch weer met een nieuwe spectator op de proppen: Le Nouveau Spectateur Français. Met dit blad positioneert hij zich in feite
als directe collega van de bekende Franse literator Marivaux, wiens Spectateur
Français kort tevoren gesneuveld is. Na een jaar houdt Van Effen het opnieuw

voor gezien, en als spectatorauteur treedt hij pas weer voor het voetlicht in
1731. Deze keer schrijft hij echter in het Nederlands en boekt hij veel succes. De
Hollandsche Spectator verschijnt aanvankelijk als weekblad, maar schakelt na
een halfjaar over op een frequentie van tweemaal per week, wat voor dit type
bladen in Nederland hoogst uitzonderlijk is. Het blijft continu verschijnen, haalt
360 afleveringen en stopt pas met het overlijden van Van Effen in 1735.
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Voorgangers van Van Effen
Dat Van Effen het in 1731 alsnog met een oorspronkelijk-Nederlandstalige
spectator probeert, getuigt van durf. In 1718 was in Den Haag De Mensch Ontmaskert verschenen. De auteur, Joan Duncan (ca. 1690-1753), verwijst in zijn
voorwoord naar de Spectator van Addison en Steele. Hij presenteert zichzelf
echter consequent als individuele ‘ik’-figuur, en niet als onderdeel van een
spectatoriaal gezelschap. Wat dit betreft lijkt het blad meer op Van Effens Le
Misantrope, die hij eveneens noemt als inspiratiebron. Van Effen op zijn beurt
signaleert in zijn even later gestarte La Bagatelle de nieuweling welwillend,
maar merkt op dat deze niet echt sprankelend geschreven is en nogal eens open
deuren intrapt. Wanneer hij zelf binnen een jaar moet stoppen met de Bagatelle
en teleurgesteld de balans opmaakt, constateert hij dat het niet lag aan het feit
dat zijn tijdschrift in het Frans gesteld was. Kennelijk is er in Nederland weinig
ruimte voor dergelijke tijdschriften, want ook De Mensch Ontmaskert heeft
het jaar niet volgemaakt. De Examinator van de medicus Willem van Ranouw
gaat in augustus 1718 van start als een spectatoriaal geschrift, met een zekere
meerstemmigheid van diverse personages en met een maatschappijkritische
instelling. Na een tijdje blijkt de spectatoriale formule echter niet veel meer dan
franje en mondt het blad uit in een reeks natuurwetenschappelijke en wetenschapsfilosofische verhandelingen. Wanneer het in september 1720 stopt, duurt
het meer dan een jaar voordat er een Bondelken van Fraaije Mengel-Stoffen
verschijnt. In tegenstelling tot wat de titel suggereert is dit wel degelijk een
spectatoriaal weekblad, maar het bestaat slechts een halfjaar. Pas in 1730 volgt
dan, voor zover bekend, weer een nieuwe spectator. Het is de in Leiden verschijnende De Examinator, of de Hollandsche Zedenmeester. Dit blad maakt
precies een jaar vol.
In de twintig jaar sinds het optreden van Addison en Steele zijn er dan dus
slechts een handvol Nederlandstalige navolgingen verschenen, en dit nog met
zeer wisselend succes. Echt bemoedigend is deze score niet. Toch durft Van
Effen het aan. Een steun in de rug zal zijn geweest dat alle drie de, behoorlijk
omvangrijke, spectatoriale tijdschriften van Addison en Steele inmiddels bij
Nederlandse uitgevers in Franse vertaling zijn verschenen; The Guardian is door
Van Effen zelf in het Frans vertaald. Tevens is er in 1726 een nieuwe, uitgebrei-

de editie van Van Effens Le Misantrope op de markt gekomen. Ook is zowel
The Spectator als The Guardian inmiddels in een Nederlandse vertaling uitgebracht, waardoor als het ware de grond is rijpgemaakt. Misschien ook is Van
Effen inmiddels tot het inzicht gekomen dat hij het vak van spectatorschrijver
minstens zo goed verstaat als zijn Nederlandse voorgangers, maar dat hij ten
onrechte verzuimd heeft zijn landgenoten in hun eigen taal toe te spreken en
zich geheel te richten op de eigenaardigheden van de eigen samenleving. Vandaar dat hij in de eerste aflevering van De Hollandsche Spectator kan spreken
over ‘Het Engelsch werk, ’t welk ik voorgenomen heb in myn moedertaal, niet
over te zetten, maar na te bootzen’. Waarom heeft hij niet gewoon de Engelse
Spectator vertaald? Hij zegt er dit over:
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Van Effen raakt hier aan een van de vragen die in Nederland in de achttiende
eeuw met steeds meer klem zullen worden gesteld. De intellectuele en culturele
elite staat open voor invloeden van buitenaf en er wordt ongelooflijk veel in
andere talen geschreven of uit die andere talen vertaald. Maar waar blijft intussen de opbouw van een eigen, Nederlandstalige cultuur en literatuur? Schieten
de Nederlanders sinds de glorieuze hoogtijdagen van de zeventiende eeuw op
dit punt niet steeds meer tekort?
De ‘middelbare’ stand en het streven naar herleving
Dergelijke vragen had Van Effen ook in zijn Franstalige spectators al herhaaldelijk gesteld. En meer in het algemeen geldt dat hij heel wat van zijn eerdere
stukken nu slechts hoeft te vertalen of te bewerken om de pagina’s van zijn
Hollandsche Spectator te vullen. Waarschijnlijk is dit ook een van de oorzaken
van het succes: Van Effen heeft bijna twintig jaar schrijverschap achter de rug,
waarin hij stof tot schrijven heeft verzameld en de mogelijkheden van het
spectatoriale tijdschrift heeft kunnen exploreren. Opvallend is dan ook de vanzelfsprekende volharding waarmee hij jaar na jaar steeds nieuwe variaties op
een en hetzelfde thema uit de hoed weet te toveren. Dat thema is de noodzaak
van een nationale herleving. Als ‘Gereformeerd Nederlandsch Patriot’ en als

L E T T E R K U N D I G E O R G A N I S AT I E V O R M E N

Yder Volk heeft zyn byzondere manieren, zeden, gedrag, deugden en ondeugden.
Vele lessen en berispingen treffen de Britten, en hebben op ons geen vat. Het is
hier meede gelegen als met de overzettingen van vreemde Blyspeelen, die wy op
ons Nederduitsch Tooneel brengen. Eenige weinige dingen, die ons aldaar vertoont worden, en de wezentlyke eigenschappen der menschen betreffen, raaken
ons zeekerlyk; dog ’t meeste is voor ons mis; wy worden voor onze eige oogen niet
open gelegt; wy voelen derhalven die leevendige aandoeningen niet, die het regte
oogmerk van een verstandig Tooneel-digter zyn.
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‘trouw en tederhartig liefhebber van myn vaderland’ wijdt Van Effen zijn tijdschrift aan een kritische beschouwing van zijn eigen samenleving en haar burgers. Kernpunt is daarbij de gedachte dat de burgerij de steunpilaar van de
Nederlandse samenleving vormt. Van Effen – de voormalige huisleraar van
hooggeplaatste families – laat al in de derde aflevering van zijn blad weten hoe
ambivalent hij tegen de hoge heren aankijkt: ‘My dunkt dat by alle Volken het
middelbaare slag van Menschen het beste is.’ De Hollandsche Spectator richt zich
enerzijds tegen de ‘verfranste’ rijkelui, de decadente nietsnutten, en anderzijds
tegen het gepeupel, de onderklasse van landlopers en bedelaars.
Het gaat erom de waarden en normen van de ‘middelbare’ stand verder te
versterken en bij te schaven. Die waarden en normen zelf moeten eveneens in
het midden worden gezocht. In zijn spectatoriale beschouwingen en observaties
van het dagelijks leven hanteert Van Effen dan ook telkens weer de constructie
waarbij hij twee uitersten presenteert; het juiste standpunt ligt dan uiteraard
in het midden. Over de godsdienst: vrijdenkers en atheïsten zijn verwerpelijke
lieden, maar al te orthodoxe scherpslijpers en dweepzuchtige ‘fijnen’ eveneens.
En natuurlijk belijden joden en katholieken niet het ware geloof, en moeten we
met name beducht zijn voor de machinaties van jezuïeten, maar dit wil niet
zeggen dat andersdenkenden het altijd bij het verkeerde eind hebben of dat ze
geen recht hebben op respect en tolerantie. Over de huisvrouwen: overdreven
schoonmaakwoede is verkeerd, maar een huishouden van Jan Steen uiteraard
ook. Over de opvoeding: je moet niet te toegeeflijk zijn tegen kinderen, maar het
is ook niet goed om alleen te verbieden en te straffen. Over de poëzie: een levendige verbeeldingskracht is de belangrijkste eigenschap van de dichter, maar dat
vermogen moet wel ‘door geleerdheid gestaaft, en door oordeel gerigt’ worden.
Zo weet Van Effen altijd wel een middenpositie te construeren. Dit geldt
ook voor een van de punten die zijn bijzondere aandacht hebben: de Nederlandse taal en literatuur. Het is opmerkelijk om te zien hoe Van Effen, de internationaal georiënteerde auteur die het grootste gedeelte van zijn leven in het
Frans heeft geschreven, zich opwindt over de vermeende verfransing van de
Nederlandse cultuur. Maar de liefde voor de moedertaal – en daar heb je weer
dat juiste midden – mag volgens hem nu ook weer niet leiden tot het overdreven purisme van de ‘Taal-zuiveraars’, die alle woorden van vreemde herkomst
willen vermijden. En wat de poëziebeoefening betreft: de Nederlanders vertonen van oudsher veel te weinig waardering voor de eigen dichtkunst, maar dit
wil niet zeggen dat we nu maar alle gelegenheidsrijmelarij moeten goedkeuren:
‘Ik gelove niet dat er in een land van de waereld, zo veel, ik zeg niet Digters,
maar Vaerzemakers gevonden worden, als in ’t onze. Daar is kwalyk in onze
steden en zelfs dorpen een schoolmeester, of voorlezer, die niet nu en dan een
Lykdigt, of een Bruiloftsdigje voor den dag brengt.’

Myn voornemen is in tegendeel myn loflyken en deftigen voorganger den
Britschen Spectator in dit opzigt na te volgen, en nu en dan […], ten voordeele
van ’t gemeen, uit den boezem der Reden de wezentlykste lessen te halen, aan
welkers opvolging der menschen tydelyk en eeuwig geluk door een onbreekbaren
band verknogt is.

De ‘Reden’ is richtsnoer en de auteur werkt ‘ten voordeele van ’t gemeen’. Het
‘tydelyk’ (dus al hier op aarde) na te streven geluk heeft een eigen plaats naast
het ‘eeuwige’ geluk van het hiernamaals. Stuk voor stuk zijn het principiële
programmapunten die in de Nederlandse Verlichtingsbeweging van de tweede eeuwhelft steeds weer zullen terugkeren.
Een als onpartijdig bedoeld onderzoek naar de juiste levenswijze van de burger, aan de hand van een voorbeeld uit het dagelijks leven. Dat is waar de meeste
afleveringen van De Hollandsche Spectator op neerkomen. Met dit tijdschrift
trekt Van Effen een lijn door die hij al in zijn Franstalige spectators had uitgezet. Meer nog dan zijn Britse voorbeelden tendeert hij naar een aanpak waarbij het tijdschrift zich concentreert op één thema per aflevering. In heel wat
spectatoriale bladen komt dit algauw neer op niet veel meer dan een moraliserend wekelijks betoog van acht pagina’s: één lekepreek per week. Tijdgenoten
noemen de afleveringen van een spectatoriaal tijdschrift dan ook gewoonlijk
‘vertogen’. Qua literaire vormgeving vertoont het werk van Van Effen zelf echter
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‘Uit den boezem der Reden’
Deze zoektocht naar het juiste midden is geen pleidooi voor het passief volgen
van aloude tradities en conventies. De gedachte ‘dat de zeden der menschen van
eeuw tot eeuw meer en meer verbasteren’ typeert Van Effen als ‘een praatie van
oude suffers’. Het gaat erom dat je de belangrijkste menselijke gave, de Rede, goed
gebruikt en zelf nadenkt. Dat geldt ook voor de politiek. De meeste tijdschriften in de achttiende eeuw verkondigen in hun voorrede of elders het ‘officiële’
standpunt dat ze niet zullen bijdragen aan het aanwakkeren van politieke of
godsdienstige twisten. Dit is dan ook de basisvoorwaarde waaronder overheden
publicaties met rust laten. Van Effen hanteert in de tiende aflevering van zijn
blad de gebruikelijke formule: ‘… in byzonderheden raakende Staat en Godsdienst, ben ik voornemens niet te treeden.’ Maar zoals heel wat samenstellers
van tijdschriften is hij toch niet van plan zich geheel te onthouden van elke
mening die een godsdienstige of politieke implicatie zou kunnen hebben: ‘Dog
daar door, gelyk verstandige lezers het ook zekerlyk aldus zullen begrepen
hebben, heb ik my niet willen verpligten van Godsdienst en Staat-regering in
’t algemeen niets te reppen.’ Interessant is dat hij zich hierbij beroept op zijn
Engelse voorbeeld:

een levendiger beeld dan die benaming suggereert. Zijn beschouwingen zijn niet
zozeer eenduidige betogen als wel stukken van het type dat we tegenwoordig
‘columns’ zouden noemen. Een lichte toets ontbreekt zelden. Zo vertelt hij ergens dat een vriend van hem een geestig auteur betitelt als ‘een aardigen gauwdief ’ en ‘een koddigen hond’. Een dergelijk gebruik van scheldwoorden als
compliment is volgens Van Effen niet zonder risico:
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… men moet de zelven even eens [net zo] opneemen, als de liefkoozing van
zekere moedertjes, zelfs van een goede opvoeding, die haare lieve dochtertjes half
dood zoenende, en met de oogen als opeetende, zich dagelyks laten ontvallen:
je bent een hoertje van een meisje, je bent een alderliefst hoertje, ja dat benje. Men
weet wel dat die haatelyke naam hier maar diend, om de uitsteekendste bevalligheden af te schetzen. Ik zoude even wel onze Mamaatjes raaden zich daar van
te onthouden; bygeloovige menschen, dit daar na herdenkende, zouden zich
zomtyds verbeelden dat zulks wel uit eene waarzeggende geest voortgekomen
mocht zyn.

‘Het schudden van de lever’
Van Effens letterkundig vakmanschap brengt hem veel succes, maar heeft voor
hem ook een wat verdrietige consequentie. Hij ziet zich genoodzaakt tegemoet te komen aan degenen die bij het zien van spectatoriale vertogen teleurgesteld uitroepen: ‘Alweer een predikatie […]. Wy zyn gewoon den Spectator
onder ’t ontbyt te lezen met het eenig inzicht, om ons, door ’t hartig schudden
van de lever, in een goede luim te brengen, en den weg te banen tot het doorbrengen van een vrolyken dag.’ Met het oog op dergelijke reacties voorziet hij
zijn vertogen met enige regelmaat van de gebruikelijke stoffering: moraliserende vertellingen uit het volksleven, anekdoten op rijm, Oosterse vertellingen
en allegorische droomgeschiedenissen. Juist die meer ‘literaire’ bijdragen, die
voor hem slechts versierend bijwerk zijn, worden het meest gewaardeerd. Tot
ver in de twintigste eeuw worden vertellingen als ‘De vrijage van Kobus en
Agnietje’ en berijmde anekdoten als ‘Thijsbuurs os’ in bloemlezingen opgenomen als typerende voorbeelden van Van Effens schrijverschap. Aan de eigenlijke
boodschap van dergelijke schilderijtjes in woorden gaat men vaak voorbij: ‘De
grootste hoop is aan ’t uiterlyk beeldwerk blyven hangen zonder tot aan de
ware betekenis, schoon maar met een dunne schors overdekt, door te dringen.’
De klacht lijkt sterk op die van Multatuli, ruim honderd jaar later: het domme
publiek gaat alleen op uiterlijkheden af, het wil fraaie verhaaltjes horen en
heeft lak aan de achterliggende boodschap.

Een gevarieerde maaltijd. Tussenbalans van het tijdschrift rond 1750

Ik beken, dat de Merkuriussen van Doudyns, en sommige van die van zynen
Navolger, wel geschreeven zyn; maar het is myn oogmerk niet om op den zelven
trant te behaagen, en by de Waereld eer in te leggen. Behalven dat wy ook
t’eenemaal in de verkiezing van stof verschillen, zoo is er ook vry groot onderscheid tusschen myn Caracter, en dat van dien boertigen Schryver. De taal van
Doedyns zou weinig voegen aan eenen man, die de Waereld door en door
gezien hebbende, als wars van de zelve geworden is, en die zich uit haar grootste
gewoel begeeven heeft; zo ik moet trachten te vermaaken, myn werk moet ook
zyn te leeren, en vooral niet te ontstichten.

Gewoonlijk komt het er dus op neer dat de spectators hun satirische collega’s
verwijten dat die alleen maar uit zijn op schandalen, dat ze platvloerse en onzedelijke onderwerpen behandelen, dat ze concrete personen hekelen in plaats
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Rond het midden van de achttiende eeuw blijkt het Nederlandstalige tijdschrift
in de Republiek een ingeburgerde verschijning te zijn geworden. Er zijn er inmiddels tientallen verschenen, al is de meeste daarvan geen lang leven beschoren.
Naast geleerdentijdschriften en mercuren liggen er nu ook spectatoriale tijdschriften op de leestafels. In de loop van de eerste eeuwhelft hebben tijdschriftsamenstellers veel geëxperimenteerd met de juiste mengverhouding tussen de
basiselementen van het tijdschrift: informatie, opinie en amusement. Dit heeft
onder meer geleid tot de bevinding dat tijdschriften bij uitstek een medium
vormen dat enige variatie vooronderstelt. Weyerman noemt het weekblad al
‘een papiere Schotel gestoffeert met allerhande Geestgerechten’. De hele eeuw
door zal dit soort vergelijkingen van tijdschriften met gevarieerde gerechten
of maaltijden gangbaar blijven. Hoewel er duidelijke accentverschillen bestaan
tussen de diverse typen tijdschriften, hebben de experimenten inmiddels allerlei mengvormen tussen de verschillende genres opgeleverd, met de bijbehorende grensconflicten.
Interessant is in dit verband vooral de manier waarop spectatoriale en satirische bladen hun posities ten opzichte van elkaar proberen af te bakenen. De
spectatoriale Examinator opent bijvoorbeeld in 1718 met de mededeling: ‘Het
lust my niet, andere op het lyf te vallen, en met boksprongen t’overrompelen,
als een schimpende Satyr. Wie zou ik ook durven beguichelen, en uitjouwen,
daar ik zelfs zo gebrekkelyk ben?’ Het blad suggereert zelfs dat het genre van de
satire volstrekt uit de tijd is: ‘Met een ongenaadige roskam te raspen, ruig en
kaal te boenderen, is een handgreep die nu al ouwerwets is.’ En een andere
spectator merkt op:

van algemeen-menselijke zwakheden, en dat hun schrijfwijze cryptisch en ondoorgrondelijk is. In verband met dit laatste merkt Van Effen bijvoorbeeld op
dat de smaak van veel lezers bedorven is door ‘de geestige pluggetaal [bargoens],
en Babelsche spraakverwerring van de Haagsche Mercurius en zyne koddige
navolgers, die met loopjens, en met duizend by de hairen gesleepte gelykenissen hunne waterzuchtige schryfwyze opblazen’.
De koddige navolger Weyerman op zijn beurt constateert dat een heldere
schrijfwijze geen aanbeveling hoeft te zijn. De helderheid kan die van een blok
ijs zijn, dat elke enthousiasmerende warmte ontbeert. En moet het de bedoeling van een auteur zijn om alle lezers, ook de domste, te behagen?
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In ’t kort, gelyk als de behoeftigheyt een beweeglyken toon onderwyst aan de
Sluys- en Botermarkts bedelaars, om de voorbygangers over te haalen tot het
geeven van een aalmoes, op die zelve wyze verleent de stikziende Onkunde een
verstaanbaaren styl aan den Hollandschen Spektator, op dat den minsten borger
en den geringsten Ambachtsman niet zouden zyn versteeken van voorschriften,
en vertellingjes, geschoeit op den leest van hunne laage bevatting.

Zoals gezegd zijn satirische tijdschriftsamenstellers als Doedijns en Weyerman
de geschiedenis ingegaan als scabreuze schavuiten. In overeenstemming daarmee werden hun tijdschriften lange tijd gezien als publicaties van het laagste
allooi. De afgelopen decennia raakten dergelijke morele standpunten op de
achtergrond. Zo kunnen figuren als Doedijns en Weyerman een comeback maken als ‘moderne’ auteurs die de schaduwzijden van het alledaagse leven realistisch weergeven. De levendige stijl van een Weyerman steekt naar de hedendaagse
normen bovendien gunstig af tegen de soms nogal voorspelbare, ‘brave’ betoogtrant die veel spectatorschrijvers kenmerkt en waaraan ook Van Effen niet altijd ontkomt.
Het feit dat Van Effens tijdschrift in de periode van verschijnen floreert, terwijl het Weyerman inmiddels niet meer lukt met zijn tijdschriften een jaargang vol te maken, wijst erop dat de zaken voor de tijdgenoot precies andersom
liggen. Het is niet alleen een strengere opvatting over moraal en zedelijkheid
die lezers de voorkeur doet geven aan Van Effen boven Weyerman. Van belang
is ook dat de stijl van Weyerman, met zijn erudiete verwijzingen, zijn talloze
raadsels, verborgen betekenissen, associaties en onnavolgbare gedachtekronkels, nu wordt gezien als maniëristisch, barok en uiterst elitair, kortom ‘ouderwets’. In vergelijking daarmee vertegenwoordigt Van Effen voor zijn tijdgenoten
de heldere en toegankelijke, ‘verlichte’ stijl van de achttiende eeuw.
Weyerman begint al vroeg met het incorporeren van spectatoriale elementen
in zijn bladen. Zo laat hij in zijn latere tijdschriften de nieuwsberichten dik-

Het tijdschrift en de letterkunde
Dat de inhoud van tijdschriften variabel is, blijkt ook uit hun veelzijdige relatie
tot de letterkunde. Rond 1750 is de literatuur op heel verschillende manieren
in het tijdschrift vertegenwoordigd geraakt. Tijdschriften kunnen zelf worden
gezien als ‘letterkundige’ media, als nieuwe verschijningsvormen in de wereld
van de breed opgevatte ‘letteren’. Maar tijdschriften zijn tevens een mogelijke
drager van literatuur in de meer beperkte betekenis gebleken. Zo zijn ze een
podium voor beschouwingen over literatuur gaan vormen. Naast neutrale ‘uittreksels’ verschijnen er ook meer opiniërende, kritische signalementen van literaire werken. En dat niet alleen in de geleerde ‘Boekzalen’ en ‘Bibliotheken’. Ook
in satirische nieuwsbladen en spectators is van alles over literatuur te vinden.
Soms in de vorm van niet meer dan hatelijke uithalen of vriendelijke buigingen
naar schrijvers en werken uit heden en verleden, maar soms ook in de vorm
van meer uitgebreide betogen.
Daarnaast zijn tijdschriften een podium voor allerlei vormen van literatuur
geworden. Naast uittreksels en citaten uit de gerecenseerde werken kun je in
geleerdentijdschriften bijvoorbeeld wel eens gedichten, verhalen of anekdotes
vinden. Satirische (nieuws)bladen als die van Weyerman vormen zelfs een verzamelpunt van bijdragen in allerlei literaire genres: hekeldichten, toneelfragmenten, verhalen, anekdotes. Ook spectators bevatten gedichten en verhalen,
maar ze zijn toch vooral de plaats waar het moralistische essay met een ironische
toets – de latere ‘column’ – tot bloei komt.
Op zichzelf genomen zijn dit allemaal genres die ook buiten het tijdschrift
kunnen bestaan. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat heel wat achttiendeeeuwse tijdschriftbijdragen ooit gerecycled zijn in verzamelbundels, bloemlezingen, enzovoort. Toch valt wel te begrijpen dat men herdrukken van tijd-
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wijls geheel achterwege en werkt hij van meet af aan met spectatorachtige
schrijverspersonages. Maar de bijbehorende, belerend-betogende stijl ligt hem
in wezen niet. Zoals wel meer mercurenschrijvers gebruikt hij niet alleen het
mercuur als bijtend geneesmiddel tegen maatschappelijke kwalen, maar heeft
hij zelf ook een nogal ‘kwikzilverige’ persoonlijkheid. De spectatorfiguur daarentegen is meer de man die bedaard de temperatuur van de samenleving of
van bepaalde mensentypen opneemt en daartoe het kwik van de thermometer
raadpleegt. De metafoor van de thermometer of barometer komt dan ook in
vele varianten voor in spectatoriale bladen. Wat dit betreft is het aardig te vermelden dat Van Ranouw, de samensteller van een der vroegste Nederlandstalige spectators, een vriend van Fahrenheit is en brieven van diens hand over
de barometer publiceert in zijn Kabinet der Natuurlyke Historien, Wetenschappen, Konsten en Handwerken (1719-1723).

schriften in de achttiende eeuw soms opnieuw in afleveringen laat verschijnen. De verschillende literaire genres nemen immers onder invloed van het
medium als vanzelf bepaalde trekjes aan waardoor ze hier het beste tot hun
recht komen. Het tijdschriftfeuilleton bijvoorbeeld, is in feite niet zomaar een
in stukjes geknipt verhaal, maar een nieuw genre. Zo is het bij de afleveringen
van een tijdschrift, meer dan bij de paragrafen of hoofdstukken van een boek,
nodig om gebruik te maken van een recapitulatie aan het begin van een aflevering en een cliffhanger aan het einde. Weyermans pikante verhaal over de lotgevallen van een ‘koffiehuisnichtje’, in afleveringen verschenen in Den Echo des
Weerelds, eindigt bijvoorbeeld als volgt:
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Eynde van nichtjes Avontuur.
Zo aanstonds gaat den Echo een lustig en lekker Vertoog opstellen over den
onderstaande Passagie van Juvenal’s sesde Schimpdicht,
– – – tunc nuda Papillis
Constitit auratis.
(Dat is op Nederduyts,)
Daar stond die Schoonheyt naakt met haar vergulde Tetten,
En wou geen voet verzetten.

De bezorger van een moderne teksteditie tekent hierbij aan dat het citaat van
Juvenalis ‘strikt genomen’ niet meer tot het verhaal behoort. Toch is het heel
begrijpelijk dat hij het heeft opgenomen. Deze overgang aan het slot van een
levendige schildering van opkomst en ondergang van een prostituee geeft
immers niet alleen aan dat de volgende aflevering eveneens over smeuïge onderwerpen zal gaan. Het slot valt ook te zien als een ‘lustige en lekkere’ samenvatting van de voorafgaande historie.
Afzonderlijke tijdschriftbijdragen en hun context zijn moeilijk van elkaar
te scheiden. Op die manier wordt in de achttiende-eeuwse tijdschriften al de
basis gelegd voor een arsenaal aan literaire procedés dat in de negentiende eeuw,
wanneer kranten langzamerhand meer ruimte krijgen voor niet strikt-informatieve bijdragen, zijn neerslag zal vinden in de grote romans die eerst als
krantenfeuilleton verschijnen.
In gesprek met de lezer
Naast de mogelijkheden tot inhoudelijke variatie hebben de eerste generaties
tijdschriftsamenstellers ook die van de relatie tot de lezer verkend. Van meet af
aan beseft men dat bij tijdschriften, anders dan bij boeken en pamfletten, in
principe een continue dialoog met de lezer mogelijk is. De lezer kan feedback
geven. Maar dat niet alleen: die feedback kan ook zelf, in de vorm van ingezon-

… ’t geen de eene meest in ’t zelve goedkeurt, is net ’t geen er een ander in
mispryst. ’t Is te boertig, ’t is niet wezentlyk genoeg; ’t Is al te ernstig; wil de man
preken, laat hem de [preek]stoel beklimmen, en diergelyke praatjens meer, die
ik wel voorzien had. Dog zo moet het noodzakelyk gaan. Ieder Lezer wenschte
wel dat een origineel Schryver zyne byzondere smaak alleen trof, en derhalven
is het ondoenlyk elk te behagen.
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den brieven of andere soorten bijdragen, stof voor het tijdschrift vormen.
Geleerdentijdschriften en nieuwsbladen zijn sterk afhankelijk van hun correspondenten. Maar ook de samenstellers van satirische nieuwsbladen en spectators hopen vaak op medewerking van anderen. Op dit vlak hebben de samenstellers enkele teleurstellende ontdekkingen gedaan.
Zo is inmiddels uit lezersreacties gebleken dat de tijdgenoten datgene wat
we nu beschouwen als een van de grote pluspunten van het tijdschrift, het feit
dat het een mogelijkheid biedt tot openbare discussie en continue meningsvorming, lang niet altijd waarderen. Heel wat keren hebben tijdschriftauteurs
te maken gekregen met kritische reacties van beledigde individuen, dan wel
met sancties van wereldlijke of kerkelijke overheden. Samenstellers van continu
verschijnende tijdschriften, afhankelijk van regelmatige distributie, kunnen
daar moeilijker aan ontkomen dan auteurs van kritische pamfletten. Die kunnen
immers veel gemakkelijker een guerrillatactiek toepassen waarbij ze toeslaan en
vervolgens in het niets verdwijnen. Overigens opereren de samenstellers van
satirische tijdschriften soms op eenzelfde manier. Het feit dat tijdschriften in
een kleine markt maar weinig kansen hebben om op langere termijn te overleven,
lijkt voor hen niet uitsluitend een bezwaar te zijn. Als je weet dat je tijdschrift
waarschijnlijk maar korte tijd zal bestaan, biedt dit ook veel vrijheid.
De nieuwe openheid is voor alle partijen iets waaraan ze moeten wennen.
Waar liggen de grenzen? Ook hebben tijdschriftauteurs gemerkt dat lezers,
juist door de vele verschillende tijdschriftvarianten die mogelijk zijn, dikwijls
op het verkeerde been worden gezet. Ze trekken bijvoorbeeld soms de lijn door
van satirici als Weyerman, die nauwelijks verhuld de vermeende wandaden van
concrete personen aan de kaak stellen, naar spectatorschrijvers als Van Effen.
Die geven zich juist veel moeite om geen concrete personen maar algemene
mensentypen op te voeren. Maar om niet helemaal in het abstracte te blijven,
moeten ook zij toch wel hun uitgangspunt in de werkelijkheid nemen. Talloze
misverstanden en beledigde reacties van mensen die menen dat de spectator
nu juist hen persoonlijk belachelijk maakt, zijn het gevolg geweest. Ook bleek
dat de variatie waarmee het tijdschrift in principe allerlei verschillende soorten lezers zou kunnen behagen, vaak verkeerd valt bij een publiek dat op eenheid gesteld is. Van Effen concludeert in zijn Hollandsche Specator al:

In dit opzicht is de kwaliteit van de lezersreacties dus tegengevallen. Datzelfde
geldt ook voor de kwaliteit van ingezonden bijdragen. De Mensch Ontmaskert,
voor zover bekend de eerste Nederlandstalige spectator, roept in 1718 al verbijsterd uit: ‘Hoe! wil men, dat ik van zo oneindige beuzelingen en zotternyen, als
ik dagelyks van alle kanten kryg, een aangenaam en leerzaam gebruik maake?’
Bovendien, zo merkt hij op, kost het enthousiasme van allerlei ‘breekebeenen’
met hun ‘jammerlyke prullen’ hem een fortuin. Destijds moest immers niet de
afzender maar de ontvanger de briefport betalen. In dezelfde geest merkt de
doorgaans zo gematigde Van Effen getergd op dat hij ‘overladen’ wordt ‘met de
correspondentie van bloedbeulingen [“bloedworsten”, ezelskoppen]’.
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Dialogen bij de vleet
Dit soort klachten zal in de loop van de achttiende eeuw nog vaak weerklinken.
De superieure minachting die de zojuist geciteerde opmerkingen nog uitstralen, maakt bij latere generaties samenstellers vaak plaats voor wanhoop: moet
ik dan alles alleen doen? Aan veel ingezonden bijdragen heb je niets; de mensen
die kunnen schrijven, kiezen andere media of beginnen zelf een tijdschrift.
Het is interessant om te zien dat de samenstellers van tijdschriften toch zelden
de gedachte kunnen loslaten dat een tijdschrift bij uitstek het forum voor een
dialoog is. Bij gebrek aan bruikbare reacties verzorgen ze die dialoog daarom
maar zelf. In achttiende-eeuwse bladen, vooral in die van het spectatoriale type,
vinden we dan ook honderden, zo niet duizenden ingezonden brieven waarvan valt te vermoeden dat de samenstellers ze aan zichzelf hebben geschreven.
De ontwikkeling van de ‘zedenkundige briefroman’ in de tweede helft van de
achttiende eeuw heeft waarschijnlijk veel te danken aan het feit dat zo veel spectatoriale zedenmeesters zorgen voor een vergaande gewenning aan de briefvorm. Maar ook verschillende andere dialogische genres lijken bij uitstek te
gedijen in tijdschriften. Talloos zijn bijvoorbeeld de dodengesprekken, de dialogen tussen overleden grootheden uit het verleden. Al even geliefd zijn de
droomvisioenen, waarin een dialoog tussen de auteur en een geestverschijning plaatsvindt. Ook het ‘praatje’ tussen twee figuren uit het lagere volk vindt
al vroeg zijn weg van het pamflet naar de tijdschriften. Rond 1750 beginnen dit
soort ‘praatjes’ zelfs in afleveringen als afzonderlijk tijdschrift te verschijnen.
Er zijn dan ook diverse Nederlandse ‘Snappers’ en ‘Snapsters’ (waarbij het enigszins verwarrend is dat dit gewoonlijk geen Nederlandstalige varianten van het
meer spectatoriale The Tatler – ‘de babbelaar’ – zijn). Zoals elk letterkundig genre
krijgt ook dit praatjestijdschrift in de politiek bewogen jaren 1780-1787 en 1795
een gepolitiseerde variant. Naast De Politieke Snapper (1785) en De Politieke
Snapster (1785-1797) laten dan bijvoorbeeld ook De Politieke Praatvaar (17841785) en De Politieke Praatmoer (1784-1785) van zich horen.

In de Stad der Nieuwstydingen is een Wyk, die dagelyks door ’t aanleggen van
nieuwe winkels, grooter word: deeze Wyk noemt men ’t Quartier der Periodique
Geschriften. Het grootste gedeelte van de geenen die daar woonen, wil onbekend
blyven, en heeft verbloemde naamen. Men vind van alles in hunne winkels: het
zyn eigenlyk diergelyke Handelaars als wy Uitdraagers noemen.

De openingswoorden van deze ‘uitdragerijen’ beginnen dan ook dikwijls met
een uitroep die anticipeert op de te verwachten reactie van de lezer: ‘Alweer
een nieuw tijdschrift! Zijn er al niet genoeg?’ Voor een enigszins uitvoerige bespreking van afzonderlijke titels zijn het er in elk geval veel te veel. Bovendien
hebben we in het voorafgaande al een aantal kernpunten besproken. Daarom
nu slechts een paar trends, waarbij we vooral aandacht besteden aan de betekenis van tijdschriften voor de letterkunde in de meer beperkte zin.
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Lezers en kopers
De belangrijkste vorm van lezersreactie is hier nog niet vermeld: de reactie die
simpelweg bestaat uit het al dan niet kopen van de volgende aflevering van het
tijdschrift. Op dit punt hebben de samenstellers vaak bittere teleurstellingen
moeten incasseren. Precieze cijfers ontbreken, maar het feit dat veel tijdschriften
na een jaar of al veel eerder stoppen, suggereert dat het rendement niet hoog
is. Al in de eerste helft van de eeuw begint duidelijk te worden dat de situatie in
sommige andere landen veel gunstiger is. In zijn Bagatelle meldt Van Effen bijvoorbeeld in 1719 dat de eerste poging een Nederlandstalige spectator uit te
geven, na een jaar gestrand is. Hij schat nu dat het wekelijkse De Mensch Ontmaskert niet boven een oplage van vierhonderd exemplaren is uitgekomen,
terwijl volgens hem de Engelse Spectator niet alleen dagelijks kan verschijnen,
maar dan ook nog eens een oplage van 16.000 heeft. Het lijkt wel zeker dat hij
niet toevallig het cijfer vierhonderd noemt in verband met de Nederlandse variant. Ook uit andere bronnen krijgen we de indruk dat 400 à 500 exemplaren
ongeveer de minimumoplage is die een tijdschrift in de achttiende eeuw moet
halen om uit de kosten te komen. Hoe Van Effen komt tot een oplage van 16.000
exemplaren voor The Spectator is onduidelijk. Maar het lijkt wel vast te staan
dat de oplage in de duizenden liep en dat er in de ons omringende landen al
vaker bladen verschenen die een oplage van duizenden exemplaren haalden.
Voor Nederlandstalige bladen daarentegen blijft men de gehele achttiende eeuw
rekenen in honderden exemplaren. Dit betekent niet dat men in de Republiek
de moed opgeeft. De tweede helft van de eeuw levert honderden nieuwe tijdschriften op. Een satirische literaire reisgids uit 1774 zegt hierover denigrerend:

Van geleerdentijdschrift naar algemeen-cultureel tijdschrift
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Rond het midden van de eeuw valt de Republiek steeds minder te beschouwen
als een belangrijk centrum voor de productie en distributie van Franstalige tijdschriften. In Frankrijk zelf zijn nu meer mogelijkheden gekomen om enigszins
vrijelijk te publiceren. Dit is met name van invloed op de geleerdentijdschriften.
Natuurlijk blijven Nederlandse intellectuelen allerlei buitenlandse geleerdentijdschriften lezen, maar voor specifiek op de Nederlandse situatie toegesneden
informatie worden ze nu in toenemende mate afhankelijk van tijdschriften in
de landstaal. Lange tijd hebben de twee aftakkingen van Rabus’ Boekzaal het
rijk vrijwel alleen gehad. Rond 1760 komt echter de concurrentie flink opzetten, met titels als Algemeene Oefenschoole van Konsten en Weetenschappen
(1758-1782) en Nederlandsche Letter-Courant (1759-1763). Dit laatste blad is een
aardig voorbeeld van de ‘ontfransing’ van de tijdschriftenmarkt. De Leidse
uitgever Elie Luzac (1723-1796) vervangt hiermee de tot dan toe bij hem uitgegeven Bibliothèque Impartiale. Het blad vormt trouwens ook een voorbeeld
van de problemen waarvoor geleerdentijdschriften zich inmiddels gesteld
zien, gegeven de snel expanderende boekproductie in binnen- en buitenland.
De samensteller van dit ‘Nieuwspapier uit de geleerde werreld’ zegt in zijn voorbericht: ‘Mijn voornemen is eenvoudig om de nieuwsgierigheid der Nederlanderen, wegens ’t geen de Drukpers hervoort brengt, ’t zy binnen ’t zy buiten
’s lands te voldoen, voor zo veel het tot myne kennis zal komen.’ Maar al snel
meldt het blad verontschuldigend dat er zoveel verschijnt dat niemand alles
meer kan bijhouden. Daarom maakt het gebruik van de informatie die soortgelijke bladen in het buitenland bieden. De opsomming daarvan is indrukwekkend: Monthly Review en Critical Review, l’Année Littéraire, Mercure de
France, Journal de Verdun, Leipziger Zeitung, Göttingische Gelehrte Anzeigen,
enzovoort. Maar juist daaruit blijkt toch eigenlijk dat allang het moment is gepasseerd waarop men nog de illusie kon hebben een totaaloverzicht te bieden
van alles wat van belang is. Verschillende tijdschriften blijven echter proberen
hun lezers te gidsen door het doolhof van de cultureel-wetenschappelijke
boekproductie. Zo verschijnen in deze jaren onder meer Schatkamer der Geleerden (1761-1764) en Nederlandsche Letter-Verlustiging (1762-1764), samen voortgezet als De Akademie der Geleerden (1764-1770).
De lange adem van de Vaderlandsche Letteroefeningen
Een aanwinst met een zeer lange adem worden de Vaderlandsche Letteroefeningen.
Het tijdschrift – aanvankelijk maandelijks, later tweewekelijks verschijnend –
zal meer dan honderd jaar (van 1760 tot 1876) bestaan en lange tijd een beeldbepalende rol spelen als het belangrijkste orgaan van de Verlichting in Neder-

Andere algemeen-culturele tijdschriften
De globale formule van de Vaderlandsche Letteroefeningen wordt overgenomen
door diverse bladen. Daardoor zijn er in de laatste decennia van de achttiende
eeuw altijd wel enige algemeen-culturele tijdschriften op de markt. Wanneer
we uitsluitend de levensduur als criterium nemen, valt te constateren dat in dit
segment de meest succesvolle tijdschriften zijn te vinden. Ze brengen wetenschappelijk-culturele informatie, gewoonlijk op een zeer breed terrein, naast
recensies en mengelwerk. Voor de meer orthodoxe lezer is bijvoorbeeld de
Nederlandsche Bibliotheek bedoeld, een tijdschrift dat in 1774 van start gaat. In
1789, wanneer het wordt voortgezet als Vaderlandsche Bibliotheek, verliest het
zijn orthodoxe karakter. Het verschil met de Vaderlandsche Letteroefeningen
wordt nu steeds kleiner en in 1812 zullen de twee tijdschriften samengaan. Intussen is dan sinds 1788 ook de Algemeene Konst- en Letter-bode actief. Dit blad
verschijnt wekelijks en kan daardoor beter inspelen op actuele ontwikkelingen.
Het zal tot 1862 bestaan. Ook het Algemeen Magazijn, van Wetenschap, Kunst
en Smaak houdt het enkele decennia vol: het blad start in 1785 en stopt in 1812.
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land. Vergeleken met eerdere geleerdentijdschriften als de Boekzaal betekenen
de Vaderlandsche Letteroefeningen een verdere ‘nationalisering’. Immers, dit tijdschrift bespreekt alleen oorspronkelijk-Nederlandstalige en in het Nederlands
vertaalde werken. Met ingang van de derde jaargang worden bovendien de recensies aangevuld met een rubriek ‘Mengelwerk’, bestaande uit verhandelingen,
anekdotes, verhalen, gedichten, enzovoort. In plaats van een geleerdentijdschrift
in eigenlijke zin vormen de Vaderlandsche Letteroefeningen dan ook eerder een
voorbeeld van een (recenserend) algemeen-cultureel tijdschrift, een tijdschrift
dat een zeker evenwicht nastreeft tussen informatie, opinie en amusement.
De Letteroefeningen zijn in later tijd (en vooral na de komst in 1837 van De Gids,
die zich in de ondertitel provocerend ‘Nieuwe vaderlandsche letteroefeningen’
noemt) vaak weggezet als een uiterst suffig en stoffig blad. Dit is wel enigszins
begrijpelijk, gezien het overheersende streven naar evenwichtige, gematigde
kritiek en naar het vermijden van extreme standpunten. Dit neemt niet weg dat
de jaargangen, vooral de eerste vijftig à zestig, een uiterst informatieve ingang
vormen tot alles wat een geletterde bovenlaag in de eigen tijd bezighield. Bovendien mag wel bedacht worden dat het hier van origine gaat om een blad uit een
Haarlemse kring van doopsgezinde ‘dissenters’, die hartstochtelijke voorstanders zijn van de Verlichtingsbeweging. Weliswaar gaat het hier om een gematigde vorm van Verlichting, die verzoening tussen de waarheden van de wetenschap
en die van de religie nastreeft. De Letteroefenaars zijn bepaald geen revolutionairen. Maar orthodox-gereformeerde scherpslijpers zijn ze nog veel minder.
Het blad heeft van meet af aan een brede blik en een pluriforme aanpak.

Een korter maar heftig leven heeft De Recensent (1787-1793), een blad dat nadrukkelijk niet slechts uittreksels wil leveren, maar gedegen, kritische recensies
van wetenschappelijke en literaire werken. In de praktijk slaagt de redactie
hier lang niet altijd in, maar het tijdschrift kenmerkt zich in elk geval wel door
uitgesproken meningen. Een recensie over de bundel Myne minderjarige zangster van de jonge Johannes Kinker concludeert bijvoorbeeld:

200

… dat deeze Minderjaarige Zangster alle geschiktheid heeft, om zelf nog voor
haare meerderjaarigheid eene der afgerigtste straatnymphen en bordeelsletten te
worden, die het immer gewaagd hebben den Helicon te beklimmen. – Zo zy haare
minderjaarigheid mogt overleeven, en daadlyk haare mondigheid bereiken, daar
wy echter zeer veel vrees voor hebben, zouden wy van oordeel zyn, dat zy voor
eerst nog eenen geruimen tyd met haaren aanbidder onder curateele behoorde
gesteld te worden.

De samenstellers van dit soort bladen sluiten zich gewoonlijk aan bij de in
brede kring heersende gedachte dat de Nederlandse cultuur in een uitermate
treurige toestand verkeert. Door een wetenschappelijk en cultureel reveil zouden de oude tijden weer moeten terugkeren. Uit het feit dat bladen als de zojuist
genoemde gezamenlijk in staat zijn om jaarlijks duizenden recensies, verhandelingen en uiteenlopende literaire bijdragen in de Nederlandse taal te publiceren, blijkt wel dat dit streven op brede steun kan rekenen binnen de geletterde
bovenlaag. Immers, slechts van de meest succesvolle tijdschriften is bekend
dat ze een betaalde redacteur in dienst hebben; dit geldt in elk geval voor de
Vaderlandsche Letteroefeningen. Maar zo iemand kan de 1000 à 1500 pagina’s
recensies en mengelwerk per jaar toch niet in zijn eentje volschrijven. Hij moet
het dus hebben van knipsels uit andere bladen of van de niet of nauwelijks betaalde bijdragen van vele vrijwillig medewerkenden. Uit die afhankelijkheid
van vrijwillige bijdragen blijkt echter tevens dat er in Nederland geen ruime
bestaansbasis voor dit soort tijdschriften is. Eigenlijk geldt dit zelfs voor de tijdschriften in het algemeen in deze periode. Ook de minder omvangrijke zijn
afhankelijk van vrijwillige bijdragen van voldoende kwaliteit, en daar is een
chronisch gebrek aan. Zoals we eerder opmerkten, wint de gedachte dat zulke
problemen misschien veroorzaakt worden door structurele factoren slechts
langzaam veld. Tot de eeuwwisseling overheerst vaak de gedachte dat hier
sprake is van onwil en onverschilligheid bij de Nederlandse lezers en cultuurdragers. Zo versterkt de situatie van de tijdschriften de indruk dat het ‘verval’
waartegen ze zich richten een kwestie van mentaliteit is – en dat het met die
mentaliteit in de Republiek buitengewoon slecht is gesteld.

Specifiek-letterkundige tijdschriften

De Maendelyksche By-dragen
Voor een blad dat zich specifiek richt op de vaderlandse letterkunde, in de
meer beperkte zin van de term, blijkt in de achttiende eeuw nauwelijks plaats
te zijn. Bladen als de Letteroefeningen bevatten in de loop der jaren duizenden
besprekingen van literaire werken en duizenden oorspronkelijke bijdragen in
diverse literaire genres. De recensies van literaire werken zijn echter over het
algemeen niet erg diepgaand. Meestal gaat het als vanouds om ‘uittreksels’,
met wat citaten uit het besproken werk en enkele zinnetjes positief of negatief
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Tot de knelpunten van de Nederlandstalige tijdschriftenmarkt in vergelijking
met die in grotere taalgebieden behoren ook de geringere mogelijkheden tot
specialisering en differentiëring. We zagen bijvoorbeeld dat het geleerdentijdschrift zich in de Republiek vaak op een ruimer, minder ‘geleerd’ publiek gaat
richten. In feite neemt het dan de gedaante van een algemeen-cultureel tijdschrift aan en biedt het ‘voor elk wat wils’ – al zullen dergelijke bladen toch altijd
voornamelijk gelezen zijn door een geletterde en behoorlijk erudiete bovenlaag.
Van een specialisering van het geleerdentijdschrift in de richting van wetenschappelijke vaktijdschriften en tijdschriften voor bepaalde beroepsgroepen
is in de Republiek nauwelijks sprake. Telkens weer starten er, naar het voorbeeld van succesvolle buitenlandse bladen, speciale tijdschriften voor medici,
juristen, theologen, enzovoort. Heel wat daarvan presenteren zich als spectator, maar eigenlijk is de spectatoriale formule niet zo geschikt voor vakbladen.
Gewoonlijk sneuvelen ze al na korte tijd en het duurt nog tot ver na 1800 voordat zulke tijdschriften werkelijk een permanent bestaansrecht verwerven. Iets
dergelijks geldt ook voor oorspronkelijk-Nederlandstalige bladen die zich richten op allerlei andere doelgroepen. In Nederland blijkt in de achttiende eeuw nog
nauwelijks ruimte te zijn voor specifiek op vrouwen of kinderen gerichte tijdschriften, bladen voor liefhebbers van de beeldende kunsten, de muziek, enzovoort. Wat dit betreft is er een groot verschil tussen tijdschrift en almanak. Het
ziet ernaar uit dat uitgevers van almanakken regelmatig met oplagen van duizenden exemplaren rekenen op het moment dat de tijdschriftuitgever nog altijd in oplagen van enkele honderden exemplaren denkt. Er zijn in de achttiende eeuw diverse almanakken die vele tientallen jaren continu verschijnen, en
ook zijn er speciale almanakken voor allerlei beroepsgroepen en publiekssectoren. Het tijdschrift is nog niet zover. Een opvallende specialisatie is wel het
toneeltijdschrift; er komen flink wat toneelbladen op de markt en die doen een
verbazende hoeveelheid stof opwaaien. Dit is des te verwonderlijker aangezien
ze gewoonlijk slechts één toneelseizoen verschijnen. We komen hierop terug.
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commentaar. Die uittreksels van literaire werken zijn bovendien, in tegenstelling tot die van theologische, filosofische en medische publicaties, gewoonlijk
nogal kort. De literaire polemiek, die in de negentiende eeuw zo’n belangrijk
onderdeel zal gaan uitmaken van het literaire tijdschrift, past niet in de gematigde Verlichtingsideologie van veel bladen als de Vaderlandsche Letteroefeningen. Het streven naar neutraliteit komt ook tot uiting in het feit dat dergelijke
bladen vrijwel altijd de gangbare gewoonte volgen om bijdragen anoniem te
plaatsen. Die anonimiteit maakt het tevens lastig om de auteurs van oorspronkelijke bijdragen te identificeren en de tijdschriften te gebruiken voor zoiets
als literaire schoolvorming. De mengelwerken van bladen als de Letteroefeningen wekken bovendien de indruk dat talloze bijdragen – ook wanneer er niet
zoiets als ‘Uit het Fransch’ of ‘Uit het Engelsch’ bij staat – in feite uit buitenlandse bladen zijn overgenomen. Om al die redenen blijft daarom bij sommigen
de behoefte bestaan aan meer specifiek op de vaderlandse literatuur gerichte
bladen, naast de algemeen-culturele bladen waarin die literatuur een plaats
inneemt als een van de vele aandachtspunten.
Het eerste geleerdentijdschrift dat zich beperkt tot recensies, verhandelingen
en oorspronkelijke bijdragen op het gebied van de vaderlandse taal- en letterkunde is Maendelyksche By-dragen ter Opbouw van Neerlands Tael- en Dichtkunde, een blad dat van 1758 tot 1763 verschijnt en vervolgens wordt voortgezet
als Nieuwe Bydragen. Uit de kring waarbinnen het tijdschrift wordt opgericht
komt in 1766 de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde voort. Inmiddels is dan echter gebleken dat een continu blad als dit niet te handhaven valt.
De afleveringen van de Bydragen verschijnen zo weinig frequent dat het tijdschrift meer het karakter van een jaarboek krijgt. Onder auspiciën van de
Maatschappij zet deze ontwikkeling zich voort. Het accent komt te liggen op de
verhandelingen, en die worden voortaan gepubliceerd in publicaties die meer
het karakter van geleerde genootschapsreeksen hebben. Ze dragen dan ook titels
als ‘Handelingen’, ‘Werken’, ‘Jaarboek’ en ‘Programma’. Iets soortgelijks geldt
ook voor het Taal-, Dicht- en Letterkundig Kabinet van de wiskundige en literator Gerrit Brender à Brandis (1752-1802). De ondertitel luidt ‘…Of verzameling van verhandelingen, de taal- dicht- en letterkunde betreffende’. Het Kabinet,
dat inderdaad meer een reeks verhandelingen dan een tijdschrift in eigenlijke
zin is, verschijnt tussen 1781 en 1784. In de jaren 1785 tot 1790 volgt nog een Taal-,
Dicht- en Letterkundig Magazijn met dezelfde ondertitel.
Jacobus Bellamy: Poëtische Spectator en Proeven
Belangrijke aanzetten tot een specifiek-literair tijdschrift vormen de Proeven
voor het Verstand, den Smaak en het Hart (1784-1785) en de Poëtische Spectator
(1784-1786). In beide speelt de jonge theologiestudent en dichter Jacobus Bellamy

Edele Dichtkunst! konden wij slegts iets toebrengen, om uwen luister in ons
Vaderland te vermeerderen! welk een gevoelig vermaak zou het ons zijn, indien
wij de kluisters der vooröordeelen, van de handen onzer aankomende vernuften
konden afrukken, en hun doen gevoelen, dat zij geen slaaven – maar vrye,
oorspongelijke schepsels zijn, die – men verstaa dit regt! – die maar moeten
willen om te kunnen.

Niet verwonderlijk is het dan ook dat Bellamy zich in de meest krachtige bewoordingen afzet tegen de dichtgenootschappelijke cultuur van regelgeving
en normering. Het functioneren van het dichtgenootschap wordt zo in feite een
analogie van de onderdrukkende werking der bestaande maatschappijordening. De belangrijkste norm dient ‘de gevoelige ziel des kunstenaars’ te zijn.
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(1757-1786) een grote rol, geholpen door enkele van zijn vrienden uit de patriottenbeweging. Onder de Proeven bevinden zich enkele beschouwingen die aan
spectatoriale vertogen doen denken. De Poëtische Spectator heeft daarentegen,
in weerwil van de titel, slechts enkele oppervlakkige trekjes gemeen met het
gemiddelde spectatoriale geschrift. In feite gaat het hier eerder om een soort
vakblad of special interest-blad, met de literatuur als specialisatie.
In de Proeven en de Poëtische Spectator experimenteren Bellamy en de zijnen
met mogelijkheden om de vaderlandse literatuur te voorzien van nieuwe impulsen door de publicatie van oorspronkelijk literair werk. Dat ze hierin goed
slagen, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat enkele in de Proeven afgedrukte romances, zoals Bellamy’s ‘Roosje’, klassiek zijn geworden. Maar Bellamy en zijn
vrienden presenteren niet alleen eigen werk. Ze streven er ook naar de literaire
ontwikkelingen te begeleiden door werkelijk diepgaande beschouwingen en
besprekingen. Met name in de Poëtische Spectator staan enkele recensies die
veel uitgebreider en principiëler zijn dan destijds gebruikelijk. Daarbij schuwt
het blad ook een ongebruikelijk kritische toon niet. Het opent bijvoorbeeld de
bespreking van het tiende deel der dichtwerken van het Haagse genootschap
Kunstliefde Spaart Geen Vlijt (waar Bellamy zelf nog tot voor kort lid van was)
met de woorden: ‘Reeds tien boekdeelen! – en dat alles in poëzij! – in poëzij juist
wel alles niet – maar ten minsten alles in vaerzen en op rijm!’
Geen gelegenheidswerk of knipseltjes uit buitenlandse bladen. Geen oppervlakkige uittreksels, maar origineel werk en doorwrochte analyses. Voor de
politiek bewogen Bellamy, zoals voor zovele anderen in dit tijdvak, liggen politiek en literatuur in elkaars verlengde; er is eigenlijk geen principieel verschil
tussen het streven naar literaire vernieuwing en dat naar politieke verandering. Nauwelijks verhuld klinkt deze boodschap door in het voorwoord bij de
Poëtische Spectator :

De ware dichter brengt tot uitdrukking wat de ‘Natuur’ – zowel opgevat in de
zin van de omringende werkelijkheid als in die van het eigen dichterlijk karakter – hem ingeeft. Maar die gevoelige ziel moet nu ook weer niet zo gevoelig
zijn dat de dichter de sentimentalistische stroming volgt. Het sentimentalisme
is ‘een soort van zenuwziekte’ der muzen:
Zoo wij iets kunnen toebrengen, om die verzwakte Zanggodinnen te herstellen,
– wij zullen nuttig zijn voor ons Vaderland. […] Dichters moeten algemeen nuttig
en vermaaklijk zijn, – dit is hunne roeping. En – kunt gij dit in den engen omvang
der sentimenteele geestdrijverij? – Kunt gij zelfs bij uwe sentimenteele broeders
waarlijk nuttig zijn?
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De dichter moet ‘nuttig’ zijn voor het vaderland en hij moet in dat streven begeleid worden door reguliere, gedegen kritiek en goede voorbeelden. Dat is de
boodschap van de Poëtische Spectator. Tegelijk is van meet af aan duidelijk dat
dit programma in feite te hoog gegrepen is voor een tijdschrift binnen de bestaande marktverhoudingen. Al in het voorwoord staat een opmerking van
het type waartoe zovele achttiende-eeuwse tijdschriftsamenstellers zich gedwongen zien – als ze tenminste een beetje realistisch ingesteld zijn: ‘Nu nog
eenige woorden over ons plan. Hoe dikwijls wij een stukje zullen geven, weten
wij niet, en het is ons niet mogelijk, om eene bepaaling, noch van de grootte
der stukjes, noch van den tijd, wanneer zij zullen uitkomen, te geven.’ Anders
dan de eerder genoemde jaartallen van uitgave van dit blad en de Proeven suggereren, gaat het hier dan ook niet om tijdschriften die gedurende enkele jaren
continu verschijnen. Het zijn losse stukjes die met grote tussenpozen worden
gepubliceerd. Dit suggereert dat niet alleen Bellamy’s vroege dood (hij werd
nog geen dertig) debet is aan het geringe succes. Kennelijk is er, bij gebrek aan
lezers dan wel aan bekwame en gemotiveerde medewerkers, simpelweg geen
plaats voor een tijdschrift met recensies en oorspronkelijke bijdragen, specifiek gericht op de vaderlandse literatuur.

Denkers, vaderlanders, mensenvrienden en andere spectators
Voor literaire bijdragen en literaire recensies kan de lezer zich wenden tot de
algemeen-culturele tijdschriften. Daarvan zijn er in de tweede eeuwhelft altijd
wel een stuk of vijf op de markt. Daarnaast zijn literaire bijdragen en beschouwingen te vinden in satirische nieuwsbladen en spectatoriale tijdschriften. Ook
daarvan zijn er altijd wel een paar voorhanden. Vooral qua spectatoriale tijdschriften is er, vanaf het optreden van Van Effen, permanent flink wat keuze.

De satirische kleinzonen van Weyerman
Na de dood van Weyerman lijkt het satirische tijdschrift in de Republiek lange
tijd minder populair. Tot de weinigen die de traditie levend weten te houden
tussen de jaren 1730 en de roerige jaren 1780 behoort de schilder en veelschrijver Nicolaas François Hoefnagel (1735-1784). Net als sommige andere kritisch
en satirisch ingestelde auteurs komt hij eigenlijk pas goed op gang in de jaren
1780 waarin hij tientallen buitengewoon felle pamfletten schrijft tegen de
orangisten. Rijklof Michaël van Goens, de orangist die als samensteller van
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De gestage opeenvolging van bladen met titels als De Denker, De Philosooph,
De Opmerker, De Vaderlander, De Menschenvriend, enzovoort, demonstreert
dat de spectator nu een algemeen gewaardeerd genre is geworden. Onder de
samenstellers vinden we zelfs diverse literatoren die tot op de dag van vandaag
nog enige bekendheid genieten, zoals Rhijnvis Feith, Hieronymus van Alphen
en Petronella Moens. Rond 1780 is de traditionele formule, met een neutraal
observerende en op zedelijke verbetering gerichte spectatorfiguur, echter sterk
aan slijtage onderhevig. Een belangrijke nieuwe impuls krijgt het medium nog
wel, zoals eigenlijk alle media en genres rond die tijd, door de politiseringstendensen. In de bewogen jaren 1780-1787 en rond 1795 verschijnen er veel tijdschriften die een evenwicht zoeken tussen klassieke morele vertogen en meer
uitgesproken politieke beschouwingen. Spectator en nieuwsblad gaan een wat
wankele verhouding aan die tientallen politieke bladen oplevert. Sommige daarvan, zoals de befaamde Post van den Neder-Rhijn (1781-1787) en De Politieke
Kruyer (1782-1787), zijn primair te beschouwen als nieuwsbladen met een sterk
politiek-opiniërende inslag en wat spectatoriale trekjes. Bij andere, zoals De
Vriend van ’t Vaderland (1786) en De Domkop (1795-1796), staat de spectatoriale formule voorop, maar is de boodschap toch duidelijk gepolitiseerd en op de
actualiteit toegespitst.
Na 1787 is er weinig ruimte meer voor openlijke vertolking van het patriottisch standpunt, en na 1795 geldt hetzelfde voor de orangistische visie. De debatten tussen de verschillende facties binnen het patriottisme zorgen nog enige
jaren voor levendige openbare discussies, maar na 1798, wanneer een gematigd
bewind aan de macht komt en de animo voor politieke twisten afneemt, verstomt het debat. De politieke bladen verdwijnen grotendeels en sommige auteurs doen een poging terug te keren naar de oude traditie van het, hoogstens
impliciet politieke, morele vertoog. Maar inmiddels lijkt de aardigheid daar
toch echt af. Wel verschijnen er nog enkele decennia af en toe tijdschriften die
de oude spectatorfiguur nieuw leven proberen in te blazen.
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het politieke tijdschrift De Ouderwetsche Nederlandsche Patriot (1781-1782) een
geliefd mikpunt van Hoefnagels bijtende spot is, schrijft na diens dood over
hem als ‘een gemeenen kerel’, die ‘niettegenstaande zijn patriotismus van de
armen begraven werd als een hond, zooals hij al zijn leven geweest was’. Maar
enige naam als hondse satiricus had Hoefnagel al in de jaren 1770 gemaakt,
onder meer met tijdschriften als Neerlandsch Echo (1770-1771), De Nederlandsche Overweeger (1771-1772) en De Reizende Haagsche Advocaat (1774). De titel
van het eerstgenoemde blad herinnert al aan Weyermans Echo des Weerelds,
die bijna een halve eeuw eerder verscheen. De titelpagina’s van Hoefnagels
bladen reppen echter van ‘spectatoriale vertoogen’. Daaruit blijkt eens te meer
dat de genres niet scherp gescheiden kunnen worden; in feite volgt Hoefnagel
toch eerder de traditie van het satirische nieuwsblad, waar ook Weyerman zich
in eerste instantie op oriënteerde. De ondertitel van De Nederlandsche Over weeger begint bijvoorbeeld met de woorden: ‘Overweegende; de bespottelyke,
ongeregelde, verliefde, galante, schelmagtige, listige, zoo stille, als openbaare
geruchten.’ Hoefnagel afficheert zich dan ook bij gelegenheid als ‘de kleinzoon
van Campo’. Deze kleinzoon maakt vaak een wat minder erudiete en literair
begaafde indruk dan de grootvader, maar zijn scherts is er niet minder kwaadaardig om. Over zelfingenomen edelen, die wel de titels maar niet de deugd
van hun illustere voorvaderen hebben geërfd, zegt hij bijvoorbeeld:
dat zulke snaaken met die valsche luister zoo verwaant zyn, dat zy wel zoude wille
hebben dat de geheele waerelt aan hunne wetten gehoorzaamde, want zulk een
Mensch gelooft vast, dat hy van booter beesjes gemaakt is; en een ander maar van
paardevygen; ja wie weet of hy niet denkt dat zyn gatje van marse pyn is, en dat
zyn veeste [winden] ruiken als muscus; neen vrient, zy stinken zoo wel van uw als
van een ander, en gy zyt ook van dezelve stof als een Beedelaar, schoon gy als een
tweeden Narcissus op u zelfs verlieft zeidt, en denkt dat al wat leeft voor u moet
swichten; en gy voor niets.

Janussen en Blixems: de comeback van het satirisch tijdschrift
Als samensteller van tijdschriften heeft Hoefnagel aanvankelijk weinig collega’s
van formaat. Het lijkt er een tijdje op dat het satirische nieuwsblad definitief is
verdrongen door het meer spectatoriale weekblad. Maar zoals het spectatoriale
genre, juist op het moment dat de aardigheid er een beetje af lijkt te gaan, in de
jaren 1780 en rond 1795 een flinke opleving kent in sterk gepolitiseerde vorm,
zo maakt in diezelfde jaren het satirische tijdschrift een opvallende comeback.
Een memorabele verschijning is bijvoorbeeld Janus (1787), een weekblad dat de
draad van bladen als die van Doedijns en Weyerman weer nadrukkelijk oppakt.
Het bevat allerlei persiflages op de rubrieken uit nieuwsbladen. Allereerst natuur-

lijk in de vorm van gefingeerde – maar wel degelijk op de politieke actualiteit
toegespitste – nieuwsberichten, zoals:
engeland. De bezitters der Kool-Mijnen en Kooplieden in Rhum klagen hier
sterk over het gering debiet dier waren in Holland. Sommige politieken schrijven
dit toe aan het vertrek van het Stadhouderlijk Hof uit ’s Hage naar het Loo, en nu
onlangs van daar naar Nymegen; om dat er daar door, zeggen zij, minder gestookt
en gedronken wordt, als of de koppigheid van Willem zich ook tot het kou- en
dorst-lijden bepaalde.

Bij Andries Andriessen, Boekverkooper te Wieringen, staat eerstdaags uit te komen,
en alom te worden verzonden Nederduitsch Zakboek, tot gemak van de Schrijvers
der Couranten, en wekelijksche Blaadjens; waarin men alle mogelijke Vloek- en
Scheldnamen, zoo bekende, als nieuwlings verzonnene, A.B.C.sgewijze gerangeerd,
kan aantreffen, met alle hunne kracht, energie, en bijzondere toepassing; waar
onder uitmunten de woorden Aterling, Aertsschurk, Aertsbedrieger, Aanhitser,
Bloedhond, Draaijer, Godslasteraar, God tergende Huichelaar, Hoerejager, Leugenaar,
Muitemaker, Oproermaker, Oranjeklant, Rumoermaker, Renegaat, Schoelje,
Schobbert, Schobbejak, Tijran, enz.; met eene handleiding, om die in alle Phrases
sierlijk in te lasschen, tot opwekking der aandacht en bewijs der waarheid. Alles
zachtmoedig opgesteld, door eenen stillen in den Lande: in zes deeltjens, in Folio.

Verder figureren ook alle andere gebruikelijke elementen uit satirische tijdschriften en spectators in dit blad: ingezonden brieven, fabels, sprookjes, dodengesprekken, imaginaire reisverhalen, volkse dialogen in de ‘praatjes’-traditie,
enzovoort. Hoewel de sympathie van het blad duidelijk meer aan de kant van
de patriotten dan aan die van de orangisten ligt, is een tweekoppige figuur als
Janus toch vooral geschikt om de opgeblazen pretenties en loze kreten van beide
partijen aan de kaak te stellen. Vandaar de retorische vraag: ‘Behoort Janus
niet tot de echte Patriotten, wanneer hij sommigen onder hen, door scherts,
de waarheid onder het oog houdt?’
De formule heeft succes. Na de overwinning van de orangisten in het najaar
van 1787 laat Janus een aantal jaren verstek gaan. Diverse nieuwe bladen claimen
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Ook allerlei andere items die gewoonlijk in nieuwsbladen en kranten te vinden
zijn, worden persiflerend overgenomen. Daaronder bijvoorbeeld scheepsberichten, beursberichten, officiële proclamaties, aankondigingen van veilingen
en boekverkopersadvertenties. Zo adverteert een boekverkoper met een nieuwe
uitgave die van pas kan komen voor alle journalistieke collega’s van Janus in
dit gepolitiseerde tijdperk:
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echter de rechtmatige opvolger te zijn, zoals De Spectator met de Bril (1787-1788)
en Ismaël (1788-1789). De overwinning van de patriotten in 1795 brengt een
nieuwe opleving met onder andere Janus Verrezen (1795-1798) en De Politieke
Blixem (1795-1798). Dergelijke satirische tijdschriften raken een beetje ondergesneeuwd in de hernieuwde stortvloed van uitgesproken politieke bladen,
maar rond 1800 valt die concurrentie voor een flink gedeelte weg. De staatsgreep van 1798 brengt een gematigd regime aan het bewind en velen willen de
politieke twisten begraven. De politieke discussie duikt nu onder en zoekt eens
te meer het medium van de satirische, literaire verhulling. Die maakt de bladen
en hun auteurs letterlijk en figuurlijk wendbaarder en minder grijpbaar. Nu ontstaan hele stambomen van Janussen en Blixems, met titels als: Janus-JanusZoon, De heer Janus Janus-Zoon, Den Ouden Echten Janus, De Burger Politieke
Blixem, De Heer Politieke Blixem, De Oude Echte Politieke Blixem, enzovoort,
enzovoort.
Johannes Kinker: De Post van den Helicon
Tot de medewerkers aan de eerste Janus behoort waarschijnlijk ook de jonge
Johannes Kinker. Hij promoveert juist in 1787 in de rechten, om vervolgens
aan zijn advocatenstage op het kantoor van Bilderdijk en diens confrère te beginnen. Kinker zal Bilderdijks zaakwaarnemer worden wanneer deze in 1795 het
land moet verlaten wegens zijn weigering de verklaring van loyaliteit aan het
patriotse bewind te tekenen. Zover is het nog niet als Kinker in 1788 en 1789,
mogelijk met wat hulp van Bilderdijk, veertig nummers van De Post van den
Helicon samenstelt. Zoals Jacobus Bellamy, de vriend uit zijn studietijd in
Utrecht, het met een volledig aan literaire bijdragen en literaire kritiek gewijde
spectator had geprobeerd, zo onderzoekt Kinker nu de mogelijkheden van het
satirische tijdschrift voor ditzelfde doel. De term Post verwijst naar tal van ‘echte’
kranten en nieuwsbladen die dit woord in de titel voeren – waaronder De Post
van den Neder-Rhijn. Maar Kinker sluit hiermee natuurlijk tevens aan bij de
traditie van de satirische tijdschriften die uit het nieuwsblad zijn voortgekomen, zoals de Mercuriussen van Doedijns en Weyerman. Het schrijverspersonage deelt dan ook in het eerste nummer mee: ‘Mijn naam is Mercurius’, en de
ingezonden brieven in het blad (geschreven door personages zoals ‘Feithophilus’) richten zich niet alleen tot ‘Mijnheer de Post’, maar ook tot ‘Mijnheer
Mercurius’.
De Post van den Helicon is een ‘Nieuwsverteller van den Zangberg’. Bekend
geworden is de bij het tijdschrift gevoegde topografische kaart van deze zangberg, met plaatsaanduidingen als ‘De sentimenteele weg’ en ‘De rijmelaarshoek’.
Hoewel de sentimentalisten, met name natuurljk Rhijnvis Feith, het favoriete
doelwit bij uitstek van de Post vormen, moet ook Willem van Swaanenburg het
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postuum danig ontgelden. Met een opvallende vasthoudendheid signaleert
het blad telkens weer de gebeurtenissen op het ‘Zwanenburger eiland’. Op dat
eiland staat een oud huis met de naam ‘Gehucht Nonsens’, en volgens sommigen is de overleden dichter daar geboren. In elk geval waart zijn schim er nog
rond en brengt daar gedichten ten gehore met strofen als de volgende:
Wat let me, dat ik thans de zon tot vonken knijp,
En gantsch mijn Eiland in het water doe verbranden,
Het vaste land verveelt me, en in het water grijp
Ik zwemmende op mijn rug, de Dolphijns met mijn handen:
Zo ’k maar mijn spooren op het schuim der golven slijp,
Om met mijn’ zeehengst op Parnassus aan te landen –
Dan zal mijn hollend brein, schoon maar ten halve rijp,
Zijn al behouden, schoon het in zijn niet mogt stranden.

Maar de kritische bijdragen in de Post schetsen niet alleen een literair landschap.
De eigentijdse lezer zal er nauwelijks aan zijn ontkomen om in de militante
partijstrijd op de vaderlandse zangberg tevens allerlei satirische verwijzingen
naar de politieke actualiteit te lezen. Zo bijvoorbeeld in een boze opmerking
over het gebrek aan medewerking van boekverkopers, die het niet de moeite
waard vinden het blad in voorraad te nemen:
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Titelvignet van De Post van den Helicon (1788), satirisch-literair tijdschrift van Johannes Kinker.

En bleef het daar bij! – maar zelfs weigert men, mijn noodlottig werk te adverteeren
[…]. Waarom toch? – Waarom heeft dit plaats in de Republiek der letteren? Een
Republiek?… Kom laat ik er het mijne ook eens van zeggen. ’t Is een Despotismus,
een Aristocratie, een familieregeering, een Onomarchie [heerschappij van gevestigde
namen], en er mogen omwentelingen komen (dat juist niet zeldzaam is) maar
deeze laatstgenoemde regeeringsvorm blijft.
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Het is moeilijk om hier geen analogie tussen de Republiek der Letteren en de
Republiek der Verenigde Nederlanden te zien. Beide worden volgens de Post in
feite bestuurd door een ‘familieregering’.
Hoogstwaarschijnlijk is het ook Kinker (wiens filosofische en politieke opvattingen rond het einde van de eeuw haast diametraal zullen komen te staan
tegenover die van zijn vroegere mentor Bilderdijk), die de stuwende kracht vormt
achter Janus Verrezen. Het blad begint in 1795 te verschijnen. Zoals de titel van
dit levendige tijdschrift al suggereert, zet Kinker hierin de lijn van de politieksatirische Janus voort:
De omwenteling in al haar kleuren met al haar gevolgen, zou dáár zijn; en janus
zou uit zijn’ politieken dood niet verrijzen? […] Neen! – (’t zij met nederigheid
gezegd!) maar dan zou de omwenteling niet compleet zijn.

Wel worden de uithalen naar beide kanten wat minder fel; de praktijk van het
Frans-Bataafse bewind heeft eens te meer aan het licht gebracht dat de orangisten niet de enigen zijn die nitwits en baantjesjagers onder hun gelederen
tellen, en dat de politiek mensenwerk is en blijft: ‘Ik heb in deze dagen wel eens
op woorden en daaden gelet, mannentaal gehoord en kinderwerk gezien.’
Janus Verrezen blijft uitkomen tot voorjaar 1798. Het jaar daarop verschijnt
De Arke Noach’s, een blad dat zich weer meer plaatst in de spectatoriale traditie
van Addison, Steele en Van Effen. Het wordt samengesteld door Kinker en enkele gelijkgezinden. Het maakt een jaar vol, maar na een tijdje komt het werk
vooral op Kinker neer. Het is interessant om te zien dat ook dit blad, nog een
halfjaar voortgezet als Sem, Cham en Japhet, nu steeds meer een satirisch in
plaats van spectatoriaal karakter krijgt.
Achter de vrolijke vormgeving van Kinkers vroege literaire werk ligt een zeer
serieus streven. In het laatste decennium van de achttiende eeuw is hij al begonnen aan zijn lange mars door de instituties, ten gunste van de kantiaanse
filosofie en de daarmee samenhangende maatschappijopvattingen. Met een
groep gelijkgezinden probeert hij diverse genootschappen en media voor zijn
standpunt te winnen. Kort na 1800 zal ook de vrijmetselarij op zijn enthousiaste aandacht kunnen rekenen. Rond die tijd is hij bovendien begonnen aan

de grote, filosofische gedichten waarin hij zijn wereldbeeld op poëtische wijze
uiteenzet, en waarvan Het alleven of de Wereldziel uit 1812 verreweg het bekendste zal blijven.

Tijdschriften tussen commercieel en publiek belang, 1700-1800
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Aan het einde van de achttiende eeuw is het nieuwe medium van het Nederlandstalige tijdschrift volkomen ingeburgerd. Naast een handvol langlopende
bladen is er altijd wel keuze uit een aantal nieuwkomers die het enige tijd volhouden, van een paar nummers tot enkele jaren. Voor samenstellers en uitgevers
kan het tijdschrift in principe een ‘vaste’ bron van inkomsten zijn, maar rijk word
je er gewoonlijk niet van. Toch draagt het nieuwe medium, in een land waar
nauwelijks sprake is van grootschalig vorstelijk mecenaat, bij aan het ontstaan
van een enigszins professionele schrijversklasse. Niet voor niets betitelt Weyerman zijn lezers soms als zijn ‘mecenaten’. Zoals we eerder opmerkten, bewegen
diverse vroege bladenmakers zich aanvankelijk in kringen van schilders en
kunsthandelaren, die al sinds lang gewend zijn aan marktcondities. Misschien
leeft daardoor bij hen het idee dat ook het gedrukte woord een lucratieve markt
zou moeten opleveren.
Tot hun schade merken ze dat dit slechts zeer ten dele het geval is. Een tijdschrift kan enige tijd een vaste bron van inkomsten vormen, maar meestal is
aanvulling nodig door het maken van vertalingen, het publiceren van boeken,
pamfletten, gelegenheidsgedichten, enzovoort. Anders dan vorstelijke mecenassen en gefortuneerde beschermers hoef je de nieuwe ‘mecenaten’ niet rechtstreeks naar de mond te praten. Maar als betalend publiek stellen ze wel degelijk
hun eisen, en het blijkt lang niet altijd eenvoudig de klant blijvend tevreden te
stellen. Bovendien bedient de uitgever-boekhandelaar van een tijdschrift gewoonlijk zichzelf als eerste en blijven er voor de samenstellers en de inzenders
van bijdragen slechts wat kruimels over. Het is veelzeggend dat iemand als Van
Effen op het hoogtepunt van zijn roem als spectatorschrijver toch een functie
accepteert als ‘Commies van ’s Lands Magazijnen van Oorlog’ in Den Bosch.
Het werk zal niet erg inspirerend zijn geweest, maar kennelijk heeft hij het geld
hard nodig. Het auteursmotto van Willem van Swaanenburg, ‘Virgilius zonder
Mecaenas’, dat van toepassing is op zovele Nederlandse schrijvers, geldt ook
voor bladenmakers. Niet voor niets voegt Van Swaanenburg er in de opdracht
van zijn Herboore Oudheit nog aan toe: ‘… of een gek, zonder poen’.
In de tweede helft van de eeuw overheerst dan ook, vooral bij de vele uitgevers
en auteurs die het proberen met een spectatoriaal tijdschrift, de gedachte dat
een tijdschrift een menslievende onderneming tot heil van de mensheid is, waar
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schrijvers belangeloos aan meewerken. De lezers zijn in die optiek een soort
donateur, op wie bovendien de morele verplichting rust om mee te werken
door het leveren van bijdragen. Het gaat daarbij om een betrekkelijk kleine
bovenlaag, een culturele elite. Ook aan het einde van de eeuw zijn nooit meer
dan een stuk of tien enigszins permanente tijdschriften tegelijk op de markt.
Wie wat abonnementen neemt en zich beweegt in koffiehuizen, sociëteiten en
leesgezelschappen kan nog vrij gemakkelijk de hele Nederlandstalige tijdschriftproductie bijhouden. Dat blijkt ook uit de manier waarop tijdschriften voortdurend op elkaar reageren; de lezer wordt verondersteld de onderlinge verwijzingen te kunnen plaatsen (iets wat voor de eigentijdse lezers van satirische
tijdschriften een belangrijke bron van vermaak vormt, maar huidige lezers
van die bladen vaak voor raadsels stelt). Toch is, zeker in de tweede helft van
de eeuw, enige uitstraling naar bredere lagen in de samenleving niet onwaarschijnlijk. Heel wat bladen zijn nu in principe leesbaar voor een wat minder
ontwikkeld publiek dan dat van de boekzalen en de satirische tijdschriften uit
het begin van de eeuw. Bovendien mag niet worden vergeten dat achttiendeeeuwse tijdschriften een veel breder publiek dan dat van de kopers of abonnees bereiken. Niet alleen kan men ze lezen op openbare plaatsen zoals koffiehuizen, maar ook leest men ze daar of in de familiekring wel aan elkaar voor.
De schatting is dat een tijdschriftaflevering, alles bijeen genomen, gemiddeld
wel een stuk of tien à twintig mensen bereikt.
Tijdschriften en de publieke ruimte
Ook voor de lezer of toehoorder biedt het tijdschrift enige ‘vastigheid’. Bij een
wat langer lopend tijdschrift weet hij wat hij kan verwachten. Het nieuwe genre
van de boekrecensie helpt hem zijn weg te vinden in het snel groeiende aantal
publicaties. Die openlijke bespreking van publicaties creëert tevens een publieke ruimte. De recensies en beschouwingen in geleerdentijdschriften en algemeen-culturele bladen, de morele vertogen van spectators en de vermakelijke
uitvallen van satirische tijdschriften: het zijn allemaal middelen om het leespubliek te laten wennen aan discussie en debat, aan openbare meningsvorming.
Dit geldt zelfs voor de meest onschuldig ogende discussies over natuurwetenschappelijke vraagstukken of over dichtkundige kwesties. Hoe gematigd de toon
van veel tijdschriften ook is, en hoeveel moeite ze zich ook geven om meningsverschillen inzake godsdienst en politiek niet al te zeer op de spits te drijven,
toch bevorderen ze het ontstaan van zoiets als een publieke ruimte, een forum
voor openlijke meningsvorming. In tijden van maatschappelijke rust is dit in de
eerste plaats een wetenschappelijke en literaire publieke ruimte. Maar in perioden waarin de politieke spanningen hoog oplopen en er een zeker machtsvacuüm ontstaat, zoals in de jaren 1780 en rond 1795, ligt hier als het ware het

Vrouwelijke letteroefeningen
We zagen al dat ook vrouwen zich een plaats veroveren in de nieuwe publieke
ruimte, zoals die onder meer in tijdschriften gestalte krijgt. Toch blijft de publieke ruimte in hoge mate een aangelegenheid van mannen. Het aantal vrouwelijke tijdschriftsamenstellers is dan ook beperkt. Ook zijn er nauwelijks specifieke vrouwenbladen. Wel kunnen lezeressen kennismaken met het nieuwe
medium van het vrouwenblad via abonnementen op Franse bladen zoals
Amusements du Beau-Sexe, en in de laatste twee decennia proberen Nederlandse schrijfsters Duitse vrouwentijdschriften te vertalen en voor de Nederlandse
lezeres te bewerken. Dit is bijvoorbeeld het geval met de Algemeene Oeffenschool der Vrouwen (1784), die Margareta Geertruid de Cambon-van der Werken
(1734-na 1796) vertaalt maar waarvan we het bestaan slechts kennen dankzij
een recensie in de Vaderlandsche Letteroefeningen. Betje Wolff en Aagje Deken
hebben het plan Sophie de la Roches Pomona für Teutschlands Töchtern (17831784) te vertalen, maar komen niet verder dan een aanzet tot het eerste nummer.
Titels als De Dames-Post (1785), Geschenk voor de Juffrouwen (1792-1793), Recensent voor Vrouwen (1795) en Weekblad voor Vrouwen (1795) verschijnen korter
dan een jaar, maar laten wel zien dat auteurs het de moeite waard vinden om
het te proberen. Van de laatstgenoemde twee zijn geen exemplaren bekend. Van
de eerstgenoemde twee wel, en daaruit blijkt dat ze waarschijnlijk niet door
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model voor een meer expliciet politiek debat klaar. Nieuwe politieke bladen
kunnen daar direct op inspringen, met alle literaire genres en vormgevingsprincipes die inmiddels binnen de tijdschriftenwereld tot bloei zijn gekomen.
De politiek is een voortzetting van wetenschap en literatuur met grotendeels
dezelfde middelen.
Wat de literaire genres en vormgevingsprincipes betreft, brengen de tijdschriften op zichzelf weinig nieuws – behalve dan de reguliere boekrecensie, die
kan worden beschouwd als een werkelijk nieuw genre. Daar staat echter tegenover dat allerlei bestaande genres een nieuwe invulling krijgen. Zo kunnen
verhalen en novellen nu in feuilletonvorm worden gegoten en krijgt de brief
als ‘ingezonden brief ’ een meer openbaar karakter. Dit brengt als vanzelf bepaalde aanpassingen in deze genres teweeg. Het essay krijgt in spectatoriale vorm
eveneens een nieuwe gedaante en een zeer brede verspreiding. Ook allerlei andere bestaande genres worden via het tijdschrift op een tot dan toe ongekende
schaal verspreid. Een minder voor de hand liggend, maar zeker niet onbelangrijk effect van tijdschriften op de letterkunde is ten slotte ook dat ze bijdragen
aan het streven naar een eenheidsspelling. De medewerking van verschillende
redacteuren of inzenders van bijdragen aan een en hetzelfde blad is een van de
factoren die de totstandkoming van een uniforme spelling urgent maken.
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vrouwelijke maar door mannelijke redacteuren werden samengesteld. Daarentegen staat De Vriendin van ’t Vaderland (1798-1799) onder redactie van
Petronella Moens. Eerder al had zij, samen met onder meer de patriot Bernardus Bosch (1746-1803), een belangrijk aandeel in spectators als De Menschenvriend (1788-1797), De Leerzame Praat-Al (1790-1792) en De Vaderlandsche PraatAl (1793).
Moens leeft tot 1843 – lang genoeg om mee te maken dat er steeds meer vrouwelijke collega’s komen in de tijdschriftenwereld. Maar in de periode vóór de
eeuwwisseling is ze een van de weinige bekende uitzonderingen. Heel wat tijdschrifttitels die er op het eerste gezicht uitzien als vrouwenbladen, zoals allerlei
‘Snapster’-tijdschriften, zijn in feite typisch mannelijke producten, die gebruikmaken van vooroordelen over vrouwelijke babbelzucht. Iets dergelijks geldt
ook voor talloze ingezonden brieven van vrouwen in spectatoriale tijdschriften. Hier zijn het ongetwijfeld vaak mannelijke auteurs die een gefingeerd vrouwelijk personage opvoeren. Op die manier kunnen ze in hun antwoord als samensteller een bepaalde kwestie nog eens extra duidelijk uitleggen – dat wil
zeggen, aangepast aan het verondersteld beperkte en naïeve begripsvermogen
van vrouwen. Zoiets geldt bijvoorbeeld hoogstwaarschijnlijk voor de brief van
een vrouwengezelschap, zoals gepubliceerd in de vroege spectator De Mensch
Ontmaskert. De dames eisen dat het blad ook aandacht besteedt aan vrouwenzaken, waarop de samensteller antwoordt dat dit een redelijk verlangen is: ‘Zyt
nogmaals verzekerd, Mejuffers, dat uw verzoek zal voldaan worden; gy zult
van tyt tot tyd eene beurt hebben…’ Mogelijk moeten we dit niet al te dubbelzinnig opvatten. Wel doet de uitspraak denken aan wat Weyerman al in het
tweede nummer van zijn Amsterdamsche Hermes opmerkt: hij zal in zijn tijdschrift zo nu en dan wat ‘amourettes’ opdissen, ‘want de Sexe moet haare portie
hebben’. In elk geval vervolgt De Mensch Ontmaskert met de woorden:
en misschien begin ik wel eens met die Lafbekken den mond te snoeren, die
durven staande houden, dat de Vrouwen, zo ik aan mynen titel wil voldoen, niet
tot den Mensch Ontmaskerd behooren; ergo, dat de Vrouwen geene Menschen
zyn. Alle maanden zeg ik u een halfblad toe. Ik meen, dat gy daar genoegen meê
behoort te neemen.

Hierop volgt inderdaad een aantal keren een mededeling als: ‘Zo ik wel kan rekenen, Leezer, is het van daag weêr Vrouwtjes dag.’ Waarna dan wat bijdragen
volgen die een typisch mannelijke visie op de vrouw verraden.
Dit neemt niet weg dat deze vroege tijdschriftsamensteller zich al terdege
realiseert dat vrouwen in principe een belangrijk marktsegment kunnen vormen. Star vasthouden aan het standpunt ‘dat de Vrouwen geene Menschen zyn’
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is commercieel onverstandig. Het lijkt er dan ook op dat veel tijdschriften,
vooral spectatoriale, wel degelijk rekening houden met de mogelijkheid dat ze
ook door vrouwen worden gelezen. Meer in het algemeen geldt dat geleerdentijdschriften en spectators talloze beschouwingen van het ‘menskundige’ of
‘zedenkundige’ type bevatten, waarin psychologische overeenkomsten en verschillen tussen man en vrouw, hun respectievelijke rol in de samenleving of hun
rechten als burger centraal staan. Bovendien brengen tijdschriften, vooral in
de laatste decennia van de eeuw, heel wat brieven en andere bijdragen die werkelijk van vrouwen afkomstig zijn. Hier zien we een voordeel van de anonimiteit
die de meeste tijdschriften handhaven. Aan de naamloze bijdragen valt niet direct
de sekse of de maatschappelijke positie van de auteur af te lezen. In zoverre
vormen de tijdschriften een ‘neutraal’ platform, waar bestaande vooroordelen
minder kracht hebben.
Ook in die zin dragen achttiende-eeuwse tijdschriften bij aan het uitbreiden,
op zijn minst potentieel, van de publieke ruimte. Iets dergelijks geldt ook voor
een ander type organisatievorm waarin de letterkunde, in alle betekenissen
van de term, een vestigingsplaats vindt. Het gaat hier om de achttiende-eeuwse
genootschappen. Door de literatuurgeschiedenis werden ze lange tijd nogal
stiefmoederlijk behandeld. Men zag ze als een soort vergiftigde kweekvijvers
waarin belangrijke inzichten werden omgevormd tot platvloerse onbenulligheden en waar grote talenten op wetenschappelijk, cultureel en letterkundig
gebied niet tot wasdom kwamen maar jammerlijk verkommerden. De afgelopen
decennia heeft een ander beeld van de achttiende-eeuwse genootschappelijkheid terrein gewonnen. In het volgende hoofdstukgedeelte willen we hier iets
van laten zien.

3.2 ‘Letterklubs onzes tijds’. Het genootschap

De achttiende eeuw, en dan vooral de tweede helft daarvan, is in de Noordelijke Nederlanden niet alleen de periode waarin het tijdschrift tot ontwikkeling
komt. Het is ook een tijdperk waarin het genootschap bloeit. Al rond 1775 merkt
men op dat de eigen tijd door sommigen ‘niet onaertig de eeuw der genootschappen genoemd wordt’. De verhouding tussen individu en samenleving
vormt in de Verlichting een belangrijk punt van aandacht. De stelling van de
Verlichtingsdenkers luidt dat de mens een sociaal wezen is:
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Alle de menschen, zelfs die, welke men in de onbebouwdste en verschrikkelykste
landen ontdekt heeft, leven in maatschappy gelyk de bevers, de mieren, de byën
en verscheide andere soorten van dieren.
Nooit heeft men een land gezien, daar zy afgezondert leefden, daar het mannetje
zich niet dan by geval aan het wyfje hegtte, en het zelve een oogenblik daarna uit
afkeer verliet; daar de moeder haare kinders niet meer kende na dezelven opgebragt
te hebben; daar men zonder huisgezin en zonder eenige maatschappy leefde.

Zonder sociale verbanden en relaties met anderen zou het individu nergens
zijn. Tegenover de egoïst, die uitsluitend zijn eigenbelang najaagt, en tegenover
de misantroop, die zich isoleert van zijn omgeving, stelt de achttiende-eeuwer
de filantroop. De term ‘filantroop’ of ‘mensenvriend’ beperkt zich hier nog niet
tot degene die zijn beurs trekt voor een goed doel. Het gaat meer in het algemeen om iemand die zich engageert met zijn medemens, strevend naar verbetering van zichzelf én de samenleving. Rond 1750 wordt ook het woord ‘gezelligheid’ een trefwoord in Nederlandse beschouwingen en verhandelingen. Het
heeft dan nog niet de latere betekenis van knusheid of kneuterigheid. De term
verwijst naar het sociale leven, de zo noodzakelijke sociabiliteit, en naar de bijbehorende doelstelling: de deugd te beoefenen, te streven naar ‘beschaving’, in
de zin van zedelijke verbetering en kennisvermeerdering, en zich te bevrijden
van vooroordelen. Spectatoriale geschriften propageren de sociabiliteit als een
kerndeugd van de verlichte burger.
In de tweede helft van de achttiende eeuw wordt deze spectatoriale oproep
op grote schaal in praktijk gebracht. In de Republiek ontstaat een veelheid aan
gezelschappen, genootschappen, verenigingen en ‘maatschappijen’ die zich
bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, culturele activiteiten of maatschappelijke hervormingen. Naast het specifieke belangstellingsgebied waarop
ze zich richten, gaat het daarbij steeds ook om de samenwerking en de gezamenlijkheid als waarden op zichzelf. Voor de nieuwe genootschappen beperkt het

Wetenschappelijke genootschappen
Rond 1750 begint het nieuwe genootschap aan een snelle opmars. Allerlei incidentele of informele genootschappen worden nu in structurele, formele verenigingsvormen van het nieuwere type omgezet. Ook ontstaan er tal van nieuwe
genootschappen, waaronder een aantal wetenschappelijke of ‘geleerde’. Het
belangrijkste daarvan is de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
(Haarlem 1752), die in de opdracht bij haar eerste bundel Verhandelingen opmerkt:
Men heeft genoegsaam altyd en met reeden aangemerkt, dat de luister en
Welvaart of verachting en het verval van Gemeenebesten of Volken zeer nauw
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doel van de gezamenlijke activiteiten zich uiteindelijk niet tot de individuele
ontwikkeling, of tot een bijdrage aan cultuur en wetenschap binnen een internationale Republiek der Letteren. Met als uitgangspunt het idee dat Nederland
sinds het einde van de zeventiende eeuw in verval is geraakt, en dat alleen gezamenlijkheid en eenheid het vaderland kunnen redden, beschouwen de genootschappers hun activiteiten als bijdragen aan nationaal herstel. Zo bezien zijn
eigenlijk alle Verlichtingsgenootschappen, ook wanneer ze zich uitsluitend bezighouden met de beoefening van de natuurwetenschappen, de taal- en letterkunde of de muziek, in zekere zin gericht op het hervormen van individu en
samenleving.
Qua organisatievorm zoekt het Verlichtingsgenootschap gewoonlijk een
middenweg tussen twee oudere typen verenigingsverband. Enerzijds zijn dat
allerlei informeel georganiseerde gezelschappen en vriendenkringen met een
besloten karakter, anderzijds de van oudsher strak gereguleerde broederschappen, schutterijen, gilden, rederijkerskamers en andere corporatieve verenigingsvormen met een openbaar karakter. De laatste kwamen in de Middeleeuwen
op initiatief van wereldlijke of kerkelijke overheden tot stand en voerden hun
bezigheden op gezag en onder toezicht van die overheden uit. Daarentegen is
het nieuwe genootschap in de Noordelijke Nederlanden primair een vorm van
privaat-burgerlijk initiatief, al wordt vaak wel een of andere officiële goedkeuring aangevraagd. Tegelijkertijd is het nieuwe genootschap geen vrijblijvend
gezelschap of volstrekt informele vriendenkring; het kent over het algemeen
een schriftelijk reglement (de ‘wet’). Daarin legt het naam en doelstelling vast,
de tijd en plaats van de vergaderingen, de verschillende rangen van lidmaatschap,
en de eventuele boeteclausules voor wie niet op de vergaderingen verschijnt of
nalaat de hem toebedeelde werkzaamheden uit te voeren.

verknogt waren aan den bloei of het verwaarloozen, gelyk van trouw en deugd,
zo ook van nuttige konsten en Weetenschappen, in derzelver boezem.
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Deugd en kennis: de twee steunpilaren van het verlichte streven. Het Haarlemse
voorbeeld wordt onder meer gevolgd door het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen (Vlissingen 1765); het Bataafsch Genootschap der Proefonder vindelijke Wijsbegeerte (Rotterdam 1769); het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Utrecht 1773); en de twee Haarlemse
genootschappen die in 1778 voortvloeien uit een legaat van de rijke textielindustrieel Pieter Teyler van der Hulst. Teylers Eerste Genootschap houdt zich
bezig met de theologie, en Teylers Tweede Genootschap met de natuurwetenschappen, de geschiedenis, de letterkunde en de numismatiek.
Dit type organisaties volgt het voorbeeld van buitenlandse geleerde genootschappen als de Franse Académie des Sciences en de Britse Royal Society
met ongeveer een eeuw vertraging. Mogelijk valt dit te verklaren uit het feit
dat hier geen centrale overheid aanwezig is die zelf het initiatief neemt of een
dergelijke onderneming krachtig steunt met grootschalige financiering. De
zojuist genoemde wetenschappelijke genootschappen zijn een kwestie van
particulier initiatief. Wel vragen en krijgen ze een octrooi van de plaatselijke
of gewestelijke overheid, dan wel van de stadhouder. Ook worden de directeuren meestal gerekruteerd uit het stedelijk en gewestelijk bestuur. Dit betekent
echter geen grootschalige financiële ondersteuning. De activiteiten worden
gefinancierd uit de contributies van de leden en de directeuren, eerder als privépersoon dan als overheidsfunctionaris.
De ambities zijn er aanvankelijk niet minder om. Deze gewestelijke genootschappen willen hun leden landelijk of zelfs internationaal rekruteren, zelf
onderzoek verrichten, openbare prijsvragen uitschrijven over wetenschappelijke onderwerpen, de winnende verhandelingen belonen met een waardevolle
gouden of zilveren medaille, en de resultaten van de werkzaamheden publiceren
in prestigieuze series als Werken of Prijsverhandelingen. De zojuist genoemde
genootschappen richten zich voornamelijk op de natuurwetenschappen. Maar
als in 1766 te Leiden de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde wordt
opgericht, gaat deze voortaan fungeren als het nationale, wetenschappelijke
forum bij uitstek voor het bestuderen van taal- en letterkundige onderwerpen.

Publieksgenootschappen
Naast de wetenschappelijke genootschappen ontstaat in het Noorden ook een
heel scala aan publieksgenootschappen, dat wil zeggen, genootschappen die niet
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vrijwel uitsluitend bedoeld zijn voor wetenschappelijk geschoolde leden. Ze
bevinden zich, net als de geleerde genootschappen, voornamelijk in Holland,
Zeeland en Utrecht, maar we treffen ze ook elders wel aan. In de katholieke gebieden van de Republiek krijgt de genootschapsbeweging echter slechts spaarzaam voet aan de grond. Hetzelfde geldt ook voor de Zuidelijke Nederlanden.
Daar zet men veeleer de levendige rederijkerstraditie voort.
Genootschappen ter popularisering van de natuurwetenschappen, vrijmetselaarsloges, letterkundige genootschappen, genootschappen die zich bewegen
op een breed terrein van kunst en cultuur, genootschappen die zich richten op
maatschappelijke hervormingen – in het Noorden zijn dergelijke publieksgenootschappen er in alle soorten en maten. Sommige organiseren de werkzaamheden geheel binnen de eigen kring en treden niet naar buiten met prijsvragen
en publicaties. Een besloten karakter hebben bijvoorbeeld de leesgezelschappen, die rond 1750 opkomen en waarvan er rond 1800 al vele tientallen, zo niet
honderden, zijn. Andere genootschappen, zoals het Amsterdamse Concordia
et Libertate (1747) en het eveneens in Amsterdam gevestigde Felix Meritis (1777),
organiseren voordrachten binnen de eigen kring en introduceren daartoe een
onderscheid tussen ‘werkende leden’, die de lezingen houden, en buitengewone
leden, die het publiek vormen en zelf geen actieve bijdrage hoeven te leveren.
Ook dit soort genootschappen treedt gewoonlijk niet naar buiten met eigen
publicaties. Maar heel wat publieksgenootschappen richten zich toch op een
bredere openbaarheid. Daarbij imiteren ze soms de gang van zaken bij de wetenschappelijke genootschappen; ze schrijven prijsvragen uit en publiceren reeksen
met het werk van de leden of de winnende antwoorden op de prijsvragen.
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Felix Meritis aan de Keizersgracht
te Amsterdam. Tempel van kunst en
(natuur)wetenschappen.
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Anders dan bij de geleerde genootschappen zijn het bij de publieksgenootschappen echter niet de regenten en de professoren die de dienst uitmaken,
maar artsen, advocaten, dominees en andere vertegenwoordigers van de vrije
beroepen, kooplui, werkgevers in de ambachtensector en renteniers. Daarnaast
is er een gegeven dat meer in het algemeen geldt voor de Verlichtingsbeweging
in Nederland en dat we ook bij de tijdschriften tegenkomen. Relatief veel leden
der genootschappen zijn afkomstig uit de kringen van de zogeheten dissenters:
religieuze groeperingen die niet tot de gereformeerde kerk behoren. Niet-protestanten, zoals katholieken en joden, nemen nog weinig deel; belangstellenden onder hen stuiten vaak op allerlei vormen van uitsluiting. Maar protestantse
dissenters als doopsgezinden, lutheranen, en remonstranten bevinden zich opvallend vaak onder de initiatiefnemers en steunpilaren van de genootschapsbeweging. Alles bij elkaar lijkt het erop dat de genootschappen voor groeperingen die in meerdere of mindere mate buiten de gevestigde orde vallen, en
die geen aandeel aan het openbaar bestuur hebben, mede een middel zijn om
een eigen, verlichte kring te creëren. De genootschappen vormen samen een
soort nieuwe maatschappij op microformaat, waarbinnen de gewenste maatschappelijke gelijkheid in sommige opzichten al gerealiseerd is. Geen wonder
dat het streven naar verbetering van zichzelf en de wereld, dat aanvankelijk
nog vooral op mentaliteitsverandering gericht is, in de politieke crisisperioden
van de jaren 1780 en rond 1795 gemakkelijk kan overgaan in werkelijk politieke
activiteiten. In die periode ontstaan enkele specifiek-politieke genootschappen: de burger- of vaderlandse sociëteit en het exercitiegenootschap. Maar ook
doet zich in die jaren het verschijnsel voor dat tal van bestaande genootschappen gaandeweg kleur bekennen en hun activiteiten ombuigen in de richting
van rechtstreekse politieke actie.

Beschouwende letterkundige genootschappen
Binnen de genootschapswereld komt de letterkunde op allerlei manieren aan de
orde. Allereerst zijn er verschillende typen genootschap die zich voornamelijk
of uitsluitend richten op letterkundige onderwerpen. Zinvol is daarbij een onderscheid tussen beschouwende en creatieve genootschappen. De beschouwende houden zich vooral bezig met de studie van de letteren, de creatieve richten
zich meer op het scheppen van letterkundig werk. Vrijwel al deze organisaties zijn
publieksgenootschappen, maar tot de beschouwende genootschappen behoort
ook de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, en die valt toch het beste
te zien als een wetenschappelijk genootschap.
De plannen voor deze Maatschappij ontstaan rond 1760 in contacten tussen

De voetstappen van Lodewijk xiv
Hier openbaart zich een fundamenteel probleem dat voor heel wat Nederlandse genootschappen geldt. Anders dan de grote nationale genootschappen in
absolutistisch bestuurde landen is de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde geen door de overheid gefinancierd verlengstuk van de vorstelijke macht
– en ze wil dat eigenlijk ook helemaal niet zijn. Rijklof Michaël van Goens ver-
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een Leids en een Utrechts gezelschapje van studenten die ontevreden zijn over
het feit dat de Nederlandse letteren nauwelijks een rol spelen in het universitaire onderwijs. Met hulp van enkele docenten richten zij zich op de bestudering van de eigen taal- en letterkunde en de vaderlandse geschiedenis. Ze hopen
daardoor zelf betere gedichten te kunnen schrijven, maar tegelijk leven ze in de
verwachting dat dit de juiste weg is om meer in het algemeen de voorwaarden
voor een betere literatuur te scheppen. Enkele andere genootschapjes sluiten zich
hierbij aan en in 1758 volgt een eigen tijdschrift: de Maendelyksche By-dragen ter
Opbouw van Neerland’s Tael- en Dichtkunde, vanaf 1763 voortgezet als Nieuwe
Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche letterkunde. In 1766 volgt de oprichting van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, waarna het tijdschrift verdwijnt
om plaats te maken voor diverse publicatiereeksen van de Maatschappij.
De terreinen van werkzaamheid binnen de Maatschappij zijn taalkunde,
welsprekendheid, dichtkunst en ‘oudheidkunde’ – met dit laatste heeft men
vooral de vaderlandse geschiedenis op het oog. Hoewel volgens de regels het
inleveren van gedichten en proeven van welsprekendheid tot de mogelijkheden behoort, liggen de werkzaamheden van de Maatschappij toch voornamelijk
op het vlak van beschouwingen over de onderwerpen in kwestie. Het accent
valt daarbij op de taalkunde. De actieve leden van de Maatschappij beschouwen
gedichten in feite als interessante objecten voor filologische analyse en als getuigen van de taalontwikkeling door de eeuwen heen: wat zijn de ‘zuivere’ en
wat de ‘verbasterde’ taalvormen? Sommige van de oprichters zien de Maatschappij als niet veel meer dan een nationale voortzetting van de genootschapjes die
het initiatief namen. Anderen staat het model van de Académie Française voor
ogen. De Maatschappij moet volgens hen uitgroeien tot een officiële, nationale
organisatie die waakt over het peil van de letterkunde, die normen stelt voor
juist taalgebruik, die de spelling- en grammaticaregels vaststelt en een nationaal woordenboek laat vervaardigen. Zoals we al zagen in het eerste hoofdstuk
maakt men met dat woordenboek inderdaad een begin. Verschillende leden
verzamelen er ‘bouwstoffen’ voor, maar al snel treedt er vertraging op en verzanden de werkzaamheden, mede doordat een centrale coördinatie ontbreekt.
Ook op andere punten kan de Maatschappij de hooggestemde verwachtingen
niet altijd waarmaken.
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woordt in 1765 de ambivalentie op dit punt al treffend waar hij in de Nieuwe
Bydragen de contouren van de nog op te richten Maatschappij schetst. Enerzijds
roept hij uit: ‘Gelukkig hy die by ons in de voetstappen van Lodewijk den xiv.
zal treden; gelukkig zy die onze Richelieus zullen zijn!’ Maar anderzijds merkt
hij op ‘dat het gemeenebest der Letteren, als een gemeenbest en vrye staet zynde, […] geen Dictator of onbepaeld opperhoofd verdraegt’. Daarom spreekt hij
de wens uit ‘ten minsten eenigen myner Landgenooten de handen in een te
zien slaen ter bevordering van zoo loflijk een einde’. Ook zonder de steun van
een absolutistisch regime zijn er mogelijkheden, mits er maar ‘eendracht en
lust’ is. Deze ambivalentie blijft vele van de meer ambitieus opgezette genootschappen teisteren. Aan de ene kant kijkt men verongelijkt en neerslachtig naar
buitenlandse zusterorganisaties die grootschalige overheidssteun ontvangen.
Aan de andere kant slaat men zich trots op de borst in de wetenschap dat het
genootschap een volledig privaat initiatief is van vrije burgers in een vrije republiek. Die kunnen zichzelf organiseren en maken zich niet afhankelijk van
een meer of minder verlicht despoot. De Maatschappij vraagt wel degelijk een
octrooi aan bij de Staten van Holland en vindt de prins-stadhouder bereid als
beschermheer op te treden. Maar het bestuur verzekert de leden daarbij herhaaldelijk dat het beslist niet de bedoeling is dat de overheid ‘gebiedende
voorschriften in Taal- Letter- of Dichtkunde’ gaat afdwingen: ‘Dit zy verre van
my! De beschaavende lettteröefeningen beminnen boven al eene ongeschondene Vryheid. Ook kunnen deezen nooit een met magt gebiedenden Gezaghebber of Wetgeever dulden.’ Wetenschappelijke consensus, niet vorstelijke
dwang moet de doorslag geven.
De consequenties van dit standpunt liggen voor de hand. Bij gebrek aan
substantiële subsidiemogelijkheden voor werkzaamheden moet de Maatschappij al snel stilzwijgend akkoord gaan met de situatie dat er, naast de verdeling
in directeuren en werkende leden, nog een derde groep deelnemers ontstaat:
degenen ‘wier Uitmuntendheid bestaat, niet in de beöefening van Letterkunde, maar in het zien oefenen, en in het toejuichen, van dezelve’. Meer dan twee
derde van de leden behoort tot degenen van wie geen publicaties in genootschapsverband bekend zijn. Ook verschijnen de Werken minder vaak dan men
zou willen en laten bruikbare antwoorden op prijsvragen vaak lang op zich
wachten. Na 1788 verschijnen er zelfs geen nieuwe delen van de Werken meer.
De reeks wordt pas in 1806 voortgezet als Verhandelingen van de Maatschappij.
De Maatschappij in actie
Dit alles neemt niet weg dat de Maatschappij wel degelijk het een en ander tot
stand weet te brengen. Tot de 141 leden die het genootschap tussen de oprichting en het jaar 1800 telt, behoren zo’n beetje alle grote namen op het gebied van

Andere beschouwende letterkundige genootschappen
Naast de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde bestaan nog heel wat
andere beschouwende genootschappen die zich voornamelijk met letterkundige onderwerpen bezighouden. Zo organiseert het Amsterdamse genootschap
Diligentiae Omnia, dat tussen 1765 en 1784 actief is, eens in de twee weken
voorlezingen. Een van de leden leest een eigen verhandeling of gedicht voor,
waarop discussie volgt en men suggesties ter verbetering kan geven. Het genootschap heeft alles bijeen nog geen twintig leden, maar het is van belang om de
grote aandacht voor literatuurtheoretische onderwerpen. Er is slechts één bundel
Letteröefeningen bekend, maar Diligentiae Omnia weet zich in elk geval onsterfelijk te maken door een opmerkelijke actie. Het brengt gelden bijeen voor een
– bescheiden – monumentje voor Vondel: een gedenkplaat wordt begin 1772
bevestigd aan een pilaar in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Het lijkt een simpele
daad van vaderlandsliefde en culturele belangstelling, moeiteloos passend in het
verlichte klimaat van de achttiende eeuw. Voor zover nodig herinneren sommige reacties er echter nog eens aan dat er, achter alle vaak hartverwarmende
uitingen van eenheid en vaderlandsliefde in brede kring, wel degelijk scherpe
tegenstellingen binnen de samenleving bestaan. Zo nemen orthodoxe protestanten er aanstoot aan dat de katholieke Vondel nu uitgerekend in een belangrijk protestants kerkgebouw wordt geëerd: ‘Dat men eene eerzuil stigt, en dat
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de letteren in Nederland. De Maatschappij biedt hun een platform voor het
leggen en onderhouden van onderlinge contacten, het gezamenlijk verrichten
van onderzoek en het discussiëren over letterkundige onderwerpen. De publicatiereeksen van de Maatschappij vormen een welkome mogelijkheid het eigen
werk gepubliceerd te krijgen. Bovendien ontlenen leden aan hun lidmaatschap
en hun publicaties in Maatschappijverband een zekere status, vooral wanneer
het gaat om bekroonde antwoorden op een prijsvraag. Hun deskundigheid
heeft als het ware een nationale erkenning gekregen, reden om op de titelpagina
van eigen werk het lidmaatschap van de Maatschappij te vermelden. Meer in
het algemeen geldt die erkenning ook het terrein van de Maatschappij zelf. De
studie van de vaderlandse taal, letterkunde en geschiedenis wordt, mede dankzij het optreden van de Maatschappij, in de achttiende eeuw steeds meer erkend
als een legitieme vorm van wetenschappelijk onderzoek.
Aan de literatuurbeschouwing daarentegen levert de sterk filologische en
normatieve benadering van de Maatschappij aanvankelijk weinig interessante
bijdragen. Rond 1780 begint echter ook in kringen van de Maatschappij de
nieuwere, meer empirische dan normatieve esthetica door te dringen. Zoals we
in hoofdstuk 4 over de esthetica zullen zien, verschijnen nu in de Werken enkele
principiële bijdragen aan de literatuurtheoretische discussie.
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hier in Gods Kerk, / Tot eer van zulk een beest, is zulk geen duivels werk?’ Ook
latente politieke tegenstellingen spelen hier een rol. Prinsgezinden beseffen
immers maar al te goed dat Vondel de man was die de lof van Oldenbarnevelt
zong. En dan is er nog iets: is het niet wat overdreven om een dichter te eren
alsof hij een staatsman of zeeheld was? Met het gedenkteken voor Vondel, een
van de vroegste dichtermonumenten in Nederland, bevestigen de leden van
Diligentiae Omnia nog eens een idee dat in kringen van letterkundige genootschappen heerst, maar dat lang niet voor iedereen vanzelf spreekt. Het gaat hier
om de gedachte dat de vaderlandse dichtkunst geen versiering van het dagelijks leven is, maar een uiterst belangrijke kunstvorm, die een cruciale rol kan
spelen in het beschaven en verenigen van de natie. Talloze gedichten en beschouwingen ter verdediging van de poëzie demonstreren dat deze opvatting beslist
niet onomstreden is.
Naast Diligentiae Omnia zijn er nog verschillende andere genootschappen
waarin het beschouwende, theoretische aspect vooropstaat en waarin het beoefenen van de dichtkunst zelf van ondergeschikt belang is. Zo was Dulces Ante
Omnia Musae (1759) een van de studentengenootschappen die het initiatief
tot de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde namen. Als enige daarvan
blijft Dulces echter na de start van de Maatschappij bestaan; het genootschap
gaat pas in 1790 ter ziele. Aanvankelijk staat nog de (vooral taalkundige) beschouwing centraal, maar in de loop der jaren beginnen de leden zich toe te
leggen op het zelf vervaardigen van gedichten. Met de toetreding van leden als
Hieronymus van Alphen en Jacobus Bellamy, respectievelijk in 1766 en 1782,
beleeft het een bloeitijd. Daarmee laat het zien dat er, naast de theoretischbeschouwende genootschappen, ook ruimte is voor genootschappen waarin
men de eigen creatieve vaardigheden kan oefenen.

Creatieve letterkundige genootschappen
Zulke genootschappen, die voornamelijk of geheel in het teken staan van de
eigen poëtische creativiteit, waren er al sinds lang in de vorm van de rederijkerskamers. In de Zuidelijke Nederlanden blijven deze ‘gilden van rhetorica’
de hele achttiende eeuw actief. Tientallen, zo niet honderden kamers zijn er,
verspreid in de dorpen en in de kleine en middelgrote steden. Ze overleven
zelfs de Franse Revolutie. In de Noordelijke Nederlanden daarentegen zijn de
rederijkerskamers in de steden eind zeventiende eeuw al in verval geraakt en
hoogstens iets voor plattelanders geworden. Voor zover ze niet zijn opgeheven
of tot toneelgenootschappen omgevormd, laten ze gewoonlijk weinig of niets
meer van zich horen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Goudse kamer ‘Gouds-
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bloemen’, die dateert uit 1437. Wanneer deze in 1785 op initiatief van de twee
laatst overgebleven leden wordt ‘hersteld’ of ‘hernieuwd’, gaat het in feite niet
om een voortzetting, maar om een heroprichting in de vorm van een eigentijds dichtgenootschap ter bevordering van ‘kunde, deugd, liefde voor Godsdienst, Vrijheid, Vaderland en zijnen even-mensch, en het daer uit voortvloeiend geluk onder zijn natuurgenooten’. In overeenstemming met de heersende
geest van het moment krijgt het een sterk politieke inslag. In een gedicht waarmee het zich in 1785 aan de buitenwereld presenteert, ritselt het dan ook van
begrippen als ‘Vrijheidglansen’, ‘Burgerliefde’, ‘Wapenöeffeningen’ en ‘Burgerkrijgsgeweer’.
Een heel wat minder politieke, maar eveneens meer ‘moderne’ organisatievorm voor poëtische creativiteit was eigenlijk al het laatzeventiende-eeuwse
genootschap Nil Volentibus Arduum. Dit stopte echter rond 1720 definitief met
de werkzaamheden. In de eerste helft van de achttiende eeuw bestaan er wel
diverse kleinere genootschapjes die zich, net als Nil, voornamelijk richten op het
vervaardigen van poëzie, en dan gewoonlijk vooral toneelpoëzie. De meeste zijn
echter veel minder formeel georganiseerd en bestaan veel minder lang.
Een genootschap met een wel zeer beperkt doel en een korte levensduur is
Laus Deo, Salus Populo. Het is een van de genootschappen die voortkomen uit
de eerder besproken kring rond de Amsterdamse boekhandelaar Pieter Meijer,
wiens winkel fungeert als een soort letterkundig-cultureel ontmoetingscentrum. Laus Deo bestaat uit acht personen die werken aan een nieuwe psalmberijming, verschenen in 1760. Onder hen bevinden zich de dichter Nicolaas
Simon van Winter en diens latere echtgenote, Lucretia Wilhelmina van Merken. Voor zover bekend is zij de eerste vrouw die een zo actieve bijdrage levert
aan een letterkundig genootschap. Meer in het algemeen is een van de bijzonderheden van de ‘dichtlievende’ genootschappen nu juist dat ook vrouwen
hierin een actieve rol kunnen spelen. We komen hierop terug.
Met de oprichting van het Haagse genootschap Kunstliefde Spaart Geen
Vlijt in 1772 begint een nieuw tijdperk. Het genootschap houdt zich niet bezig
met toneelpoëzie maar richt zich op andere poëziegenres. En waar eerdere genootschappen veelal uitgaan van de gedachte dat alle leden een daadwerkelijke
bijdrage aan de activiteiten leveren, ook al komt daar in de prakijk soms niet
veel van terecht, maakt Kunstliefde van meet af aan onderscheid tussen verschillende soorten werkende leden en passieve leden. Allereerst is er het bestuur,
hier wat verwarrend ‘gewone leden’ genoemd. Ieder moet om de beurt een maand
voorzitter zijn en in die maand tevens een gedicht bijdragen. Vervolgens zijn
er de werkende leden, die hier ‘buitengewone leden’ heten. Zij moeten jaarlijks
vier gedichten leveren; in een later stadium zal worden bepaald dat het ook één
lang gedicht mag zijn. Daarnaast introduceert het genootschap nu ook twee
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Titelvignet van de Tael- en dichtlievende oefeningen van het genootschap Kunst Wordt Door
Arbeid Verkreegen, 1775.

categorieën leden van wie geen poëtische bijdrage wordt verwacht: ‘beschermheren’ die fungeren als mecenas en ‘honoraire leden’ die fungeren als donateurs. Al snel vormen de honoraire leden twee derde van het ledenbestand. Zij
geven het genootschap een stevige financiële basis en bekostigen met hun
contributie de poëtische werkzaamheden van de actieve leden, de uitgave van
de genootschapspublicaties en de medailles voor bekroonde prijsvraagantwoorden. Daarnaast werft het genootschap nog ‘buitengewone leden van verdienste’.
Het gaat hier om gerenommeerde dichters die op uitnodiging lid worden. Ze
zijn niet verplicht contributie te betalen en hoeven slechts één gedicht per jaar
in te leveren. De bedoeling is uiteraard dat hun naam het genootschap luister
bijzet: ‘… men merkt hen aan als schitterende flonkersterren, die den trans des
gewijden Zangtempels versieren’. Ook kent Kunstliefde de rang van ‘aankweekelingen’: talentvolle jongelui die onder begeleiding van meer ervaren leden
worden geschoold in de dichtkunst.
Deze nieuwe formule blijkt succesvol. Na een jaar heeft het genootschap al
acht gewone leden, dertien buitengewone, vijf beschermheren, vierenzeventig
honoraire leden, tien buitengewone leden van verdienste en drie aankwekelingen. Dit aantal stijgt vervolgens tot ongeveer 150 leden, wat jarenlang de gemiddelde omvang zal blijven. In 1774 verschijnt het eerste deel van de Proeven
van poëtische mengelstoffen […] en prijsvaarzen. Intussen is het Leidse genoot-

Dichtgenootschappen: een Egyptische plaag?
Zo ontstaan in de jaren 1770 vrij plotseling drie grote, hecht georganiseerde
dichtgenootschappen, die elk na enige tijd gemiddeld zo’n honderd à
honderdvijftig leden tellen. Ze bevinden zich in enkele grote steden, maar werven leden uit het hele land. Amsterdam kent diverse dichtgezelschappen, maar
sluit pas vrij laat aan bij het model van de grote drie uit Den Haag, Leiden en
Rotterdam. In 1783 gaat het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend
Genootschap van start onder de leuze ‘Wij streven naar de volmaaktheid’. Het
voorbericht bij de eerste bundel Werken vertoont enige gêne over de
Amsterdamse traagheid:
Amsteldam, de milde voedster van zoo veele Wetenschappen en Kunsten, had,
tot den Jaare 1783, geen Genootschap, dat even als de Leijdsche, Haagsche en
Rotterdamsche Dichtchooren [dichterscharen], zich toeleidde, om, door het
uitloven van Prijzen, en het bekroonen van aan de stof en kunst voldoende dichtstukken, het Nederlands dichtvuur aan te stooken.
Verwondering over dit gebrek, en de lust, om hetzelve, hoe eerder hoe beter,
te vergoeden, bragt de oprichting van een Genootschap tot stand, wier Lettervruchten men bij deezen ontvangt.

Het feit dat de bundel pas meer dan vijf jaar na de oprichting verschijnt, is
overigens tekenend. Het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap
blijft een stuk kleiner dan de grote drie.
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schap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen, al ontstaan in 1766, begonnen het
accent te verleggen naar andere poëtische genres dan de toneelpoëzie waarop
het zich oorspronkelijk richtte. Zo starten leden in 1771 met een psalmberijming. In 1772 kiest het genootschap bovendien een organisatievorm die sterk
lijkt op die van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. Met deze nieuwe formule bereikt het in korte tijd eenzelfde omvang als de Haagse zusterorganisatie. Tussen
1772 en 1775 stijgt het aantal leden van ruim dertig naar honderd en in 1775 verschijnt het eerste deel van de Tael- en dichtlievende oefeningen. Nog iets groter
wordt het Rotterdamse Studium Scientiarium Genitrix, dat in 1773 ontstaat
als formalisering van een bestaand informeel dichtgezelschap. In 1778 volgt
Studium het voorbeeld van het Haagse en het Leidse genootschap. Een paar
jaar eerder is al het eerste deel van de Dichtöeffeningen gepubliceerd. Nu kiest
men ook hier een organisatievorm die een brede groep leden zonder uitgesproken kwaliteiten of ambities op dichtkundig gebied opneemt, teneinde het
werk van een actieve kerngroep te kunnen financieren. Het ledenbestand neemt
nu binnnen twee jaar toe van zo’n vijftig naar meer dan honderd leden.
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Daarnaast zijn er in de genoemde steden en elders nog enkele tientallen dichtgenootschappen, veelal kleiner of minder hecht georganiseerd. Er is berekend
dat de beschouwende en de creatieve genootschappen samen een letterkundiggenootschappelijke beweging vormen die op het hoogtepunt, de jaren 1780,
zo’n zeshonderd leden telt. Over de hele periode 1750-1800 gaat het om zo’n
vijftienhonderd à tweeduizend leden. Daarvan valt hooguit een kwart te beschouwen als actief, in de zin dat er publicaties van de leden in kwestie bekend
zijn. De harde kern wordt, over de hele periode genomen, gevormd door tegen
de honderd actieve leden die lid zijn van meerdere genootschappen. Deze getallen betreffen de specifiek op de letterkunde gerichte organisaties. Niet meegerekend zijn hierbij de activiteiten van genootschappen als het Amsterdamse
Felix Meritis en het eveneens Amsterdamse Concordia et Libertate, die lezingen
van en voor leden over ‘letterkunde’ – zelf al zeer ruim opgevat – organiseren
als onderdeel van een breder pakket aan belangstellingsgebieden. Evenmin meegerekend zijn de activiteiten van vergelijkbare genootschappen buiten de landsgrenzen, zoals het in 1778 opgerichte Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen en de Surinaamsche Lettervrienden die midden jaren 1780
in Paramaribo actief zijn.
Al in 1786 merkt een criticus van de dichtgenootschappen op ‘dat verscheiden
Egiptische plaagen in haare gevolgen niet zo nadeelig waren, als het deze plaage
onzes land is’. Dit suggereert dat de dichtgenootschappers zich als een sprinkhanenzwerm over het land verspreiden. In werkelijkheid loopt het met de aantallen waarschijnlijk wel los, maar dit neemt niet weg dat de dichtgenootschappen
gezamenlijk duizenden nieuwe gedichten aan de bestaande voorraad toevoegen. Dat niet alles van even hoge kwaliteit kan zijn, ligt voor de hand. Toch kan
worden vastgesteld dat de genootschappen een flinke stimulans voor de literatuurbeoefening hebben betekend. Ook het later ontstane beeld van ‘vit- en
schaafgenootschappen’ die elke vorm van originaliteit of poëtische vrijheid de
kop willen indrukken, lijkt sterk overdreven. Een blik op de inhoud van hun
publicaties kan deze stelling verduidelijken.
Gedichten bij genootschappelijke gelegenheden
Dat dichtgenootschappen bij tijdgenoten en latere critici zo’n slechte naam hebben gekregen, komt onder meer doordat vele van hun bundels een continue
stroom van gelegenheidsgedichten presenteren. Het poëtisch gehalte daarvan
is inderdaad soms dubieus. Die overvloed aan gelegenheidsdichtkunst is eigenlijk wat merkwaardig. Immers, heel wat dichtgenootschappen zien gelegenheidsgedichten als een minderwaardig, zuiver particulier genre, waarvoor geen
plaats zou moeten zijn in het hooggestemde streven naar mens- en maatschappijverbetering via gezamenlijke kunstboefening. Zo bepalen de wetten van het

Leidse genootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen nadrukkelijk: ‘Niemand der Leden zal, als werk, mogen inleveren eenig persooneel dichtstuk, als,
Huwlijks- Verjaer- of Lijkdichten, enz., tenzij dezelve uit last van het Genootschap gemaekt waren.’ In deze bepaling zit de uitzonderingsclausule ingebakken dat er gelegenheidsverzen ‘uit last’ van het genootschap mogelijk zijn. In
de praktijk blijkt dit te worden opgevat als vrijbrief om wel degelijk gelegenheidsgedichten te vervaardigen, maar dan bij prijsuitreikingen, jubilea, enzovoort, van het genootschap zelf. Het gelegenheidsgedicht is dan geen particuliere aangelegenheid meer, maar een bevestiging van de saamhorigheid binnen
het collectief. Neem bijvoorbeeld het welkomstwoord van Kunst Wordt Door
Arbeid Verkreegen bij een vergadering waar prijzen worden uitgereikt voor
gedichten over ‘De waere liefde tot het vaderland’:

De lekkernijen voor uw geest
Verschaffen hier een Goden feest:
Daar waare Dichtkunst zelv’ zal zingen,
Hoe zij de harten steekt in brand
Tot Liefde voor het Vaderland,
En op een englen wijz’ naar de eerlauwrier wil dingen.

De eerste bundel van het Haagse Kunstliefde Spaart Geen Vlijt ontlokt al meteen knorrige reacties aan een recensent, die klaagt over alle gedichten ‘die de
zaken van het Genootschap betreffen, en waar aan iemand, die buiten het zelve
is, niets heeft’. Een bundel van een willekeurig genootschap kan bijvoorbeeld
welkomstgedichten bij verschillende vergaderingen bevatten, een gedicht bij
het verschijnen van de huidige of een eerdere genootschapsbundel, een poëtische toelichting bij een nieuwe prijsvraag, gedichten van de juryvoorzitter
vóór de uitreiking van de medailles voor prijsverzen, en natuurlijk ook dankgedichten van de gelukkigen ná het ontvangen van de medaille voor hun prijsvers. Kritiek op de stortvloed aan dergelijke gedichten maakt meestal weinig
indruk. Het genootschap, zo redeneren de leden, is nu juist geen zuiver particuliere aangelegenheid. Bij het gelegenheidsgedicht op gebeurtenissen binnen
het genootschap gaat het niet om particuliere onbenulligheden, maar om een
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Zijt welkom! driemaal wellekom!
ô Broeders! in ons heiligdom,
Waar kunst door arbeid wordt verkreegen.
Uw dierbre tegenwoordigheid,
Met ernst verzogt, met hoop verbeid,
Erkennen we, als een blijk van afgebeeden zegen.
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ode in het kader van een hogere, haast religieuze eredienst aan de gezamenlijke
kunstbeoefening, de muzen en het vaderland. Zo bezien is ook de eerzucht – het
verlangen naar eeuwige roem, naar publicatie van de eigen gedichten of naar
een eerste plaats bij prijsvragen – geen kwestie van egoïsme, maar een uiterst
nobele, ‘gezellige’ drijfveer.
De genootschappen zijn ‘tempels’ van kunstbeoefening en de leden vormen
een ‘choor’, een koor van dichters die streven naar ‘englenzang’. Ieder voor zich
doet daarbij zijn uiterste best, maar het gaat uiteindelijk niet om de eigen glorie, maar om de gezamenlijke inspanning tot beschaving van het individu en
tot roem van de natie. Een gedicht bij het tweede eeuwfeest van de inname van
Den Briel begint met:
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Geen wufte drift naar ydle glorie
Verblind my door een schittrend vuur;
Maar Vryheid, de eer van ’s lands historie,
Staat op myn dichthulk [dicht-scheepje] aan het stuur.

Ook de niet-actieve leden leveren een uiterst belangrijke bijdrage, via hun
contributie of donaties. Een welkomstzang bij het eerste lustrum van Studium
Scientiarium Genitrix spreekt de donateurs bijvoorbeeld toe als ‘Begunstigers, wier aenzien en vermogen / Ons heiligdom, op ’t luisterrijkst, verhoogen,
/ En gunstig, door het offer uwer hand, / De kunst aen u verpandt.’ Het zijn
oude, afgesleten termen, maar binnen het streven naar Verlichting en beschaving krijgen ze een nieuwe lading. Dat daarbij vaak een opvallende gelijkenis
blijft bestaan tussen de gedichten op genootschappelijke vieringen en die op
de viering van particuliere verjaardagen en huwelijken, is iets wat vele genootschapsleden liever niet willen zien. Zoals ze ook niet snel zullen erkennen dat
het streven naar roem in de praktijk niet altijd even onbaatzuchtig is. Het is
overigens de vraag of dat erg is: juist de genootschappen propageren de gedachte dat voor de sterfelijke mens niet het bereiken maar het streven naar
volmaaktheid het belangrijkste is.
Godsdienst, zedenkunde, vaderland
In de genootschapsbundels vertonen de gedichten op genootschappelijke gelegenheden soms een sterke neiging al het andere te overwoekeren. Dit is
vooral het geval wanneer de genootschappen in de jaren 1790 op hun retour
zijn en het steeds meer moeite kost om geschikte bijdragen te werven. Toch is
ieder het er wel over eens dat dit soort gedichten nooit de hoofdmoot behoort
te vormen. Ze horen thuis in de afdeling ‘Mengelwerk’: de gevarieerde, vaak
lyrische gedichten waarmee een bundel gewoonlijk besluit. Daaraan vooraf gaat

Wie godgeleerdheid, deugd en grijze wijsheid eert,
Zijn geest versieren wil met de eêlste kundigheden,
Belang stelt in het schoon der zuivre christenzeden,
De blanke opregtheid mint, en godvrucht hulde zweert;
Wie, door een reine drift van leerzucht overheerd,
Zijn uitgespaerden tijd steeds nuttig wil besteden
Belust de steile paên des zangbergs optetreden
Waer hem ’t gewijde koor de kiesche toonen leert;
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meestal een afdeling religieuze poëzie, gevolgd door of gecombineerd met een
meer seculiere variant daarvan, de zogeheten ‘zededichten’. Daarnaast vinden
we in de bundels vaak nog de gedichten van degenen die een prijsvraag over
een bepaald onderwerp hebben gewonnen. Sommige genootschappen reserveren daar een aparte reeks ‘Prijsvaerzen’ voor. Het onderwerp van zo’n prijsvraag behoort vrijwel altijd tot de eerste categorie, die van de ernstige ‘Bijbel- en
zededichten’ met een didactische strekking. Waar het mengelwerk meestal een
lyrische inslag heeft, gaat het bij de godsdienstige en zedenkundige poëzie gewoonlijk om leerdichten, al vertonen ook die vaak uitgesproken lyrische trekjes. Van traditioneel populaire genres als het hofdicht, het stroomdicht en het
heldendicht zijn meestal nog slechts rudimentaire varianten terug te vinden.
Het nieuwere genre van de roman is in de bundels zelfs geheel afwezig. Op
zichzelf volkomen begrijpelijk, gezien de doelstelling van ‘dichtlievende kunstgenootschappen’. Maar dit betekent wel dat de beoefening van de romankunst
geheel buiten de creatieve genootschapsbeweging valt en dus uit die hoek weinig stimulans kan verwachten.
Een indruk van de gebruikelijke eerste afdeling geeft de inhoudsopgave van
de derde bundel van Studium Scientiarium Genitrix, die in 1780 verschijnt. In de
afdeling ‘Zedendichten’, waaronder hier ook de religieuze poëzie valt, vinden
we onderwerpen als ‘De voortreflijkheid der deugd, boven de ondeugd’, ‘Den
voordeeligen invloed van den christelijken godsdienst, op het heil van den
burgerstaet’, ‘De dood van Abel’, ‘De ijdelheid der vreeze voor den dood’ en ‘De
stervende Simson’. In de afdeling ‘Mengeldichten’ vinden we dan vervolgens een
flink aantal gedichten op genootschappelijke gelegenheden. Verder onderwerpen als ‘Vaerwel van Willem van Oranje, aen den Graef van Egmond’, ‘Op de
letteröeffening’, ‘De nuttigheid der regelen in de dichtkunste’, ‘Aan de ondankbaren in Nederland’, ‘De koopmanschap’, ‘De vrouwen’, en ‘Lijkzang van een
vader, bij het graf van zijn eenig zoontje’. Dat ook die afdeling ‘Mengeldichten’
beslist niet ontbloot is van verzen met religieuze en morele strekking, blijkt
bijvoorbeeld uit het gedicht ‘Op de letteröefening’, dat kan gelden als samenvatting van alles waar de dichtlievende genootschappen voor staan:

Wie ’t nut der Maetschappije en ’t zijne wil bewerken,
En door vooröordeel, schijn noch vrees zich laet beperken,
maer de Opperwijsheid smeekt dat hare hand hem leid’,
Erkent, terwijl ’t hem schraegt op steile glorietrappen,
Dat oeffning voedsel schenkt aan de edle wetenschappen
Die ons bereiden voor de blijde onsterflijkheid.
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Uit de aanwezigheid van dit gedicht en dat over ‘de nuttigheid der regelen in
de dichtkunste’ blijkt wel dat in dichtgenootschappen toch niet uitsluitend
sprake is van het creëren van poëzie. Ook enige reflectie op de literatuur en op
de eigen positie daarbinnen hoort erbij. Kunstliefde Spaart Geen Vlijt schrijft
zelfs al in 1773 een prijsvraag uit voor een gedicht over ‘De waare verëischten
in een dichter’. Verzen over letterkundige onderwerpen zijn in heel wat genootschapsbundels te vinden en de grens tussen beschouwende en creatieve
genootschappen valt daarom lang niet altijd scherp te trekken. Het verschil
wordt nog kleiner wanneer rond 1780 niet alleen beschouwende genootschappen als de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, maar ook diverse
dichtgenootschappen prijsvragen gaan uitschrijven voor prozaverhandelingen op het gebied van de literatuurtheorie. Terwijl de literatuurbeschouwing
binnen de genootschappen lange tijd vooral taalkundig van aard was, geven ze
nu een belangrijke impuls aan de verbreiding van de nieuwere, esthetischtheoretische literatuurbeschouwing. Met name Kunst Wordt Door Arbeid
Verkreegen en het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap zijn
actief op dit gebied.
Het eerstgenoemde genootschap sluit in 1780 aan bij de ‘daegelijksch in ons
Vaderland toeneemende zugt der Beöefenaars en Beminnaers van alle fraeije
Kunsten en Wetenschappen, om dezelven, en wel inzonderheid de Godlijke
Dichtkunst, niet alleen door eene daedlijke beöefening, maer tevens door eene
theoretische betragting van derzelver aert, regelen en vereischten, tot eene
meerdere volkomenheid te brengen’. Daarom schrijft het regelmatig prijsvragen
over theoretische onderwerpen uit en opent daar een aparte publicatiereeks
voor. Onder de prijswinnaars zijn auteurs als Rhijnvis Feith die over de vereisten van het epos schrijft; Gerrit Brender à Brandis en Dirk Erkelens met verhandelingen over de eisen aan de lyriek; Jan Rochussen en Jacob van Dijk over
de vraag of het rijm noodzakelijk is in de poëzie; Petrus Johannes Kasteleijn,
Jan Rochussen en Dirk Erkelens over het onderscheid tussen dichtkunst en
welsprekendheid, en Jacobus Kantelaar en Abraham Vereul met beschouwingen over het herdersdicht.
Toch blijft binnen de dichtgenootschappen de poëziebeoefening uiteraard
het belangrijkste. De onderwerpen vormen een staalkaart van alles wat de ver-

lichte burger bezighoudt. Alle onderwerpen die in de spectatoriale geschriften
keer op keer worden behandeld, vinden we terug in de dichtbundels der genootschappen: het verval van het vaderland door verfransing en zedenbederf;
het streven naar herstel door het beoefenen van christelijke en maatschappelijke deugden; de gewenste herleving van economie, wetenschap en kunst. Het
belang van de dichtgenootschappen in het kader van het christelijk-verlicht,
burgerlijk beschavingsoffensief staat buiten kijf. Maar zijn ze ook van belang
geweest voor de poëziebeoefening?

Godsdienst, Bouwkunst, Wetenschappen,
Landbouw, edle Dapperheid,
Klimmen hoog langs de eeretrappen
Die gij, IJver! hun bereid.
Dichtkunst! godlijk van vermogen,
Voert gij tot de starrenbogen.

Toch zijn de dichtgenootschappers het, althans in principe, wel degelijk eens met
het klassieke poeta nascitur non fit: de dichter wordt niet gemaakt maar geboren. De ‘kunst’ of het ‘beschaven’ zijn op zichzelf niet voldoende en treden slechts
op als corrigerende instanties die het natuurlijk talent behoeden voor misgrepen. Zoals de naam van een Amsterdams dichtgenootschap uit de jaren 1770
het uitdrukt: Natuur Begaaft, Oefening Beschaaft.
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Naarstigheid en creativiteit
Zoals gezegd: bij sommige tijdgenoten hebben de dichtgenootschappen al een
slechte pers, en later is het er niet beter op geworden. Een punt van kritiek is
niet alleen dat ze zo veel dichtkundige versiering en eigenlof bij genootschappelijke gelegenheden produceren. In de literatuurgeschiedenis overheerst ook
het idee dat deze genootschappen de aandacht voor de poëtische normen en
vormen tot het uiterste cultiveren, ten koste van die voor de poëtische gedachten van het individuele genie. Het ‘beschaven’, in de zin van het ‘bijschaven’ der
gedichten, maar ook het beschaven in de morele zin van de term, zouden het
streven naar poëtische kwaliteit volledig hebben overwoekerd. Dit idee is op
zichzelf bepaald niet vergezocht. Genootschappen als Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, Al Doende Leert Men, Al Oeffenende Vordert Men, en Oefening Kweekt Kunst dragen zulke ‘ijverige’ namen
natuurlijk niet voor niets. In de poëticale gedichten van hun leden wemelt het
van trefwoorden als ‘naarstigheid’ en ‘zweet’. De hele genootschapsbeweging
berust nu eenmaal op de gedachte dat men met gezamenlijke, vlijtige inspanningen veel kan bereiken:

Zo zien de dichtgenootschappen het als een groot verschil tussen hun eigen
organisaties en de vroegere rederijkerskamers, dat bij hen niet allerlei ambachtelijke kunststukjes als naamdichten, letterdichten en rondelen de boventoon voeren. Onder dit type verzen valt ook het sonnet. Het is een versvorm
die bij de Tachtigers van honderd jaar later zo’n beetje als het allerhoogste zal
worden gezien, maar die in de achttiende eeuw symbool staat voor het volstrekt achterhaalde soort geknutsel waar de rederijkerij patent op had. Een recensent van de eerste bundel van het Haagse genootschap Kunstliefde Spaart
Geen Vlijt constateert vol walging:
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Het doet ons leed, dat wij onder deze Digtstukken, niet alleen een vrij groot
aantal Klinkdichten, maar zelfs Rondeelen vinden. Wij hadden gehoopt, dat
die prullekraam, die ons van de Franschen aangewaaid is, en waarmeede
men eertijds zoo veel op hadt, voor altijd van den Nederduitschen Zangberg
geweerd zou blijven.

De gewraakte versvormen geven volgens deze recensent blijk van een ‘kinderagtig vernuft’. Juist omdat men er al zo lang niets meer van heeft gehoord, had
hij niet verwacht ‘dat de Haagsche Kunstgenoten zouden tragten, die wederom in zwang te brengen’. Deze weerzin wordt breed gedeeld. Maar het kan soms
even duren. Zo bevat de eerste bundel van het Rotterdamse genootschap Studium Scientiarium Genitrix (1776) nog de rubrieken ‘Klinkdichten en rondeelen’
en ‘Bijschriften en puntdichten’. In de tweede bundel, die twee jaar later verschijnt, is dit ingedikt tot ‘Rondeelen en klinkdichten enz.’ In de derde bundel
is ook deze rubriek verdwenen en blijven alleen de zedendichten en mengeldichten over.
Maar natuurlijk blijft het toch altijd aardig om ambachtelijke hoogstandjes
te laten zien. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm die Johannes le Francq van Berkhey
(1729-1812) er bij Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen aan geeft, namelijk die
van ‘Proeven van het vermogen der Nederduitsche dichtkunst’. Taalkundige
verhandelingen beweren immers al sinds lang dat de Nederlandse taal uniek is
in het gemak waarmee men samengestelde woorden kan vormen. De dichter
geeft als het ware een poëtische demonstratie van die stelling:
Vrije Dichtkunst!
Blijë Dichtkunst!
Zinnenstreelster! Zielgodes!
Hemelzangster! Godenwellust!
Englenblijdschap! Vreugdmeestres!
Zuchtenteelster! Traanenperster! Psalmenzingster! Heilvrindin!

Lachjesschepster! Liefdestookster! Kusjesteelster van de min!
Eerespoorster! Hekeldichtster! Lofverbreidster van de Deugd!
Laurenvlechtster! Myrthestrooister! Kransjesbreidster voor de jeugd!
Lentewellust! Zomerzegen! Herfstverkwikster! Winterzoet!
’t Lust mij uit de borst te zingen hoe ge in Holland Dichtlust voedt:
Ja, dit lust mij, lieve Dichtkunst! u ter eere, och sta mij bij!
Op te zingen, onbelemmerd, onbedwongen, vrank en vrij.
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Maar dit soort verzen blijft toch niet meer dan een aardigheidje, en dit gedicht
markeert al direct zo’n beetje het einde. De dichtgenootschappen zien het allereerst als hun taak het vaderland te verrijken met goede poëzie over opbouwende onderwerpen. De inhoud is het meest wezenlijke; het technische aspect, het
‘werktuiglijke’, is secundair. Bij prijsvragen kijkt de beoordelingscommissie
dan ook als eerste naar de inhoud. Pas als die de toets der kritiek kan doorstaan, volgen soms voorstellen tot technische verbetering. Het probleem is dan
wel dat volgens dichtgenootschappers een grote technische beheersing nodig
is, juist om het gedicht er ‘natuurlijk’ te laten uitzien. Dichters bedienen zich
soms van gewrongen zinsconstructies en hoogst merkwaardige woordvormen,
uitsluitend ter wille van het rijm of het metrum. Er is dan ook veel kunstvaardigheid nodig om ‘alles in eene geregelde orde te brengen, en de natuurlijke
woordvoeging, waervan men zich in een mateloozen stijl [proza] zoude bedienen, ook in de veerzen in acht te nemen’.
Zo is er, hoe je het ook bekijkt, altijd wel aanleiding tot verbeteren en bijschaven te vinden. Iemand als dominee Johannes van Spaan (1720-1789), de
voorman van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, staat erom bekend dat hij hier vrij
ver in kan gaan. Maar zoals hij zijn er wel meer, zodat de weg van ingezonden
bijdrage naar gepubliceerd gedicht vaak lang en moeizaam is. Daarbij speelt
ook de rijke filologische traditie in Nederland een grote rol. Nederlandse classici, theologen en juristen zijn getraind in het ‘verbeteren’ van ‘corrupte’ passages in klassieke, Bijbelse en juridische teksten. Ook als lid van een dichtgenootschap zetten ze hun vaardigheden op dit gebied graag in. En terwijl de ‘jonge
kunstgenooten’ in hun begintijd als lid of ‘aankweekeling’ van een dichtgenootschap de wijzigingsvoorstellen van de meer ervaren krachten gewoonlijk
graag ter harte nemen, is het niet verwonderlijk dat ze er na enige tijd wel eens
een beetje genoeg van krijgen. Verderop zal nog blijken dat rond 1780 herhaaldelijk kritiek klinkt op het ‘Micrologismus’ van de genootschappers – tegenwoordig zouden we spreken van ‘mierenneukerij’. Nu eerst enkele opmerkingen
over de plaats van de letterkunde in genootschappen die zich niet uitsluitend
of in de eerste plaats op de bevordering van de literatuur richten.

Letterkunde in andere dan letterkundige genootschappen
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Naast vele tientallen genootschappen die specifiek gericht zijn op het bestuderen van letterkundige onderwerpen of het scheppen van literair werk, zijn er
ook heel wat die ruimschoots aandacht besteden aan de letterkunde, maar
waarbinnen de bevordering van letterkundige kennis of vaardigheden niet het
voornaamste is. Zoals gezegd organiseert het Amsterdamse Concordia et Libertate lezingen over allerlei onderwerpen, waaronder regelmatig ook thema’s op
het gebied van de letterkunde in bredere zin. Hetzelfde geldt ook voor het culturele genootschap Felix Meritis, eveneens Amsterdams, dat als een van zijn
vijf ‘departementen’ een departement Letterkunde instelt. En zo zijn er nog
diverse plaatselijke genootschappen waarbinnen aandacht bestaat voor de letterkunde als een van de reguliere onderwerpen. Maar dit is niet alles. In feite
valt de letterkunde op te vatten als een verschijnsel dat in vrijwel alle genootschappen een rol speelt, zij het vaak wat op de achtergrond. Zo geldt natuurlijk
niet alleen voor dichtgenootschappen maar ook voor allerlei andere verenigingen dat een fraai vers ter gelegenheid van een vergadering, prijsuitreiking
of jubileum altijd van pas komt. En ook een gedicht ter opening of afsluiting
van een bundel prijsverhandelingen hoort er gewoonlijk bij. Daarnaast valt de
dichtkunst in te zetten als middel om de doelstellingen en werkzaamheden van
een genootschap te propageren of te populariseren voor een breder publiek.
Een aardig voorbeeld daarvan kwamen we al tegen: de twee delen Economische liedjes die Betje Wolff en Aagje Deken in 1781 publiceren. De liedjes zijn
bedoeld als reclame en ondersteuning voor het werk van de Economische Tak.
Dit genootschap werd in 1777 opgericht als afdeling van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen, speciaal bedoeld om het streven naar economisch herstel te bevorderen met ideeën en projecten. In hun voorbericht
zeggen de beide dichteressen het te betreuren dat ze geen ondernemers zijn,
geen ontdekkingsreizigers, geen landbouwkundigen. Maar ze kunnen wel ‘rijmen’ en ‘vaerzenmaken’ met hun ‘dichterlijk weefgetouw’. Hun ‘nieuw uitgevondene Fabriek’ van liedjes moet fungeren als een vorm van poëtisch ondernemerschap in dienst van het economisch herstel. Tal van andere voorbeelden
zijn te vinden in de kring van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Dit
genootschap stelt zich ten doel de massa’s, de ‘gemeene man’, te verheffen via
volksopvoeding. In de praktijk bereikt het echter vooral de burgerij. In de vele
‘departementen’ overal in het land worden lezingen gehouden over allerlei onderwerpen, waaronder de letterkunde. Ook streeft de Maatschappij naar onderwijshervormingen. Daartoe laat ze talloze schoolboekjes vervaardigen, sticht
ze uitleenbibliotheken en verzorgt ze tijdschriften, almanakken, handboeken met
praktische tips voor het dagelijks leven, enzovoort. In een groot gedeelte van
deze publicaties zijn liedjes, verzen en verhalen te vinden.

Het zijn maar een paar voorbeelden van de manier waarop de literatuur zich
een plaats in genootschappen verwerft. Uiteindelijk valt eigenlijk het hele genootschapswezen van de tweede helft der achttiende eeuw in het Noorden, wat
ook de concrete doelstellingen van de afzonderlijke organisaties mogen zijn,
mede te zien als onderafdeling van een grote literatuurfabriek.

De genootschapsbeweging in verval
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Mede door het ontbreken van structurele overheidssteun in de Republiek is de
genootschapsbeweging in zijn typisch achttiende-eeuwse verschijningsvorm
een vrij tijdelijk verschijnsel. Al tegen het einde van de jaren 1780 begint er de klad
in te komen. We zagen al dat de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
in deze periode problemen krijgt. Iets dergelijks gebeurt ook in veel andere genootschappen. De leden worden minder actief; de prijsvragen blijven lang onbeantwoord of er komen geen geschikte inzendingen binnen; de genootschapspublicaties verschijnen met langere tussenpozen of worden stopgezet. In 1798
spreekt Arend Fokke Simonsz in een lezing voor de Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen schertsend over ‘maatschappijen, genootschappen, leesgezelschappen en andere letteröeffenende, dichtlievende, kaartspeelende, pijprookende
en wijndrinkende bijëenkomsten’. En inderdaad raakt in de jaren 1790 in veel
genootschappen de fut er helemaal uit.
Een mogelijke verklaring is paradoxaal genoeg dat de genootschappen ten
onder gaan aan hun eigen succes. Niet dat ze ook maar enigszins volledig slagen in hun doelstelling om het vaderland op te stoten in de vaart der volkeren,
de vroegere roem van het land te herstellen, de economie weer te laten bloeien
of Nederland weer koploper te maken op het gebied van wetenschap en cultuur. Maar wat de genootschappers wel lukt, is de genootschapsbeweging te
maken tot een brandpunt van bewustwording, discussie en actie voor maatschappijhervorming. De genootschapswereld maakt op dit punt eenzelfde ontwikkeling door als de wereld van de tijdschriften – die trouwens niet toevallig
voor een groot deel wordt beheerst door dezelfde personen en groepen uit de
culturele elite.
Wanneer in de jaren 1780 de aloude politieke tegenstellingen tussen staats- en
prinsgezinden weer oplaaien, nu naar aanleiding van de vierde Engelse oorlog,
liggen in de genootschappen als het ware de organisatievormen en procedures
voor politieke factievorming en politieke actie klaar. Genootschappen en tijdschriften blijven steeds de gebruikelijke formule volhouden dat ze niets zullen
doen dat kan bijdragen aan het ontstaan of verscherpen van politieke of religieuze twisten. Willem Writs, de oprichter van Felix Meritis, schrijft in zijn
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ontwerp voor dit nieuwe genootschap in 1777 ‘dat mijn oogmerk niet is een
nieuwe zekte op te regten of eene factie of aanhang te maaken door geestelijke
of politieke inzichten […], wand het eerste laten wij over voor hoogmoedigen
en dwepers en het laatste voor belangen-staatzuchtige rebellen’. Niettemin
kunnen genootschappen als het zijne in de praktijk fungeren als platform voor
kennis- en meningsvorming, discussie en debat, waarbij het lang niet altijd
eenvoudig is om godsdienst en politiek geheel te vermijden. Bovendien zijn de
genootschappen goede oefenscholen in democratische besluitvorming: er moeten vergaderingen worden gehouden, bestuursleden gekozen, prijsvraaginzendingen beoordeeld, enzovoort. Voor veel genootschappen geldt de regel dat
‘alles bij meerderheid van stemmen beslist en beslooten’ moet worden, zoals
het in Felix Meritis heet. In de eerste Nationale Vergadering van 1796-1797
hebben verschillende destijds bekende literatoren zitting, zoals Johannes
Lublink de Jonge, Jacobus Kantelaar, Pieter Leonard van de Kasteele en Simon
Stijl. Zij kunnen daar mede gebruikmaken van hun ervaring met besluitvorming in genootschappen.
Rond 1787 is in de genootschappen een omslag, van het zuiver theoretische
en cultureel bepaalde debat naar het praktisch-politieke debat en de politieke
actie, uiterst moeilijk te omzeilen geworden. Nu blijkt eens te meer dat tal van
genootschappen al sinds jaar en dag orangistische zowel als patriottische leden
herbergen. De dichtgenootschappers bezingen evenwel nog lange tijd de eendracht als ideaal van het genootschap en van het vaderland als geheel. Zo
klinkt het in 1780:
Geen helsche tweedragt zal verschijnen,
Geen twist ’s Lands welvaart ondermijnen,
Waar gij [de eendracht], als Heilvorstin, regeert.
De burgerkrijg, die pest der volken,
Door u gevloekt naar ’s afgronds kolken,
Blijft van uw zalig erf geweerd.

Maar inmiddels hebben twist en tweedracht wel degelijk hun tol geëist en
dreigt voortdurend het gevaar van een totale burgeroorlog. Er blijken geheel
verschillende opvattingen mogelijk over de vrijheid, het vaderland en de burgerlijke deugden waarover men zo eendrachtig dichtte. Van de grote drie dichtgenootschappen blijken Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen en Studium
Scientiarium Genitrix nu bijvoorbeeld in meerderheid uit overtuigde patriotten te bestaan, terwijl Kunstliefde Spaart Geen Vlijt uitgesproken orangistisch
is. Dit heeft ingrijpende consequenties. Men telt zijn knopen en trekt zijn conclusies. Zo behoort dominee Van Spaan, de gerespecteerde voorman van ‘Kunst-

Een nieuwe literatuurbeschouwing
Voor de dichtgenootschappen geldt overigens, naast de politieke turbulenties,
nog een factor die tegen het einde van de eeuw het genootschappelijk enthousiasme doet verflauwen. De nieuwere esthetica, met haar ‘sociaalwetenschappelijke’ en kunstfilosofische benadering (zie hierover hoofdstuk 4), roept twijfel
op aan de gedachte dat er absolute normen in de kunst mogelijk zijn en dat
men door vlijtig studeren, oefenen of bijschaven aan die normen kan voldoen.
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liefde’, lange tijd tot de orangistische meerderheid in het genootschap. In 1786
kiest hij echter de zijde van de patriotten. Hem rest in 1787 weinig anders dan
‘zijn’ genootschap, waar hij zo veel energie en liefde in heeft geïnvesteerd, te
verlaten en naar Amsterdam te verhuizen. Het is slechts een voorbeeld van de
zuiveringen, royementen en meer of minder vrijwillige opzeggingen van het
lidmaatschap, zoals die in tal van genootschappen plaatsvinden.
Zo gebeurt precies datgene wat het oude verbod op genootschappelijke discussie over politieke en religieuze geschilpunten altijd wilde voorkomen. De
splijtzwam van de politiek zorgt voor heftige confrontaties tussen mensen die
eerder in redelijke harmonie leefden als familieleden, vrienden, geloofsgenoten,
vakbroeders of genootschapsleden van allerlei slag. Ook zorgen verbanningen, wederzijdse terreuracties en de drukke politieke bezigheden zelf ervoor
dat velen wel iets anders aan hun hoofd hebben dan de vraag naar de regels van
het herdersdicht of de noodzaak van het rijm in de poëzie. Bovendien is het
aantal min of meer gelijksoortige genootschappen wel wat groot voor een klein
land als Nederland. In 1800 vindt een fusie plaats van drie van de vier grootste,
maar inmiddels qua actieve leden sterk uitgedunde, dichtgenootschappen.
Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen, Studium Scientiarium Genitrix en het
Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap gaan samen verder als
de Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde, een landelijk genootschap
met plaatselijke afdelingen in de steden van oorsprong. In 1818 sluit ook Kunstliefde Spaart Geen Vlijt zich aan bij het samenwerkingsverband. De Bataafsche
Maatschappij heeft dan inmiddels een flink uitgebreide doelstelling, die weerspiegeld wordt in de naam die ze vanaf 1811 draagt: Hollandsche Maatschappij
van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. Ook de werkwijze is nu anders dan die
van de oorspronkelijke genootschappen. Net als de meeste andere dichtgenootschappen, voor zover ze al overleven, richt de maatschappij zich nu nauwelijks
meer op het scheppen van literair werk. Het is nu een van de genootschappen
geworden die lezingen organiseren over de kunsten, of waar bekende literatoren
hun werk komen voorlezen voor een publiek dat bestaat uit passieve luisteraars.
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De bewondering voor het individuele, unieke talent begint het geloof in gezamenlijke kunstbeschouwing en kunstbeoefening te overvleugelen. De dichter
wordt meer nachtegaal dan vakman of geleerde, en nachtegalen hebben er nu
eenmaal moeite mee zich aan een vooraf opgegeven onderwerp voor hun zang
te houden. Ook in dit opzicht zou je kunnen zeggen dat de dichtgenootschappen ten onder gaan aan hun eigen succes: ze dragen zelf bij aan de verbreiding
van een literatuuropvatting die uiteindelijk het fundament onder hun bestaan
zal opblazen.
Toch duurt het nog vrij lang voordat de kritiek op de dichtgenootschappelijke activiteit werkelijk principiële vormen aanneemt. De literatuurgeschiedenis heeft dikwijls kritische uitspraken van grote dichters als Bilderdijk, Bellamy,
Van Alphen en Feith over de dichtgenootschappen aangehaald. En inderdaad
spreekt Bilderdijk uiterst smalend en rancuneus over de ‘letterklubs onzes
tijds’. In een beroemd geworden passage aan het einde van De kunst der poëzy
hekelt hij met name de dichtgenootschappelijke beoordelaars, die ‘waanpoëeten’ met hun ‘knutslary’: ‘’t Was snoeien, ’t was verzachten, / Verandren overal,
verbrokklen, en verkrachten.’ Maar deze tirade dateert van rond 1810. In zijn
jeugd is Bilderdijk een genootschapstijger als weinig anderen en jaagt hij met
veel succes op de gouden en zilveren ereprijzen die de prijsvragen hem kunnen
opleveren. Eind jaren tachtig zegt hij diverse lidmaatschappen op. Maar dat
heeft meer te maken met zijn weerzin tegen de gepolitiseerde geest ervan – en
misschien ook al met het soort financiële problemen waarom hij later bekend
zal staan – dan met principiële bezwaren tegen de dichtgenootschappen als zodanig. Bovendien moeten we niet vergeten dat Bilderdijks aanval op de dichtgenootschappen in De kunst der poëzy in eerste instantie ten gehore wordt gebracht als poëtische voorlezing tijdens een bijeenkomst van een genootschap,
Felix Meritis. Bellamy neemt in 1784, na schermutselingen over voorstellen tot
verbetering van enkele van zijn gedichten, afscheid van Kunstliefde Spaart
Geen Vlijt en maakt in zijn Poëtische Spectator ironische opmerkingen over dit
genootschap. Hij blijft echter lid van Dulces Ante Omnia Musae, waar kennelijk een wat minder pietluttige geest heerst. Hieronymus van Alphen (1746-1803)
spreekt in zijn Digtkundige verhandelingen (1782) twijfel uit aan de waarde van
het grote aantal dichtgenootschappen dat in korte tijd is ontstaan. Hij verlaat
Dulces Ante Omnia Musae, waar hij op dat moment erelid van is. Maar enkele
jaren later wordt hij lid van verdienste bij het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap, waar hij tien jaar op de ledenlijst zal blijven staan. En
ook Feith moppert wel eens op de dichtgenootschappen, maar is intussen lid,
honorair lid of lid van verdienste bij Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen,
Dulces Ante Omnia Musae, Studium Scientiarium Genitrix, Kunstliefde Spaart
Geen Vlijt en het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap. Het

eerstgenoemde genootschap telt hem zelfs meer dan twintig jaar onder zijn leden. Juliana Cornelia de Lannoy, ten slotte, komt herhaaldelijk in conflict met
de bestuurders van dichtgenootschappen en hun regeltjes, maar dit neemt niet
weg dat ze een van haar bekroningen bij Kunstliefde Spaart Geen Vlijt in 1774
dankbaar in ontvangst neemt met de woorden: ‘Triumf! ik ben voldaan, ik zal
onsterflijk zijn.’
Kortom, van een principiële weerzin tegen de dichtgenootschappelijke activiteit als zodanig valt pas laat iets te merken. Ook kritische geluiden over het
vaderlands genootschapswezen in het algemeen worden pas rond 1800 wat vaker
gehoord. Vreemd is dat niet. Wanneer we ons hier beperken tot de letterkundige genootschappen, kunnen we vaststellen dat niet alleen de literatuur, maar
ook de letterkundigen zelf aan de genootschappen veel te danken hebben.

Een voordeel van de letterkundige genootschappen is allereerst dat ze, in een
samenleving waarbinnen de literatuur vaak als niet meer dan franje wordt opgevat, de gedachte levend houden dat literatuur – en dan met name de dichtkunst – de moeite waard is. De genootschappen beoefenen en vereren de literatuur als een ‘maatschappelijk relevant’ verschijnsel, zoals we dat tegenwoordig
zouden noemen. Ze verzorgen zelfs enige materiële ondersteuning, hoe bescheiden dan ook, door publicatiemogelijkheden te bieden en waardevolle
gouden en zilveren erepenningen uit te reiken (al is het natuurlijk niet de bedoeling dat de winnaar die verkoopt). Veel substantiëler wordt de beloning echter
niet.
Wel bieden genootschappen een georganiseerd netwerk, sociale ondersteuning en een entree in de wereld van wetenschap, cultuur en literatuur. Zo kan
er van genootschappen veel praktische en morele steun uitgaan. Dit laatste is
vooral het geval wanneer het gaat om succesvolle mededinging bij genootschappelijke prijsvragen. Het is bijvoorbeeld niet moeilijk zich het genoegen
voor te stellen waarmee de jonge Willem Bilderdijk zal hebben gekeken naar
deel ii van de Tael- en dichtlievende oefeningen van het Leidse dichtgenootschap
Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen. Dit deel verschijnt in 1778. Het bevat
Bilderdijks prijsvers over ‘De invloed der dichtkunst op het staetsbestuur’.
Daarmee heeft hij in 1776 – hij is dan nog geen twintig jaar oud – de gouden
ereprijs gewonnen. Maar ook zijn prijsvers over ‘De waere liefde tot het vaderland’, waarmee hij in 1777 wederom het goud heeft binnengehaald, prijkt in deze
bundel. Als klap op de vuurpijl brengt deze aflevering van de genootschapsreeks nog een tweede gedicht van zijn hand over hetzelfde onderwerp. Daarmee
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De voordelen van genootschappen
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heeft hij een ‘buitengewone’ zilveren medaille behaald; de gewone zilveren
medaille ging naar Juliana Cornelia de Lannoy. In ditzelfde deel verschijnt
trouwens ook nog zijn Nederlandse bewerking van Adriaan van Royens hofdicht ‘Otium’ (‘Landrust’). Enkele jaren later wint Bilderdijk bij het Haagse
genootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt de gouden erepenning met een
vers dat een ‘Kenschets onzer voorvaderen in de eerste tijden van dit gemeenebest’ geeft. Bij de uitreiking van de prijs in 1781 spreekt dominee Van Spaan, de
dichtkundige leider van het genootschap, hem als volgt toe:
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Puikdichter Bilderdijk! ik reik u, blij te moê,
Uit naam der Broederschap dees gouden eermunt toe,
Geen goud betaalt uw kunst, maar uw verdiende loon
Is eeuwige eerlaurier in een juweelen kroon;
God sterke uw lichaamskragt voor zulk een heldengeest,
o Wonder onzer eeuw! o glori van dit Feest!
Taal-, Recht- en Oudheidkunde en Wijsbegeerte samen
Bezeeglen mijnen wensch; de Poëzij juicht: amen!

Wie zo wordt toegesproken als hij nog geen vijfentwintig jaar oud is, mag zich
als dichter wel erkend voelen. Dat de beoordelingscommissie in Bilderdijks vers
‘eenige duisterheid, omslagtigheid en enkele gezwollen regels’ had opgemerkt, zal
het plezier nauwelijks hebben aangetast. Bovendien kan men zich hier, Bilderdijks werk kennend, afvragen of het commentaar van dichtgenootschappelijke
beoordelaars wel zo vergezocht en pietluttig is als vaak wordt gesuggereerd.
Als letterkundig theoreticus heeft de dichter inmiddels eveneens naam gemaakt, en wel door bij de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de
gouden prijs te winnen voor zijn verhandeling over het verband tussen dichtkunst, welsprekendheid en wijsbegeerte. Ook is hij inmiddels goed bevriend
geraakt met de dichteres De Lannoy, voor wie hij veel bewondering heeft en
die op haar beurt in hem een groot dichter ziet. Zij heeft al in 1774 bij Kunstliefde Spaart Geen Vlijt een zilveren medaille gewonnen met een prijsvers over
‘De waare verëischten in een dichter’. In 1775 volgt een gouden prijs van Kunst
Wordt Door Arbeid Verkreegen voor een gedicht over het beleg van Leiden, en
in 1777 de eerdergenoemde zilveren prijs voor haar inzending bij hetzelfde genootschap over de ware liefde tot het vaderland. Kort voor haar dood in 1783
wint zij bij Kunstliefde Spaart Geen Vlijt het zilver met ‘De aanspraak van
Keizer Karel den vijfden aan zijn zoon Philips’. Het goud voor een gedicht over
datzelfde onderwerp gaat naar een andere bewonderaar van haar, die tevens
een vriend van Bilderdijk is. Het is Rhijnvis Feith, die dan in 1779 en 1781 bij
Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen al gouden medailles heeft gewonnen met

een gedicht over de vrede en een verhandeling over het heldendicht. Bij Studium
Scientiarium Genitrix heeft hij in 1780 het zilver behaald met een gedicht over
de menslievendheid.
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Vormen van gelijkheid
Deze opsomming laat zien hoe het achttiende-eeuwse genootschapswezen allerlei bestaande scheidslijnen en vooroordelen kan doorbreken. Regionale
scheidslijnen bijvoorbeeld: de Amsterdammer Bilderdijk, de Zwollenaar Feith
en de inwoonster van Geertruidenberg De Lannoy maken in principe alle drie
evenveel kans op de ereprijzen bij genootschapsprijsvragen, waar de inzenders
pas hun naam bekend hoeven te maken wanneer hun bekroning al vaststaat.
Allerlei vooroordelen spelen daardoor een veel geringere rol dan elders in het
openbare leven. De aanwezigheid van leden uit verschillende regio’s levert
overigens wel het probleem op dat er grote verschillen in taalgebruik en spelling kunnen optreden. Sommige genootschappen laten de auteurs in hun publicatiereeksen min of meer vrij op het punt van de spelling, maar ze doen dat
met tegenzin: ‘… wij zien hoe langer hoe meer met leedweezen de groote en
wanstaltige ongelijkvormigheid daarvan, en blijven met het uitgestrektste verlangen naar herstelling in dit gewigtig gedeelte onzer waarlijk schoone moederspraake reikhalzen.’ Net als bij de tijdschriften het geval is, geeft de behoefte aan eenheid in vormgeving van de genootschapsproductie een impuls aan
de uniformering van het Nederlands tot een bovenregionale standaardtaal.
Ook verschillen in ervaring en faam als letterkundige zijn niet doorslaggevend. De letterkundige naam van De Lannoy is, wanneer zij haar eerste genootschapsprijs wint, al gevestigd met gedichten, waaronder de dichtbrief ‘Aan mynen
Geest’ en met de treurspelen Leo de Groote en De belegering van Haerlem. Zij is
dan ook, al vanaf de start in 1772, op uitnodiging honorair lid van Kunstliefde.
Feith en Bilderdijk daarentegen beleven dankzij de genootschapsprijsvragen een
vliegende start van een literaire carrière die nog amper vorm heeft gekregen.
Een geringe mate van formele scholing is uiteraard een belangrijk beletsel
voor lidmaatschap van wetenschappelijke genootschappen, waaronder ook de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. De overgrote meerderheid van
de leden komt hier uit de academisch gevormde stand van de ‘eigenlijk gezegde
geleerden’. Toch kunnen ook hier autodidacten doordringen, mits uiteraard
voorzien van overduidelijk gebleken kennis en verstand van zaken. Voor dichtgenootschappers is academische scholing nog minder noodzakelijk. Hun genootschappen kennen bovendien soms speciale voorzieningen voor ‘aankweekelingen’.
Voor vrouwen is deelname aan geleerde genootschappen niet goed mogelijk,
omdat zij niet op Latijnse scholen en universiteiten worden toegelaten, waar-
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door ze gewoonlijk het vereiste niveau missen. Daarnaast verbieden de gangbare fatsoensnormen de deelname van vrouwen zonder begeleiding van een
echtgenoot aan openbare vergaderingen en bijeenkomsten. Daarom is het voor
vrouwen lastig om actief te participeren als ‘werkend’ lid van een genootschap,
en zelfs om als passief lid te behoren tot het publiek in genootschappen die
lezingen, lessen of muziekuitvoeringen organiseren. Daarnaast heerst de opvatting dat een al te actieve deelname aan genootschappelijke activiteiten niet
in overeenstemming is met de aard van de vrouw en haar rol in de samenleving.
Het nieuwe gebouw van Felix Meritis wordt in 1788 op twee achtereenvolgende dagen ingewijd. De eerste dag zijn uitsluitend mannen aanwezig, maar op de
tweede dag zijn ook de dames welkom bij een speciaal aangepast programma.
De hoogleraar Van Swinden legt die dag nog eens uit dat vrouwen weliswaar
prima wezens zijn, maar dat een volwaardig lidmaatschap van het genootschap voor hen hoogst onwenselijk is:
Dit is niet om dat de bëoeffening der schoone Konsten en fraaije Letteren niet
een uitmuntende sieraad en eene bron van geluk voor de schoone Sexe zij, maar
om dat vrouwen zich op eene andere wijze dan de mannen daar op moeten
toeleggen. Al wat in de vrouwen, door te diepe overdenkingen, of te veel
afgetrokkene denkbeelden, of eene hebbelijkheid van ingespannen te zijn,
haare eigenaartige tederheid vermindert; al wat de natuurlijke vlugheid en
bevalligheid van haaren geest verdooft; al wat het aanminnige van haar humeur
tot achterhoudendheid of te groote deftigheid kan doen overslaan; al wat haar
voor de tedere aandoeningen des harten, en voor het gevoel van genoegen in
haare vrouwelijke bezigheden en pligten minder vatbaar maakt; vermindert
voorzeker haar geluk; […] strijdt tegen het heil der Maatschappij, en brengt eene
omkeering in de gezegende orde der Natuur te weeg.

Vrouwen komen er dan ook bij Felix alleen in tijdens muziekuitvoeringen, waar
ze onder begeleiding van echtgenoot of mannelijk familielid welkom zijn.
Voor zover vrouwen een rol spelen in genootschappen, is dat bijna altijd in
de rol van donateur of publiek. De dichtgenootschappen vormen hier echter
een interessant uitzonderingsgeval. Hier heerst een relatief hoge mate van gelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke leden. In meer dan tien dichtgenootschappen behoren vrouwen tot de leden. Van zo’n vijftig vrouwen is bekend
dat ze lid van een of meer dichtgenootschappen waren. Weliswaar bekleden
vrouwen geen bestuursfuncties, maar ze worden uitgenodigd voor het (meestal honorair) lidmaatschap. Ook zijn ze in principe welkom bij de jaarvergaderingen, al komt het in de praktijk slechts zeer incidenteel van een daadwerkelijk bezoek. Een stuk of twintig vrouwen leveren daadwerkelijk bijdragen aan

Ontvangt dan, braave Trits! Kunstfakkels! Flonkerlichten!
Die deeze Tempel door uw heldren glans verguldt,
Den welverdienden loon van uw verheven Dichten,
Schoon Midas knarsetandt, en lastrende afgunst brult.

In genootschappen kan op deze manier een geest van relatieve gelijkheid heersen. Tijdens de woelige periode van politisering zal blijken dat het een geest is
die moeilijk weer in de fles is te krijgen.

Cultuurdragers en voordragers
Net als tijdschriften met hun anonieme ingezonden brieven, vertonen genootschappen met hun anonieme bekroning van prijsvragen een zekere ‘egalitaire’
tendens. Beide typen cultureel platform bieden in principe mogelijkheden om
de traditionele standsverschillen te overbruggen en het motto ‘Felix Meritis’,
‘gelukkig door verdiensten’, ook werkelijk waar te maken. Dit wil bepaald niet
zeggen dat de publieke ruimte die ze creëren volledig egalitair en ‘democratisch’ is of door de brede massa van de bevolking gedragen wordt. Ook al is een
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genootschapspublicaties. Vier van hen zijn lid van meerdere genootschappen.
Zo zijn Petronella Moens en Adriana van Overstraten (1756-1828) ieder lid van
maar liefst acht genootschappen, waarbij Moens in vier genootschappen daadwerkelijk actief is en Van Overstraten in vijf. Een keer of tien worden inzendingen van vrouwen op prijsvragen bekroond bij de bekende dichtgenootschappen, waar af en toe trouwens ook een vrouw in de beoordelingscommissie zit.
De Lannoy springt eruit met de eerder genoemde vier bekroningen. Drievoudig
prijswinnares wordt Maria Petronella Elter-Woesthoven (1760-1830), terwijl
Petronella Moens en Margareta Geertruid de Cambon-van der Werken evenmin op de lijst ontbreken.
Het is vooral bij de prijsvragen dat het relatief ‘egalitaire’ klimaat binnen
dichtgenootschappen tot uiting komt. De kostschoolhouder Simon van der
Waal uit Geertruidenberg, de barones Juliana Cornelia de Lannoy uit dezelfde
plaats en de koopman Willem van der Jagt uit Maassluis – ze zijn niet alle drie
van dezelfde rang, stand en sekse, ze zijn niet alle drie afkomstig uit dezelfde
regio, en als niet-universitair geschoolden hebben ze alle drie een heel andere
opleiding genoten. Toch worden zij door de voorman van Kunstliefde Spaart
Geen Vlijt in 1774, na het winnen van goud en tweemaal zilver bij de prijsvraag
over ‘De waare vereischten in een dichter’, gezamenlijk en gelijkelijk toegezongen als cultuurdrager en literair talent:
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academische opleiding niet strikt noodzakelijk, het intellectuele niveau, nodig
om actief te kunnen participeren in de wereld van het gedrukte woord en de
genootschappelijke sociabiliteit, ligt hoog. En al zijn er incidenteel wel mogelijkheden voor volstrekt onbemiddelden om actief aan de culturele openbaarheid deel te nemen, gewoonlijk vormen drukkosten, lidmaatschapsgelden of
eisen aan de openbare presentatie een barrière. Het is dan ook een uiterst kleine kerngroep, bestaande uit niet meer dan enkele tientallen personen, die de
culturele sleutelposities in handen houdt.
Te denken valt bijvoorbeeld aan mannen als Cornelius van Engelen (17261793), Johannes Lublink de Jonge (1736-1816) en Gerrit Brender à Brandis (17521802). Alle drie zetten ze vele tientallen of zelfs honderden publicaties op hun
naam over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van Engelen schrijft een
groot aantal beschouwingen over literatuurtheoretische onderwerpen, vooral
over het toneel. Maar hij schrijft en vertaalt ook een aantal werken over de landbouw. Daarnaast vertaalt hij geschriften van onder meer Herder en Michaelis,
alsmede de Algemeene en byzondere natuurlyke historie van De Buffon en
Daubenton in achttien delen. De koopman-rentenier Lublink schrijft tientallen letterkundige verhandelingen en is actief als vertaler, onder meer van Youngs
Nachtgedachten, Thomsons Jaargetijden en tal van Duitse theologische, literaire en filosofische Verlichtingsauteurs. Tot zijn belangrijkste verhandelingen
behoort een beschouwing over het vertalen. Hij is luthers en stelt een nieuwe
berijming van de psalmen en gezangen voor de lutherse kerk samen. Opmerkelijk genoeg doet hij dit in samenwerking met een gezelschap medeauteurs,
waaronder het echtpaar Van Winter-Van Merken en de boekhandelaar Pieter
Meijer, die geen van allen tot de lutheranen behoren. Wat Brender à Brandis
betreft: hij schrijft wiskundige en astronomische werken, een Inleiding tot de
weereldgeschiedenis voor kinderen, gedichten, toneelstukken en letterkundige
verhandelingen, waaronder een bij Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen bekroonde prijsverhandeling over het lierdicht.
Wat auteurs als deze echter tot zeer centrale figuren in de letterkunde van
de tweede helft der achttiende eeuw maakt, is niet zozeer hun uitgebreide en
gevarieerde oeuvre op zichzelf. Veelschrijvers waren er altijd al geweest. Van
belang is vooral hun centrale positie in de opbouw van de publieke ruimte.
Een flink aantal tijdschriften en genootschappen dankt zijn oprichting aan een
van hen of telt een van hen onder zijn belangrijkste medewerkers. Van Engelen
is bijvoorbeeld de belangrijkste samensteller-auteur van de spectatoriale tijdschriften De Philanthrope (1756-1762), De Denker (1763-1774) en De Philosooph
(1766-1769). Hij is lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en
van het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap. Maar ook is
hij oprichter en mededirecteur van de Maatschappij tot Redding van Drenke-

Achttiende-eeuwse ‘intellectuelen’?
Het is verleidelijk om zulke hoofdrolspelers in het culturele leven te betitelen
als ‘intellectuelen’, in de moderne zin van maatschappelijk betrokken en activistische literatoren. Daar staat tegenover dat de term zoals die rond 1900 zal
worden gebruikt een heel andere connotatie heeft. Dan gaat het om mensen
die de ivoren toren van de letterkunde verlaten om zich maatschappelijk te engageren. In de achttiende eeuw is van een ivoren toren echter nog geen sprake.
De ‘letteren’ zijn nog in hoge mate ongedeeld. Een brede oriëntatie op verschillende gebieden van kunsten en wetenschappen spreekt min of meer vanzelf,
net als de bijbehorende betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken. Die
betrokkenheid dragen de letterkundigen in kwestie uit in monografieën, verhandelingen, pamfletten, tijdschriften, heel veel gedichten, en incidenteel een
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lingen en lid van het Genootschap van Liefhebbers van den Landbouw in de
Vereenigde Nederlanden.
Lublink heeft geen eigen tijdschrift maar levert tal van bijdragen aan diverse
bladen. Hij is lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en medeoprichter van Diligentiae Omnia. Verder is hij directeur van de Maatschappij
tot Redding van Drenkelingen, lid van Felix Meritis en voorzitter van Concordia et Libertate. Voor dit laatste genootschap houdt hij tientallen lezingen, die
hij uitgeeft in een serie van drie delen. Maar ook is hij, terwijl hij slechts huisonderwijs heeft genoten en nooit een school of universiteit heeft bezocht, lid
van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Brender à Brandis, ten slotte, is niet alleen redacteur van zes delen Taal-, Dichten Letterkundig Kabinet (1781-1784), gevolgd door twee delen Taal-, Dicht- en
Letterkundig Magazijn (1785-1787). Hij behoort ook tot de oprichters van het
Amsterdamse dichtgenootschap Natuur Begaaft, Oefening Beschaaft en het
Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap. Verder is hij lid of lid
van verdienste van Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen, Dulces Ante Omnia
Musae, Studium Scientiarium Genitrix, Vlijt Is De Voedster Der Wetenschappen, Goudsbloemen, Tot Vlijt Vereenigd en de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Belangrijker nog dan zijn activiteiten in letterkundige genootschappen is zijn onvermoeibaar ijveren voor de Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen, waar hij optreedt als algemeen secretaris, werken over opvoeding
publiceert en de vergaderingen opluistert met gelegenheidsgedichten. Verder
fungeert hij onder meer als lector bij Felix Meritis. Tot deze kerngroep kunnen
we ook vrouwelijke letterkundigen als Petronella Moens rekenen, lid van tal van
genootschappen en redacteur van diverse spectatoriale tijdschriften, samen
met de patriotse predikant Bernardus Bosch.
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roman. Ook geven ze in genootschappen lezingen en voorlezingen uit eigen literair werk. Bij iemand als de genootschapstijger Arend Fokke Simonsz groeit
dit laatste uit tot een kunst op zichzelf. Hij is lid van meer dan tien genootschappen, maar vooral in Felix Meritis weet de autodidact Fokke Simonsz het
publiek in zijn ban te krijgen met de ene voorlezing uit eigen werk na de andere.
Zijn ‘ironisch-komische’ overpeinzingen over allerlei onderwerpen, later gebundeld in een reeks met vele delen, vervullen voor het achttiende-eeuwse genootschapspubliek zo’n beetje de functie die tegenwoordig het geëngageerde cabaret
heeft. Vaak worden voor zijn optredens toehoorders van buiten uitgenodigd
en krijgt hij er een financiële vergoeding voor.
In de tweede helft van de negentiende eeuw zal de literator die voor een betalend publiek uit eigen werk voorleest een vast verschijnsel worden. Een auteur
als Multatuli weet zich op die manier een tijdlang verzekerd van een behoorlijke
bron van inkomsten. Zover is het echter rond 1800 nog niet. Letterkundigen
laten zich gewoonlijk slechts horen voor het beperkte publiek van genootschapsleden, eventueel aangevuld met introducés. Hun optreden is veelal gratis en
altijd ‘tot nut van ’t algemeen’.

3.3 Kikker en de tiende muze. De kritiek als vaste gast
Eind december 1790 schotelt Johannes Lublink de Jonge, voorman van het Amsterdamse Concordia et Libertate, zijn genootschapspubliek een ‘Verhandeling over het puntdicht’ voor. De lezing bevat diverse voorbeelden. Daaronder
ook een aardig versje, ‘De onbeschaamde gast’ geheten, dat hij naar eigen zeggen
lang geleden heeft geschreven. Het gaat over iemand die bij de schrijver dineert,
maar die onmiddellijk na de maaltijd vertrekt om elders zijn mening over het
gebodene te gaan verkondigen:

Dit verhaaltje in versvorm verwoordt treffend de ergernis die schrijvers vaak
voelen over mensen die kritiek op hun werk leveren: het zijn onbeschaamde,
ondankbare honden. Tot zover niets nieuws. Maar het feit dat Lublink hier het
woord ‘recensent’gebruikt, is opmerkelijk. Termen als ‘recensent’, ‘recensie’ en
‘recenseren’ zijn in Nederland immers tot de laatste decennia van de achttiende eeuw nog vrij ongebruikelijk. Het zijn buitenissige termen uit het officiële
spraakgebruik, en ze duiden niet op de alledaagse beoordeling van werken van
kunst of wetenschap. Bij een ‘recensie’ gaat het om een beoordeling van bepaalde regelingen en instellingen door juridische of politieke instanties. Pas na het
midden van de eeuw worden de termen wat vaker gebruikt in de hedendaagse
betekenis. Dan verschijnt van 1787 tot 1793 bijvoorbeeld het eerdergenoemde
tijdschrift De Recensent of Bydragen tot de Letterkundige Geschiedenis van Onzen
Tijd. En in 1806 start De Recensent, ook der Recensenten, een blad dat tientallen
jaren zal blijven bestaan.
Lublink gebruikt in 1790 de term ‘recensent’ echter al in een gedicht dat hij
naar eigen zeggen ‘voor vele jaren’ schreef. De verklaring hiervoor is dat het
versje een letterlijke vertaling vormt van een gedichtje van Goethe uit begin
jaren 1770, eindigend met de getergde uitroep: Der Tausendsackerment! / Schlagt
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’t Was of de droes [duvel] hem straks [snel] by mynen buurman bragt,
Om daar myn gantsch onthaal verächtlyk af te maalen [schilderen],
Om daar op alles bits te smaalen:
Gantsch anders had de man ’t verwacht;
Hy vond by my niets fraais, niets vreemds, niets uitgelezen;
De soep was veel te laf, de visch te gaar gekookt,
De wyn niet fyn genoeg, het vleesch niet goed gerookt;
In ’t kort, niets was er, of ’t had beter kunnen weezen.
Wie zag ooit onbeschaamder vent? –
‘Slaa dood den hond! slaa dood! het is een Recensent.’
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De oude dichter en de jonge criticus.
Afbeelding uit de zeer populaire fabels
en vertellingen van de Duitse dichterfilosoof C.F. Gellert.

ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent. In het Duits was de term recensent al
langer gebruikelijk. Nog in 1828 zal er in literair Nederland een relletje ontstaan als Nicolaas Jeremias Storm van ’s-Gravesande in zijn Luimige poëzy
(1827) een versje ‘De recensent’ publiceert. Het vertelt hetzelfde verhaaltje over
de ondankbare dinergast en eindigt met ‘De booze vent! / Wie was het toch?
– Een Recensent.’ Het tijdschrift Argus vraagt zich nu af of de dichter wel weet
‘dat er een Göthe in de wereld bestaat’. Tevens maakt het van de gelegenheid
gebruik om nu meteen ook maar Lublink postuum te ontmaskeren als een van
de talloze ‘snuggere naschrijvers en onbeschaamde letterdieven’ die ons vaderland rijk is.

Het tijdperk der kritiek
Termen als ‘kritiek’ en ‘criticus’ treffen we na het midden van de eeuw al wat
vaker aan in een meer moderne betekenis dan die welke lange tijd gangbaar was.
Wel is de terminologie in deze periode nog wat zwevend. Dat blijkt bijvoor-

Van dom tot kwaadaardig: beelden van de kritiek
Dat de kritische recensie in de achttiende eeuw aan een snelle opmars begint,
is niet toevallig. Schrijvers krijgen al sinds onheuglijke tijden lof en blaam te
incasseren van collega’s, familie, kennissen, of geïnteresseerde buitenstaanders.
Die kritiek kan tot uiting komen in gesprekken en wordt soms ook op schrift
gesteld in eenmalige publicaties. Lang niet altijd kunnen schrijvers het commentaar waarderen. Nu en dan ontstaat in de zeventiende en achttiende eeuw

251
L E T T E R K U N D I G E O R G A N I S AT I E V O R M E N

beeld uit het feit dat men soms het woord ‘kritieken’ gebruikt waar wij ‘critici’
zouden zeggen. Ook wordt het woord ‘kritiek’ nog vaak gebezigd als bijvoeglijk
naamwoord voor ‘kritisch’; wij kennen dit alleen nog van vaste uitdrukkingen
als ‘in kritieke toestand verkeren’.
Bij ‘critica’ of ‘oordeelkunde’ denkt men oorspronkelijk allereerst aan ‘tekstkritiek’: de filologische beoordeling van verschillende varianten der klassieke en
Bijbelse teksten op hun authenticiteit. Deze betekenis leeft nog voort in termen
als ‘een kritische teksteditie’. Naar een meer algemeen opgevatte vorm van oordeelkunde, eerder verwant aan de logica, verwijst de grote Verlichtingsfilosoof
Immanuel Kant met zijn drie fundamentele ‘Kritieken’, waaronder de Kritik der
reinen Vernunft (1781). Daarin gaat hij na waar de grenzen van de menselijke
kennis liggen. Maar wanneer Europese auteurs zich in de laatste decennia van
de eeuw met grote eenstemmigheid aansluiten bij de uitspraak van Kant dat
de achttiende eeuw das eigentliche Zeitalter der Kritik is, het tijdperk bij uitstek
van de kritiek, dan denken ze daarbij gewoonlijk niet aan specifiek-filologische
geschriften, noch aan doorwrochte wijsgerige werken als Kants eigen Kritik
der reinen Vernunft. Het gaat nu meer om de algemene kritische houding die
daaraan ten grondslag ligt, om de onderzoekende geest van de Verlichting tegenover elke vorm van autoriteitsdenken. De kritiek wordt de verpersoonlijking
van de opdracht die de Verlichting zich stelt. In de woorden van – alweer –
Kant is dit ‘de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf
te wijten heeft’.
De kritische mentaliteit komt eerst en vooral tot uiting in de beoordeling
van geschriften op hun waarde, zoals in de traditionele filologie. Nu gaat het
echter niet langer uitsluitend om de klassieke en Bijbelse geschriften, maar ook
om die van de ‘modernen’. De beoordeling vindt bovendien niet langer plaats
voor het forum van de wetenschappelijke filologie, maar voor dat van het publiek in bredere zin. En het resultaat neemt niet de vorm aan van een incidentele publicatie maar van een regelmatige, continue stroom. Een van de media
bij uitstek van de kritische houding der Verlichting is de recensie.
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dan ook een wat uitgebreidere pamflettenoorlog, waarin de standpunten van
verschillende kanten heen en weer kaatsen. Maar pas met de opkomst van het
regelmatig verschijnende tijdschrift, rond 1750 gevolgd door het Verlichtingsgenootschap met zijn regelmatige bijeenkomsten, prijsvragen en publicatiereeksen, wordt een reguliere kritiek in de moderne zin mogelijk. Sommige
tijdschriften trachten de lopende boekproductie op een bepaald terrein bij te
houden. De Vaderlandsche Letteroefeningen hebben lange tijd als ondertitel:
‘… waar in de boeken en schriften, die dagelyks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens en vrymoedig verhandeld worden’. De tijdschriften proberen normen te ontwikkelen die het publiek in de loop der tijd
kan herkennen, en waar lezers op kunnen reageren via ingezonden brieven of
eigen bijdragen. Iets dergelijks geldt ook voor de maatschappij- en cultuurkritiek zoals die onder meer te vinden is in spectatoriale tijdschriften. Zo ontstaat
de vierhoek die zo kenmerkend is voor de Europese Verlichtingsbeweging: genootschappen en tijdschriften vormen een platform voor de ontwikkeling van
een publieke opinie, en deze publieke opinie raakt gewend aan een kritische
attitude. Die kritische houding kan nu van de kunst- en cultuurkritiek ook
overgaan op het politieke domein: in de jaren 1780 ontstaat een openbaar forum
voor politieke discussies, en dan gaat het ook meteen hard tegen hard.
De recensent als onwetenschappelijke domoor
Natuurlijk vindt deze ontwikkeling niet zonder slag of stoot plaats. De opkomst van de kritische mentaliteit stuit op weerstanden. Van meet af aan overheerst daarbij de gedachte dat het recenseren een objectieve wetenschap zou
moeten zijn, in de traditie van de wetenschappelijke ‘oordeelkunde’. De recensent zou zich geheel neutraal en onpartijdig dienen op te stellen. Het ideaal is
in feite het uittreksel; vandaar dat Pieter Rabus’ Boekzaal van Europe na diens
dood kan worden voortgezet als Twee-Maandelijke Uyttreksels van Alle Eerst
Uytkomende Boeken. Wel zegt de eerder aangehaalde ondertitel van de Vaderlandsche Letteroefeningen dat het tijdschrift niet alleen ‘oordeelkundig’ maar
ook ‘vrymoedig’ zal oordelen. Maar die vrijmoedigheid beperkt zich in de praktijk dikwijls tot kleine kanttekeningen over omissies of taalfouten in de besproken werken. Begrijpelijk, want vanuit de gedachte aan kritiek als objectieve
wetenschap kunnen subjectieve meningen, frontale aanvallen, schimpscheuten
en persoonlijke hatelijkheden nauwelijks anders worden gezien dan als uitingen
van een ernstig tekort. Het gaat dan ofwel om een gebrek aan wetenschappelijke kennis en kunde – dus om domheid – ofwel om kwade wil en boze opzet.
De subjectieve criticus moet wel een domkop of een schurk zijn. Maar boekrecensenten, en ook cultuur- en maatschappijcritici zoals de spectatorschrijvers,
houden zich in de praktijk nu eenmaal lang niet altijd aan de eis van neutrali-

’k Bevond my onlangs in een kring
Van doorgeleerde en vry kritieke [kritische] vrinden,
Gereed om straks in ieder ding
Iets ’t geen er aan ontbreekt te vinden.

De hoofdpersoon Aristus treedt deze kring binnen met een zelf vervaardigd
kunstwerkje: een in was nagebootste appel. Hij vraagt de ‘kritieke vrinden’ om
een parisoordeel. De een meent dat de kleur van de appel niet helemaal levensecht getroffen is, de ander meent dat de afbeelding meer onregelmatige bobbels en deuken vertoont dan echte appels in de natuur, en een derde criticus
merkt op dat de vorm te langgerekt is en dat appels in het echt veel ronder zijn.
De ontknoping luidt dan als volgt:
De braave Aristus kon ’t geheim niet langer smooren;
Hy merkte nu hoe hoog in top
Zyn ongenoegen was gestegen:
Hy stak den appel in zyn mond, en at hem op.
De Heeren wierden rood, en – zwegen.

Nader commentaar is overbodig; de critici zijn door de mand gevallen en hebben zichzelf ontmaskerd als ezels.
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teit en objectiviteit. Het beeld van de criticus blijft dan ook nog lange tijd opvallend negatief.
Een voorbeeld is het ‘Vertoog over de Schryvers en Kritieken [critici] deezer
eeuwe’. De verhandeling verschijnt in 1763 in de Algemeene Oefenschoole van
Konsten en Wetenschappen, een kruising tussen encyclopedie en tijdschrift, waarin de zojuist genoemde Johannes Lublink de Jonge een belangrijke rol speelt.
Het ‘Vertoog’ zegt over de critici onder meer: ‘Het is den aart van dit volk bij
uitsteekendheid dom te zyn; en hun bedryf bestaat in het geeven van een beslissende uitspraak over de waarde of onwaarde van alle werken, van wat soort
dezelve ook zyn.’ Critici zijn dus eerst en vooral domoren. In dezelfde geest
geeft De Rhapsodist in 1771, onder het trefwoord Recensent, een ‘Aanwyzing,
hoe men, met de grootste vaardigheid, zonder eenig verstand, en zonder eenige
wetenschap wél bestudeerd te hebben, enkel met behulp van de Regterhand en
eene of twee levende taalen, een geagt, ten minste een verkoopbaar, Journaal
schryven, en een fyn Recensent van boeken worden kan.’ Weer in de Oefenschoole verschijnt in 1782 het gedichtje ‘Het gezelschap van kritieken’. Het begint met de regels:
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De recensent als onbevoegde rechter
Dit beeld van de criticus als domme ezel sluit aan bij de oude opvatting dat de
kritiek of ‘oordeelkunde’ een objectieve wetenschap is waar men voor gestudeerd dient te hebben. Vanuit dit standpunt schuilt de onbevoegdheid van veel
critici in het feit dat ze de juiste scholing missen. Daarnaast wordt het beeld
van de criticus nog lange tijd bepaald door de gedachte aan de ‘recensie’ in de
oude betekenis van een officiële beoordeling door bevoegde instanties. Tegelijk
speelt hier de gedachte aan kritiek als een rechterlijk ‘vonnis’ mee. Zo bezien
schuilt de onbevoegdheid van veel critici hierin, dat ze niet door enigerlei officiële instantie zijn benoemd om recht te spreken. Ze hebben zichzelf opgeworpen tot rechter of tot rechtsprekend vorst, gezeten op een rechterstoel of
hoge troon. Het eerder aangehaalde ‘Vertoog’ over critici uit de Algemeene
Oefenschoole heeft dan ook als ondertitel: ‘… met een allegorisch verhaal der
lotgevallen van zedigheid en vrijpostigheid’. Critici zijn onbeschaamde, vrijpostige personages die zichzelf hebben benoemd op een plek waar ze niet
thuishoren:
Zichzelven tot de gemelde bediening verkiezende, en ze ter hand neemende
zonder smaak, bekwaamheden, of oordeel, hebben zy geen gelegenheid om iets
van de uitmuntendheid des schryvers te kunnen raamen, dan uit het geene hy
gunstiglyk goedvond zelve daarvan te zeggen: en dewyl de meesten onzer
hedendaagsche auteurs bevreesd zyn in ’t openbaar te melden wat desaangaande
in hun hart omgaat, misbruiken de kritieken deeze zedige achterhoudenheid
voor een bekentenis van zwakheid, en slaan het vonnis over hunne werken, dat
er niets goeds in is.

Niet toevallig persifleert De Post van den Helicon, een satirisch tijdschrift van
Johannes Kinker, in 1788 juist het juridische jargon en houdt het een pleidooi
voor het recht van dichters om tegen kritische besprekingen in hoger beroep
te gaan bij ‘het hooge gerichtshof der Zanggodinnen’. Dit is nodig, omdat:
… de kunstrechters der onderscheiden laage Poëtische jurisdictien in Nederland
meestal zonder zelfs bevorens adviesen van des kundigen in te nemen, niet zelden
op een verkeerde wijze met het uitdeelen der eerpenningen te werk gaan. Dat
daarenboven zich van tijd tot tijd gezelschappen opwerpen welke zonder eenige
Approbatie nochte roeping zich den naam van kunstrechters aanmatigen.

Zo’n instantie voor hoger beroep – en dan niet alleen ten behoeve van dichters –
zal enige decennia later daadwerkelijk tot stand komen in de vorm van De
Recensent, ook der Recensenten. De titel van dit blad geeft al aan dat het nadruk-

kelijk niet alleen de kritiek, maar ook de antikritiek in zijn programma opneemt.
Ook in de Poëtische Spectator van Bellamy en zijn vrienden vinden we in 1784
het beeld van de rechtspraak. De auteur van het artikel ‘De recensent’ vraagt
zich af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat iemand zichzelf heeft geschapen:

Het vervolg geeft drie mogelijke motieven voor de zelfschepping van de recensent. Als laatste en meest onwaarschijnlijke motief noemt de schrijver: ‘Om de
letterkunde enz. en den goeden smaak te bevorderen – te beschaaven bij de
natie, onder welke hij schrijft.’ Waarschijnlijker motieven zijn allereerst het
trio ‘wraak, bedilzugt, spotzugt’, en in de tweede plaats het verlangen naar financieel gewin, ‘op dat hij zijn schraale maag eens beter onthaalen mogt’.

Het recht op kritiek
De domme ezel en de zelfbenoemde rechter, de wraakzuchtige vuilspuiter en
de corrupte schoft die reputaties afbreekt in ruil voor geld – het klinkt allesbehalve positief. Ook vergelijkingen met allerlei soorten vogels zijn populair. In
de hoofdstukken over toneelbedrijf en toneelpoëtica zal nog blijken dat men
vooral in theaterkringen kritische geesten al sinds geruime tijd uitschold voor
roofvogels, kwetterende spreeuwen, napratende papegaaien, enzovoort. Zulke
vergelijkingen worden nu onderdeel van het algemene beeld van de criticus. De
vergelijking met de kwaadaardig kwakende kikker ligt eveneens voor de hand.
Vele achttiende-eeuwse letterkundigen kennen hun klassieken en herinneren
zich uit Ovidius’ Metamorfosen het verhaal van de boeren die in kikkers worden
veranderd. Klanknabootsend klinkt het dan: Quamvis sunt sub aqua sub aqua
maledicere temptant (‘Zelfs onder water gaan ze nog door met vloeken en schelden’). Heel bekend is ook de Batrachomyomachia, een parodie op de Ilias van
Homerus, waarin kwakende kikkers en piepende muizen de plaats hebben ingenomen van de Griekse en Trojaanse helden. De lezer is dus wel gewend aan
het beeld van de kikker als een producent van veel gekwaak en weinig wol.
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De Recensent heeft geene openbaare aanstelling. Hij heeft het ambt niet om recht
te spreeken tusschen den man en zijn naasten […].
Mijn hemel! Mijn Heer! of wie gij wezen moogt; hoe is hij dan in de waereld
gekomen? Wat is dan zijn ambt – zijne betrekking? – Wat het natuurlijke aangaat,
mijne Heeren, hij is door geboorte uit eene vrouw in de waereld gekomen. Maar
zoo veel het geestelijke betreft, heeft hij zich zelven door eene geestelijke geboorte
ten Recensent voortgebragt. Nihil potest esse causa sui ipsius [niets kan oorzaak
van zichzelf zijn]!
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Volgens ‘J.A. Schasz’ weten kenners ondertussen wel dat dichters niet uit de
‘Hengstenbron’ putten, maar onder water leven in de ‘Kikker- of Toverpoel’,
een stinkend moeras waarin de laurier ligt te rotten. Literatuur is ‘rym- of
slymwerk’, door kikkers bij elkaar ‘gerikkikkikt’. Nog in 1821 zal Bilderdijk een
bewerking van de homerische oorlog tussen muizen en kikkers publiceren onder de titel De muis- en kikvorsch-krijg, Homerus nagezongen. Enkele jaren later
gebruikt hij het beeld van de kikker in zijn befaamd geworden gedicht ‘Recensenten’ (1824). Daarin stelt hij aan het ‘dommer nog dan dom Recensieschrijvrendom / Dat d’algemeenen Leer- en Rechterstoel beklom’ de vraag: ‘Van
waar toch komt u ’t recht, ik zeg niet om te kwaken, / Kwaakt u te barsten! maar
om zwadder uit te braken…’
Maar intussen schuilt in de negatieve beeldvorming van de criticus een aardige paradox. Immers, met elk woord dat de hier aangehaalde auteurs aan de
criticus of recensent wijden, bevestigen ze het toegenomen belang van deze
figuur in het openbare intellectuele leven. En met elke harde noot die ze kraken, brengen ze eens te meer de opvatting in praktijk dat het toelaatbaar en
zinvol is om meningen en standpunten in het openbaar aan de orde te stellen,
te verdedigen of aan te vallen. Hoe harder het oordeel dat ze vellen over de criticus, hoe meer ze blijk geven van een hartstochtelijke voorliefde voor kritische
meningsvorming. De kritiek op de kritiek is, met andere woorden, zelf een
treffend voorbeeld van het gewicht dat men in de loop van de achttiende eeuw
aan de kritiek gaat toekennen.
Overigens lijkt het erop dat de kritische reflectie op de kritiek in Nederland
flink wat later van start gaat dan bijvoorbeeld in Engeland, waar Alexander
Pope’s poëtische Essay on Criticism (1711) al in een heel vroeg stadium een
principiële beschouwing over de kritiek levert. Ook zal het in Nederland nog
lang duren voordat de gedachte aan objectieve wetenschap of rechtspraak wat
op de achtergrond raakt in de kritiekopvattingen. Wie, zoals Bilderdijk, critici
met kikkers vergelijkt, zet in feite al een eerste stap. Kikkers zijn immers als het
ware kwaadaardig op persoonlijke titel. Ze zijn geen mislukte wetenschappers of
gemankeerde rechters, maar wezens die in principe het recht hebben een strikt
persoonlijke mening te geven – al zouden de slachtoffers van hun gekwaak natuurlijk liever zien dat ze hun bek hielden.
Het goed recht van een meer subjectief oordeel vinden we trouwens al met
argumenten verdedigd in de verhandeling ‘Over de kritiek’, die de meergenoemde Lublink op 24 december 1793 voor de leden van Concordia et Libertate ten
gehore brengt. In deze lezing merkt Lublink op hoe merkwaardig het is dat beschaafde en erudiete mensen, als ze hun mening over een gedicht, een schilderij,
een muziekstuk of een gebouw geven, er zo dikwijls achteraan zeggen: ‘maar ik
ben geen kenner, ik verstaa van die kunst niets; ik ben geen schilder, geen mu-

De smaakvolle criticus en de persoonlijke ontboezeming
In zijn lezing vergelijkt Lublink opnieuw het optreden van de criticus met dat
van iemand die een maaltijd beoordeelt. Dit herinnert ons eraan hoe belangrijk het begrip ‘smaak’ in de esthetica van de laatste decennia van de eeuw is
geworden. De smaak voor werken van kunst wordt gezien als een ‘inwendig
zintuig’, analoog aan de smaak voor het proeven van spijzen – zoals de verbeeldingskracht als ‘inwendig zintuig’ analoog is aan het gezichtsvermogen,
en het innerlijk gevoelen analoog aan het uiterlijk voelen. Zuiver subjectief van
aard is die ‘inwendige’ smaak echter bepaald niet. Wanneer men in Nederland
in deze periode de term smaak gebruikt, dan gaat het eerst en vooral om de ‘goede smaak’: een beoordelingsvermogen dat weliswaar persoonlijk is, maar dat
gevormd is door lange ervaring en door kennis van de regelen der kunst en de
principes van de esthetica. Het vervolg van Lublinks lezing bevat dan ook tal van
regels en voorwaarden waaraan een ‘gezonde’ kritiek moet voldoen. Toch komt
in zijn beschouwingen een zekere emancipatie van de kritiek uit het keurslijf
van wetenschappelijke objectiviteit of juridische onpartijdigheid in zicht: de
kritiek wordt meer persoonlijk opgevat.
Een voorlopig hoogtepunt van deze emancipatie zal een kleine eeuw later
worden bereikt. In 1886 opent de jonge Tachtiger Lodewijk van Deyssel zijn beroemd geworden opstel ‘Over literatuur (De heer F. Netscher)’ met de woorden:
Onder anderen hierom is beweren beter dan bewijzen, om dat het warme,
boetseerende, schilderende en zingende beweren fraayere tinten, vormen en
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zykant enz.’ Die bescheiden opstelling is soms wel terecht. Maar ze komt toch
ook vaak voort uit een overdreven respect voor ‘de stoute aanmatiging van zodanige kunstenaars en geleerden, die zich verbeelden, dewyl zy zelf de kunst
oefenen, dáárom ook meer bevoegde rechters te zyn, om er over te oordeelen’.
Als dat zo was, zegt Lublink (en misschien denkt hij hierbij aan de kerstmaaltijd die een dag later zal plaatsvinden), ‘dan moet ook de kok alleen beslissen, of
de ragout, die hy my op tafel levert, goed is; en dan heb ik noch myn gasten
daaröver iets te zeggen’. In aansluiting bij Kant stelt hij vast: ‘Het schynt thans,
inzonderheid, de eeuwe der Kritieken.’ Een gezonde kritiek is dan ook voor ieder lid van de samenleving van belang. Kritiek kan ‘ons ieder oogenblik van ons
leven […] te pas komen, niet alleen in onze letteröefeningen, niet alleen wanneer wy ons opzettelyk bezig houden, om eenig geleerd voorstel te hooren, eenig
kunstwerk te ontleden; maar ook in de dagelyksche samenleeving, in de gewoone beschaafde verkeering met onze medemenschen’.

klanken in den stijl baart, dan het koude, slaande, hakkende en snijdende bewijzen.
Mijn eenig pogen zal hier zijn eenige bladzijden met goed proza te beschrijven;
want één alinea goede taal, in een kritiek over literatuur, heb ik liever dan een vel
druks, waarin zeven en vijftig waarheden worden verkondigd. Een kritikus, die ten
onrechte boos wordt op een schrijver en die mooi zegt, dat hij boos is, lees ik met
meer pleizier dan een ander, die niet het geluk heeft zich te vergissen en bedaard
blijft.

258

De bekritiseerde Netscher zelf, zo zegt Van Deyssel ten overvloede, ‘is slechts
een voorwendsel, een aanleiding voor mij om mij eens te ontboezemen. Ik zal
meer verzekeren dan aantoonen; die mij niet gelooven wil, moet het maar laten.’
Een groter contrast met de gedachte dat de criticus een objectieve wetenschapper of een onpartijdige magistraat is, laat zich moeilijk denken. De kritiek is hier werkelijk datgene geworden wat Voltaire al wenste dat ze zou zijn:
een ‘tiende Muze’. Maar zover is het rond 1800 nog bij lange na niet. Trouwens,
tot op de dag van vandaag eisen ingezonden brieven in kranten en literaire
tijdschriften, als vanouds, van de criticus niet zozeer ‘één alinea goede taal’ en
onbekommerde subjectiviteit, maar eerst en vooral deskundigheid, objectiviteit en onpartijdigheid.
Als deze kwaliteitsnormen ooit ergens met voeten getreden zijn, dan is het
wel in de theaterwereld van de achttiende eeuw. In het volgende deel van dit
hoofdstuk zullen we zien dat zelfs Van Deyssels befaamde scheldkritieken nog
bleekjes afsteken bij de achttiende-eeuwse toneelkritiek. De opkomst van de
toneelkritiek is een van de vele nieuwe ontwikkelingen die het theaterbedrijf
in de achttiende eeuw doormaakt.

3.4 Het theaterbedrijf

Het toneel op zoek naar een locatie
In veel Nederlandse steden is men voor professioneel toneel aangewezen op
rondreizende gezelschappen die, doorgaans gedurende de jaarlijkse kermis,
opvoeringen verzorgen in voor dit doel geschikt gemaakte koffiehuiszalen,
kaatsbanen, maneges of stallen, dan wel in tenten of tijdelijke barakken. Over
de ‘tijdelijke’ locaties moeten we niet te gering denken. Een houten schouwburg kan zeer prominent aanwezig zijn in of net buiten de stad en hoeft qua
capaciteit, inrichting en voorzieningen niet onder te doen voor een vast gebouw.
Vaak vormen deze tijdelijke speellocaties een opstap tot de vestiging van een
vaste schouwburg. In Rotterdam heeft men al een aantal jaren voordat de ‘officiële’ schouwburg aan de Coolsingel (1774) wordt geopend, een continu toneelaanbod van diverse professionele toneelgezelschappen in een houten loods.
De toneelgezelschappen reizen het hele seizoen rond en doen steeds verschil-
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Op het eerste gezicht lijkt de Republiek een weinig levendige theatercultuur te
hebben gekend. Er zijn in de achttiende eeuw maar enkele permanente schouwburgen met professionele acteurs en een geregelde opvoeringspraktijk te vinden in de Nederlandse steden. Het calvinistisch verzet tegen de ‘verlokking des
vleesches’ is groot. In de oudere literatuurgeschiedenissen wordt dan ook
doorgaans de moeizame calvinistische toneelcultuur van het Noorden gecontrasteerd met de vrije toneelcultuur van het Zuiden. Toch ontwikkelt zich in de
Noordelijke Nederlanden in de achttiende eeuw, met name in de tweede helft
van de eeuw, een rijk toneelleven. De speellocaties, het aantal toneelgenootschappen en het toneelaanbod nemen snel toe. De productie wordt vervolgens
geruggensteund door een heel ‘veld’ aan ondersteunende activiteiten, zoals toneelreclame, overzichtslijsten van gepubliceerde stukken, toneeltijdschriften
en toneelverhandelingen, zodat de liefhebbers wegwijs kunnen worden in het
uitgebreide toneelaanbod. De schouwburgen en andere toneellocaties groeien
uit tot belangrijke sociale ruimtes. Ze bieden een goede locatie voor een avondje uit, een plek om mensen te ontmoeten en te bekijken. Theaters en toneelgenootschappen vormen ook een publieke ruimte waar politiek kan worden bedreven, waar over filosofische en maatschappelijke problemen wordt nagedacht
en waar ‘publiek’ wordt gemaakt. Het theaterbedrijf vormt zo een letterkundige
subcultuur die illustratief is voor alle aspecten van het letterkundig bedrijf die
we in dit deel zijn tegengekomen.
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lende Nederlandse steden aan om daar hun repertoire te brengen. Daarbij is er
zeker geen sprake van een strikte scheiding tussen ‘kermistoneel’ en ‘officieel’
toneel. De rondreizende gezelschappen spelen niet alleen op kermissen en in
tijdelijke locaties, maar evengoed in de vaste schouwburgen. Daarnaast kunnen ze uitgenodigd worden om bij regenten thuis een voorstelling te geven.
Sommige gezelschappen, zoals de Vlaamse operisten van de gebroeders Neyts,
hebben hun eigen tent waarmee zij rondtrekken.
De kermisperioden kunnen behoorlijk worden opgerekt. In Breda speelt de
‘Nederduytsche Haagsche Schouwburgh’ al van 20 mei tot 9 juli in 1755, en
daarna opnieuw van 26 november 1755 tot 9 maart 1756. In de zomer geven de
acteurs 28 voorstellingen (vier per week) met in totaal 2309 bezoekers, in de
winter 42 voorstellingen (drie per week) met in totaal 4585 bezoekers. Het toneelgezelschap van Marten Corver (1727-1794), de grote vernieuwer van het
toneel, struint in de periode 1766-1773 tijdens de warme maanden het land af
en strijkt dan in de winter in Den Haag neer: ‘wij verzamelden gelijk de mieren
ons brood in de zomer, dat wij ’s winters in Den Haag opaten.’
De zomerrondes kunnen ook de landsgrenzen overschrijden. De compagnie
van de acteur en toneelauteur Jacob van Rijndorp (1663-1720) maakt bijvoorbeeld tournees langs de Duitse Hanzesteden. Andersom reizen ook verschillende Franse, Italiaanse, Duitse en Spaanse toneelgezelschappen door de Neder landse provincies. Onbekendheid met de taal hoeft daarbij geen al te groot
probleem te zijn. In het achttiende-eeuwse toneel spelen muziek, zang en dans
een belangrijke rol, zowel in de opvoering zelf als in de omlijsting daarvan met
voor-, tussen- en nastukjes. Dans en muziek trekken publiek, zo leert de ervaring. Veel van de achttiende-eeuwse toneelvoorstellingen zouden wij dan ook
eerder kwalificeren als opera of operette. Vooral de rondreizende Franse en
Italiaanse gezelschappen zijn met hun muzikale kwaliteiten geduchte concurrenten van het inheemse toneel. Daarnaast zijn er de Vlaamse gezelschappen die
met hun combinaties van Franstalige en Nederlandstalige toneel-, muziek- en
dansvoorstellingen het publiek in het Noorden aan zich weten te binden.
De schouwburgen
De Republiek kent rond 1700 nog maar weinig permanente speelaccommodaties. Alleen in Amsterdam, in Den Haag en vanaf 1705 ook in Leiden zijn vaste
theaters te vinden. Het is vaak moeilijk vast te stellen wanneer de andere steden
nu precies een vaste schouwburg krijgen. Haarlem kan hier als voorbeeld gelden.
In 1706 wordt wel een Inwyding van de schouburg tot Haarlem gepubliceerd,
maar het is zeer twijfelachtig of het hier inderdaad om een vaste speellocatie
gaat. Eerder is het de plaats waar incidenteel voorstellingen plaatsvinden. Toneel
in Haarlem is lange tijd nog afhankelijk van de Haagse en Amsterdamse acteurs-
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groepen en Italiaanse operagezelschappen. Die komen in de ‘stads-stallinge’,
en later in de voormalige jezuïetenkerk, opvoeringen geven. Pas in 1779 krijgt de
Vlaamse toneelgroepleider Jacob Neyts toestemming van het Haarlemse stadsbestuur om de stalling te mogen afbreken en een nieuw theater te laten bouwen.
In Delft en Utrecht worden vergelijkbare verzoeken lange tijd afgewezen. Rotterdam gaat in 1774 ‘om’. Ook ‘buitengaats’ blijkt behoefte aan georganiseerd
toneelvermaak. Batavia krijgt in 1757 een vast theater en in Paramaribo wordt in
1775 de ‘Hollandsche Schouwburg’ opgericht. ‘Vast’ is hier overigens een relatief begrip. Waar de Nederlandse schouwburgen wekelijkse programma’s hebben, of soms enkele malen per week opvoeringen verzorgen, kan het publiek in
de Hollandsche Schouwburg slechts enkele voorstellingen per jaar bekijken.
In de Republiek neemt de Amsterdamse schouwburg van oudsher een aparte
positie in. De meeste theaters worden privé geëxploiteerd. Dat is in Amsterdam niet het geval. Het door Jacob van Campen ontworpen houten gebouw
aan de Keizersgracht 384 valt ook niet direct onder het Amsterdamse stadsbestuur. Het theater is het eigendom van de stedelijke godshuizen: het burgerweeshuis en het oudemannenhuis. De winst komt aan deze instellingen ten
goede. Tot aan de brand van 1772 vormen de regenten van deze godshuizen het
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Toegangspoort van de
voormalige Amsterdamse
Schouwburg van Jacob van
Campen aan de Keizersgracht 384. De schouwburg
brandde in 1772 af.
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bestuur van de Amsterdamse schouwburg. Zij delegeren de dagelijkse leiding
aan twee directeuren, maar engageren zelf de spelers en hebben inspraak in het
repertoire. Omdat de beide regentencolleges echter worden benoemd door
het stadsbestuur, heeft de schouwburg toch een zekere stedelijke status. Die
status maakt het ook mogelijk om concurrentie buiten de stadsmuren te houden. Reizende troepen krijgen van het stadsbestuur doorgaans geen toestemming om in de stad op te treden. Ze slaan hun tenten dan maar op in dorpen
in de omgeving, zoals Diemen, Amstelveen en Buiksloot.
De andere schouwburgen zijn in particuliere handen. Die in Den Haag en
Leiden worden lange tijd geëxploiteerd door Jacob van Rijndorp. Zijn ‘Groote
Compagnie Acteurs van de Haagsche en Leidsche Schouwburgen’ concurreert
lustig met de acteurs van de Amsterdamse schouwburg. Ze kunnen elkaar flink
in het vaarwater zitten door over en weer spelers weg te lokken met aantrekkelijke aanbiedingen. Van Rijndorp heeft zeker geen monopolie op het toneel in
Den Haag en Leiden. Wisselende groepen kunnen van verschillende ruimtes
gebruikmaken, zoals de kaatsbanen, die door de verminderde interesse voor het
kaatsspel leeg zijn komen te staan. In 1766 richt Marten Corver daar een eigen
schouwburg op. Lang zal hij er niet spelen; vanaf 1773 verhuurt hij zijn theater
vooral aan andere theatergezelschappen.
Het Haagse toneelleven wordt echter maar ten dele door het Nederlandstalige toneel bepaald. Het Franse toneel is er toonaangevend. De hofstad is
lange tijd de enige plaats met een permanente schouwburg voor Franstalig repertoire. In 1774 volgt Maastricht, waar de elite sterk Frans georiënteerd is en
waar bovendien een regiment gelegerd is met veel Franse officieren. De stadhouder heeft weinig op met het Hollandse theater. Hij bezoekt de Franse
schouwburg en treedt als beschermheer daarvan op. Dit wil overigens niet
zeggen dat de Franse schouwburg gezien kan worden als een Nederlandse tegenhanger van de vorstelijke theaters uit de omringende landen. De stadhouder
bemoeit zich niet met het beleid. Zijn mecenaat beperkt zich tot permanente
huur van de stadhouderlijke loge. Het is een mooie illustratie van de ambivalente positie die de stadhouder inneemt in het merkwaardige constitutionele
bestel van de Republiek.
In Amsterdam is de schouwburg sinds de oprichting juist mede een monument voor de Nederlandse taal. Een van de doelen is de ontwikkeling van de
Nederlandse taal als cultuurtaal te bevorderen. Daarom worden bezoekende
Franse toneelgezelschappen geweerd; die moeten maar elders in de stad een
onderkomen zien te vinden. Deze regel is echter omstreden, ook binnen het
college van regenten. Wanneer in 1727 een Franse toneeltroep toestemming
verzoekt voor een reeks voorstellingen, pleiten verscheidene regenten voor inwilliging. Hun bereidheid wordt minder ingegeven door rechtvaardigheidsge-

voel dan door materiële overwegingen. Een intensiever gebruik van de schouwburg kan de kas spekken, en dat is welkom gezien de hoge exploitatiekosten.
De felste tegenstander is Balthazar Huydecoper, die behalve schouwburgregent
ook Nederlands meest vooraanstaande toneelschrijver is. Hij is zelf weliswaar
een groot bewonderaar van het Franse toneel, maar hij vreest dat de baten van
verhuur aan de Fransen ten koste zullen gaan van de voorstellingen door het
eigen gezelschap. Hij voorziet dat ‘menschen die gewoon zyn, eens in de week
of om de veertien dagen in de comedie [schouwburg] te gaan’, betoverd zullen
worden ‘door de sierlykheid en bevalligheid dier Franschen’, waardoor het publiek ‘de walg zou steken [een afkeer krijgen] van onze plompe Hollanders’.
Het voorval illustreert de moeizame relatie van Nederlandse cultuurdragers
met datgene wat Frankrijk te bieden heeft.
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Paapse poppenkast of leerschool voor het volk?
Het is echter niet in de eerste plaats de concurrentie van buitenlandse gezelschappen die een grootschaliger institutionalisering van het Nederlandse toneel in
de weg staat. Belangrijker is de vijandigheid van orthodox-protestantse zijde.
Gedurende het grootste deel van de achttiende eeuw is er alleen in Amsterdam,
en in mindere mate in Den Haag en Leiden, sprake van een continue toneeltraditie, met een jaarlijks seizoen. Dat seizoen loopt hier doorgaans van eind
oktober tot begin mei; in die periode wordt zeer geregeld (twee of drie keer per
week) een voorstelling gegeven op een vaste locatie. De meeste stadsbesturen
geven in beginsel alleen toestemming voor toneelopvoeringen gedurende de
kermistijd, soms slechts aan één gezelschap, en steeds pas nadat de te spelen
stukken zijn goedgekeurd. Er zijn ook steden, zoals Rotterdam, Dordrecht en
Nijmegen, waar gedurende vele jaren iedere vorm van openbaar toneel verboden is.
Ten aanzien van het toneel zien de plaatselijke bestuurders zich tussen twee
vuren geplaatst. Aan de ene kant is er de voortdurende aandrang van liefhebbers om toneel toe te staan. Zij kunnen met een beroep op de klassieke traditie
betogen dat een beschaafde gemeenschap het toneel niet weert maar juist aanmoedigt. Bij de Ouden werden theaters immers al beschouwd als leerscholen
van het volk en kweekscholen van de deugd. Hier kreeg de gemeenschap de
grote voorbeelden van inkeer na morele dwaling voor ogen gesteld. Meer nog
dan dit beroep op zedelijke waarden telt voor de overheid het financiële aspect:
de plaatselijke weeshuizen en bejaarden- en armeninstellingen kunnen hun
percentage van de recette goed gebruiken.
Aan de andere kant bestaat in reformatorische kringen een hardnekkig verzet tegen alles wat naar theater zweemt. Toneel wordt daar op grond van het
rederijkersverleden gekwalificeerd als ‘Paapsche poppenkast’ en geassocieerd

263

Titelprent van de scabreuze klucht Het scheeps leven (1714) van Cornelis van der Gon.

met vleselijke lusten. Helemaal onbegrijpelijk is dit laatste niet. Uit allerlei verbodsbepalingen valt op te maken dat bijvoorbeeld de koorddansers- en acrobatenacts door kermisartiesten van beiderlei kunne veel bezwaren oproepen.
De reden daarvan laat zich wel vermoeden. Verder staan veel komische stukken stijf van de dubbelzinnigheden, die in de uitvoering ongetwijfeld nog eens
stevig zullen zijn aangezet. Zo laat de Schiedamse toneelauteur Cornelis van
der Gon (1660-1730) in zijn blijspel Het scheeps leven (1714) de scheepslieden,
zoals de matrozen Jan de Plug en Jaap Houwjebek, spreken en handelen ‘zonder
eenige verçieringen, recht op zyn scheeps, zoo als het daar somtyds gespeeld
word’. De hofmeester verkneukelt zich al over de vrouwtjes van de matrozen
die in de luitenantskajuit ‘gesmeerd’ zullen worden:
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Nu zal Het scheeps leven waarschijnlijk niet zijn opgevoerd, maar als leestekst
was het uiterst populair. Blijspelen zoals Beslikte Swaantje (1715), dat in hetzelfde jaar wordt gepubliceerd en wel degelijk wordt opgevoerd, kunnen echter de
regels van het decorum overschrijden. Volgens de auteur, de koopman Abraham Alewijn (1664-1721), die het stuk vanuit Batavia heeft opgestuurd, is het
‘niet onsmaaklyk’. En dat blijkt, want de opvoeringen in Amsterdam trekken
veel liefhebbers. De vraag is of de kerk erg verheugd is geweest over opvoedingsscènes zoals de volgende, waar vader Kryn en moeder Neeltje hun dochter
Swaentje proberen te dwingen om te trouwen met de ‘droge’ Fobert:
Kryn:
Ik ben jou vaêr, daar staat jou moêr,
En gien van twie heeft ooit ien hoer
In zyn geslacht ehad veur dezen.
Je sult em trouwen. Hoe zel ’t weezen?
Swaentje:
Maer, ’k heb in Fobert toch gien zin.
Neeltje:
Wat beelt er deze schyt-fleirs in;
Jou rechte snotneus, kamer catje,
Schoot-hondjen, olyk kladde gatje,
[…]
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Maar weet je wel dat je smoddermuiltje zel aan boord komen?
Gans bloed wat zel der nou een oly over den akker stroomen;
Nichje komt meê, de nikker [duivel] hoe zel ’t er weêr van gat gaan.

Je zult. Hoe droes is ’t hier?
Meen jy te loopen aan de zwier,
Jou voddemoêr, je zult noch druipen,
En as ien wurm langs d’aerde kruipen.
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Maar ook het meer serieuze toneel is niet vrij van verlokkingen. De voorstellingen zijn immers opgetuigd met dans- en balletscènes en luchtige tussen- en
nastukjes, waarbij vooral de mooie jonge leden van het gezelschap worden ingezet. Dit trekt publiek, en de pikante kleding en enscenering zullen daar zeker
aan hebben bijgedragen. In De Hollandsche Spectator verklaart een als man van
de wereld poserende student dan ook dat hij bij treurspelen pas tegen de laatste
acte binnenkomt, ‘als de dans beginnen zal’. En nog in 1799 houdt David Jacob
van Lennep (1774-1853) een schouwburgdirecteur voor:
Dus, zo gy wilt voldoen door deugd en zedelessen,
Dan vrees ik, dat gy arm gelyk de mieren wordt;
Volg dus eens dezen raad: zoek jonge danseressen,
Maak uw balletten lang, en haare rokken kort.

Het toneel gaat dus vaak gepaard met revueachtige attracties die weinig geschikt zijn om de meer rechtzinnigen voor zich te winnen.
Bovendien dragen toneelspelers ook persoonlijk van oudsher een reputatie
van lichtzinnigheid en losheid van zeden met zich mee. Sommigen leiden inderdaad openlijk een bohémienachtig bestaan. Acteur Willem van der Hoeven
(1656-1719) is behalve toneelschrijver ook houder van het ‘Gekroonde Coffyhuys de drie Kroontjes’ in de Amsterdamse Kalverstraat, waar naast acteurs
onder meer de ook al niet onbesproken Jacob Campo Weyerman en de tekenaar
en dichter Jan Goeree regelmatig te gast zijn. Het grafdicht van Jan Goeree
(1670-1731) op Van der Hoeven typeert hem nu niet bepaald als een serieuze en
bekwame acteur:
Wiens zangeres zich liet gebruiken
Wanneer men haar maar goud liet ruiken,
Die als een Bonte kraay zich kleedde
En eeuwig strydt hadt met de Rede.

Bij deze groep vinden we ook acteur Robert Hennebo. Vanaf 1716 kunnen zijn
dichtersvrienden en acteurs, zoals Weyerman, Jan Pook, Willem van der Hoeven en Jacob Rosseau, ook terecht in diens bohémienachtige koffiehuizen
‘De Ghulden Vlies’ (beter bekend als ‘De Nachtschuyt’) en ‘De Karsseboom’.

Hennebo heeft naam gehouden als schrijver van het dichtwerk Lof der jenever
(1718):
Besproei my met een glas Jenever,
Getapt uit ’t allerbeste Vat,
Dat immer Keulenaer bezat;
Wil door die Vocht myn Geest verlichten;
Versterk myn Brein, en help my Dichten.
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Ook over het ‘galante’ leven van de Nederlandse actrices wordt met smaak gespeculeerd. Actrices zouden verschillende soorten ‘diensten’ verkopen en zich
door mainteneurs laten onderhouden. Het Amsterdamse theatertje ‘De Ooievaar’ zou naast het toneel een ‘kleed en pauseer’-kamertje hebben, zodat ‘de
aanschouwers, althans die, welke in het gelukkig geval zijn van in de nabijheid
dezer keuken hunne standplaats te hebben kunnen kiezen, gelegenheid hebben om hunne hommages en dikwerf zeer wel verdiende lof, terstond in den
schoot der Dames, die op het Tooneel gefungeerd hebben, te kunnen uitstorten’. De actrice Adriana Maas, even mooi als getalenteerd, zou het hebben aangelegd met schouwburgregent Jacob Voordaagh. Volgens mederegent Huydecoper was Voordaagh ‘beter Comediant dan Regent’. In 1753 wordt een zekere
Floris Bontekoning (‘een makelaar in hout’) in een anoniem scheldvers ervan
beschuldigd dat hij met de actrice Elisabeth Mooij, ‘die oude Schouwburgs
kat, / Wel honderd reizen [keren] had het echte [echtelijke] bed beklad’. Bovendien zou hij ook haar dochter, de actrice Cornelia Ghijben, hebben onteerd. In
het populaire roddelboekje ’t Galante leeven der Nederlandsche actrices (1790)
wordt dit schandaal nog eens sappig naverteld.
Deze smakelijke roddels ten spijt, lijkt het Nederlandse toneelleven in vergelijking met het buitenland toch redelijk braaf geweest te zijn. De Fransman
Louis Riccoboni althans, die rond 1740 vergelijkend onderzoek doet naar het
Europese theater, is getroffen door het degelijke bestaan van de Amsterdamse
tonelisten. In orthodoxe ogen is het podium echter de satanische tegenpool van
de kansel. Verkondigt de kansel de waarheid, op het podium straalt de schone
schijn. Doet de preek een beroep op de rede, het toneel wekt de passies op. Het
toneel is vooral zo gevaarlijk omdat het, als alle werken van Satan, zo verleidelijk is. Alle pogingen om de toneelfaciliteiten in een stad te vergroten, kunnen
dan ook rekenen op krachtige tegenkanting van kerkelijke zijde.
Niet alleen onzedelijk toneel is een doorn in het oog van kerkelijke instanties,
ook het omwerken van Bijbelse verhalen tot toneelstukken wordt aanstootgevend gevonden. Bijbelse stof en gewijd vocabulaire zijn niet gepast in een
theatrale omgeving. Herhaaldelijk komt het op dit punt tot botsingen tussen
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kerk en overheid. In Breda, waar het stadsbestuur toneelvoorstellingen toelaat
in de kaatsbaan, protesteert in 1739 het kerkbestuur fel tegen opvoeringen van
Bijbelse drama’s. Het bestuur vindt dat ‘aan de vroomen, opregten en godvrugtigen ledematen deser gemeinte eene sonderlinge ergernisse [is] gegeven
[…] door dien de historie van Joseph uit het Heilig Woordt van de levendigen
Godt ontleend zijnde, in de comedie vertoont was’. De kerkenraad heeft feilloos door dat achter de algemeen klinkende titel De spiegel van edelmoedige
vriendschap in feite een bewerking van het toneelstuk David en Jonathan van
Claes Bruin (1671-1732) schuilgaat. In het vervolg moeten toneelgezelschappen
eerst hun repertoire overleggen voordat zij van de magistraat toestemming
kunnen krijgen om te spelen tijdens kermisdagen. Een jaar later wordt het toneel echter gesloten vanwege de Oostenrijkse Successieoorlog. Het zal tot 1755
duren voordat er in Breda weer toneel wordt gespeeld. Ook in Dordrecht (waar
in de zeventiende eeuw nog via het schooltoneel een soort van toneeltraditie
had bestaan), heeft de kerk in de achttiende eeuw een stevige greep op het
theaterleven. Tot 1712 wordt er onder druk van een fanatieke dominee nauwelijks toneelgespeeld en in 1736 weet de kerk middels een speciaal daarvoor
opgerichte commissie te voorkomen dat een toneelgezelschap zich blijvend
in de stad vestigt. Pas na 1750 neemt de greep van de predikanten op het stadsbestuur af.
Zelfs in de weinige steden waar een vaste toneelaccommodatie is toegestaan,
kan het stadsbestuur er in perioden van onrust of rampspoed toe overgaan de
schouwburg voor langere tijd te sluiten. Dat is in Den Haag bijvoorbeeld het
geval in 1714, wanneer de verhoudingen met Frankrijk bijzonder gespannen
zijn, en in Amsterdam gedurende de politiek roerige jaren 1747-1748. Niet alleen grote politieke omwentelingen kunnen de deuren van het theater sluiten,
die macht ligt ook in handen van een van de kleinste diertjes uit Gods schepping. In Den Haag worden rond 1735 de theaters gesloten vanwege de plotselinge
ondermijning van de zeeweringen door de paalworm. Deze nationale ramp
wordt in orthodoxe kring opgevat als een waarschuwing van God. Blijkbaar vindt
de gedachte dat toneelbezoek onverenigbaar is met de door Hem gewenste boetvaardigheid genoeg aanhang om de overheid tot haar besluit te brengen.
De Utrechtse toneelstrijd
Het meest enerverend verloopt de strijd om het toneel in Utrecht. De stad was
in de zeventiende eeuw een streng reformatorisch bolwerk geweest. Al in 1662
had de vroedschap besloten dat ‘geen Commediën, Tragediën, of koorddansers
en diergelijke ligtvaardigheden op de jaarmarkten of bij andere gelegenheden’
waren toegestaan. Deze koers werd bekrachtigd doordat het stadsbestuur na
de Franse bezetting en de machtsverheffing van stadhouder Willem iii in 1672
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ontdaan was van staatsgezinden. Na Willems dood in 1702, in de stadhouderloze periode, wordt de traditie van het kermistoneel hersteld met optredens van
de Haagse toneeltroep van Van Rijndorp. Dan volgt een kort theaterluw intermezzo vanwege de Nederlandse betrokkenheid in de Spaanse Successieoorlog.
Maar in de zomer van 1711 besluit het stadsbestuur, de bezwaren van de kerkenraad negerend, dat de situatie niet droevig en dreigend genoeg meer is om
een langer verbod van het toneel te rechtvaardigen. Op de augustuskermis van
dat jaar zijn Van Rijndorp en de zijnen opnieuw in volle glorie te aanschouwen. ‘In volle glorie’ inderdaad, want het heeft er alles van dat het toneel als
vaandel fungeert voor de staatsgezinde regenten.
Onmiddellijk na afloop van de kermis geeft de rector magnificus van de
Utrechtse universiteit, Pieter Burman (1668-1741), het stadsbestuur een steuntje in de rug door in een publiek openingscollege Oratio pro comoedia (pleitrede
voor het toneel) te betogen dat toelating van het toneel, en in het bijzonder ook
van het komische kermistoneel, getuigt van wijs politiek beleid. Vanaf de vroege
Oudheid, zo zet hij uiteen, werd in vrije republieken eens per jaar aan de arme
hardwerkende massa’s gelegenheid gegeven zich even bevrijd te voelen van hun
maatschappelijke ondergeschiktheid in een collectief gevierd feest, waarvan
maskerade en komediespel een onvervreemdbaar onderdeel vormden. Deze
traditie was, aldus Burman, ingegeven door menselijk mededogen met de minderbedeelden, maar ook door welbegrepen eigenbelang van de overheden.
Zonder zo’n kanalisering zouden de hartstochten van de massa tot niet te beheersen onlusten kunnen leiden.
Burmans redevoering, waarvan na de Latijnse versie al snel ook een
Nederlandse vertaling verschijnt, is in wezen door en door politiek. Het toneel
is hier geheel en al een zaak van de bestuurders en, zo is de implicatie, dus niet
van de predikanten. De laatsten voelen zich dan ook terecht aangesproken en
publiceren een fel weerwoord, dat Burman niet onbeantwoord laat, waarop de
predikanten op hun beurt, enzovoort. Daarbij verdwijnt de kern van het conflict nogal eens uit het zicht, zoals dat gaat in pamflettenoorlogen. Die kern is
een oud probleem in de Republiek: de machtsverhouding tussen kerk en staat.
Burman, tot wiens leeropdracht ook (klassieke) staatsinrichting behoort, legt
het primaat ondubbelzinnig bij de staat. In goed aristocratisch-republikeinse
traditie stelt hij daarbij de plicht tot het handhaven van de maatschappelijke
rust voorop. De predikanten stellen, in navolging van de theocratische leer van
Calvijn, dat de goddelijke wet boven politieke belangen staat en dat iedere concessie dienaangaande het werk van de duivel is. Met zijn ideeën over maatschappelijke rust en regulering van de ‘passies’ betoont Burman zich in hun ogen
een aanhanger van verwerpelijke denkers als Machiavelli, Hobbes en Spinoza.
De ironie van de geschiedenis wil dat, nog vóór de polemiek ten einde is, juist
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Utrecht voor een tweetal jaren de toneelstad bij uitstek wordt in de Republiek.
Enkele maanden na de Oratio pro comoedia krijgen de Utrechtse burgemeesters te horen dat de stad is uitverkozen als de plaats waar de onderhandelingen
ter beëindiging van de oorlog zullen worden gehouden. Dit betekent dat zij
niet alleen te zorgen hebben voor de huisvesting van de verschillende delegaties, er moet voor de gasten ook iets te beleven zijn. Op 4 januari 1712 krijgt een
commissie de opdracht contact te zoeken met zowel Jacob van Rijndorp als
zijn collegae van de Franse Opera in Den Haag. Die hebben hun kansen al geroken en hun aanbiedingen liggen gereed. Anderhalf jaar lang staat er een Franse
en een Nederlandse schouwburg op de Mariaplaats. Van Rijndorp opent zijn
reeks met een feestspel, Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede, geschreven door
een jonge mecenas van het gezelschap, Jan Jacob Mauricius (1692-1768). Aangezien dit gelegenheidswerk ook is ‘versierd met zangen, danssen en vliegwerken’, zal het precies het zinnenstrelend spektakel hebben geboden dat het toneel in orthodoxe ogen zo verdacht maakt. Voor de liefhebbers van het toneel
moet het genieten zijn geweest deze jaren. De vijanden ervan zien daarentegen
een ongekend tafereel van Sodom en Gomorra, want de roddels en schandalen, vooral betrekking hebbend op gelegenheidscoalities van diplomaten met
aanvallige actrices, zijn niet van de lucht.
Het feest duurt tot eind 1713. De ‘verovering’ van Utrecht blijkt definitief.
De jaren daarop kan Van Rijndorps ‘Groote Compagnie’ er regelmatig terugkeren. Ook aan andere binnen- én buitenlandse gezelschappen worden optredens toegestaan, tijdens de kermis maar soms ook daarbuiten. Een vaste
schouwburg krijgt de stad nog net voor het einde van de eeuw.
Joods en Duits theater
Het theaterbedrijf in de Nederlanden is, zo zagen we al in Den Haag, niet beperkt tot Nederlandstalig toneel, gespeeld door Nederlandse acteurs en actrices
voor een Nederlands publiek. Het is bekend dat ook andere ‘naties’ in sommige
Nederlandse steden vaste speelplekken hebben, alhoewel die voor de theaterhistoricus lastig in het vizier te krijgen zijn. In Amsterdam schijnt aan het begin van de eeuw een ‘Spaansche Schouwburg’ actief te zijn. Het gaat dan om een
gezelschap van Portugese joden die ‘op een Camer of Pacq Solder’ eenmaal per
week een Spaans toneelstuk spelen. Aangezien joden doorgaans niet welkom
zijn in de officiële schouwburgen, richten zij, in ieder geval in Amsterdam, maar
ook in Paramaribo, eigen joodse schouwburgen in. In Amsterdam voeren Duitse
joden in een provisorisch ingerichte loods in de Houttuinen repertoirestukken van de Amsterdamse schouwburg op. Weyerman gaat er op bezoek en brengt
er verslag over uit, amusant maar ook met al de neerbuigendheid die ten aanzien van de joden in de achttiende eeuw gebruikelijk is:

Op een Woensdag of op een Donderdag […] zeylde ik vlak voor de wind na een
planke Loots in de Joodsche Houttuynen, welke Loots zo door een Conspiratie
van Smousse Tonneelspeelders, als door een excessieve Som van driehondert
Guldens, getransmuteert was in een zaakelyk en vermaakelyk Israeliets
Schouwburg. Dit Schouwburg was zeer zedig gemeubeleert in zyn binnenste,
en scheen geen kleyntje te participeeren aan de Haveloosheyt en aan de in en
uytwendige Armoede van deszelfs Bouwheeren en Fondateurs. Men zag er
geen geschilderde Goden nog Godinnen zeeschuymen in gepannekoekte
Wolken. […] De Tonneels Gordyn opgeheyst zynde zag men den Koning Lypje
den Mutsemaaker te voorschyn kruypen, omcirkelt met zyn Agurkjes Graaven,
benevens de Princes Porcia, welke Persoonagie verbeeldt wiert door den
Paruykmaker Nabaro…

Nu zeet man eyndlig, was den Himmel has beslossen,
Nag zo viel Jaren krieg, ond zo viel Bloed vergossen,
Ond d’Armen Onertaan to jammerlig geplagt.
[…]
De Furst dy volg zain Wil, mir luystren mit Ferlanken.

Porcia, wier neus ‘zo hoog gekleurt was als het Staal van een Scharlakenverwer’, gilt hierop: ‘Ond wachten freudig zain Gebotten stag te ontfanken.’
Hoeveel Weyerman chargeert, moet in het midden worden gelaten. Een feit
is dat de Amsterdamse schouwburgregenten toch de concurrentie duchten en
aandringen op een verbod. Waarschijnlijk handelt het stadsbestuur met het
gebruikelijke pragmatisme: het verbiedt officieel maar laat oogluikend toe. In
de tweede helft van de eeuw lijkt het joodse theater zich te professionaliseren,
waardoor het ook dichter bij het Nederlandse toneel komt te staan.
Nederlanders, immigranten en bezoekers kunnen in de laatste decennia
van de eeuw in toenemende mate genieten van Duitstalige en uit het Duits
vertaalde toneelstukken. Op verschillende plaatsen treden Duitse toneelgezelschappen op. In Den Haag strijken in de jaren 1770, onder bescherming van de
hertog van Brunswijk, de ‘Hochdeutsche Schauspieler und Operisten’ neer. In
1773 laten ze bij Utrecht een tijdelijke loods neerzetten en een jaar later presenteren ze hun toneel-, opera- en operetterepertoire met veel succes aan de rand
van Amsterdam. Het publiek kan hier meerdere malen per week terecht voor
stukken zoals Stella van Goethe, Emilia Galotti of Miss Sara Sampson van Lessing.
Deze ernstige stukken worden echter al snel weggedrukt door tranentrekkers
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De vorst van Napels, de hoofdpersoon van het toneelstuk Het veranderlyk geval,
of standvastige liefde, dat die avond wordt opgevoerd, vangt aan:
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Afbeelding van de Duitse
Schouwburg in Amsterdam,
ca. 1795.

en komedies zoals de Romeo en Julia-bewerking van Christian Felix Weisse of
de Lustspiele van Johann Christian Brandes.
Het Duitse toneel wordt zo populair dat in 1787 een aantal Amsterdamse
burgers, onder wie verschillende kooplieden van Duitse afkomst, besluit een
gezelschap op te richten met het doel meer Duitse toneelstukken en opera’s
opgevoerd te krijgen in Amsterdam. Deze liefhebbers zijn van mening dat het
tijd is voor een apart Duits theater, omdat ‘de Hoogduitsche taal vry algemeen
bekend’ is, ‘immers meer dan in vroegere tyden, in onze Stad; welke, boven
dien, geen gering getal inwooners heeft, uit de bovenlanden, herwaarts afgezakt’. In 1790 komt dat gebouw er: de Hoogduitse Schouwburg in de Amstelstraat. Daar kunnen zo’n 500 mensen in een modern coulissetheater genieten
van Duitse opera’s, zangspelen, treurspelen en blijspelen. Volgens de Duitse
reiziger Jakob Grabner, die de schouwburg een jaar na de opening bezoekt, is
het gebouw elke cent waard van de 80.000 gulden die het gekost heeft. Het repertoire is modern. In deze schouwburg wordt voor het eerst een opera van
Mozart uitgevoerd in Nederland: Die Entführung aus dem Serail, en daarna ook
de Zauberflöte, Die Hochzeit des Figaro en Don Juan. Ook komen bekende Duitse
acteurs optreden. De huisdrukker van dit theater, de Saksische uitgever Johann
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Christoph Roeder, geeft het schouwburgprogramma uit, verspreidt reclameplakkaten en publiceert tekstuitgaven van de toneelstukken in de reeks Amsterdammer hochdeutsches Theater.
In de Franse tijd gaat het op en af met het Hoogduitse theater. Tussen 1793
en 1795 wordt het verschillende keren gesloten vanwege de oorlogsomstandigheden. Het laatste theatergezelschap dat erin speelt is ook niet bijzonder goed;
een allegaartje samengesteld uit allerlei rondtrekkende Duitse toneeltroepen.
Ondertussen heeft het Duitse toneel echter het Nederlandse theater allang
veroverd.

Van rederijkerskamers tot toneelgenootschappen
Naast de theaters wordt er ook toneel gemaakt en opgevoerd in meer informele
kringen. Aan het begin van de eeuw zijn er bijvoorbeeld hier en daar nog wat
rederijkerskamers die toneelopvoeringen verzorgen. In de loop van de zeventiende eeuw waren de meeste rederijkerskamers al verdwenen. Zo kwam een
einde aan de opluistering van publieke gebeurtenissen door rederijkerskamers
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De Duitse Schouwburg fungeerde als ontmoetingsplaats voor Duitse immigranten
en bezoekers, maar ook het Nederlandse
publiek kon hier terecht voor de nieuwste
toneelspelen uit de Duitse staten. Lijsten
zoals het Amsterdammer hochdeutsches
Theater (1792) konden als handleiding
dienen.
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met toneelvoorstellingen en tableaus vivants, en aan de openbare voordrachtsconcoursen en de toneelwedstrijden tussen de kamers onderling, met al het
bijbehorende feestelijke spektakel.
Opmerkelijk genoeg houdt de rederijkerij nog het langste stand in een aantal overwegend protestantse steden en vooral dorpen in het Zuid-Hollandse
Maas- en Rijnland. Justus van Effen verhaalt van een ontmoeting met zo’n
provinciale rederijker, in de trekschuit tussen Koudekerke en Zwammerdam.
Als we op zijn relaas mogen afgaan, geven deze kamers voorstellingen van bekende toneelstukken, zoals Vondels Jozef in Dothan, waarvan ze de taal, die in
dialect wordt uitgegalmd, zelf niet altijd begrijpen. Verder maken de leden ook
buiten de kamer een sport van het rijmen voor de vuist en het daarbij etaleren
van literaire ‘eruditie’. ‘De Helden in het ros van Troje hadden ’t wis / Benaauwder, als het hier in deeze trekschuit is’, zo improviseert de man op het moment
dat hij de lege roef binnenstapt.
Uit Van Effens schets spreekt een geamuseerd, welwillend dédain voor de
culturele pretenties van de mindere man. Ook andere bronnen mogen graag
benadrukken dat in rederijkersbijeenkomsten het literaire genot omlijst wordt
met minder verheven vermaak. De uitnodiging voor een rederijkersconcours
dat in 1725 wordt georganiseerd door de Delftse kamer Wy Rapen Gheneucht,
in een herberg even buiten de stad, laat bijvoorbeeld zien dat de obligate voordrachtwedstrijd weinig meer dan de rituele opmaat is tot een reeks krachtmetingen van een heel ander kaliber: ‘De broeders gelieven haar werken in te leveren
op maandag voorgeschreven ten elf uuren.’ Wie te laat is moet twee stuivers
voor de armen geven en ‘een kanne wyn […] om met malkander te drinken’.
Wie helemaal niets heeft geschreven mag niet meedoen met het vendelzwaaien
en met de voordrachtwedstrijd. Maar gelukkig zijn er nog heel wat andere
krachtmetingen, zoals het ‘balslaan’, het touwtrekken, of ‘de kat te kneppelen’,
al naargelang ‘de liefhebbers zullen begeeren’. Het katknuppelen is een eigenaardig spel waarin knuppels tegen een ton worden gegooid waarin een kat zit
opgesloten. Wie de worp doet die de ton in duigen laat vallen, wint. Hoe harder
de kat in doodsangst krijst, hoe groter het vermaak.
Deze uitnodiging is een van de laatste sporen van de rederijkerscultuur in de
Republiek. Dichterlijke voordracht wordt eerder bedreven in besloten, elitaire
kringen. Daar neemt de liefde voor toneel snel toe. Met name in de tweede helft
van de achttiende eeuw lijkt een grote diversiteit te hebben bestaan aan genootschappen waarin ‘liefhebbers’ van het toneel samenkomen om over toneel te
praten, elkaars toneelstukken te beoordelen, zelf toneelstukken op te voeren,
of professionele acteursgezelschappen uit te nodigen voor besloten voorstellingen. In grote lijnen is een ontwikkeling zichtbaar van rederijkerskamers via
informele naar meer geïnstitutionaliseerde toneel- en kunstgenootschappen.

De concurrentie voor Nil Volentibus Arduum
De nieuwe toneelgenootschappen lijken zich in eerste instantie vooral rond de
Amsterdamse schouwburg te groeperen. Aan het begin van de eeuw strijden
Constantia et Labore en Door IJver Bloeit de Kunst (van Daniël Kroon en Enoch
Krook, de toneelmeester van de Amsterdamse schouwburg) met Nil Volentibus Arduum om een plaats als vaste toneelleverancier voor de Amsterdamse
schouwburg. Nil Volentibus Arduum is tegen 1710 van een leidend kunstgenootschap teruggebracht tot een eenmansoperatie van Ysbrand Vincent, ‘van
Nil Volentibus het staartje’. Vincent houdt zich vooral bezig met het veiligstellen van de intellectuele erfenis van Nil, via goed verzorgde en met (gekleurde)
illustraties opgeluisterde, nu en dan bewerkte, edities van de zeventiende-eeuwse
Nil-toneelstukken.
De concurrentie tussen Nil Volentibus Arduum en Constantia et Labore laait
op in de Poëtenstrijd rond 1710, wanneer Pieter Antonie de Huybert (1693-1780),
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Toneelgenootschappen bestaan in eerste instantie vaak uit informele, kleine
groepen toneelliefhebbers die bijeenkomen om elkaars toneelstukken te beoordelen. Zij publiceren vaak onder een gezamenlijke zinspreuk. In de tweede helft
van de eeuw wordt het toneelbedrijf meer geïnstitutionaliseerd: toneelgenootschappen krijgen een reglement en gaan meer openbaar opereren, bijvoorbeeld doordat liefhebbers zichzelf als lid kunnen aanmelden. Daarnaast krijgen
genootschappen vaste locaties waar zij samenkomen, soms ook met een eigen
theaterruimte.
De overgang van rederijkerscultuur naar toneelgenootschappen laat zich
lastig beschrijven, ook al omdat de meeste vroege toneelgenootschappen een
schaduwbestaan leiden en slechts sporadisch in de openbaarheid treden. Daarmee is meteen het grootste verschil tussen rederijkersgroepen en toneelgenootschappen aangegeven: in de eerste helft van de eeuw opereren toneelgenootschappen vaak niet publiek. Ze hebben geen banden met de kerk of het stadsbestuur
(hoewel regenten natuurlijk wel lid kunnen zijn, of voorstellingen kunnen bijwonen), ze worden niet ingezet voor openbare feesten, ze houden geen onderlinge wedstrijden, en ze geven doorgaans geen publieke voorstellingen, zeker
niet in combinatie met ‘volksspelen’.
Af en toe verloopt de overgang van rederijkers- naar genootschapscultuur
geleidelijk, zoals in het geval van Trou Moet Blijcken, de Haarlemse rederijkerskamer, die zich in de loop der jaren omvormt tot elitegenootschap. Deze
besloten vereniging van rond de dertig leden nodigt jaarlijks auteurs zoals Lukas
Schermer, Hermanus van der Burg en Pieter Langendijk uit om een jaarvers
voor het gezelschap te componeren. De kamer bestaat tegenwoordig nog steeds
als ‘Herensociëteit’.
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‘overloopt’ van Constantia naar Nil. De Huybert beschimpt zijn voormalige
vrienden van Constantia als de ‘weergaloze dichters van het schaafje’ (zo genoemd vanwege hun logo met een schaafbank en schaaf), die in ‘Heintjes winkeltje’ (de boekwinkel van uitgever Hendrik van de Gaete) elkaars poëzie beluisteren. Pieter Langendijk, die door zijn betrekkingen met diezelfde uitgever
aan de kant van Constantia et Labore staat, maakt De Huybert per ommegaande uit voor schrijver van ‘ellendige Quekzalvers Kluchten en vuile harsenlooze
Pasquillen’. De Huybert is vanwege zijn vele hoge ambten (heer van Kruiningen, drost van Muiden) een gewilde aanwinst voor kunstgenootschappen.
Ysbrand Vincent buit de bescherming van deze mecenas optimaal uit om zijn
publicaties meer luister bij te zetten. Door toneelstukken te publiceren op
naam van een kunstgenootschap, al bestaat dit genootschap uit nauwelijks meer
dan twee ‘leden’, en onder de bescherming van een publiek persoon als De
Huybert, krijgen de publicaties toch een officiële status.
Vanaf de jaren 1730 komen er meer toneelgenootschappen bij, maar ook deze
leiden nog vaak een schaduwachtig bestaan. Nu en dan komen ze bovendrijven
via publicaties, maar ook dan blijft vaak onduidelijk of die nu het product zijn
van een regelmatig bijeenkomende groep kunstenaars, die in de beslotenheid
van het gezelschap eigen werk presenteren en elkaars werk beoordelen, of dat
het ‘nieu opgeregt kunstgenootschap’ slechts een zinspreuk is waaronder een
of twee personen publiceren. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval met het Haagse
‘kunstgenootschap’ Ars Superat Fortunam (de Kunst overwint het Lot) dat
slechts uit twee leden blijkt te hebben bestaan: Christiaan Schaaf (1707-1772)
en Albertus Frese (1714-1788), twee namen die opvallend goed aansluiten bij
de genootschappelijke verbetercultuur. Schaaf en Frese klagen er in het voorwoord bij De belachchelyke minnaer, of de devote serenade (1737) over dat ze zijn
begonnen met z’n zessen, maar dat sommige leden ‘na den aert van het wufte
jongelinghschap, al immers zoo haest hunnen onbedachten yver staekten, de
Dichtoeffeningen verlieten en na andere, voor hun vermakelyker, tydkortingen
streefden’. Aangezien het ‘met onwillige honden slegt haeze vangen is’ zijn ze
maar getweeën doorgegaan. Later weten ze wel weer vier nieuwe kunstgenoten,
onder wie waarschijnlijk Sybrand Feitama, bij het genootschap te krijgen. Maar
ook deze voeren (als we Schaaf en Frese mogen geloven) nauwelijks iets uit. De
kunst overwint zo maar ternauwernood het lot.
Ars Superat Fortunam vindt wel steun in de toneelacteur Jan van Hoven, die
als geestelijke vader voor de jonge kunstliefhebbers fungeert. Hij lijkt echter de
lat niet erg hoog te leggen voor de toneelgenootschappen:
Gy, die als Leden van één Lichaam hebt beslooten,
Den rei der Dichteren in aantal te vergrooten,

En ’t spoor dier Kunstenaars gezint zyt in te slaan,
Veracht myn lessen met geen trotsche en ydle waan.
Wy zyn zaam Menschen, en de Menschen kunnen dwaalen,
Doch die het minste dwaalt zal de eersten prys behaalen.

Het gezelschap zal nog tot in de jaren 1780 doorwerken, met een gestage productie aan toneelstukken, die vervolgens weer worden heruitgegeven in Alle de
werken van het Kunstgenootschap Ars Superat Fortunam. De titel van ‘kunstgenootschap’ verleent aan de arbeid van Schaaf en Frese meer continuïteit en een
officiëler uiterlijk. Dat heeft blijkbaar effect. Zo mag het gezelschap verschillende malen toneelstukken verzorgen voor de Haagse schouwburg bij feestelijke
gelegenheden rond de stadhouderlijke familie.

Titelvignet van de Toneelpoëzy (1764) van het Amsterdamse toneelgenootschap Oefening
Beschaaft de Kunsten. De bundel bevat 16 toneelstukken.
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Toneelgenootschappen en privétheaters
In de tweede helft van de achttiende eeuw schieten de toneelgenootschappen als
paddenstoelen uit de grond. In Amsterdam wordt in 1752 Oefening Beschaaft
de Kunsten opgericht door Lucas Pater. Het genootschap is tot in de jaren 1790
actief, en telt onder zijn leden bekende auteurs als Bernardus de Bosch en Nico-

277

278

laas Simon van Winter. Leiden krijgt rond 1760 drie nieuwe toneelgenootschappen: Door Vlijt en Kunst, In Omnibus Quid Utile en Veniam Pro Laude, waarvan Le Francq van Berkhey het meest spraakmakende lid is. In Utrecht kunnen toneelliefhebbers naar Ex Gaudio Virtus, in Rotterdam naar Kunst Wordt
Door Yver Aangekweekt. Alkmaar heeft in de jaren 1790 Deugd en Vermaak.
Opnieuw is het bij sommige van deze ‘genootschappen’ echter onduidelijk of
het om meer dan een zinspreuk gaat waaronder een of meerdere toneelauteurs publiceren. Genootschapsarchieven van deze toneelvrienden zijn niet of
nauwelijks overgeleverd.
De toneelgenootschappen worden trouwens al snel links ingehaald door
een nieuw fenomeen: het letterkundig genootschap. In het genootschapsonderzoek wordt, zo zagen we al eerder, onderscheid gemaakt tussen toneelgenootschappen en letterkundige genootschappen, ook wel dichtgenootschappen genoemd. Op genootschappelijk gebied worden toneelpoëzie enerzijds,
en lyriek en epiek anderzijds, na 1750 twee gescheiden velden. Genootschappen zoals Natura et Arte, Diligentiae Omnia en Kunst Wordt Door Arbeid
Verkreegen, die zich in het begin (ook) met toneelpoëzie bezighouden, specialiseren zich later in lyrische en didactische genres.
Dit onderscheid tussen toneel- en andere dichtgenootschappen wordt ook
ingegeven doordat de toneelgenootschappen zich in de tweede helft van de
achttiende eeuw anders gaan organiseren. Ze beperken zich niet meer tot het
lezen, becommentariëren en publiceren van toneelstukken, cirkelend rondom
de vaste schouwburgen om daar hun werk te kunnen afzetten. Ze richten nu
hun eigen speelplekken op, waar ze hun toneelstukken kunnen (laten) opvoeren. Ook aan het begin van de eeuw schijnen al enkele van dit soort privétheaters te bestaan. Bij toeval – dankzij een spotvers uit 1733 – is het bestaan
overgeleverd van een ‘schouwburg’ in de Amsterdamse Runstraat. Daar geven
liefhebbers, onder wie een grutter en een notarisklerk, voorstellingen van
stukken uit het serieuze repertoire. Volgens de waarnemer wordt Huydecopers
Arzases opgevoerd met een stomdronken acteur in de rol van Varanes.
Het amateurtoneel kan echter ook een hoge graad van professionaliteit bereiken. Dit bewijst bijvoorbeeld het verslag dat de Amsterdamse regent en
amateurtoneelschrijver Jacob Elias aan Huydecoper uitbrengt over een opvoering van diens Achilles. Die vond plaats bij een zekere Van der Nolk, die ‘op
een zolder achter zijn huis, uit liefhebbery een volkomen Tooneel heeft laten
maaken’, waar ‘verscheiden fatsoenlijke kooplieden […] nu en dan een Treurspel vertoonen, zoekende zulken uit, waarin geene vrouwen komen, of waarin
zy gemist konnen worden’. Dit laatste blijkt het geval met Achilles, waaruit het
personage Brizeïs zonder veel moeite geëlimineerd kan worden. Het spel is
van hoog gehalte, zo verzekert Elias, evenals de muziek tussen de bedrijven en
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de geserveerde koffie, wijn en versnaperingen. Het enige wat afwijkt van een
normale schouwburgvoorstelling is dat het publiek uit genodigden bestaat en
dat de ‘heeren acteurs’ spelen in hun ‘dagelijks gewaad’.
Vanaf de jaren 1760 neemt het aantal particuliere speelgelegenheden toe. Het
genootschap Kunstmin Spaart Geen Vlijt (niet te verwarren met het Haagse
dichtgenootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt) opent in 1773 een liefhebberijtoneel in het logement ‘Het Wapen van Amsterdam’. Daar vertonen de leden
onder andere verschillende door Philip Frederik Lijnslager uit het Frans vertaalde komedies en opera’s. Lijnslager treedt zelf als acteur op. Dat dit liefhebberstoneel als opstap kan dienen tot de grote schouwburg, blijkt uit het feit dat
in 1783 Lijnslagers Roosje en Colas ook wordt gespeeld in de Amsterdamse
schouwburg, waar dit ‘kluchtspel met zang’ positief wordt ontvangen. In 1785
krijgt Kunstmin Spaart Geen Vlijt met medewerking van het Amsterdamse
stadsbestuur een nieuwe toneelzaal aan de Keizersgracht 382, naast het pand
waarin tot de brand in 1772 de Amsterdamse schouwburg gevestigd was. In dat-
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Toneellievende genootschappen, zoals
Oefening Kweekt Kunst, voerden niet
alleen toneelstukken op. Ze gaven ook
zelf stukken uit en becommentarieerden
de vertalingen en opvoeringen.
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Toneeldecor van de Haarlemse toneelsociëteit Leerzaam Vermaak, ca. 1790.

zelfde jaar opent het ‘toneellievend’ genootschap Oefening Kweekt Kunst een
eigen ‘toneel’ in Amsterdam, met een feestelijke Aanspraak door Fokke Simonsz,
die tevens als uitgever van het genootschapswerk fungeert.
Om hun potentiële afzetmarkt te vergroten opereren veel toneelauteurs en
acteurs in verschillende genootschappen tegelijkertijd. Petrus Johannes Kasteleijn (1746-1794) laat bijvoorbeeld zijn treurspel Olintes in 1786 opvoeren op
het toneel van Oefening Kweekt Kunst, terwijl hij in datzelfde jaar ook te vinden is op de bijeenkomsten van Utile et Amusant. Dit toneelminnend genootschap heeft een manege in de Utrechtsedwarsstraat omgebouwd tot een theater
waar ook professionele acteurs, zoals Andries Snoek uit Rotterdam, kunnen
spelen. In Haarlem wordt door Adriaan Loosjes en Jan van Walré in 1785
Leerzaam Vermaak opgericht, een amateurtheatersociëteit. Onder leiding van
dichter-uitgever Jan van Walré kan hier de Haarlemse elite haar acteertalent
uitproberen, of naar de voorstellingen komen kijken.
Beschaven of ondergraven?
Afgaande op de Schouwburg Almanach van 1786 is het niveau van de voorstellingen op deze genootschapsvloeren hoog. Men werkt met decorstukken,
waardoor een professionele speelomgeving kan worden gecreëerd. Zo kan het
genootschapstoneel een concurrent worden voor de vaste schouwburg. Dat
ligt niet alleen aan de professionele speelomgeving, maar ook aan het feit dat
genootschappen niet gecontroleerd worden door schouwburgregenten of op
de vingers gekeken door de kerk. De vertaling van Voltaires Zaire, een stuk dat
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volgens de Vaderlandsche Letteroefeningen ‘ter zaake van het Godsdienstige, niet
wel geschikt was voor een openbaar Tooneel’, wordt bijvoorbeeld aangepast
aan de strenge eisen van de openbare schouwburg. In 1777 komt echter onder
de vleugels van Kunstmin Spaart Geen Vlijt een nieuwe prozavertaling uit, nu
wél het origineel nauw volgend. Dat deze heterodoxe tekst bij het genootschap
toch opgevoerd kan worden, is volgens de vertaler afhankelijk van het feit dat
het nu ‘alleen ten tooneele en in de tooneelzaal verschynt, om kunstmin, vlyt
en lust tot deugd en goede zeden voor te staan’. Zo wil het kunstgenootschap
zich onderscheiden van ‘lagere gezelschappen’. Die verdoen hun speeluren vaak
met ‘beuzelingen’, waarbij het toneelspel wordt verstoord door ‘rumoer, slechte
taal, onachtzaamheid, onbeleefdheden, of onbeschofter verhindering’. Daar
hoeft men bij Kunstmin Spaart Geen Vlijt niet bang voor te zijn, ingesteld als
het is op ‘eendracht en vriendschap’. In 1785 kan de ongecensureerde versie van
Zaire opnieuw opgevoerd worden, nu bij Oefening Kweekt Kunst.
Rond het midden van de eeuw komt een nieuw type toneelspel op: het burgerlijk drama in proza. In het hoofdstuk over toneelpoëtica gaan we hier nader
op in. Hier is van belang dat toneelgenootschappen een belangrijke rol spelen
bij de introductie van het burgerlijk drama in de Republiek. In de Amsterdamse schouwburg wordt in de jaren 1740-1750 wat geëxperimenteerd met het
burgerlijk drama, maar dan gaat het vooral om vertalingen. Het is tekenend
dat een van de weinige oorspronkelijk Nederlandse burgerlijke drama’s uit deze
periode, De deugdzaame zoon en de edelmoedige vrienden (1758), door de auteur Harmanus Asschenberg als ‘te stil voor het toneel’ wordt beoordeeld. Het
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Decor van Hollandse straat of Gemeene buurt van het toneelgenootschap Eendracht uit Leiden,
1789.
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duurt uiteindelijk tot 1792 voordat het in de Amsterdamse schouwburg te zien
zal zijn. In de jaren 1760 verliest de Amsterdamse schouwburg zijn interesse
voor het burgerlijk toneel en geeft, evenals de andere schouwburgen, een gestaag Frans-classicistisch repertoire. Ondertussen wordt door het Leidse taal- en
dichtlievend genootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen een oorspronkelijk Nederlands burgerlijk treurspel op de markt gebracht: De dood van
Calas (1767).
De affaire rond Jean Calas had ook in de Republiek veel verontwaardiging
losgemaakt. Men spelde de kranten en las instemmend Voltaires beroemde
pleidooi voor verdraagzaamheid: een gloedvol protest tegen de onrechtvaardige behandeling van de protestantse koopman Calas uit Toulouse, die in 1762
tijdens een geruchtmakend proces ten onrechte ter dood werd veroordeeld.
De rechters achtten bewezen dat Calas zijn zoon zou hebben vermoord omdat
deze zich dreigde te bekeren tot het katholieke geloof. Pieter Burman schrijft een
fel hekeldicht ‘Aan de Bloetraat te Toulouse’, terwijl Margareta Geertruid de
Cambon-van der Werken een pamflet van Voltaire over de zaak vertaalt. Ook
toneelauteur Cornelis van Hoogeveen, voorman van Kunst Wordt Door Arbeid
Verkreegen, is in de ban van de affaire. Het genootschap zet zijn netwerk in en
schrijft bekenden van de familie Calas aan om aanvullende informatie los te
krijgen, die Van Hoogeveen verwerkt tot De dood van Calas. Het treurspel is erop gericht empathie met de getroffen familie op te wekken en daardoor verontwaardiging over het onrechtvaardige Franse juridische systeem. Het pleidooi
voor religieuze tolerantie en de daarin uitgewerkte thema’s van gevoeligheid,
medelijden en menslievendheid maken De dood van Calas tot een krachtig
voorbeeld van een Nederlands burgerlijk drama.
In Den Haag is men meteen geïnteresseerd in De dood van Calas. Het bestuur van de Nederduitsche Schouwburg zet het treurspel op de speellijst en
doet daarmee een gelukkige greep. Het stuk kan viermaal met groot succes
worden opgevoerd. Eenmaal gebeurt dit zelfs in aanwezigheid van het stadhouderlijk hof: ‘… de ongemeene toevloed van de Aenzienlijkste des Lands,
zoo wel als van allerlei Standspersoonen, gevoegt bij de goede uitvoering en de
aandoening welke de vertooning van zulk een Schouwspel in alle Aenschouweren groot en klein, maeckte, hebben dubbel de wenschen der Leden vervuld, en hunnen arbeid beloond.’ Het is het begin van een gestage opmars van
burgerlijke drama’s, waarbij zeker in de beginperiode een aanzienlijk gedeelte
wordt geschreven en uitgegeven onder de vleugels van de toneelgenootschappen. Niet alleen Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen is op dit terrein actief,
maar bijvoorbeeld ook het toneelgenootschap Pectora Mollescunt, dat tussen
1774 en 1793 veertien burgerlijke drama’s uitgeeft onder de reekstitel Zedelyke
Tooneel-Oefening.
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De toneelgenootschappen kunnen zo een alternatief podium bieden. Schrijvers die (nog) geen ingang vinden bij de schouwburg kunnen hier hun stukken
uitproberen, terwijl privépodia ook de mogelijkheid bieden om een meer heterodox repertoire te spelen. Dat geldt ook voor de seksueel meer expliciete werken. In de wildgroei aan opvoeringsmogelijkheden ontstaan gelegenheden waar
minder zedelijke stukken opgevoerd kunnen worden. Speelhuizen en nachthuizen – zoals in Amsterdam ‘De Pijl’ en ‘Toontje’ – hebben kleine podia voor
hun muzikanten. Worden die podia soms ook voor toneelopvoeringen gebruikt? In het luxe bordeel ‘De Fontein’ zouden erotische toneelstukken worden
opgevoerd, waarbij het publiek zowel kan kijken als participeren. Volgens de
anonieme afbeelding van een soiree in ‘De Pijl’ is dit de ideale omgeving om
alle zintuigen te prikkelen: men wordt er opgeleid in verstand, smaak én gevoel.

Het toneel wint veld
De deftige toneelgenootschappen houden zich natuurlijk verre van dit soort
uitspattingen. In voorwoorden bij hun uitgaven benadrukken zij juist keer op
keer de beschavende werking van hun activiteiten. Daarin zetten zij zich niet
alleen naar ‘onderen’, maar ook naar ‘boven’ af. Ook de vaste schouwburgen zijn
in hun ogen vervallen tot poelen van oneerzaam vermaak, alleen gericht op
winstbejag:
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Het interieur van het Amsterdamse muziek- en speelhuis De Pijl, door een tijdgenoot
omschreven als ‘het beste schilders-logement. School van vernuft en smaak en ook van gevoel’.

Van alle wangebruik en vuile boerterij
Is Amstels schouwburg zelfs in geenen deelen vrij.
Wat treft het niet de kunst, als zij op die tooneelen,
Veel stukken deerlijk ziet bederven, onder ’t speelen!

De beroerde staat van het schouwburgtoneel is vooral te wijten aan haar bestuurders, zo vindt Cornelis van Hoogeveen:
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Dit zal men allereerst in zijn bestuurders vinden,
Die dikwerf meer bestaen uit geld- dan kunstgezinden.
Het slecht behandelen van goede speelers blust,
Zo wel als ’t mager loon, hunn’ ijver, moed en lust;
Waerdoor niet zelden zelfs de deftigste tooneelen,
IJskoud, door lustloosheid den kijkeren verveelen.
Men schuwt des speelers aert en inborst gaê te slaen,
Maer lapt en hoer en boef en dief en dronkaert aen.

Juist vanwege hun elitaire en niet op winst gerichte karakter kunnen de toneelgenootschappen ander repertoire ontwikkelen dan de vaste schouwburgen.
Zij kunnen zich hierbij spiegelen aan doorluchte voorgangers zoals Nil Volentibus Arduum.
Deze traditie indachtig bekommert Van Hoogeveen zich om de erfenis van
Nil. Net als eerder Ysbrand Vincent neemt hij de taak op zich de belangrijkste
Nil-spelen in een fraaie nieuwe editie op de markt te brengen, en in 1765 zorgt
hij er persoonlijk voor dat de door Nil samengestelde maar nooit gepubliceerde
verhandeling Naauwkeurig onderwys in de tooneel-poëzy, en eenige andere deelen
der kunst alsnog in druk verschijnt.
Deze uitgave werkt inspirerend. Zoals we in het hoofdstuk over (toneel)poëtica zullen zien, neemt het aantal verhandelingen over het toneel na 1765
sterk toe. De genootschappen fungeren als aanjagers van deze toneelreflectie.
Daarbij werpen zij zich op als verdedigers van het toneel tegen de calvinistische
bezwaren. In Omnibus Quid Utile schrijft bijvoorbeeld een ‘Lof der tooneelspeelen’, waarin het nut van het toneel wordt bepleit. Het Utrechtse genootschap
Ex Gaudio Virtus, waar ook Rijklof Michaël van Goens bij betrokken zou zijn
geweest, gebruikt zijn reeks Het spectatoriaal toneel (1780-1796) niet alleen om
toneelstukken te publiceren, maar ook om het zedenkundige karakter van het
toneel te bepleiten. Over het algemeen leveren volgens het genootschap de
Nederlandse toneelstukken een nuttig, stichtend en verstandig vermaak op.
De opbouw van de schouwburgvoorstelling vormt nog een pijnlijk punt. Men
is immers gewend om na het treurspel een vrolijk naspel te zien en daar zijn maar

weinig goede voorbeelden van. Dit is nu precies het gat in de markt dat het genootschap wil opvullen. Doel van dit genootschap is immers: ‘dat op de bijzondere en openbare Tonelen van ons Vaderland, hoe langs hoe meer ene goede zedekunde, en goede smaak mogen heerschen en dezelven doen bloeien’.
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Brand gooit roet in het eten
De inspanningen van de toneelgenootschappen om het Nederlandse toneel op
een hoger plan te tillen en de zedelijke waarde van het theater te propageren,
lijken resultaten af te werpen. Rond 1760 groeien theater en kansel dichter naar
elkaar toe. De publieke opinie keert zich af van al te orthodoxe pleidooien tegen
het toneel, die slechts het misbruik zien en geen rekening houden met de mogelijkheden voor een goed gebruik ervan. Zo vinden de Vaderlandsche Letteroefeningen de orthodoxe aanval Proeve over de schouwspelen (1767) een gepasseerd station: ‘Het raedzaemste is misschien de zulken, die zo algemeen tegen
het Toneel uitvaren, te laten praten, als zodanigen die reeds meermalen beantwoord, en geen verder wederleggen waerdig zyn; en onze jonge lieden in te
boezemen, hoe ze een nuttig gebruik van ’t Toneel konnen maken.’
Met dit advies is het tijdschrift net iets te vroeg. In 1772 laait het orthodoxe
verzet namelijk nog eenmaal krachtig op, na de brand in de Amsterdamse
schouwburg. Op 11 mei 1772 wordt daar het zangstuk De deserteur opgevoerd
door de ‘Vlaamse operisten’ van Jacob Neyts. De deserteur toont het verhaal
van de verliefde soldaat Alexis die uit wanhoop deserteert, omdat hij denkt dat
zijn geliefde met een ander wil trouwen. Alexis wordt opgesloten in de gevangenis, waar zijn geliefde hem komt toezingen dat het allemaal op een misverstand berust en dat hij op hun liefde moet vertrouwen. Om het dramatische
effect van deze scène te vergroten, heeft men de gevangeniskerker verdonkerd
door schuiven in de kaarsenbakken te laten zakken. Aan een van die schuiven
hangt ongelukkigerwijs een touwtje dat vlam vat. De beslissing van de toneelknecht om dit kleine vlammetje te doven door water in de kaarsenbak te gooien, blijkt rampzalig: een steekvlam schiet naar het plafond. Binnen de kortste
keren staat het hele gebouw in lichterlaaie en probeert het publiek in paniek
het pand uit te vluchten Daarbij raken velen gewond en verliezen achttien mensen het leven. Alle decors en kostuums verbranden, evenals de toneelbibliotheek, en wat niet verbrandt wordt gestolen door plunderaars.
De brand groeit uit tot een nationaal publiek trauma. Pamfletten geven voor
het hele land een gedetailleerd en beeldend verslag van de ramp. Van minuut tot
minuut kan het publiek meeleven met het drama. Ingekleurde gravures tonen
hoe de vlammen uit het dak slaan, terwijl het Amsterdamse publiek met
schrik en afgrijzen staat te kijken.
Iedereen probeert te begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Sommigen

Lijst van de personen die bij de brand in de Amsterdamse schouwburg zijn omgekomen.

Uw grootsche Schouwburg is ’t! ô weeldrig Amsteldam!
Uw liefste afgod staat in lichtelaaie vlam! […]
God waarschouwde ons zo lang door zyn getrouwe knechten,
Maar stoutheid hield niet op den Hemel te bevechten.

Hadden de predikanten niet constant gewezen op de gevaren van weelde en
zondig vermaak? En nu roepen die Oost-Indisch dove schouwburgliefhebbers
opeens God om hulp?
‘Help God!’ … Maar neen! Hy is in dit rampspoedig uur
Daar niet tot uwe hulp! dit wordt uw doodlyk vuur.
Hoe dooft de zwarte damp het schittren van de lichten!
Hoe doet het naar gekerm het vrolijk zingen zwichten!
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wijzen met de beschuldigende vinger naar het Vlaamse gezelschap. Had niet
Neyts de brand veroorzaakt door de smeerkokers veel te hoog op te stoken, om
zo het dramatisch effect van zijn voorstelling te vergroten? Waar Neyts jarenlang met veel succes opvoeringen heeft kunnen geven in de Nederlandse steden,
laait nu plots een anti-Vlaamse stemming op. De Vlamingen hebben, zoals de
Fransen voor hen, ‘vreemde’ elementen in de Nederlandse cultuur gebracht,
waardoor cultureel verval is ingetreden. De Vlamingen zijn een bende zwervers,
door de honger uit hun land verdreven en alleen maar toegelaten tot de Amsterdamse schouwburg omdat Neyts een ‘wijf had dat er tamelijk smakelijk
uitzag’.
Een deel van de anti-Vlaamse stemming is te verklaren als vorm van concurrentiestrijd. Zo komt de typering van het ‘wijf ’ van Neyts uit de pen van
Simon Rivier, zelf toneelauteur en acteur. Ook zijn er verschillende pamflettisten die de brand aangrijpen om hun afkeer van opera en zangspel te debiteren. De klaagende Amsterdamsche tooneelspeler weet het antwoord wel op de
vraag ‘wat was de reede, dat de Schouwburg raakte in brand?’: ‘Omdat de zotheid hier een opera bracht in ’t land.’ De uithaal is een teken van de concurrentiestrijd die zich afspeelt tussen de toneelproducenten en de operagezelschappen. Toneelauteur Nomsz noemt zangspelers minachtend ‘schattenbeurders’,
want ‘hunne kunst baart louter goud’.
Andere pamfletauteurs zien in de brand toch vooral de straf van God.
Predikanten halen, ondanks het verzoek van het stadsbestuur om terughoudend over de brand te spreken, fel uit naar het goddeloze vermaak. Johannes
Christiaan Mohr kan in zijn Ontzaglyke doch nuttige beschouwing van het akelig
treur-tooneel […] vertoond in den brandenden Amsteldamschen schouwburg zijn
triomfantelijke overwinningsroes nauwelijks verhullen:

Het dansen op de maat verkeert in woest gewoel!
En vloeken in gebeên, maar slechts uit smertgevoel!

Het lijkt alsof Mohr waarlijk plezier beleeft aan deze met uitroeptekens overladen beschrijving van de ramp. De toeschouwers zijn nu zelf toneelspelers in
hun eigen drama geworden. Zij dansen, net als Don Giovanni doof voor goede
raad, al kermend de hel in.
De orthodoxe ‘zie je nu wel’-houding wekt woede en verontwaardiging bij
het publiek. Betje Wolff kaatst in Zedenzang aan de menschenliefde de bal terug. Niet de schouwburgbezoeker, maar de hardvochtige christelijke dwepers
zijn ontaard:
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Gy booze Dweepers! … Maar ik schrik van uwe taal!
Ontaarde Menschen … durft gij wel zo liefdloos wezen?
Schijnheiligen, hebt gij dan harten hard als staal?
Kunt ge, in dit droevig Lot, Gods wraak en toorne lezen?
Schryft gy een vonnis, daar de Menschlykheid voor yst?

Het gedicht is Wolff, naar eigen zeggen, op een hagelbui ‘vuilaardigste en honendste schot- en lasterschriften’ komen te staan, ‘schriften, die zoo vele blyken
van een boos hart als van domme onkunde aan den dag legden’ en waarin men
haar afschilderde ‘als een vloek voor myn vaderland, als een mensch zonder
godsdienst, zonder zeden’.
Theater en kansel verzoend
Intussen lijkt het hier toch wel te gaan om de laatste zwanenzang van de kerk
tegen het theater. De publieke opinie schaart zich achter het toneel. Tussen
1775 en 1801 verschijnen de Spectatoriaale Schouwburg en de Nieuwe Specatoriaale Schouwburg, een reeks ‘oorspronkelyke tooneelstukken’ uit binnen- en
buitenland, ‘ter verbetering der Nederlandsche zeden’. In 1782 vindt de redacteur het niet eens meer nodig om het toneel te verdedigen: ‘Het zou meer dan
overtollig zyn, indien ik hier de nuttigheden van het zedelyk Toneel wilde betogen; kundige mannen, welgesnede pennen hebben zulks ten overvloede gedaan.’ Cornelius van Engelen, de eerste redacteur van de reeks, is zo’n ‘kundige
man’. In het hoofdstuk over poëtica zullen zijn pleidooien voor de ‘ontbolsterende’ en beschavende werking van het toneel uitgebreid aan bod komen. Hier
volstaat het te constateren dat de doopsgezinde predikant Van Engelen het toneel ziet als cruciale factor in de religieuze beleving: eerst dienen de gelovigen
gevoelig gemaakt te worden in het theater, waarna zij veel ontvankelijker zullen zijn voor de goddelijke boodschap vanaf de kansel.

Willem Toneellief
Het gekrakeel rond de Amsterdamse schouwburgbrand van 1772 maakt niet
alleen duidelijk dat het orthodoxe verzet tegen het theater een gepasseerd station is, het is ook een tekenend voorbeeld van de populariteit van het toneel in
de tweede helft van de achttiende eeuw. Een kleine honderd pamfletten over de
brand worden samengebundeld. Voor een dikke vier gulden kan de schouwburgliefhebber nog eens rustig alle commotie nalezen. Toneelliefhebbers stromen toe om hun afgrijzen en steun te betuigen. Waar moeten ze nu hun avonden
doorbrengen? Meteen wordt een vervangende houten schouwburg opgericht
en al twee jaar later kan het nieuwe gebouw aan de Leidsepoort van architect
Jacob Eduard de Witte Sr. worden betrokken. Onder grote belangstelling en
begeleid door verschillende lofdichten en ‘aanspraken op de dichtkunst’ wordt
de schouwburg ingehuldigd met het treurspel Jacob Simonszoon de Rijk van
Lucretia Wilhelmina van Merken. De Schouwburg Almanach uit 1786 vertelt
hoe men de dagen daarna dezelfde voorstelling steeds moet herhalen om de grote
stroom aan mensen tevreden te stellen:
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Van Engelen blijft geen roepende in de woestijn. De calvinistische kerk begint in de tweede helft van de achttiende eeuw de mogelijkheden van de publieke
ruimte te exploreren. In plaats van zich te richten op het censureren en bijsturen van heterodoxe publicaties en het uitdragen van de kerkelijke dogma’s via
preken of Latijnse theologische traktaten, zoeken predikanten naar meer effectieve, publieksgerichte manieren om de christelijke boodschap over te brengen.
Predikanten zien in dat ook zij kunnen leren van het toneel. Kan immers de
preek niet ook gezien worden als een soort van toneelstuk? Verhandelingen
worden gepubliceerd waarin de regels voor de ‘uiterlijke welsprekendheid’ worden behandeld, voor acteurs, juristen en predikanten gezamenlijk. Predikanten
raken geïnteresseerd in retorica en schrijven traktaten over de meest effectieve
manier om het publiek te raken. In sommige gevallen nemen ze zelfs acteerlessen om hun emoties geloofwaardiger op het publiek over te kunnen brengen.
Het toneelbedrijf heeft ondertussen geleerd om de kerk niet te zeer voor het
hoofd te stoten. Werden aan het begin van de eeuw nog Bijbelse drama’s van
Vondel opgevoerd, al snel verdwijnen die van het toneel. Toneelauteurs weten
heel goed ‘dat men zich van geene uitdrukkingen, die de natuur van den geopenbaarden Godsdienst eigen zyn, mag bedienen’. Zo worden de meeste stenen
des aanstoots verwijderd en kunnen toneel en kansel samenwerken aan hetzelfde beschavingsideaal. De mens is immers zowel een sociaal als een godsdienstig wezen. In het hoofdstuk over politieke literatuur zullen we zien hoe in
de jaren 1780 en 1790 toneel en politieke arena in elkaar verstrengeld raken.
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Op den eersten dag was het wonderbaarlijk te zien, met welk een ijver men
aandrong om de eerste binnen het nieuwe gesticht te mogen weezen; het gedrang
daartoe was zo groot, dat de militairen, die aan den ingang van de Twaalf- en Zesstuivers plaatsen geposteerd waren, de aanbruisschende menigte naauwlijks met
eenig geweld, tot zo ver konden bedwingen, dat zij troepswijze binnen kwamen;
’t welk hoogst noodig was, zoude binnen het gebouw mede niet alles overrompeld
worden; in deezen toonden de Amstellaaren, op eene overtuigende wijze, hunne
lofrijke zucht voor het nuttige tooneel, gelijk zij daarvan eene andere blijk
gegeeven hadden, na het ongelukkig afbranden van den geweezenen kunsttempel,
daarmede naamlijk, dat ieder zig bevlijtigde om een stukske verbrand doek,
papier, enz. daartoe behoord hebbende, te bekomen, om hetzelve, mogelijk als
een heilig overblijfzel, te bewaren.

Gelukkig raakt er niemand gewond bij de stormtoeloop op schouwburgmemorabilia, alhoewel sommigen wel ‘geheel gekneusd binnen geraakten, en hunnen ijver met geene geringe pijnen, als mede met het verlies van hoed, paruik,
muts, schoenen, of met gescheurde klederen, hebben moeten betalen’.
De liefde voor het toneel neemt zo soms de vorm van een rage aan. De nieuwe decorstukken van de Amsterdamse schouwburg worden alom bewonderd.
Ze inspireren toneelliefhebber en regent Hieronymus baron van Slingelandt in
1781 zelfs tot het bestellen van een kamertoneel, een miniatuurtheater met
veertien verschillende decors. In zijn huis aan de Herengracht nodigt hij ’s avonds
vrienden en kennissen uit om ‘toneelvoorstellingen’ te komen bekijken. Zo’n
voorstelling bestaat uit een theatrale aaneenschakeling van decorwisselingen,
opgeluisterd met ‘kunst- en vliegwerk’ zoals de rollende zee, de wolk of de waterval. Het kamertoneel is nog steeds te bezichtigen; het is een van de pronkstukken van het Theater Instituut Nederland.
Wellicht is het effect van de miniatuurmechanieken bij Slingelandt thuis
nog wel indrukwekkender dan in het theater. Daar blijkt het inzetten van
kunst- en vliegwerk niet altijd het beoogde professionele effect te hebben. Zo
verhaalt Nomsz in De Tooneelspel-Beschouwer hoe bij de opvoering van Zemire
en Azor de wolk die had moeten wegvliegen helaas met zangers en al is neergestort. De donder en bliksem die het verdwijnen van de wolk moeten begeleiden zijn volgens de toneelspelbeschouwer nogal opdringerig: ‘het dondert op
zo een ruwe wyze, dat alles lilt en beeft en ieder weldenkende er lachende schande van spreekt’. Met dit soort fratsen verlaagt het theater zich volgens hem tot
een ‘Marionettentent’: ‘het bliksemt uit de zyschermen, een manshoogte van
de aarde af, zo klugtig dat men zich zeer gemakkelyk kan verbeelden, in een
kermistent te weezen’. Ook de dramatische uitbeelding van een schipbreuk is
volgens de criticus al even ‘bespottelyk en kinderachtig’. De zeerollen draaien
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zo snel om dat men er misselijk van wordt, en ‘na men het scheepje eenigen tyd
heeft zien hobbelen, wordt eerst de eene mast, vervolgends de andere, er afgetrokken, en daarna duikt het poppe-vaartuigje tusschen de golven in, zo dat het
geheel onzichtbaar wordt’. Daarna kan men drenkelingen gaan opvissen.
De kritische woorden van Nomsz ten spijt, lijkt het Amsterdamse publiek
juist graag dit soort spektakelvoorstellingen bij te wonen. De toneelbezoekers
kunnen ondertussen hun liefhebberij ook uitleven via allerlei extra’s. Overal
kan men afbeeldingen kopen van de schouwburgen en de verschillende decors:
prachtige, vaak met de hand ingekleurde gravures. Uitgevers werken met vaste
kaders (de zaal met het publiek erin afgebeeld en de randen van het toneel),
waarin ze steeds nieuwe scènes uit opgevoerde toneelstukken kunnen afbeelden. Deze platen kunnen liefhebbers aan de muur hangen of verzamelen. Naast
afbeeldingen van het theater en van indrukwekkende scènes circuleren er ook
afbeeldingen van de acteurs en actrices, zangers en danseressen. Vanaf de jaren
1770 worden ook regelmatig ‘decoratien, machines, ornamenten, kleederen’
verkocht. Het zijn overgebleven decorstukken van opgedoekte toneelgenoot-
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Baron van Slingelandt was zo gegrepen door het theater dat hij zijn eigen kamertoneel liet
bouwen, waarmee hij zijn gasten kon verrassen. Hij hield een lijst bij van welke gasten welke
decors hadden gezien. Met licht, kleur en perspectiefwerking werden decors, zoals dit ingenieuze
‘Toneel met Hofzaal’, zo echt en indrukwekkend mogelijk gemaakt. Er waren drie mensen nodig
om de decors te hanteren.

schappen of schouwburgen, dan wel uit de mode geraakte kostuums, op te kopen
door verzamelaars of door debuterende acteurs en nieuwe genootschappen.
Dat kijkers helemaal verslingerd kunnen raken aan het toneel blijkt ook uit
boedelinventarissen en veilingcatalogi. Daarin komen de echte toneelverzamelaars aan het licht met kastenvol toneelspelen. Indrukwekkend is de collectie van meer dan 3000 toneelspelen die in 1754 verkocht wordt:
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Catalogus van een zeer uitnemende fraaie verzameling van Nederduitsche toneel
spellen, bestaande in ontrent 3100 stuks, waaronder een overgroot getal die zeer Raar
zyn en zeer zeldsaam voorkomen. Hierin munt, als iets byzonders uit, het ongemeen,
overheerlyk en kostbaar werk van het Eeuwgetyde van de Amsterdamsche Schouwburg, met kleurlyke afgezette Plaaten, kunstig getekende Gezichten, en Pourtraiten […
] in twee blaauwe Maroquine banden, met gouden Lynen en Stempels, weergaloos
prachtig uitgevoerd, Mitsgaders een uitmuntende quantiteit Manuscripten van
Toneel Spellen. In alles een collectie zoo groot en zeldsaam, als nog nergens onder eenig
Liefhebber bekend is.

Meer bekendheid krijgt de Catalogus van Nederduitsche tooneelspellen, in 1774
nagelaten door de Leidse burgemeester Johan van der Marck. Deze ‘voorstander van de Kunsten en Wetenschappen’ zou volgens Cornelis van Hoogeveen
(de uitgever van de catalogus) vijftig jaar lang aan zijn collectie en aan de beschrijving daarvan hebben gewerkt. Van Hoogeveen, altijd bereid om het toneel
op een hoger plan te tillen, geeft deze catalogus niet alleen met het oog op de
verkoop uit, maar ook bij wijze van register. Zo kunnen ‘jonge liefhebberen’
deze lijst van maar liefst 1622 titels als naslagwerk gebruiken, om ‘in een opslag’ te kunnen opzoeken van wie welk toneelstuk ook alweer is.
Het is tekenend dat uitgevers in de tweede helft van de eeuw in veilingcatalogi met regelmaat de aanwezigheid van indrukwekkende toneelcollecties apart
en prominent vermelden. De toneelliefhebbers worden zo naar de veilingen
toe gelokt. Daar kunnen ze naast toneelpublicaties ook toneelmanuscripten
kopen, en historische stukken zoals rederijkersarchieven. Zo wordt in Rotterdam in 1772 een ‘kabinet’ verkocht met meer dan 4000 toneelstukken. Sommige
zijn nog niet ingebonden, andere zijn manuscripten in het handschrift van de
auteur, ‘met veel moeite en overgrote kosten byeen verzameld door een voornaam liefhebber’.
Toneelliefhebbers houden elkaar op de hoogte van wat er waar gespeeld
wordt en welke acteurs en actrices bij welke groep optreden. Zo schrijft ‘Willem
Toneellief ’ in 1774 vanuit Leiden een ‘Missive’ aan zijn vriend in Den Haag
over de opvoeringen die in Amsterdam en Rotterdam te bezichtigen zijn. Hij
heeft een ‘nette lyst’ opgesteld van alle muzikanten, acteurs, actrices, danseres-

Toneelproductie
De lijsten en catalogi van toneeluitgaven en opvoeringen vormen een aanwijzing dat de toneelproductie zo omvangrijk is geworden dat men de behoefte
krijgt om de organisatie ervan te heroverwegen. Recente overzichtswerken en
bibliografieën, zoals de Short Title Catalogue of the Netherlands (stcn), ondersteunen deze aanname. Het drama is numeriek gezien met voorsprong het
meest gezichtsbepalende literaire genre van de achttiende eeuw. In het Noorden
zien tussen 1700 en 1800 waarschijnlijk een goede 3000 werken op dit terrein

Interieur van de Amsterdamse schouwburg met het decor van de ‘grote afdalende wolk’, gebruikt
voor de opvoering van het treurspel Andromeda (1775).
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sen, zangers en zangeressen die daar bewonderd kunnen worden. Die lijst laat
hij eerst een tijdje circuleren, om hem vervolgens te laten drukken en verspreiden over vrijwel alle Nederlandse steden. Naar eigen zeggen is hij niet de enige
toneelliefhebber die probeert om orde in de chaos te scheppen. Er is een ware
concurrentiestrijd gaande: ‘alles wat nieuw en raar is, daar werd greetig naar
gezogt; doch gy dient het spoedig te drukken’. Documenten zoals de missive
van Willem Toneellief laten zien hoe levendig de Nederlandse toneelcultuur is
geworden. In zijn woorden: ‘Als de maan vol is schijnt zij overal.’ In dat rijke
toneellandschap wisselt de ene rage de andere af. Volgens Willem begint de opera
aan populariteit in te boeten en trekt de goegemeente nu naar Buiksloot om
daar de Hoogduitse troep te zien spelen, die ‘door haare fraaije gaaven en bekwaamheeden de Harten der aanschouweren gevoeliger weeten te treffen’.
Willem zelf is vaste klant.

Tabel 2. Aantal Nederlandstalige toneelstukken, onderverdeeld in ‘oorspronkelijk Nederlands’
en vertalingen. Bron: stcn.
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het licht: origineel Nederlandse toneelstukken, vertalingen en bewerkingen,
nieuwe edities van oudere werken, verzamelbundels en dramaturgische werken. Zeker de helft daarvan is vertaald, dan wel een bewerking van een buitenlands toneelstuk (zie tabel 2).
Het blijft schatten, maar de cijfers zoals we ze nu kennen geven aan dat er
gemiddeld acht nieuwe, oorspronkelijk Nederlandse toneelstukken per jaar
verschijnen. Oorspronkelijkheid is voor het toneel echter een uiterst rekbaar
begrip; de grens met bewerkingen en navolgingen valt moeilijk te trekken.
Treurspeldichters baseren zich graag op roemruchte voorgangers, maar vooral
binnen de door stereotypen gekenmerkte wereld van blijspel en klucht imiteren
en kopiëren auteurs onbekommerd de succesvolle intriges, scènes en typetjes
van anderen. Hoe dan ook, een gemiddelde van ruim acht nieuwe Nederlandse
stukken per jaar is een productie van betekenis. Dat er daarnaast jaarlijks ook
nog een aantal herdrukken van Nederlandse toneelwerken, en vooral vanaf 1770
tientallen vertalingen per jaar het licht zien, wijst erop dat niet alleen de auteurs
door toneelkoorts zijn gegrepen, maar ook de toeschouwers. Hier moeten we
ook enig voorbehoud maken: doordat de Republiek een beperkt theaterpubliek
heeft, worden de meeste toneelstukken maar enkele malen opgevoerd. Daarna
moet er nieuw repertoire komen. De snelle doorstroom van opvoeringen en
de bijbehorende stroom publicaties is dus ook afhankelijk van de snelheid in
de wisselingen van het schouwburgprogramma. Dat laat echter onverlet dat
het aantal toneeluitgaven in de tweede helft van de eeuw sterk toeneemt.
De baisse in de treurspelproductie in de jaren rond 1750 volgt de algemene
trend in het Nederlandse boekbedrijf. Tussen 1740 en 1760 loopt de totale boekproductie numeriek terug. Voor het toneel zou de terugval ook verklaard kunnen worden door ‘interne’ factoren. De mogelijkheden die de classicistische
toneelformule te bieden heeft, lijken uitgeput te raken. De uitgewerkte voorschriften voor beschaafd toneel dreigen op den duur tot uitgesleten formules te
leiden. Rond 1750 zijn er ook nog nauwelijks toneelgenootschappen die creatief talent kunnen stimuleren, en weinig leidende figuren om de jongeren te
inspireren. De literaire constellatie van een land van nog geen twee miljoen
inwoners, waarvan maar een klein percentage deelneemt aan het culturele leven, is nu eenmaal kwetsbaar voor toevalligheden. Zo wordt de toneelproductie in deze periode waarschijnlijk mede bepaald door het feit dat Lukas Rotgans
in 1710 is overleden, terwijl Balthazar Huydecoper al vroeg een streep zet onder
zijn literaire activiteiten, en dat Lukas Schermer (1688-1711) zeer jong overlijdt, terwijl Jan de Marre (1696-1763) het bij twee treurspelen houdt.
De Nederlandse toneelschrijvers moeten ook concurreren met vertalingen
van buitenlandse werken. Rond 1750 slaat de balans tussen de oorspronkelijke
stukken en die van buitenlandse herkomst om. Vanaf dat moment worden er

meer vertalingen gepubliceerd dan oorspronkelijk Nederlandse stukken. Dat
zal zo blijven, ook wanneer rond 1760 het toneel de periode van malaise achter
zich laat. Niet alleen politiek maar ook cultureel is de Republiek onderworpen
aan de nieuwe Europese orde.
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Toneelproducenten
De snel toenemende toneelproductie na 1760 is in handen van veel verschillende producenten. Veel dichters schrijven maar één of enkele toneelstukken,
naast lyrische teksten en prozawerken. Sommige dichters daarentegen specialiseren zich als toneelauteur. Dat geldt bijvoorbeeld voor Johannes Nomsz, die
rond de vijftig toneelstukken schrijft en vertaalt. In veel gevallen zien we een vermenging van rollen: toneelauteurs zijn vaak ook schouwburgregent, uitgever,
criticus, liefhebber-acteur of professioneel muzikant. Een deel van de toneelproductie is in handen van uitgevers die zich specialiseren in toneel, of die op
een of andere manier betrokken zijn bij het theaterbedrijf. De Haarlemse uitgever en toneeldichter Adriaan Loosjes geeft al zijn eigen toneelstukken uit. Een
spil in het Nederlandse theaterleven is Isaak Duim (1696-1782), van de Duimfamilie die decennialang actief is in het Nederlandse theaterleven. Als de vaste
drukker van de Amsterdamse schouwburg mag hij lange tijd alle toneelstukken uitgeven die door de schouwburgregenten voor opvoering worden aangenomen. Naast uitgever is hij ook acteur. In eerste instantie is hij succesvol; hij
speelt samen met Jan Punt, de classicistische acteur die we nog vaker zullen
tegenkomen, de sterren van de hemel. Maar volgens sommigen gaat Duim er te
lang mee door. Hij blijft ‘deftig’ toneelspelen, past zijn stijl niet aan de wensen
van de tijd aan en is geregeld de tekst kwijt. Pas op zijn tachtigste neemt Duim
afscheid van het toneel: als Cato, in hetzelfde stuk van Addison waarmee hij in
1727 was gedebuteerd. In de tussentijd heeft hij honderden toneeluitgaven verzorgd, deels van hem welbekende auteurs zoals zijn vader Frederik Duim (16731754).
Hiermee raken we een bekend verschijnsel in het Nederlandse toneelbedrijf,
waar families zoals de Van Rijndorps een belangrijke hand hebben in zowel de
toneelopvoering als de toneelspelproductie. De ‘Duim-dynastie’ levert al sinds
de zeventiende eeuw toneelauteurs, acteurs, actrices en toneeluitgevers, waarbij deze rollen vaak worden gecombineerd. De boekwinkel van Pieter Johannes
Uylenbroek fungeert, zoals we eerder al zagen, als een ontmoetingsplaats voor
(toneel)dichters, die de uitgever ook steunen bij zijn dichterlijke arbeid. Uylenbroek vertaalt en bewerkt een reeks Franse toneelstukken voor het Nederlandse toneel. Zijn Smirnesche koopman (1777) wordt een van de meest populaire
burgerlijke drama’s. Het is overigens al de derde vertaling van het stuk van
S.R.N. de Chamfort. Diens Le marchand de Smyrne (1770) wordt, nadat het
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stuk in 1770 is opgevoerd in de Franse Comedie in Den Haag, vertaald door
Margareta Geertruid de Cambon-van der Werken én door Jacob Neyts. Uylenbroeks vertaling is de officiële uitgave van de Amsterdamse schouwburg. Dit is
niet uitzonderlijk. Het komt geregeld voor dat stukken al langere tijd in verschillende vertalingen circuleren voordat ze worden uitgegeven door de vaste
schouwburgdrukkers.
Acteurs begeven zich graag op het pad van de toneeldichtkunst. Jacob Neyts,
de leider van het Vlaamse operagezelschap, vertaalt vrijwel alle door zijn
groep opgevoerde zangspelen zelf. De Amsterdamse toneelspeler Simon Rivier,
die na de brand van 1772 naar Rotterdam uitwijkt, maakt met zijn bewogen
aanklacht tegen de slavernij, Amida of de verloste Afrikaansche slaaf (1779), het
theater tot rechtbank. In de patriottentijd vormt hij het theater om tot politieke
arena met zijn patriotse bewerking van Hoofts Baeto: Bato, eerste patriot, vader
der Batavieren en balling voor de Vrijheid (1786). Het vaderlandse genre lijkt
hem én het publiek te behagen, want hij schrijft nog meer historische stukken
over Diderik, de eerste graaf van Holland (1774), over de ‘dolle’ hertog Willem
v (1774), de belegering van Rotterdam (1775), en de verovering van Den Briel
(1777). Rivier stemt de stofkeuze en presentatie steeds strategisch af op zijn
speellocatie. In de jaren 1770 speelt hij in Rotterdam, dus schrijft hij over
‘Rotterdamse heldendaden’, bijvoorbeeld over die van Frans van Brederode:
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Tekening van de nieuwe Amsterdamse schouwburg aan het Leidseplein (1786). In deze
omlijsting konden steeds nieuwe scènes opgevoerd worden.
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Portret van Susanna J. van der Stel,
actrice en danseres. Op de achtergrond
de schouwburg aan de Coolvest te
Rotterdam, 1774.

Fransois van Brederode, of het belegerde Rotterdam (1775). Dit soort toneelstukken wordt dan opgedragen aan de schouwburgdirecteuren, aan de leden van
de vroedschap, of aan andere ‘kunststeunsels van ’t tooneel’, zoals rijke kooplieden.
De vermenging van rollen, die van auteur, acteur, directeur en uitgever, kan
zeer lucratief zijn. De acteur of de gezelschapsleider kan via het vertalen en
schrijven van toneelstukken het eigen repertoire bepalen en tevens de publicatie van het eigen werk inzetten als ‘cultureel kapitaal’. Uitgevers kunnen hun
eigen toneelwerk op de markt brengen, of via hun toneelauteurschap toegang
krijgen tot toneelgenootschappen, waarvan zij dan weer de werken kunnen
uitgeven. Maar zo’n vermenging van rollen kan ook veel problemen opleveren. Dit wordt in ieder geval pijnlijk duidelijk op het moment dat men pogingen begint te ondernemen om tot een professionele toneelkritiek te komen.

Vogels van diverse pluimage. Toneelkritiek
Dat de aandacht voor het toneel intensiveert in de tweede helft van de achttiende eeuw, blijkt niet alleen uit de toenemende toneelproductie en de toename
van het aantal speelplekken, maar ook uit een zich snel ontwikkelend nieuw
genre: de toneelkritiek. In de eerste helft van de achttiende eeuw is de lezer voor
reflectie op toneel en toneelspel en voor besprekingen van toneelstukken en op-

[…] gy, heer Philosooph! wat denkt gy onder ’t schryven?
Gewis dat land en stad u met genoegen leest;
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voeringen aangewezen op pamfletten, verhandelingen, voorredes bij toneelstukken en incidentele aandacht in spectators of recensietijdschriften. Vanaf
de jaren 1760 komen er aparte periodieken op de markt, waarin men toneel een
vaste plaats gaat geven en waarin men experimenteert met normen en vormen
voor de toneelkritiek.
De ontwikkeling van de toneelkritiek in de achttiende eeuw laat zich beschrijven als een moeizame zoektocht naar een passende vorm. Toneelcritici
balanceren lange tijd tussen twee uitersten: tussen de recensiepraktijk uit de
geleerdentijdschriften en algemeen-culturele tijdschriften – waar men vooral
uittreksels van toneelpublicaties geeft – en de hekelcultuur uit de pamfletten,
waar op de man en niet op de bal wordt gespeeld. In de algemeen-culturele
tijdschriften wordt mondjesmaat aandacht besteed aan het toneel. De toon
van de bespreking is doorgaans gematigd, meer gericht op samenvatting dan op
beoordeling. Wanneer men oordeelt, gebeurt dat veelal aan de hand van ethische normen of toetsing aan de Frans-classicistische toneelconventies, waarover later meer. De recensenten bespreken leesteksten; de opvoeringspraktijk
blijft meestal buiten beschouwing. Zij werpen zich wel graag op als ‘agenten’
voor de schouwburg, met name in het aan- of afraden van de opname van bepaalde toneelteksten in het speelrepertoire.
Ook in spectatoriale tijdschriften komt het toneel aan bod. In eerste instantie gebeurt dit vooral via beschouwende betogen over de zedelijke bedreiging
of het mogelijk nut van het toneel, dan wel over het komische of laakbare gedrag van de schouwburgbezoeker. In tweede instantie gaan de spectators zich
ook als recensenten van specifieke toneeluitvoeringen opstellen. Dat is volgens
De Philanthrope noodzakelijk, ‘want de Schouwburg maakt in deeze Stad zulk
een aanzienelyk figuur onder de geoorloofde Uitspanningen, dat het nodig, ja
nuttig is om van dezelven menigwerf in een papier van myne soort te handelen’. Hierbij moeten we ons realiseren dat een deel van de afleveringen in deze
spectator van de hand van Cornelius van Engelen is, een fervent verdediger
van het toneel.
De opleving in de toneelcultuur geeft de spectators aanleiding om geregelder aandacht te besteden aan het toneelleven, waarbij men overgaat van meer
algemene zedenkundige hekeling naar bespreking van specifieke toneelstukken en opvoeringen. Dat wordt hun niet in dank afgenomen. De spectator die
als buitenstaander milde oordelen mocht uitspreken, wordt nu hoogmoed en
eigenliefde verweten. Spectators zoals De Philosooph zouden met hun geestig
bedoelde zedenprekerij het eigen ego strelen:

Dat elk u met vermaak hoort gispen, spotten, kyven,
En dat gantsch Neêrland zich verwondert om uw geest;
Dat, als het maandag is, het volk in alle deelen
Van Amsteldam met drift naar uwe blaadjes ziet…
Och! laat de Philosooph zichzelv’ ook droomend streelen,
Eer hem de lust verga.
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Met het bespreken van opvoeringen van specifieke toneelstukken komen de
spectators in de gevarenzone. Besproken toneelauteurs, acteurs en actrices, of
hun fans, zijn snel gepikeerd en grijpen dan naar de pen om zich in pamfletten
te verdedigen. Die reacties leiden tot tegenreacties en al snel explodeert de discussie in een satirische wervelwind van persoonlijk gerichte aanvallen.
Ditzelfde patroon zien we meteen in de begintijd van de periodieke toneelkritiek, in 1762. In dat jaar verschijnt het eerste gespecialiseerde toneeltijdschrift:
het Schouwburg-Nieuws (1762-1765). Het is een maandelijks bijvoegsel bij de
Boekzaal der Heeren en Dames, een ‘galant’ soort Reader’s Digest met luchtige
en spannende verhalen, betogen, anekdotes en fragmenten uit toneelstukken.
Het nieuwe toneelblad doet in eerste instantie vrij kritiekloos verslag van de
schouwburgprogrammering. Naar voorbeeld van de geleerde en geletterde recensies worden vooral uittreksels van toneelteksten gegeven, soms aangevuld
met ethische oordelen over de stukken. Enkele maanden later komt er concurrentie in de vorm van De Hollandsche Toneel-Beschouwer, een blad dat zich
presenteert als de Nederlandse variant van de Observateur des Spectacles, waarin de avonturier en toneelauteur Frédéric de Chevrier het Franse toneel in en
rond Den Haag bespreekt. De maker van het Schouwburg-Nieuws lijkt niet erg
aangedaan door de concurrentie, alhoewel de redacteur wel benadrukt dat hij
en de Hollandsche Toneel-Beschouwer verschillen ‘in ’t verhandelen der onderwerpen, als den dag by de nacht’.
Daar heeft de man gelijk in: de Hollandsche Toneel-Beschouwer beperkt zich
niet tot leesteksten, maar bespreekt ook de opvoeringspraktijk, waarbij kritische
noten kunnen worden gekraakt. Bij de bespreking van het naspel De verlooren
schildwacht, waarin acteur Antony Spatzier een vrouwenrol vertolkt, haalt de
Beschouwer uit met woorden als ‘walgelyk’, ‘belachelyk’ en ‘ongerymt’. Het resultaat is een pamflettenruzie over de juiste vorm van toneelkritiek. Is het geoorloofd om acteurs, die immers ‘publicque Perzoonen’ zijn, persoonlijk te bekritiseren, of mag men ze alleen de grondregels van het spel voorleggen? En voor
welke speelstijl dient dan te worden gekozen?
Hier komen we op een pijnlijk punt. Begin jaren 1760 gaat de consensus verloren over wat nu precies goed theater uitmaakt. Discussies laaien op over de
juiste speelstijl, de geprefereerde vorm voor het toneelspel en de juiste stofkeuze.

Tussen tovertrommel en bibliotheek
Nadat ook het Schouwburg-Nieuws in 1765 de deuren sluit, duurt het een tijd
voordat er nieuwe toneelkritische periodieken op de markt komen. Ook dan
blijft men zwalken tussen scherts en ernst. De Ryswyksche Vrouwendaagsche
Courant (1774) is een mooie bron voor de bestudering van de opvoeringspraktijk,
maar het is een ‘Laplandsche courant’: een tovertrommel vol weinig betrouwbare nieuwtjes, verwijzend naar het stereotype van de heidense en bijgelovige,
verhalen vertellende Laplanders. De Nederduitsche Dicht- en Toneelkundige
Bibliotheek kiest in 1781 het andere uiterste van het spectrum. Al in de ondertitel
wordt aangekondigd dat het blad ‘vrijë en onpartijdige beöordeelingen’ zal geven. In het voorwoord benadrukt de redacteur daarbij dat hij zich niet wil laten
leiden door het gegeven of een werk van vriend of vijand, van een bekende auteur of een bevriende uitgever is. Bij toneelstukken wil de redacteur ook zijn
‘onpartijdige gedachten’ over de opvoering ervan in de Amsterdamse schouwburg geven. De typografische opmaak van het blad is eveneens gemodelleerd
naar de algemeen-culturele tijdschriften.
In weerwil van de breed aangekondigde neutraliteit raakt ook de Bibliotheek vrijwel meteen verstrikt in het verstikkende spel van kritiek en antikritiek.
Na het eerste nummer verschijnt onmiddellijk een lijvig pamflet, Vrije aanmerkingen op het stukje nr. 1 van de Nederduitsche Dicht- en Toneelkundige Bibliotheek, waarin alle de beoordelingen, in dat eerste stukje begreepen, nader onderzogt, en zoo wel het feilend oordeel, als de blijkbaare partijdigheid van die schrijveren aangetoond word (1780). Daarin worden alle recensies uit het eerste nummer
onder de loep genomen en afgedaan als ‘verwaande vitzucht en belachelijke
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Het schouwburgleven raakt verdeeld in twee kampen: moet men Frans-classicistische treurspelen declameren of is de ‘natuurlijke’ speelstijl van het veelal in
prozavorm gegoten burgerlijk drama veel beter? Een toneelkritisch blad als de
Hollandsche Toneel-Beschouwer is te makkelijk in één kamp te plaatsen, waardoor het ideaal van onpartijdigheid geschonden wordt en het blad kwetsbaar
wordt voor beschuldigingen van belangenverstrengeling. Het blad gaat uiteindelijk maar één speelseizoen mee, terwijl het neutralere Schouwburg-Nieuws nog
tot 1765 zal blijven bestaan.
Toch laat het Schouwburg-Nieuws zich wel inspireren door de Hollandsche
Toneel-Beschouwer. Na de teloorgang van de concurrent richt het blad zich toch
ook op de speelstijl en ontwikkelt het een bredere kritische woordenschat. Maar
dan wel vooral in positieve zin. Het blad leert gevarieerder en scherper te formuleren waarom het een toneelstuk lovenswaardig vindt. Negatieve oordelen
worden daarentegen snel afgeraffeld met ‘behaagt niet’, of op zijn slechtst ‘belachelyk’.
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pedanterie’, eigenliefde van een schrijver die ‘het Kroost zijner harssenen, hoe
wanschaapen het zelve zij, als schoone wichten beschouwt’.
Het meest bezwaarlijk vindt de pamflettist echter dat het blad wel degelijk
partijdig is en vriendjespolitiek bedrijft. De recensent zou volgens de pamfletschrijver afkomstig zijn uit de kring van Petrus Johannes Kasteleijn (wiens
middelmatige werk hij prijst). Wellicht is de redacteur ook lid van hetzelfde
Amsterdamse kunstgenootschap Natuur Begaaft, Oefening Beschaaft als Kasteleijn. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat Kasteleijn de recensie van zijn werk in
de Bibliotheek zelf heeft geschreven. Deze ‘methode’ zou in de Republiek volgens de auteur wel vaker worden toegepast. Ze dient immers het gemak van ‘de
Heeren Critici’ der ‘Recensiëerende werkjes’, die graag presentexemplaren en
vergoedingen opstrijken zonder de werken te hoeven lezen en te beoordelen.
Geen wonder dat tijdschriften het moeilijk hebben om onpartijdig te blijven.
Al met al bestaat er dus maar weinig vertrouwen bij literatoren en lezers dat
een onpartijdige kritiek mogelijk is. De toneelkritiek vertoont het patroon dat
we eerder al signaleerden voor de kritiek in het algemeen: men verwijt de critici
dat ze zichzelf hebben verheven tot rechter of tot rechtsprekend vorst, terwijl
ze voor dit ambt de vereiste hoge geboorte, deskundigheid of onpartijdigheid
ontberen.
Roofvogels of zwanen, oordelen of beschouwen
Kritische oordelaars kunnen op felle tegenstand rekenen. Dat is het lot van de
Tooneelspel-Beschouwer in 1783. Dit blad is nog geen paar maanden bezig om
het Amsterdamse toneelleven kritisch te bespreken, wanneer er al onder zijn
duiven wordt geschoten. De nieuwe concurrent, de Tooneelspel-Beoordeelaar,
trekt meteen fel van leer tegen de Tooneelspel-Beschouwer, die hij betitelt als
een:
vogel dien wy overal zullen nazitten, niet, omdat hy het waardig is, maar omdat
wy hem gelyk eenen roofvogel néér willen schieten. Wy gaan op geen veldhoenen,
ganzen of eenden ter jagt, maar op gieren, raavens, roerdompen, en nachtuilen.

De Tooneelspel-Beoordeelaar ziet de Tooneelspel-Beschouwer dus als een roofvogel, een té felle criticus. Dat geeft hem het recht om de jacht op deze roofvogel te openen, waarbij hij op het lumineuze idee komt om zijn kogels te stoppen
met tijdschriftbladen, gerold van de concurrent:
Onze proppen rollen wy ook van Tooneelspel-Beschouwers. Is dit nog al geen
groote eer die wy die papiertjes aandoen? Dus gewapend zullen wy die roofvogels,
zy moogen nestelen waar zy willen, in de donkerste bosschen opzoeken; en, zo

zy ons niet ontsnappen, ter nêer schieten; vervolgens, na eenigen tyd ten toon
gespykerd gehangen te hebben aan de takken der cipresseboomen hunne
overblyfselen door het vuur laaten verteeren, en hunne assche in den wind
doen strooijen, andere vogels ten spiegel en exempel.

Deze bloeddorstige vogelmetaforiek is al eerder dat jaar ingegeven door een
anonieme pamflettist die in het pamflet De uil, en andere vogels, eene fabel, het
‘Weeklyks uitkomend blaadje genaamd de Toneelspelbeschouwer’ uitmaakt
voor uil, een nachtdier, een vuil gebroed dat vol gal schiet op de andere vogels,
maar dat nooit met zijn gekras de zang van de blanke zwaan kan verdoven:
Een zwaan blijft zwaan, en zal nog leeven,
Lang na dat ge, in een put gedreven
Verrot zult zyn tot slym of asch.

Niet bepaald aanmoedigend voor de Tooneelspel-Beschouwer. Deze heeft immers vanaf het begin van het speelseizoen, in augustus 1783, serieuze pogingen
ondernomen om een gedegen toneelkritiek op te zetten. Het doel is juist niet
om als een roofvogel op de toneelproducenten te duiken, maar om de nobele
taak van de schouwburg, namelijk het ‘aankweken van Taal- en Dichtkunde’ te
ondersteunen.
Johannes Nomsz, de auteur van de Tooneelspel-Beschouwer, heeft zijn publiek
duidelijk te ruimhartig ingeschat. Hij had zijn kritische toon beter wat kunnen
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Initiaal met vogeltje uit een
van de vele pamfletten die tegen
Johannes Nomsz werden
uitgebracht. (Toneel)critici
mochten elkaar graag met
vogelnamen beschimpen.
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temperen. Zeker had hij er goed aan gedaan om niet tegen álle betrokken toneelpartijen uit te varen. Zo is hij uitgesproken negatief over acteurs die in de oude
stijl van Jan Punt (1711-1779) hun toneelteksten ten gehore brengen. Daarbij mag
hij graag uithalen naar de oude meester, die voor velen nog op een voetstuk
staat: ‘punt declameerde tot schreeuwens toe: hoe dikwyls heeft men hem niet
in een geheim vertrek zo vreeslyk hooren bazuinen, dat de wanden daverden!
die man verhandelde een geheim op den toon van een openbaar Leeraar [dominee].’ Het valt zeker niet goed dat Nomsz bij elke faux pas van de auteurs en
acteurs het schouwburgbestuur verantwoordelijk stelt. Dat zou volgens hem
immers de kwaliteit van het toneelspel moeten controleren en in het oog houden dat de bühne bijvoorbeeld niet bezoedeld wordt door lompe kluchten.
Daarnaast schoffeert hij het publiek. De Amsterdamse burgers scheldt hij uit
voor ‘dom gemeen’, de aanzienlijken zet hij weg als ‘zotten adel’. Dit alles zorgt
ervoor dat Nomsz velen tegen zich in het harnas jaagt en dat gedupeerden naar
de pen grijpen.
De Tooneelspel-Beoordeelaar voert een aantal maanden een persoonlijke vete
tegen de Beschouwer. Nomsz wordt een oneerlijk man genoemd, omdat hij partijdig zou zijn en ‘vyandige kritieken’ de wereld in slingert, waarin hij ‘ijsselijk’
uitvaart tegen zowel toneelauteurs en acteurs als schouwburgrecensenten. Men
speelt op de man, en de taal wordt zeer agressief. De Beoordeelaar noemt Nomsz
een ‘barbier en oliekoekenbakker’ die nog onder het oliebollenvet in de schouwburgbanken zit. Niet alleen is hij een roofvogel, maar ook een basilisk, een
monsterdier dat met zijn blik kan doden. De helden van de Tooneelspel-Beoordeelaar zullen deze basilisk bij de kaken grijpen, totdat het ondier aan de voeten spartelt en siddert voor de trap die de beoordelaar het bij het vuile hart zal
toebrengen. Die razende dolle moet een halt toegeroepen worden!
De Tooneelspel-Beoordeelaar mag zichzelf dan een zwaan noemen, in feite
komt het blad nooit aan toneelrecensies toe. Het is één grote tirade tegen Nomsz.
Deze neemt helaas de handschoen op – in vrijwel elke aflevering probeert hij
weerwoord te geven aan zijn schuimbekkende ‘raazende tegenstrever’. Zo verwordt Nomsz’ Beschouwer van een interessante beoordelaar van toneelstukken
tot een Tooneelspel-Beoordeelaar-Beschouwer. Beide bladen zullen het speelseizoen niet overleven.
Johannes Nomsz als toneelauteur en kunsttiran
Het mislukken van de Tooneelspel-Beschouwer maakt duidelijk hoe moeilijk
het is om een passende rol voor de toneelcriticus te ontwerpen, om belangenverstrengeling en factievorming te vermijden en een gedegen en geregelde toneelkritiek te produceren. Dat blijkt eens te meer als we wat nader inzoomen
op de belangrijkste toneelcriticus uit deze periode, Johannes Nomsz. Nomsz

(1738-1803), die in zijn jeugd op zee heeft gevaren, is in 1769 getrouwd met de
rijke weduwe Kaupe, die hem via haar winstgevende suikerraffinaderij goed kan
onderhouden. Dat betekent echter niet dat hij stil blijft zitten; hij is een van de
meest productieve toneelauteurs uit de achttiende eeuw. Hij vertaalt bijna twintig toneelstukken (meest uit het Frans: Corneille, Racine, en zijn grote held
Voltaire) en schrijft meer dan 30 oorspronkelijke toneelstukken, naast enkele
heldendichten, mengeldichten, en een vertaling van Tasso’s Jeruzalem verlost.
Daarnaast stelt hij verschillende toneelkritische tijdschriften samen, waarschijnlijk niet toevallig vooral vanaf 1783, het jaar waarin zijn vrouw sterft en het debiet
van de tabak- en suikerhandel af begint te nemen.
Zelfs met deze indrukwekkende tekstproductie verdient Nomsz echter niet
genoeg om zichzelf te kunnen onderhouden. Hij vult zijn inkomen onder andere
aan door les te geven op de Portugees-joodse lagere school. Nomsz’ toneelstukken worden zeer populair bij het schouwburgpubliek (zij het dat deze populariteit aan politieke stemmingswisselingen onderhevig is). In Amsterdam worden
25 van zijn toneelstukken in de periode 1766-1810 in totaal 225 maal opgevoerd.
Ze trekken volle zalen. Toch sterft Nomsz arm in het St.-Pietersgasthuis.
Het is zeer begrijpelijk dat het nu juist Nomsz is die met het instellen van
een onpartijdige periodieke toneelkritiek probeert de kritiek uit de sfeer van de
eerrovende aanvallen der pamfletcultuur te trekken. Hier heeft hij persoonlijk
goede redenen voor. Al vroeg in zijn carrière, bij de publicatie van zijn treurspel Amosis (1767), wordt hij beschuldigd van plagiaat. Bij de publicatie van
zijn Zoroaster (1768) komt het tot een explosie. Dit verlichte toneelstuk over
de Perzische profeet Zoroaster (Zarathustra) ontketent een hele reeks schimp-
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Portret van ‘Amstels Puikpoeet’ Johannes
Nomsz, 1779. In pamfletten werd de
draak gestoken met het feit dat Nomsz al
zo vroeg in zijn carrière een portret liet
maken om later voor zijn verzamelde
werken te kunnen plaatsen.
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Verschillende speelhuizen in de Nederlandse steden hadden ook podia waar muziek werd
gemaakt of toneelvoorstellingen werden gegeven.

schriften, die aan het einde van het jaar zelfs in gebundelde vorm aangeboden
kunnen worden. Inhoudelijk geeft het stuk voldoende aanleiding tot opschudding. Nomsz schetst een Perzisch rijk waarin koning Nimrod tot tirannie is
vervallen doordat hij zijn oren te veel heeft laten hangen naar zijn machtswellustige raadgever Berosus. De vorst verwaarloost zijn taak als vader van de
staat en probeert, met een beroep op het droit divin, door machtsvertoon en
geweld het volk gehoorzaam te houden: ‘Dees zetel, naauw gevormd, gevest in
menschenbloed, / Word door geen redekracht, maar heldenkracht behoed.’
Tegenover de tiran staat de verlichte, deugdzame Zoroaster, die een verlichte
moraal predikt: ‘… natuur schiep alle menschen vry, / En wil dat de eene mensch
des andren broeder zy.’
Het lijken echter niet zozeer Zoroasters afkeer van religieuze dwingelandij
en zijn verlichte vrijheids- en gelijkheidsstreven te zijn die de gemoederen zo
verhitten in de Republiek. De pamfletten die tegen het stuk worden geschreven
richten zich vooral tegen de persoon Nomsz. Men vindt hem pedant, pretentieus en over het paard getild (zo zou hij zijn portret al hebben laten maken om
voor in zijn mengelwerken te publiceren). In Zoroaster is volgens de critici niets
nieuws te vinden, terwijl Nomsz het heeft opgeblazen tot toneelstuk van de
eeuw. Daarnaast overtreedt hij ook nog eens vrijwel elke wet van het klassieke
treurspel.

De concurrentie in het Amsterdamse toneelleven is groot. Het is lastig om
toneelstukken op de planken te krijgen. Dat vergt niet alleen een vlotte pen,
maar ook een goed netwerk. Nomsz is blijkbaar heel strategisch ingesteld, en
dat zet kwaad bloed bij zijn concurrenten. In pamfletten en antikritieken halen
zij fel uit naar de manier waarop Nomsz als jong talent wordt geprotegeerd
door zijn machtige patronen Sybrand Feitama, Frans van Steenwyk en Lucas
Pater, en de manier waarop hij later zelf weer de jonge Uylenbroek naar voren
schuift.
Nomsz’ positie als criticus heeft de receptie van zijn toneelwerk duidelijk
bemoeilijkt. De pamfletten laten zien dat vooral het feit dat ‘de geheele waereld
hem voor een der stekelachtigste Critiques van zyne stad’ kent, de jacht op
Nomsz heeft aangejaagd. Door zijn scherpe toneelkritieken heeft hij anderen
het recht gegeven zijn eigen toneelwerk af te schieten. De belangrijkste tegenstrever van Nomsz is Johannes Le Francq van Berkhey. Al vóór zijn aanval op
het ‘Dolhuis van Zoroaster’ raakt hij in de clinch met Nomsz. De strijd gaat
onder andere over de beoordeling van Leo de Groote (1767) van Juliana Cornelia
de Lannoy, een stuk dat door Le Francq van Berkhey als oorspronkelijk wordt
beoordeeld, maar dat door Nomsz als navolging wordt betiteld. Het moge
duidelijk zijn hoezeer hier kritiek op anderen samenhangt met de ervaring
van kritiek op eigen werk. Vanaf die tijd neemt Le Francq van Berkhey graag
elke gelegenheid te baat om op de toneelauteur en criticus in te hakken.
In eerste instantie wordt de discussie vooral op poëticaal vlak gevoerd. De
beide schrijvers verschillen drastisch in hun opvattingen over de juiste koers
voor het toneel. Vanaf de jaren 1780 politiseert de tegenstelling. Zo betitelt Le
Francq van Berkhey Nomsz in 1786 als een deïstische nep-patriot, een politieke
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Titelvignetje bij Rommelpot, voor de dolende
ridder, ter eere van den extemporaire
rommelpots-dichter den groten J. Nomsz,
geschreven door Nomsz’ tegenstrever
Johannes le Francq van Berkhey, 1786.

draaikont, een ‘monster van vleijerij’, omdat hij na jarenlang stroop om de mond
van de Oranjes te hebben gesmeerd, zich nu opeens als patriot ontpopt.
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Boekenwekker of schrandere gids?
Het Nederlandse toneelleven wordt getekend door groepsvorming. Van vrienden en patronen, van concurrerende toneelgezelschappen, van de groep Punt
versus de groep Corver, van Frans-classicisten versus aanhangers van het burgerlijk drama, en vanaf de jaren 1780 van orangisten versus patriotten. Al die
groepen vormen verbindingen tussen toneelauteurs, acteurs, critici en schouwburgregenten. Een toneelauteur heeft de meeste kans van slagen als hij goede
contacten onderhoudt met de regenten én met de acteurs, op wier acteervermogen de auteur zijn werk moet enten. Geen toneelcriticus staat buiten deze
groepen en elke criticus combineert verschillende rollen, zodat belangenverstrengeling altijd op de loer ligt.
Kritieken kunnen direct gevolg hebben voor de populariteit van bepaalde
repertoires of speelstijlen, waarmee inkomens en reputaties van acteurs en auteurs gemoeid zijn. Geen wonder dat kritiek zo slecht wordt ontvangen en dat
niet alleen toneelauteurs, maar ook acteurs hun uiterste best doen om hun
werk te verdedigen. De acteur Karel Passé is bijvoorbeeld zo gekwetst door het
kritische steekspel in de Tooneelspel-Beoordeelaar en de Tooneelspel-Beschouwer
over zijn speelstijl, dat hij in 1783 een openbare brief in de krant laat publiceren waarin hij afstand neemt van alle toneelbladen en zichzelf alleen aan de
wensen van het publiek verbindt. Toneelauteurs als de Amersfoortse dichter
Pieter Pypers halen in hun voorwoorden fel uit naar de ‘vuige, partydige en
kwaadaartige paskwilschryvers’ die hun werk bekritiseren. Uylenbroek neemt
de drastische stap zijn zangspel Teunis en Teuntje (1783) te beëindigen met een
lied op de toneelkritiek. De herbergier uit dit toneelstuk valt op het einde uit zijn
rol, keert zich naar de toeschouwers en vraagt om coulance van de critici:
Bedilzucht, al te scherp in ’t gispen,
Dooft menigmaal, door ’t streng berispen,
Den moed, die ’s Dichters hart bewoont;
Toegevendheid doet d’yver groeijen,
Erkentenis dien weer ontgloeijen:
Een weldaad blyft niet onbeloond.

Nomsz sluit zich aan bij deze kritiek op de kritiek. In verschillende brieven in
zijn tijdschrift stelt hij principiële problemen rond de toneelkritiek aan de orde
en probeert hij te komen tot een indeling in goede en slechte kritiek. De meeste
critici zijn volgens hem ‘boekenwekkers’, die ratelend door de stad de dwaas-
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heden in andermans werk hekelen. Deze critici zaaien haat, terwijl zij de dichters lamleggen: ‘Gy baart u haat, ons smart, wanneer ge ons oog verlicht.’ Een
verschil tussen een hekeldichter en een goed criticus is dat de laatste met respect
niet alleen de pijnpunten maar ook de kwaliteiten van een werk bespreekt: ‘’t
Is loflyk liefderyk gebreken aan te wyzen, / Maar dan moet hy die ’t doet de
schoonheen tevens pryzen.’ Nomsz stelt Voltaire ten voorbeeld: die is in zijn
kritiek op Corneilles werk een ‘schrandere gids’ en geen laffe hekelaar. Goede
kritiek vergt dus terughoudendheid van de kant van de criticus, die moet inzien dat perfectie nooit te bereiken is en dat men de auteur geen onmogelijke
eisen mag opleggen. Goede kritiek vergt ook inzicht van de auteur, inzicht in
het eigen onvermogen: ‘Dat wy, volslagen blind in meest alle onze zaken, / Niet
boos zyn tegen hem die ons wil wyzer maken.’ De criticus is de beste vriend
van de auteur.
In 1792 onderneemt Nomsz een nieuwe poging met een toneelkritisch blad,
de Tooneelspectator. In de introductie blikt hij terug op de problemen van de
toneelkritiek: ‘De meeste onzer Tooneelbeschouwers betaalden ongelukkig
den tol der menschheid, dat is, niet zelden liep alles op eene scherpe hekeling
uit omtrent de Tooneelspelers, en de Dichters, en, gelijk dat gemeenlijk dus
gaat, die hekelingen waren niet altijd onpartijdig.’ De Tooneelspectator wil dit
voorkomen door niet één criticus aan het woord te laten, maar een ‘Gezelschap’, dat nu niet de rol van onderwijzer en berisper van acteurs, auteurs en
regenten op zich neemt, maar zich presenteert als bemiddelaar tussen publiek
en toneel. Het Gezelschap heeft het doel om ‘onze Landgenooten, zo veel mogelijk, hulp te bieden in het leeren kennen der waarde van Tooneelstukken’.
Het blad ziet af van het bespreken van opvoeringen (een heikel punt, zoals we
zagen) en zal niet hekelen, maar wil een ‘edele scherts’ ontwikkelen, ‘ontdaan
van personeele afkeerigheid’. Mensen zijn immers net apen ‘die nimmer grimmiger worden, dan wanneer men hunne grimassen en potsernijen onder hunne
oogen belachelijk nabootst’.
Hoewel ook de Toneelspectator maar één seizoen verschijnt, kan wel gezegd
worden dat de toneelkritiek, met veel vallen en opstaan, in de tweede helft van
de achttiende eeuw een nieuw genre begint te vormen. Het beslaat het hele
spectrum van bespreking tot kritiek. De lijn van de ‘edele kritiek’ van de Toneelspectator wordt door Jan Frederik Helmers doorgezet in De Amsteldamsche
Nationale Schouwburg (1795), terwijl P.G. Witsen Geysbeek met De Tooneelmatige Roskam (1799) de satirische stijl kiest. Dit soort bladen blijft kortademig, maar daarnaast kan men geregeld toneelrecensies lezen in satirische en
spectatoriale bladen zoals De Arke Noach’s (1799) en de opvolger Sem, Cham en
Japhet (1800). Of men kan zich abonneren op langer lopende periodieken zoals
de Toneel- en Dichtkundige Almanak, waarin naast lijsten van gespeelde toneel-
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stukken ook korte beschouwingen over de schouwburg worden gegeven. Het
Kabinet van Mode en Smaak (1790-1795) biedt naast modenieuws ook schouwburgnieuws, met beschrijvingen van opvoeringen in de belangrijkste Europese
en Nederlandse schouwburgen. Ook worden (samenvattingen van) toneelspelen opgenomen in het mengelwerk van dit blad. Voor de liefhebbers van
anderstalig toneel verschijnen in 1777 en 1780 reprises van Chevriers toneeltijdschrift l’Observateur des Spectacles. Ou l’Iris de la Hollande, terwijl het Duitse
toneel wordt besproken in Die deutsche Thalia in Amsterdam (1794).
Rond deze meer regelmatige toneelbesprekingen blijft het knetteren: verongelijkte auteurs en acteurs bedrijven nog vaak de antikritiek, in voorredes,
verhandelingen over het toneel en pamfletten. De toneelkritiek blijft een kippenren met veel gekakel. Daarbij speelt, naast persoonlijke vetes, verschillen in
opvattingen over het toneel en concurrentie binnen de theaterwereld, waarschijnlijk ook nog iets anders mee. Eerder zagen we dat de tijdschriftenmarkt
in de achttiende-eeuwse Republiek maar zeer mondjesmaat tijdschriften toelaat die enigszins gespecialiseerd zijn. Het toneeltijdschrift is zo’n specialisatie.
Dat die weinig levensvatbaar is, blijkt wel uit het feit dat verreweg de meeste
van deze bladen minder dan een jaar – meestal slechts één toneelseizoen – volmaken. Het lawaai dat veel toneelcritici maken, kan worden gezien als een
wanhopige poging de aandacht van het publiek te trekken. Tegelijk is het in
zekere zin ook een uiting van de vrijheid die ze genieten, juist door het besef
dat het voortbestaan van hun blad zeer onzeker is. Voor toneelbladen ligt een
hit and run-strategie zeer voor de hand. Dit maakt dat juist toneelbladen vaak
een sterk satirische en polemische inslag hebben.

3.5 Tot besluit: een literaire maatschappij

311
L E T T E R K U N D I G E O R G A N I S AT I E V O R M E N

In de loop van de achttiende eeuw krijgt de totstandkoming en verspreiding
van letterkundig werk in tal van opzichten een minder persoonlijk, incidenteel of toevallig karakter. Voor commentaar op zijn werk was een auteur van
oudsher aangewezen op lezers uit de familie- of vriendenkring; slechts incidenteel werd hij in het openbaar onder vuur genomen door pamfletschrijvers.
Nu ontstaat daarentegen een reguliere, structurele kritiek, die streeft naar herkenbare, algemeen aanvaardbare normen. Naast persoonlijke relaties met collega’s in ‘kringen’, ontstaan ook meer formele samenwerkingsverbanden: de
genootschappen. En waar de auteur vroeger in principe voor elke publicatie
opnieuw een uitgever moest zoeken, vindt hij in het regelmatig verschijnende
tijdschrift soms jarenlang een vaste afnemer voor zijn geesteskinderen. De tenten en loodsen die als tijdelijke bühne dienden tijdens kermissen en feesten,
worden op verschillende plaatsen vervangen door vaste schouwburgen. Van
een lokaal gebeuren wordt het toneel bovendien steeds meer een nationale
aangelegenheid. De persoonlijke contacten tussen uitgevers worden steeds
verder uitgebouwd tot een landelijk distributienetwerk. En terwijl uitgevers
eerder nog een fonds opbouwden op basis van wat hun toevallig werd aangeboden, beginnen ze zich nu soms te specialiseren in de literatuur.
Op al dergelijke manieren begint de ‘wereld van de literatuur’ zich in de
achttiende eeuw steeds meer om te vormen tot zoiets als een ‘literaire wereld’,
tegenwoordig ook wel ‘het literaire veld’ genoemd. Dit proces is rond 1800 nog
zeker niet afgerond; het gaat tot op de dag van vandaag door. Bovendien, zo
zagen we in dit hoofdstuk, merken letterkundigen in de achttiende eeuw zelf al
op dat het in het Nederlandse taalgebied trager verloopt dan in de zo veel grotere
taalgebieden van de omringende landen. In de Republiek heerst een constant
gebrek aan ‘mankracht’, zowel qua producenten als qua afnemers van letterkunde. Toch leidt onze verkenning van het literaire bedrijf in de achttiende eeuw
onontkoombaar tot het bezigen van plechtstatige trefwoorden als institutionalisering, professionalisering, commercialisering, differentiëring en specialisering. Tezamen omvatten ze bovendien een tendens tot nationalisering. In de
achttiende eeuw vinden belangrijke veranderingen plaats, die maken dat de
letterkundige wereld aan het einde van de achttiende eeuw meer op die uit onze eigen tijd lijkt. Maar iets dergelijks geldt niet alleen voor de structuren, de
organisaties, kortom, de letterkunde als ‘bedrijf ’. In het volgende hoofdstuk
gaan we na hoe, in wisselwerking met structurele ontwikkelingen, ook de opvattingen over literatuur en de literaire werken zelf ingrijpende wijzigingen
ondergaan.

Deel ii:

Vorm en norm

4

Poëtica

4.1 Het Koninkrijk Poëzie
In het tijdschrift De Grijzaard van 1768 geeft ‘B.W.’, in navolging van een Franse
bron, een Beschryving van het Koningryk der Poëzy:
Dit Ryk is groot en zeer volkryk. Het is verdeeld in hooge en laage Poëzy, gelyk
het grootste gedeelte onzer (Fransche) Provintiën. De hooge Poëzy wordt
bewoond door staatige, droefgeestige en stuursche Lieden, die eene Taal spreeken,
welke met betrekking tot de andere Provintiën, de zelfde is als het bas-Breton
voor het overige van Vrankrijk. Al het geboomte van de hooge Poëzy reikt tot
aan de wolken.

POËTICA

Zo brengt Betje Wolff (want wie anders kan er schuilgaan achter de initialen
B.W.?) de letterkundige wereld in kaart. Het Koninkrijk Poëzie bestaat uit heel
uiteenlopende gebieden, die strikt van elkaar gescheiden zijn. Het bergachtige
territorium ‘Opper-Poëzy’ is duidelijk een land van een hogere orde. Niet alleen zijn de bomen er hoger dan elders en is de taal er verheven, ook zijn de
vrouwen er mooier en de paarden sneller. De hoofdstad van dit land is die van
het heldendicht – Poème épique. Hier worden veel mensen vermoord. Dat is
anders dan in de voorstad van de hoofdstad, de stad van de roman. Deze voorstad is veel groter en men vindt er ‘altoos lieden die zeer vrolyk zyn en zig gereed maaken om te trouwen’. De Tragedie-bergen liggen ook in dit gebied,
maar die zijn zo scherp en steil dat de meeste mensen maar in de valleien zijn
gaan wonen.
De lage poëzie ligt in moerassig land. Burlesque is de hoofdstad. Zij ligt in
modderige kreken. Hier geen verheven taal, maar platte volkstaal. Alle inwoners zijn kwakzalvers en potsenmakers. In dit gebied vinden we ook de komedie.
Die is weliswaar wat aangenamer gelegen, maar zij ligt te dicht bij de burleske,
waardoor ze negatief wordt beïnvloed.
Het land der poëzie krijgt zijn water van twee rivieren, die van het rijm en
die van de rede. Tussen de hoge en lage poëzie ligt de wildernis van het gezond
verstand, met hier en daar een hutje. Het land is hier heel mooi en vruchtbaar,
maar moeilijk toegankelijk. De toegangswegen zijn smal en ongemakkelijk,
zodat er maar weinig mensen komen; men blijft liever hangen in het drijfzand
van de valse gedachten. Hoe verder men in de periferie raakt, hoe minder aanlokkelijk het wordt. In de stad van de elegie klaagt men steen en been. De satire
ligt aan zee, waar zoet water schaars en zwart zout rijkelijk beschikbaar is. Het
armste zijn de inwoners van de ‘provincie der navolging’, een groot en onvruchtbaar gebied.
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Wolffs landkaart geeft zo een staalkaart van de heersende kunstopvattingen.
In dit land wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen de verschillende genres,
die elk met hun specifieke kenmerken worden gerangschikt in een hiërarchische orde van hoger en lager. Dit land heeft weinig op met gerijmel en grappig
bedoelde kolder. Men zweert daarentegen bij het gezond verstand – een kwaliteit die, zo knipoogt Wolff, in het domein van de literatuur maar al te weinig is
te vinden. Kortom, de auteur van de beschrijving kan worden gekenschetst als
een vertegenwoordiger van de dominante richting van het Frans-classicisme.
Dit wordt ook onderstreept doordat de auteur Franse namen voor de genres
hanteert; ze heeft het over madrigaux, impromptus, galamathias, acrostiches,
anagrammes, enzovoort.
Hoe dominant de Franse poëticale theorievorming in de achttiende eeuw
is, blijkt al uit het feit dat Betje Wolff niet de ontdekster is van het literaire
landschap. De kaarten gaan terug op de Description de l’Empire de la Poésie die
de Franse literator en filosoof Bernard le Bovyer de Fontenelle in 1678 in de
Mercure Galant publiceert. Daar wordt voor het eerst het Koninkrijk Poëzie in
kaart gebracht, in dit geval ook daadwerkelijk begeleid door een getekende
landkaart. Fontenelle zal op zijn beurt weer geïnspireerd zijn door de ‘Carte
du Pays de Tendre’, die door Madeleine de Scudéry bij haar beroemde veeldelige
roman Clélie (1654-1660) werd gepubliceerd. De vondst sloeg aan. Fontenelles
kaart wordt al in 1693 in het Nederlands nagevolgd als ‘Het groot en Al-oud
Koninkryk Poëzye’, met daarbij een beschrijving van ‘alle deszelfs Onderhoorigheeden, Landschappen, Steeden, Vlekken, Burgten, en Gehuchten, zo
het hedendaags bewoond en bevolkt is’. De kaart is te vinden in de boertige
verzamelbundel Gemengelde Parnas-loof.
Die luchtige context geeft al aan dat de kaarten bedoeld zijn als een literair
spel. De auteurs presenteren een wat ironische karakterisering van de diverse
literaire genres, in een vorm waar het publiek niet genoeg van lijkt te kunnen
krijgen: die van de beschrijving van een nieuw verkend gebied. De verbreding
van het menselijke blikveld die de zeventiende- en achttiende-eeuwse ontdekkingsreizen opleveren, heeft ingrijpende consequenties voor het West-Europese
wereldbeeld, en daarmee ook voor het beeld van de literatuur. Bij de beschrijving van het Koninkrijk Poëzie is daarvan in eerste instantie nog geen sprake.
De vorm van een literaire cartografie is nieuw, maar inhoudelijk toont zij geen
opmerkelijke, laat staan revolutionaire perspectieven. Het Koninkrijk Poëzie
tekent zich af via een strakke hiërarchie.

Het koninkrijk gemoderniseerd en vernederlandst
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Dit keurslijf van een op de Franse poëtica gebaseerde hiërarchie der kunsten
doet, tegen de tijd dat Wolff haar vertaling publiceert, al gedateerd aan. De
Poetica van Aristoteles en de Ars poetica van Horatius die sinds de Renaissance
als leidraad hadden gegolden voor goede dichtkunst, vormen tegen 1768 niet
langer de rasters voor de kaart van het Koninkrijk Poëzie. De strakke indeling
van de literatuur in hogere en lagere genres, elk met eigen onderwerpen, personages en gepaste stijlen, is aan het vervagen. Toneelauteurs experimenteren
met tragische komedies, de roman dringt zich op als gewaardeerde kunstvorm, terwijl het epos liever profane dan religieuze onderwerpen kiest en niet
noodzakelijkerwijs in de hoogdravende stijl van het ‘genus sublime’ wordt geschreven. De door Wolff genoemde acrostiches en anagrammes worden vervangen door odes, romances, en andere poëtische mengvormen, waarbij het
rijm als dichtvorm kan worden losgelaten.
Ook andere tijdschriftauteurs moeten het idee hebben gehad dat Wolffs kaart
verouderd is, want al snel worden er nieuwe versies op de markt gebracht, bijvoorbeeld in de Algemeene Oeffenschoole van Konsten en Weetenschappen van
1770, en in de Nederlandsche Bibliotheek van 1775. Met name het laatste tijdschrift brengt in de Geographische beschrijving van het koningrijk Dichtkunst
enkele typerende wijzigingen aan. Allereerst wordt de dichtkunst preciezer gesitueerd tussen de andere kunsten. Het koninkrijk grenst ten oosten aan de
Welsprekendheid, ten zuiden aan de Schilder- en Beeldhouwkunde, ten westen
aan de Zangkunst en ten noorden aan de Oceaan van de Geleerdheid. Vervolgens worden de Franse benamingen door Nederlandse vervangen. De hiërarchie blijft het uitgangspunt, maar er zijn enkele opvallende nieuwe gebieden
bij gekomen, terwijl de traditionele hoger of lager zijn komen te liggen en nu
gedetailleerder in kaart worden gebracht. Zo is er meer aandacht voor gelegenheidsgedichten, zoals het lof- of puntdicht, en heeft de opera een paleis gekregen
in het hoogland. Dat paleis wordt echter belaagd door ‘een gedeelte der ligte
troupes’ uit het laagland van het kluchtspel. Daarom heet het nu ‘blijspel opera’.
Overigens is de Nederlandsche Bibliotheek positiever over het blijspel, dat een
‘natuurlijke smaak voor het schilderen’ over de aangename stad verspreidt. De
inwoners van deze stad worden nu bijgestaan door muzikanten en dansmeesters:
‘Met dit alles zijn het lieden, wier zedenkunde zo kwaad niet is.’ Opvallende
nieuwkomers zijn ook de ‘Kritiken’ (critici) die de dichtwereld proberen te belagen. Om hen te bestrijden worden voorredes ingezet bij toneelstukken en
dichtbundels.
Een opvallende inkleuring vindt ook plaats in het epische land, waar de
metropool van de roman meer aandacht gaat krijgen. Bij Fontenelle, het Gemen-

Het satirische tijdschrift De Post van den Helicon van Johannes Kinker bevat een fantasielandkaart. In aanduidingen
als ‘De sentimenteele weg’ en ‘Genootschapstrekvaart’ zijn alle genres en organisatievormen van de toenmalige
literaire wereld terug te vinden.

De val van het koninkrijk
Een vergelijkbaar dynamisch en polemisch beeld van de dichtwereld krijgen we
van Arend Fokke Simonsz in zijn satire De moderne Helicon (1792). In dit werk
is geen landkaart meer opgenomen. De hoofdpersoon reist wel met het schip
der verbeelding naar de Helicon, om Apollo op te zoeken. De Helicon is nu echter geen berglandschap, maar een ‘rijmmagazijn’ waar een ‘burgerlijke’ Apollo
tot boekhouder is verworden. Alles vormt hier een eenheidsworst. Hoog en
laag zijn niet te onderscheiden; de Helicon kent niet langer een hiërarchische
indeling. Fokke Simonsz heeft het nog wel over de muzen, de traditionele personificaties van de verschillende kunstvormen, maar de moderne muzen lijken
geen eigen expertise te hebben; het zijn verlopen dames die hun frisheid hebben verloren. Thalia is humeurig, Erato ziek en sukkelig. Ze verkeren ‘met laage
characters van Brood- en Straatpoëeten, die hier ook al Rijmwaaren komen
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gelde Parnas-loof en Wolff krijgt deze stad, hoewel ze meer inwoners heeft dan
het vrijwel uitgestorven eposland, weinig aandacht of waardering. De auteur van
het Gemengelde Parnas-loof vat het krachtig samen: de heldendicht-hoofdstad
‘heeft een groote Voorstad, genaamd Roman: grooter als de Stad zelve, dog heeft
geen Stads Recht’. In de Nederlandsche Bibliotheek worden de inwoners van de
romanstad uitgebreider beschreven. Het zijn ‘groote reizigers’ en ‘driftige minnaars’ die hun tijd verslijten met feesten.
Het dichterlijk landschap is dus rond 1770 aan het verschuiven. Hoog- en
laagland groeien naar elkaar toe en poëticale reflectie wordt afgedwongen door
de opkomst van de kritiek. Het landschap is minder Frans ingekleurd. Die lijn
wordt verder doorgezet in de – voor zover we weten – laatste variant op dit
thema: de Nieuwe kaart van den Hollandschen Helicon die Johannes Kinker in
zijn De Post van den Helicon uit 1788 opneemt. Dit blad is als ‘Nieuwsverteller
van den Zangberg’ een geschikt medium om een nieuwe visie op het land der
literatuur te formuleren. In het tijdschrift wordt ook daadwerkelijk een kaart
bijgevoegd. Hierop zien we echter niet de klassieke Helicon, maar de Nederlandse zangberg, waar de indeling en straatnamen wel erg doen denken aan het
Amsterdam van 1780. Zo is er een Jordaanrivier, een Heiligeweg, een Kalfjeslaan en een Irreguliersgracht.
Kinkers topografische kaart deelt het terrein der Nederlandse literatuur vrijwel helemaal opnieuw in. Het episch hoogland is nu een ‘episch doolhof ’. Nieuw
is ‘De sentimenteele weg’, naast ‘De brievenlaan’ en ‘De poëtische paradeplaats’. Verderop is er een ‘Oostersche Laan’ bij gekomen: een verwijzing naar de
interesse voor exotische verhalen. ‘De translateurstuin’ en ‘De rijmelaarshoek’
zijn druk bezocht. En nu is door het land een ‘Genootschapstrekvaart’ gegraven.
Tussen al deze gebieden speelt zich een voortdurende territoriumstrijd af.
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Arend Fokke Simonsz laat in
De moderne Helicon (1792) het
letterkundig universum met een
donderend geraas ineenstorten.

koopen of huuren’. Dichten is negotie geworden, en daarmee is de indeling
tussen de verschillende soorten dichtkunst komen te vervallen. Volgens Apollo
volgt niemand de regels meer. Dichters kennen geen Latijn of Grieks en lezen de
klassieken niet. Ze verhuren zich aan de hoogst biedende en plempen hun gedichten vol met gemeenplaatsen zoals ‘van den Seraph tot den Wurm’; ooit een
verheven uitdrukking, maar door het vele gebruik een uitgesleten en betekenisloos beeld geworden. Fokke Simonsz citeert de ‘geöefend Menschkenner’ Homerus, die gezegd zou hebben: ‘Eéns wordt men alles zat!’ Uiteindelijk blijkt de
dichtershemel een wankel bouwwerk. Wanneer de auteur één pennetje uit het
gestutte bouwwerk trekt, stort het hele dichtersheelal in elkaar, waarna hij
wakker schrikt uit zijn angstdroom.
De ontwikkeling van het literaire cartografiegenre kan als exemplarisch
worden gezien voor de verschuivingen die in de achttiende eeuw plaatsvinden
in het letterkundige landschap. De strikte hiërarchie van de (Frans-)classicistische poëtica wordt ondergraven door de opkomst van nieuwe, populaire genres
zoals de roman. Blijspel en treurspel komen dichter bij elkaar te liggen, onder
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andere doordat muziek en dans een belangrijkere rol gaan spelen op het toneel.
De stad der navolgers wordt overwoekerd door de vertaaltuin. Genootschappen en kritiek gaan een belangrijkere rol spelen in de dichterswereld, waardoor dichters worden gedwongen om over de status en vorm van hun literaire
producten na te denken. De markt wordt dominant. Al deze ontwikkelingen
dragen bij aan het feit dat het imposante bouwwerk van de geordende dichtkunst ineenstort. Er zullen nieuwe indelingen gemaakt moeten worden.
Het aardige van de landkaarten is dat ze de theorievorming over dit alles
niet weergeven in de vorm van diepgravende verhandelingen, maar in die van
een lichtvoetig, satirisch genre, dat veelal in tijdschriften wordt gepubliceerd.
Tegen de tijd dat ze verschijnen, zijn echter ook de meer uitgebreide poëticale
verhandelingen in opkomst, vooral in de gedaante van bekroonde antwoorden op prijsvragen die werden uitgeschreven door een genootschap. In de eerste
helft van de eeuw vindt de literaire theorievorming nog heel fragmentarisch
plaats in allerlei verschillende media. We moeten er bijvoorbeeld voor uitwijken naar voorredes bij toneelstukken, romans en dichtbundels. Zo ontstaan ook
verschillende poëticale tradities per genre: voor het drama, het proza en de
dichtkunst. We hebben er dan ook voor gekozen in dit hoofdstuk deze driedeling
aan te houden.

4.2 Toneelpoëtica

Het zal, hoop ik, den Dichtkundigen Leezer niet verveelen, dat ik hem, eer hy tot
het leezen van dit Treurspel overgaa, in ’t kort eenige opening geeve, wegens de
veranderingen, die ik in deeze stoffe gemaakt hebbe: want zonder de zelve is het
onmogelyk een rechtschaapen Tooneelstuk aan den dag te brengen.
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De inleiding van Balthazar Huydecoper bij het treurspel Achilles (1719) vormt
een goed voorbeeld van de stand van zaken in de Nederlandse toneelpoëtica
aan het begin van de achttiende eeuw. Wie op zoek gaat naar poëticale verhandelingen en voorschriften voor het schrijven van goede toneelstukken, komt
in eerste instantie niet bij de theorie uit maar bij de praktijk. De eerste decennia van de achttiende eeuw worden er geen systematische toneelpoëticale verhandelingen geschreven. Pogingen zoals die van Ludolph Smids of die van
Huydecoper, die aankondigt een toneeltheoretische verhandeling te zullen
schrijven, blijven steken in goede bedoelingen. Huydecoper komt nooit verder
dan een handschriftelijke ‘Ars poetica’, een verzameling van (vertaalde) citaten
van auteurs als Aristoteles, Horatius, Scaliger, Heinsius, Vossius, Vondel en
Corneille. Poëticale beschouwingen worden in de eerste helft van de eeuw verspreid over voorwoorden bij toneelstukken, opdrachten bij verzamelde dichtwerken, spectatorafleveringen of losse brieven en pamfletten. Ook kritische
besprekingen van nieuwe toneelstukken en toneeluitvoeringen vormen een
opstap tot poëticale reflectie.

Het ‘keurslijf ’ van het Frans-classicisme
Dat er geen systematische verhandelingen worden geschreven, wil echter niet
zeggen dat er geen visie is op de regels voor goed toneel. De Frans-classicistische toneeltheorie is goed bekend bij Nederlandse toneelauteurs. Eind zeventiende eeuw werden de classicistische regels al uitvoerig behandeld door Andries
Pels in zijn Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, op onze tyden en zeden gepast (1677,
becommentarieerd door J. Oudaen en D. van Hoogstraaten in 1713) en vooral
in zijn Gebruik en misbruik des tooneels (1681, herdrukt in 1706 en 1718). Pels
presenteerde hierin een normatieve toneelpoëtica, gebaseerd op de inzichten
van Horatius, Aristoteles, d’Aubignac en Corneille, aangevuld met ideeën uit de
Nederlandse poëticale traditie van Vossius, Heinsius en Vondel. Zijn werk zou
decennialang de toon voor de Nederlandse toneelpoëtica bepalen. Dat de classicistische doctrine lange tijd toonaangevend blijft, blijkt ook uit de heruitgaven
van enkele standaardteksten van Corneille en Boileau.
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In het deel dat aan dit boek voorafgaat, Een nieuw vaderland voor de muzen, is
uitvoerig aandacht besteed aan de verfijningen die in de loop van de zeventiende eeuw werden aangebracht in het literaire classicisme, dat zelf weer voortkwam uit de herontdekking van de klassieke literaire beschouwingen van Aristoteles en Horatius. Omdat deze aanscherping voornamelijk in Frankrijk haar
beslag kreeg, spreekt men in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving doorgaans van Frans-classicisme, en ook wel, met de Franse term, van Doctrine
Classique. In Frankrijk was dit (literaire) beschavingsoffensief vanuit het hof
in gang gezet. In de Republiek gebeurde dat vanuit een nieuwe, stedelijke sociabiliteitscultuur. In 1669 werd, onder andere door Andries Pels, het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum opgericht, gemodelleerd naar de Académie
Française. Het kunstgenootschap was van mening dat het Nederlandse toneel
de aansluiting met het Europese niveau zou missen indien het niet in Franse richting werd hervormd. Het theater moest een plaats worden waar de beschaafde
politesse-cultuur werd uitgedragen, waar burgers konden worden opgevoed in
zelfbeheersing, welvoeglijkheid en decentie. De nieuwe schoonheidsleer, met
een stelsel van rationele regels en codes, gaf toneelauteurs de middelen in handen om harmonieus en effectief toneel te ontwerpen.
Het classicistische beschavingsideaal is later zwaar onder vuur komen te
liggen. Het verzet ertegen begint al in de achttiende eeuw zelf. Jean-Jacques
Rousseau betoogt al dat overdreven fatsoen doorgaans het masker is waarachter zich een liederlijk gemoed schuilhoudt. In de kunst, en met name in de literatuur, raakt het Frans-classicisme belast met het odium een pure kunst van
de vorm te zijn, máákwerk, nabootsing, terwijl het in de ware kunst juist gaat
om het authentieke gevoel. Onherroepelijk wordt het Frans-classicisme vervolgens naar de schroothoop van de geschiedenis verwezen door de romantici,
voor wie iedere associatie van de kunst en het kunstenaarschap met conventie
een doodzonde is. Deze veroordeling heeft tot diep in de twintigste eeuw tot
gevolg gehad dat het Frans-classicisme min of meer uit de literatuurgeschiedenis werd weggeschreven als in wezen onartistieke kunst. Hetzelfde geldt trouwens voor de geschiedenis van de schilderkunst, waar tot voor kort het stralende licht waarin de ‘Hollandse school’ werd geplaatst, de classicistische traditie
die in de Nederlanden óók gebloeid heeft, geheel in de schaduw liet. In de literatuurgeschiedenis is Nil Volentibus Arduum culturele overspeligheid en systeemdwang verweten. In feite beoogden de leden echter hetzelfde als zovele latere
vernieuwingsbewegingen, namelijk Nederland hoog op te stoten in de vaart der
volkeren.
De lange kritiektraditie gaat geheel voorbij aan de flexibiliteit en dynamiek
van het classicisme: zij heeft de ruime jas van de kunstleer ingeregen tot een
strak keurslijf. De kunstleer beoogde het voor ogen stellen van een beheerst
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universum. Deze beheersing uit zich op alle niveaus. Om te beginnen toont de
kunstenaar het vak tot in de finesses meester te zijn. Zowel waar het de compositie en het arrangement betreft, als waar het gaat om de meer technische
aspecten, zoals woordkeus, zinsbouw, metrum en rijm, moet zijn werk de toetsing aan de geldende regels en inzichten met glans kunnen doorstaan. Maar
het beheerste universum toont zich ook in de wereld van het kunstwerk zelf.
In die wereld wordt niets aan het toeval overgelaten. De dingen gaan er zoals
ze moeten gaan. In de werkelijkheid gebeurt dat niet, daarvan zijn de classicisten zich maar al te goed bewust. Daar heerst het toeval, daar zegeviert veelal
het kwaad. De wereld van de kunst vertegenwoordigt dan ook niet de werkelijkheid maar een kwintessens ervan. Het is de wereld ontdaan van het toeval,
de coïncidentie en het zegevieren van het kwaad. Het is de wereld zoals die in
de ogen van de classicisten ‘eigenlijk’ is, of zou moeten zijn, de wereld van de
belle nature. Vandaar dat de kunst behalve een esthetische functie ook een morele functie heeft en dat de schouwburg geldt als school voor het volk. Kunst
geeft inzicht in het ‘wezen’ van de wereld.
Uit die relatie van het kunstwerk tot de werkelijkheid vloeien enkele van de
belangrijkste artistieke regels voort: waarschijnlijkheid (vraisemblance), decorum (de toeschouwer niet kwetsen), en consistentie van karakter. Het in acht
nemen van deze richtlijnen – ze zijn niet van een orde dat men ze slaafs zou
kunnen ‘navolgen’ – zou aantrekkelijk toneel moeten opleveren. Van deze
grondprincipes zijn een aantal meer concrete voorschriften afgeleid, zoals de
bekende drie ‘eenheden’ (van plaats, tijd en handeling), de standsclausule
(personages moeten praten en handelen naar gelang hun stand), de condities
waaronder monologen toelaatbaar zijn en de liaisons des scènes (ten minste
één personage uit de vorige scène blijft op het toneel in de volgende).
Voor de latere toeschouwers dragen dergelijke beperkingen misschien weinig bij tot de waarde van een stuk, wezenlijke afbreuk eraan doen ze evenmin.
Er zit iets heel paradoxaals in dat steeds maar hameren van latere critici op de
verderfelijkheid van de regels. De toneelschrijvers uit deze periode die nog de
beste papieren hebben gehouden, zijn juist degenen die zich het meest om de
Frans-classicistische uitgangspunten bekommeren: Lukas Rotgans en Balthazar
Huydecoper. Van het latere, meer ‘vrije’, burgerlijke drama zijn nauwelijks
titels bekend gebleven. Klaarblijkelijk heeft de afkeer van alle regelgeving in de
kunst die na het classicisme gangbaar is geworden, tot een karikaturale voorstelling ervan geleid. Die voorstelling werd nog versterkt door het clichébeeld
van een tegen het eind van de zeventiende eeuw verzwakte Republiek die, uitgeput door eigen scheppingskracht, zich in een Frans tuigje liet voortzeulen.
Het beeld van de zwakke en starre achttiende eeuw in Nederland is intussen
grondig bijgesteld. Wat echter ook nu nog een herwaardering van het Frans-

classicistische toneel in de weg staat, is waarschijnlijk de vergaande stilering,
waarin de taal alle gewicht krijgt en de actie beperkt blijft. Het achttiende-eeuwse treurspel is in zijn afkeer van spektakel nogal statisch. Het wordt gedragen
door lange dialogen. Ook een meer eigentijdse enscenering kan dat niet wezenlijk veranderen. Maar de belangrijkste reden waarom eenentwintigste-eeuwers
moeite zullen houden met hun appreciatie ervan, is waarschijnlijk toch dat
het idee van een beheerst universum ons in de kunst zo wezenlijk vreemd geworden is. De Frans-classicistische auteur biedt zekerheid, de roeping van de
romantische en postromantische schrijvers is juist onrust te scheppen en meerduidigheid. Wij missen in het Frans-classicistische treurspel waarschijnlijk de
tragiek.
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Balthazar Huydecoper, een erfgenaam van Nil Volentibus Arduum
In de eerste helft van de eeuw gaan beschouwingen over de juiste vorm voor
het toneel de dialoog aan met het Frans-classicisme zoals dat via Nil Volentibus Arduum is overgedragen. De meeste auteurs bespreken in hun voorwoorden de ‘veranderingen’ die zij hebben aangebracht ten opzichte van de regels.
Theorie en praktijk laten zich immers niet altijd even gemakkelijk verenigen.
Veranderingen zijn essentieel, ‘want zonder de zelve is het onmogelyk een
rechtschaapen Tooneelstuk aan den dag te brengen’. De Frans-classicistische
‘leer’ wordt door Nederlandse auteurs als Huydecoper dan ook niet gezien als
een starre set dwingende regels die slaafs opgevolgd moeten worden. Veeleer
beschouwen ze de doctrine als een aantal uitgangspunten, ontleend aan geslaagde klassieke en recentere toneelstukken. Deze uitgangspunten kunnen de
auteur de helpende hand bieden bij het ontwerpen van een hecht gestructureerd
toneelstuk, dat een zo effectief mogelijke uitwerking op het publiek teweegbrengt. Het Frans-classicisme blijkt onder de pennen van de Nederlandse toneelauteurs een flexibele leer, steeds aangepast aan de eigen situatie.
Deze flexibele praktijkbenadering van de theorie wordt mooi zichtbaar
wanneer we een kijkje nemen in de keuken van Balthazar Huydecoper, regent
en geleerd liefhebber van de letteren. Huydecoper kan gezien worden als de
belichaming van het humanistische ideaal van de burger, de civis. Hij stamt uit
een gefortuneerd Amsterdams regentengeslacht; het familiebuiten is het schitterende Goudenstein aan de Vecht te Maarssen. Hij is dus financieel onafhankelijk. Hij dient de publieke zaak in verschillende, zij het bescheiden, functies,
onder meer als regent van het burgerweeshuis te Amsterdam, baljuw van Texel en
schepen van Amsterdam. En zoals het de ware civis betaamt, besteedt hij zijn
vrije tijd aan letteren en wetenschappen. Ook daarin staat het belang van zijn
vaderland voorop; hij probeert het vaderlandse toneel op internationaal niveau
te brengen. Hij verdiept zich in de Nederlandse taal en bezorgt de eerste weten-
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schappelijke uitgave van een Middelnederlands handschrift, de Rijmkronijk
van Melis Stoke. Hij ontfermt zich letterlijk over de Frans-classicistische nalatenschap doordat hij de handgeschreven notulen van Nil Volentibus Arduum
in handen heeft. Zijn uittreksels van die notulen vormen voor literatuurhistorici een belangrijke bron voor onderzoek naar de idealen en praktijken van
het kunstgenootschap.
Huydecoper is een lang en productief leven beschoren – hij is geboren in 1695
en overlijdt in 1778 –, maar zijn carrière als toneelschrijver omvat daarin niet
meer dan een zestal jaren. Op jonge leeftijd schrijft hij drie treurspelen: De
triompheerende standvastigheid of verydelde wraakzucht (1717), Achilles (1719)
en Arzases of ’t edelmoedig verraad (1722). Daartussendoor levert hij in 1720 een
vertaling van Œdipe van de door hem zeer bewonderde Corneille. Hierbij blijft
het, ofschoon hij van 1723 tot 1732 als regent van het burgerweeshuis, en daarmee van de schouwburg, nog wel intensief bij het Amsterdamse toneelleven
betrokken is. Als auteur zou men hem dan ook als een niet vervulde belofte
kunnen beschouwen. De opbouw van de moedertaal neemt voortaan zijn vrije
tijd in beslag.
Huydecopers eersteling, gebaseerd op een episode uit de Romeinse geschiedenis, heeft noch bij de tijdgenoten noch bij latere literatuurhistorici veel
enthousiasme gewekt. Achilles en Arzases echter worden langdurige succesnummers. Bovendien zijn de voorredes bij beide stukken de belangrijkste toneeltheoretische reflecties die het Frans-classicisme in Nederland in de vroege
achttiende eeuw heeft voortgebracht. Huydecoper geeft hierin geen voorschriften. Hij legt uit voor welke moeilijkheden de bewerking van de stof en de compositie van het stuk hem stelden en hoe hij die heeft opgelost. Zo’n verantwoording vooraf is niet ongebruikelijk. In Frankrijk zelf zijn de bewonderde
Corneille en Racine met hun voorredes voorgegaan. Vooral de Trois discours
van de eerstgenoemde, verschenen als voorwoorden bij de drie delen van zijn
verzamelde toneelwerk, vormen een soort bijbel van het treurspel. Het aardige
van Huydecopers beschouwingen is dat ze laten zien hoezeer het schrijven van
een treurspel voor hem een kwestie van wikken en wegen is. De praktijk dwingt
tot oplossingen die niet geheel voldoen aan de leer.
Achilles: classicistische theorie aangepast aan de praktijk
De stof van Achilles, dat hoeft een achttiende-eeuwse auteur zijn lezers, althans
zijn geschoolde lezers, niet uit te leggen, behoort tot het ijzeren treurspelrepertoire. Die lezers weten wel dat Horatius de toneeldichters van zijn tijd al had
geadviseerd om hun onderwerp liever aan de Ilias van Homerus te ontlenen
dan uit eigen vinding te putten, en ook Andries Pels had aangeraden de stof te
ontlenen aan ‘Geschiedenissen / Der Ouden, die aan all’ de waereld zijn be-
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kend’. Huydecoper is inderdaad bij de Ilias te rade gegaan, maar, zo vertrouwt
hij de lezer toe, de verwerking van het verhaal van Achilles’ wrok tot toneelstuk stelde hem voor problemen. Zo is daar de moeilijkheid van Briseïs als
personage. Deze Trojaanse weduwe was door Achilles buitgemaakt en zijn lievelingsslavin geworden, maar vervolgens door Agamemnon gekaapt: de aanleiding tot Achilles’ wrok. Bij Homerus is Briseïs weinig meer dan een naam. Dat
verschaft de navolgende schrijver een relatief grote vrijheid bij het scheppen
van haar gestalte, althans voor zover hij haar geen dingen laat doen of zeggen
die binnen het kader van Homerus’ verhaal ‘onwaarschijnlijk’ – een sleutelbegrip in de classicistische leer – zouden zijn. Aan de andere kant: het stuk kan
nergens anders spelen dan in de tent van Achilles, terwijl Briseïs juist werd
vastgehouden in die van Agamemnon. Hoe kan Huydecoper, zonder de wetten van de waarschijnlijkheid of de eenheid van plaats te schenden, Briseïs
überhaupt op het podium brengen? De mogelijkheid om Briseïs’ rol te beperken tot een optreden helemaal aan het eind van het vijfde bedrijf, als de helden
zich verzoend hebben, is niet aantrekkelijk. Zo’n onbeduidende rol, nog wel nadat het stuk zijn climax heeft bereikt, zou de toeschouwer ongetwijfeld ‘weinig
gevoegelyk en aangenaam’ – twee andere sleutelbegrippen uit de leer – aandoen.
De auteur bekent dan ook dat hij sterk de neiging heeft gehad om de hele
Briseïs als personage te schrappen.
Huydecoper mag dan een overtuigd aanhanger zijn van de regels, hij verliest de praktijk niet uit het oog. Tot die praktijk behoort sinds 1655, toen voor
het eerst in de Amsterdamse schouwburg een vrouwenrol ook inderdaad door
een vrouw werd vertolkt, dat mooie jonge actrices de glamour van het toneel
vergroten. Ook Huydecoper vindt dat ‘tegenwoordig een Tooneelstuk zonder
vrouwen in ’t licht te brengen, even eens zoude zyn, of ik een schoon aangezigt
zonder oogen, of een Paleis zonder vensters zoude willen schilderen’. De winst
van de vrouwelijke inbreng, zo realiseert hij zich bovendien, hoeft niet beperkt
te blijven tot uiterlijke hoedanigheden. Zouden niet de toeschouwers ‘eenigszins verkwikt en verlustigd’ worden wanneer de hoogmoedige woorden van
Achilles en de verslagen van strijd en bloedvergieten worden afgewisseld door
de taal van ‘eenen zachter en streelender hartstocht, als dien der Liefde’? Daarmee beroept Huydecoper zich impliciet op een andere classicistische regel, die
van de gevoeglijkheid of het decorum. De toeschouwers moeten wel geroerd
en meegesleept worden, maar ze mogen niet worden gechoqueerd of in hun
gevoelens gekwetst; in dat geval wordt afbreuk gedaan aan de bedoelde uitwerking. Dankzij de Briseïs-scènes wordt een cumulatie van hartstocht en geweld voorkomen. Huydecoper is er eigenlijk wel trots op dat hij Achilles’ liefde
voor Briseïs als ‘myne uitvinding’ mag betitelen. Het is een liefde die bij het
karakter van Achilles past, dus ongepolijst en – met een venijnige uithaal naar
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de toch zo bewonderde Fransen – weinig ‘gelyk de Franschen hunne Vorsten
en Helden in ’t algemeen ten Toonele voeren’.
De liefde tussen Achilles en Briseïs is evenwel niet de grootste vrijheid die
Huydecoper zich veroorlooft. Veel ingrijpender is dat hij zich verstout de verzoening tussen Achilles en Agamemnon niet onmiddellijk na Patroclus’ dood
te laten plaatsvinden, maar pas nadat Achilles Hector heeft gedood. Dat is een
drastische afwijking van de bron en daarmee een schending van de waarheid.
Voor Huydecoper wegen de eigen eisen van de treurspelcompositie echter
zwaarder dan die van de relatie tot het origineel. Het is gedaan, verklaart hij,
‘om de gemoederen der Aanschouweren daar door in twyffel te houden, tot
het aller laatste Tooneel toe’. Het verlangen van de toeschouwer om de confrontatie van Achilles en Agamemnon mee te maken, dient zo lang mogelijk uitgesteld te worden.
Hier raakt Huydecoper aan de kern van zijn stuk. Het aantrekkelijke van het
Homerische verhaal van Achilles ligt voor hem ongetwijfeld in de bekering van
Achilles, waaruit de wraak op Hector voortvloeit. Lang, veel te lang, heeft de
held zich verhard in zijn wrok om de roof van Briseïs en zich afzijdig gehouden van de strijd, ten koste van talloze levens aan de kant van de Grieken. Maar
het is pas de dood van zijn hartsvriend Patroclus die hem de schellen van de
ogen doet vallen, en hem laat inzien welke catastrofale gevolgen zijn onwrikbaarheid heeft gehad. Achilles’ inkeer is dus een klassiek geval van wat in de
toneelleer agnitio heet: het plotselinge besef van de waarheid na een toestand
van verblinding, de hamartia, met als gevolg een peripeteia, een complete mentale ommekeer. De onverzoenlijke haat jegens Agamemnon (zelfs diens aanbod
tot teruggave van Briseïs is niet genoeg geweest tot voldoening van Achilles’
gekrenkte eer) slaat bij de dramatische verzoening om in een onverbrekelijke
vriendschap.
Na de ommekeer moet het spel ook snel zijn afgerond, zonder overbodige toevoegingen. Die zijn immers in strijd met de eis dat het stuk een voortschrijdende causaliteit te zien moet geven: ieder volgend gebeuren vloeit uit het vorige
voort. Het is een compositionele regel – in feite een verfijning van de eenheid
van handeling – waarop in Frankrijk Corneille en in Nederland Pels grote nadruk hadden gelegd. De verwaarlozing ervan werd in de kringen van Nil als een
van de tekortkomingen van Vondel en Hooft gezien. Ook Huydecoper tilt er
zwaar aan. Op een verslag van het gevecht – de welvoeglijkheid eist dat op het
toneel niet wordt gevochten – zitten de toeschouwers na het hoogtepunt van
de bekerings- en verzoeningsscène niet meer te wachten. Verveling, taedium,
kan toeslaan, waardoor de ethische les minder krachtig aankomt. Dit alles bij
elkaar opgeteld is er maar één oplossing mogelijk: het gevecht met Hector vooraf
laten gaan aan Achilles’ agnitio en peripeteia.

De speelbaarheid van het classicistische toneel
Achilles blijft langdurig een van de klassieke werken van het Nederlandse toneel.
Gedurende de hele achttiende eeuw wordt het stuk regelmatig in de Amsterdamse schouwburg opgevoerd. Nog in 1845 presenteert een Amsterdamse club
voor voordrachtstoneel zich voor het eerst aan het publiek met Achilles; dit
wordt meteen de officiële naam van het gezelschap. Deze populariteit lijkt
misschien merkwaardig, want als speelstuk is Achilles op het eerste oog weinig
geschikt; zelfs voor classicistisch toneel is het stuk erg statisch. De personages
– meer dan vier zijn er zelden tegelijk op het toneel, meestal zijn het er maar
twee – voeren geen enkele actie uit, ze spreken slechts. Buiten dreigen de Trojanen door de Griekse verdedigingswallen te breken, onderneemt Patroclus
zijn dramatische uitval en voert Achilles zijn titanenstrijd met Hector, maar
de toeschouwer verneemt er slechts van door een reeks getuigenberichten. Geen
spektakel, maar taal en voordracht. Spektakel leidt af van de tijdloze les dat
een te hoog opspelen van het eergevoel leidt tot verdeeldheid onder de leiders
en rampzalig is voor het volk.
Men kan zich echter indenken dat een voorstelling van Achilles bij een
adequate vertolking juist door de vergaande gestileerdheid een belevenis was.
Huydecoper perfectioneert de taal. Hij weet zijn verzen in een natuurlijk Nederlands te gieten, waaraan iedere gewrongenheid vreemd is. Hij brengt afwisseling
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Alles klopt tot in de details met de regels, zo laat Huydecoper zien. Toch is
ook duidelijk dat autoriteiten en regels er voor hem niet zijn om gedwee te
worden gevolgd. Regels zijn gewonnen inzichten, richtsnoeren, waarvan iedere
keer weer moet worden afgewogen in hoeverre ze in het onderhavige geval aan
de waarde van het stuk bijdragen. Hetzelfde geldt voor de grote voorgangers.
In zijn voorrede positioneert Huydecoper zichzelf zonder terughoudendheid
in een intertekstueel spel met de literaire grootmeesters, waarbij hij echter uitdrukkelijk een zekere onafhankelijkheid claimt en met name ook laat zien dat
hij niet in alles naar het pijpen van de bewonderde Fransen danst. Wat hij, tot
slot, de Fransen in ieder geval wél benijdt, is hun beheersing van de taal. Het is
niet voor niets met een woord van Boileau dat hij zijn collega-toneelschrijvers
voor de voeten werpt dat zij veelal zo’n rommeltje maken van onze ‘schoone
en heerlyke moedertaale’, en dat er nog steeds stukken verschijnen in een taal
‘daar noch schikking, noch spelling, noch waarneemingen van geslachten, ja
zelfs daar dikwils geen zin in te vinden is. […] Ja men durft het spreeken en redeneeren over de zelve eene onnoodige tydverkwisting, en laffe hairklovery noemen’. Voor Huydecoper is een gestandaardiseerde taal een nationale noodzaak.
Dit vormt ook de achtergrond voor zijn taalkundige werk dat in hoofdstuk 1
aan de orde kwam.
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Jan Punt als Achilles in het
gelijknamige stuk van Balthazar
Huydecoper.

in het metrum aan, door in de monologen, die volgens de wet van de waarschijnlijkheid toegelaten zijn bij heftige emoties, de zesvoetige jambe door een
vijfvoetige te vervangen en ook het gepaarde rijmschema te doorbreken. Dit
maakt de monologen sterk lyrisch. Een speler die beschikt over een stem en een
voordracht die aan deze kwaliteiten van het stuk recht doen, krijgt een weergaloze kans om te schitteren. In 1732 debuteert Jan Punt zo overtuigend in de
titelrol, dat Huydecoper bedingt dat geen ander die nog zal mogen spelen. Twintig jaar later maakt Punt, na een lange afwezigheid, zijn comeback als Achilles.
Indrukwekkend zijn de regels waarmee Achilles na het vernemen van Patroclus’
dood overstag gaat en besluit weer aan de strijd deel te nemen:
Ik zal ten stryd gaan; ja. Niet op ’t verzoek der Helden,
Die zo ondankbaar my en myne deugd vergelden:
Niet op de bede van den snoodsten dwingeland.
O neen. Uw dood, myn vriend, uw dood zal myne hand
Weer wapenen ten stryde. Ik zal uw onheil wreeken,
Uw moorder straffen, of hy zelf zal my doorsteeken.
Maar, zo ik winnaar keer, beef, Agamemnon, beef!
Gy, gy zult de eerste zyn, dien ik den doodsteek geef,
Als Hector legt geveld.
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Andries Snoek als Achilles.

Punts vertolking ervan brengt, volgens een ooggetuigenverslag, zijn toehoorders in verrukking: zij geven hem een open doekje, onder ‘een algemeen geroep,
de d…r dat is speelen! dat is schoon! dat is fraai! dat is het regte enz.’
Nog weer twintig jaar later beeldt de inmiddels zestigjarige Punt, die tevens
een bekwaam graveur is, zichzelf af in zijn geliefde rol, en op het zojuist weergegeven moment. De toneelspeler Andries Snoek, die in het begin van de negentiende eeuw furore maakt, laat zich eveneens als Achilles portretteren. Beide
afbeeldingen laten wel iets vermoeden van de fascinatie die de twee beroemde
acteurs in hun favoriete rol moeten hebben gewekt. Maar het tij in de toneelwereld kentert: Punt is de laatste grote acteur die zich specialiseert in classicistische treurspelhelden.

Anciens of Modernes, Vondel of Corneille
In zijn Aanspraak der Nederlandsche tooneelpoëzy (1753) zingt Jan Jacob Mauricius de lof van de Franse toneelpoëzie: ‘’k Erken het need’rig, dat de Fransche
Poëzy / De Neêrlandsche op ’t Tooneel voorbystreeft in waardy.’ Komt het door
de Nederlandse taal? Nee, die is volgens Mauricius als kunsttaal even adequaat
als het Frans. De reden voor het kwalitatieve verschil ligt in de materiële voorwaarden. Frankrijk heeft in Lodewijk xiv een belangrijke ondersteuning voor
de kunsten gevonden. Dat voorbeeld zou de Republiek moeten kopiëren, want:

‘Al waar Augusten en Maecenen door hun gunst / De kunst’naars moedigen,
daar groeit, daar bloeit de kunst.’ Tot die tijd echter zullen de Nederlandse auteurs
gedoemd zijn zich te spiegelen aan de grotere sterren uit Frankrijk.
Het primaat van de Franse toneelkunst lijkt in de Republiek zeker tot in de
jaren 1770 te hebben gegolden. Nog in 1773 wijst een ‘jong liefhebber’ in Pit en
kern der toneelkunde de Nederlandse toneeltraditie af, en stelt de Franse ten
voorbeeld:
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Neem ô Toneel poëet […]
Geen Kunst-Exempelen aan Hollands oude Spellen
Als Koster, Breero, en die voor hun syn geweest.
Zy zyn, of traag of mank of sonder sout en geest.
Haal eer voorbeeld van de vindingryke Franssen,
Leermeesters des Toneels.

Toch woedt al vanaf het begin van de eeuw een fel gevecht over de waarde van
de Nederlandse traditie ten opzichte van de Franse. De eeuw opent met de zogenaamde ‘poëtenstrijd’. In eerste instantie (voordat het debat ontaardt in een
vileine, vaak op de man gerichte stammenstrijd) is de poëtenstrijd een Nederlandse variant op de Franse Querelle des Anciens et des Modernes. In Frankrijk
was een debat losgebroken over de vraag of de moderne literatuur in staat geacht werd de hoogten van die van de Oudheid te kunnen bereiken of zelfs te
overtreffen. De ‘Modernes’ meenden dat dit inderdaad het geval was, omdat
zowel de zeden als de taal inmiddels een graad van verfijning hadden bereikt
waaraan de schrijvers van de Oudheid nog niet konden tippen. De ‘Anciens’
daarentegen waren de overtuiging toegedaan dat dit uiterlijkheden waren en
dat men, noch wat betreft de inhoud, noch wat betreft de kracht van de taal
ooit de klassieken zou kunnen overtreffen.
In de Republiek verschuift de strijd naar een debat over de betekenis van de
nationale klassieken (die zich voor hun dichtkunst aan de klassieken hadden
gespiegeld) voor de contemporaine letterkunde. Justus van Effen is een van de
personen die een knuppel in het hoenderhok gooiden. Zijn poëticale kampkeuze
blijkt al uit het feit dat hij zijn opvattingen in een Franstalig essay, ‘Réflexions
sur la poësie hollandoise’ (1714), publiceert in het vermaarde Journal Litéraire
(1713-1734), waarvan hij medeoprichter is. Van Effen kiest evident partij voor
de ‘Modernes’, die van mening zijn dat men in de Republiek te zeer is blijven
hangen in de op de klassieken geënte traditie van Vondel. Deze Nederlandse
Vergilius was volgens Van Effen zeker een ‘génie excellent’, maar zijn treurspelen
zijn langdradig, ze vertonen te weinig afwisseling en de handeling is niet altijd
even waarschijnlijk. Ook schendt Vondel herhaaldelijk het decorum. Moderni-

sering kan volgens Van Effen (de door hem gehanteerde criteria van waarschijnlijkheid en welvoeglijkheid verraden het al) bereikt worden door spiegeling
aan de Franse meesters.
Dit soort pleidooien vormt een trap tegen het been van ‘Anciens’ zoals David
van Hoogstraten, die zich juist opwerpt als verdediger van de op de klassieken
geschoeide Nederduitse toneeltraditie. Handen af van de ‘Vorst der dichteren’! Wat geeft die ‘Fransche beuzelaers’ die in ons land zijn komen aanwaaien
‘om de domme Hollanders te hervormen’ het recht kritiek te leveren? Van Hoogstraten moet niets hebben van die

Van Hoogstraten is niet de enige die zich verzet tegen de recente mode om ‘eenen
of anderen Franschen Wintbreker voor den eenigen Virgyl of Homeer’ te nemen.
In verschillende toneelpoëticale teksten klinkt afkeer van de tendens om opgewarmde hutspot uit Frankrijk te serveren. De Nederlandse schouwburgen
vertonen, volgens een auteur die zich ‘Philomusus’ noemt, te veel ‘verlapzalfde
fransche stukken’. De oorzaak van deze verslapping wordt door de auteur bij
het primaat van de Frans-classicistische doctrine gelegd. De eisen van deze uitgewerkte toneelpoëtica zijn te hoog, jonge auteurs durven eenvoudigweg niet
meer te debuteren met stukken van eigen vinding.
Uit dit soort reacties spreekt gekrenkte nationale trots en machteloze irritatie
over Frans dédain. Het opblazen van Nederlandse dichterlijke kwaliteiten – niet
onderdoend voor die der Oudheid! – getuigt minder van zelfbehagen als wel
van overgecompenseerde twijfel. Dit verklaart ook waarom het poëticale debat
in Nederland zich zo fixeert op het specifiek nationale probleem van de status
der vaderlandse ‘klassieken’. Voor de Republiek is het tanende culturele prestige een veel klemmender probleem dan de kwestie oud tegenover modern.
Een Frans-Nederlandse poëtica
De oplossing ligt in een compromis. De Franse toneelstukken en poëticale
verhandelingen worden als uitgangspunt genomen, maar zij worden verweven
met de Nederlandse poëticale traditie en aangepast aan de specifieke culturele
omgeving in de Nederlanden. De hierboven geciteerde ‘jonge liefhebber’ stelt
in zijn Pit en kern der toneelkunde niet alleen de Franse toneelpoëtica ten voorbeeld, hij raadt jonge toneeldichters ook aan om te rade te gaan bij Vondels
programmatische voorrede bij de Jeptha, bij de toneellessen van Jan Vos en de
toneelwetten van Ludolph Smids.
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hedensdaegsche Keurmeesteren, die zoo breedt opgeven van hunne bedrevenheit
in Toneelpoëzy, en kennisse der Toneelwetten, die, gelyk alles tegenwoordigh, naer
den Franschen zwier geschikt worden.
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Ook Huydecoper zet zich in voor een krachtige mengvorm van Nederlandse
en Franse elementen om het vaderlands toneel mee vorm te geven. Na Achilles
levert Huydecoper in 1720 een vertaling van de Œdipe van Corneille: Edipus,
treurspel. De vertaling ervan is geen doel op zichzelf. Allereerst gaat het Huydecoper erom, zo verklaart hij in het voorwoord, aan te tonen dat de gangbare
mening dat een ‘zo heerlijk en deftig’ stuk onmogelijk in het Nederlands vertaald zou kunnen worden, op een vooroordeel berust. De handschoen wordt
opgenomen; in de Boekzaal van hetzelfde jaar betoogt de recensent aan de
hand van lange tekstvergelijkingen dat Huydecoper hem niet heeft kunnen
overtuigen. Maar ook verwijt hij Huydecoper dat deze Corneilles Œdipe in bescherming heeft genomen tegen de gerechtvaardigde bezwaren die de afgelopen jaren in Frankrijk tegen het stuk zijn geuit. Daarbij is in het bijzonder de
toneelmatige gepastheid van de episode van Theseus en Dirce betwist. Haar
hoogtepunt heeft de kritiek het jaar daarvoor bereikt in de voorrede bij een
andere bewerking van de Oedipus-mythe. De piepjonge schrijver daarvan heeft
er meteen zijn (schuil)naam mee gevestigd: Voltaire.
Huydecoper laat dit niet over zijn kant gaan en geeft een levendig geschreven weerwoord in een afzonderlijk boekwerkje, Corneille verdedigd, dat nog in
hetzelfde jaar 1720 het licht ziet. Het handelt voornamelijk over de betreffende
nevengeschiedenis en over Voltaires kritiek op Corneille. Aan het einde besteedt
hij ook een hoofdstuk aan de vraag waar het hem oorspronkelijk om ging, namelijk in hoeverre verheven Franse toneeltaal in Nederlandse verzen is over te
brengen. Wat zijn criticus hem verwijt – te veel enjambementen, te weinig
cesuren en te veel onbeklemtoonde eenlettergrepige woorden in rijmpositie –
verdedigt hij als een welbewuste voortzetting van een Nederlandse verstraditie,
waaraan de voorkeur moet worden gegeven boven de naar dreun neigende
Franse praktijk. De ruzie om Oedipus laat weer eens zien hoe dicht de Nederlandse auteurs op de internationale literatuur- en kritiekproductie zitten.
Oedipus vormt ook de aanleiding voor een korte toneelpoëtische verhandeling op rijm van toneelspeler Jan van Hoven, ‘Aan de leden van […] Ars Superat
Fortunam’ (1733). Het in dat jaar opgerichte toneelgenootschap heeft aan Van
Hoven, die duidelijk als mentor voor de jonge dichters fungeert, een ‘proefwerk’ gestuurd: een stuk uit een vertaling van Voltaires Œdipe (1718). Van
Hoven is optimistisch over de nieuwe weg die de dichtkunst is ingeslagen: ‘Al
heeft de Dichtkunst lang geschoolen in het duister, / Verschyntze nu, en dan, in
haaren vollen luister.’ Deze opleving werd al ingegeven door Huydecoper:
‘Heer Huydecopers Pen, in Taal en Kunst volleert, / Kan noit na haar waardy
geächt zyn en geëert.’ Maar ook auteurs als Hoogvliet, Van Hoogstraaten, Sewel
en Moonen worden geroemd vanwege hun inzet voor de Nederlandse taal en
cultuur. Hoewel Van Hovens beschouwing de hele dichtkunst betreft, spitst hij

zich al snel toe op het toneel, waarbij, zoals gebruikelijk, Nil als uitgangspunt
wordt genomen:
Pels zal u in ’t gebruik en misbruik van ’t Tooneel
En in de Dichtkunst van Horatius, geheel
Aanwyzen, wat dat u te doen staat of te laaten.

Net als Huydecoper en Schermer heeft ook Jan van Hoven zich voorgenomen
om een meer systematische poëticale verhandeling op te stellen:

Ook deze verhandeling is echter nooit verschenen. Opmerkelijk is wel dat het
hier zou gaan om een prozaverhandeling over het toneelspel, dus geen handleiding voor het schrijven van toneelstukken. Jan van Hoven is als ‘ervaringsdeskundige’ de aangewezen man voor deze klus: hij kan putten uit een jarenlange ervaring als (gevierd) acteur bij de toneelgroep van Van Rijndorp, waarvan
hij later ook codirecteur wordt.
Met zijn plan voor een toneelspelpoëtica loopt Van Hoven vooruit op de latere ontwikkelingen waarin het toneelspel centraal zal komen te staan. Hij is
zich maar al te bewust van de uniciteit van zijn onderneming, die blijkbaar is
ingegeven door zijn vrienden van het kunstgezelschap Ars Superat Fortunam,
waarvan de firma Schaaf & Frese de kern uitmaakt:
Ik heb myn vrinden hun verzoek niet willen weigren,
Om hen de Speelkunst, die noch noit verhandelt is,
Myns weetens, eens te regt op vasten grond, en wis
Te toonen, mooglyk zal ’t u ook geen ondienst wezen,
Om iets, waar van noch noit geschreeven is, te leezen.

Vaderlandse en Bijbelse stof op het toneel
Niet alleen Van Hovens verhandeling komt er niet, het zal ook nog lange tijd
duren voordat de mannen van Ars Superat Fortunam hun Edipus publiceren.
Pas in 1769 is het zover. In het voorwoord zet het ‘genootschap’ zich af tegen Pels,
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Ik heb al lang getragt, en eindelyk begonnen,
Een Werkje in Onrym op te stellen, daar men klaar,
En ’k meen, wiskunstig in zal vinden, hoe, en waar,
Het Speelen in bestaat, vooral wat waargenoomen
Moet worden op ’t Tooneel, op dat elk zonder schroomen
Oordeelen kan, wen hy een Speeler hoort en ziet,
Of hy zyn Kunst verstaat, of heel, of half, of niet.
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Veel ‘toneelgenootschappen’ herbergen slechts enkele actievelingen. Zo
bestond het kunstgenootschap Ars
Superat Fortunam lange tijd waarschijnlijk slechts uit twee personen:
het duo Christiaan Schaaf en Albertus
Frese. Dit is het titelvignet van hun
kluchtspel De inenting (1768).

die Oedipus vanwege zijn onduidelijke schuld geen geschikte hoofdpersoon
vond. Zij sluiten daarmee aan bij Huydecoper, die in Corneille verdedigd ook al
riep dat Pels ‘hier den bal jammerlyk misgeslagen’ had. Oedipus’ treurige lot
zou toch kunnen dienen als afschrikwekkend voorbeeld?
Schaaf en Frese zijn van plan om nog eenmaal over de schreef te gaan, door
hun toneelstuk over De dood van Karel, kroonprins van Spanje (dat uiteindelijk
nooit is uitgegeven) aan te bieden aan de Haagse schouwburg. De Frans-classicistische doctrine laat geen (actuele) politieke stof toe, Pels zegt het duidelijk: over Clytemnestra mag men dichten wat men wil, maar over Karel Stuart
niet:
Hoe licht verspraakt ge u: ’t is te korteling geschied;
En ’t is zeer net’lig voor, of tegen Majesteiten,
’t Zy gy hen Martelaars, of schuldig noemt, te pleiten. […]
Weg dan van ’t Schouwtooneel met die beklemde stof.

Ars Superat Fortunam vindt dit een onzinnig uitgangspunt. Waarom zouden de
Nederlanders ‘onmagtig zijn, om de doorluchtige Daeden van onze vaderlijke
Helden, zoo heldhaftig als Hector en Achilles, onder de Trojers en Grieken; en
als Brutus en Arminius, onder de Romeinen en Duitschers, te vereeuwigen?’ Het
genootschap breekt een lans voor vaderlands toneel en zeker voor toneel over
de Opstand, ‘op dat onze Landtgenooten […] daer in zien moogen, op welk eenen wreeden prijs de duurgekogte, en noit genoeg gewaerdeerde vrijheit, in het
bloed onzer vaderen bevestigd is’. Hier voegt Schaaf nog even tussen haakjes
aan toe dat hij met ‘landgenooten’ het kleine aantal ‘afstammelingen der held-
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haftige Nederlanders’ bedoelt, en niet de menigte ‘bijwooners’ die sindsdien de
Republiek zijn komen bevolken.
Schaaf en Frese zijn niet de enigen die pleiten voor vaderlandse onderwerpen
op het toneel. In 1732 haalt Cornelis Boon al fel uit naar Pels, Corneille en Racine,
in een vastberaden poging om zijn eigen toneelpoëzie te verdedigen. In een open
brief aan zijn collega Arnold Hoogvliet stelt Boon dat de Franse toneelpoëtica
‘by my in een hooge achtinge zy’, ‘echter verslave ik my daer niet aen; maer ik
behoude daer in eene vryheit’. Volgens Boon is iedereen het er wel over eens dat
in het treurspel het nut met het zoet moet gepaard worden en het hart van de
toehoorders door schrik en medelijden getroffen dient te worden, zodat ze weerzin krijgen tegen het kwaad en overhellen naar de deugd. Naar zijn idee kan dit
echter ook prima bewerkstelligd worden via toneelstukken met stof van eigen
vinding, over actuele gebeurtenissen of over Bijbelse stof. Waarom geen toneelstukken geschreven over de verlossing van Leiden of over Job (zoals Boon zelf
deed)?
Boon lijkt bakzeil te hebben gehaald waar het dit laatste punt betreft: toneelauteurs en met name de schouwburgen blijven uiterst terughoudend in het
opvoeren van Bijbelse geschiedenissen. Feith geeft bij zijn Bijbelse drama Thirsa
(1784) een uitvoerig voorwoord, waarin hij zowel een beroep op Luther doet
als op de vrijheid van denken om zijn keuze voor godsdienstige stof te ondersteunen. Het toneel moet ons volgens Feith krachtige voorbeelden van deugd
geven, die ‘onmiddelijk op het hart werken’: ‘waarom zal men daar de voorstelling van alle andere deugden toelaten, behalve van die eene, die uit een beginsel
van Godsdienst ontstaat?’ Feith breekt vervolgens ook met het protocol doordat
hij een stapel gemartelde lijken op het toneel vertoont. Volgens Feith moet dit
mogelijk zijn, om de dramatische kracht van de monologen te vergroten.
Nog in 1790 voert de rooms-katholieke patriot Pieter Pypers vrijwel precies
hetzelfde gevecht als Feith en Boon, ter verdediging van zijn treurspel Stephanus,
de eerste christen bloedgetuige. Pypers haast zich om te zeggen dat hij geenszins
de tijden van Vondel wil laten herleven, maar hij vindt het wel verwonderlijk dat
een christelijk volk als de Nederlanders ‘onze tooneelen nimmer voor christelyke, zeldzaam voor vaderlandsche, dikwyls voor heidensche treurspelen, meest
voor dramatique liefdegevallen, danspartyen, zangspelen’ openstelt. Christenhelden zouden bij uitstek geschikt moeten zijn om ‘zo niet ten tooneele der
openbaare schouwburgen, ten minste ten tooneele der verbeeldinge, verheven
te worden’.
Hoewel het moeilijk blijft om Bijbelse stof te vertonen op toneel, raken toneelstukken over actuele gebeurtenissen en het recente vaderlandse verleden wel
geaccepteerd. In Boons kielzog schrijven classicistische toneelauteurs als Jan de
Marre, Frederik Duim en Frans van Steenwyk toneelstukken over de Neder-
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landse Opstand, over Hugo de Groot, over het proces tegen Van Oldenbarnevelt en over de moord op de gebroeders De Witt. Na een korte terugval bij het
herstel van het stadhouderlijk regime (wanneer dit door de patriotten gecultiveerde verleden gevoelig ligt), volgt vanaf 1770 een ware vloedgolf aan vaderlandse historische stukken. In het hoofdstuk over literatuur en macht zal de
inhoud van deze ‘vaderland-rage’ nader besproken worden. Voor nu is het van
belang te zien hoe de toenemende populariteit van vaderlandse historische
stof voor toneelspelen als strijdpunt fungeert in de classicistisch georiënteerde
poëtica’s. Het leidt bijvoorbeeld tot het ontwerp van specifiek op de Nederlandse cultuur ontworpen toneelregels door Onno Zwier van Haren (1713-1779).
Van Haren geeft in 1773 zijn Agon, sulthan van Bantam en Willem de Eerste
samen uit onder de provocerende titel Proeve van Nederduitsche treurspellen.
In de voorrede bij dit werk breekt hij een lans voor vaderlandse toneelstukken
en een op de Nederlandse cultuur toegespitste poëtica. Stukken die ‘vaderlandsche geschiedenissen’ op het toneel brengen kunnen volgens Van Haren zoveel
treffender zijn, omdat ze ons herinneren aan de indrukwekkende daden die
onze voorouders hebben verricht ‘waar van de teegenwoordige welvaard en overvloed de gevolgen zyn!’ Evenals zijn voorgangers benadrukt Van Haren het belang van de rijke en indrukwekkende Franse toneeltraditie. Hij ziet echter het
hof van Lodewijk xiv niet als belangrijkste drijfkracht achter deze hoogstaande
culturele productie, maar juist als de motor achter de corruptie ervan. Hij benadrukt dat Corneille zijn toneelwerk schreef tijdens de jeugd van Lodewijk xiv,
toen er nog sprake was van ‘vryheid in gedagten en daaden’. In ieder geval hadden mensen toen nog het idee dat ze vrij waren. Daarna verdween echter ‘alle
vryheid van de Fransche Natie’. De dominante hofcultuur bracht weelde en
galanterie, de stofkeuze voor het toneel verschoof van de klassieke vrijheidslievende deugdhelden naar de liefde. Nu is de liefde niet per se een on-Nederlands onderwerp in de ogen van Van Haren, zolang het maar niet de Franse
‘wilde en onzinnige’ min is, die ons alle plicht jegens ouders en vaderland doet
vergeten, maar een liefde die door eer wordt geleid en in trouw resulteert.
Naar de mening van Van Haren kunnen we bij de Fransen raad krijgen over
de ‘regels van de zamenstellinge der Treurspellen’ in het algemeen, maar ‘de
byzondere Wetten voor Nationale stukken moeten gevonden werden in de zeeden, de gesteldheid, de regeering en het caracter van ieder Volk dat Tonneelspellen nodig heeft’. Vervolgens bespreekt hij een aantal van deze bijzondere
wetten, die met name in acht genomen moeten worden voor toneelstukken die
handelen over vaderlandse geschiedenis.
In een Republiek die verschillende regeringsvormen heeft gekend, moet men
uiterst behoedzaam zijn om geen hatelijke opmerkingen te maken, of uitdrukkingen te hanteren die dubbelzinnig zouden kunnen zijn. In plaats van kritiek

De preekstoel als toneelpodium: Cornelius van Engelen
De opvatting dat het Nederlandse volk toneel nodig heeft, vindt steeds meer
bijval, terwijl het verzet tegen deze gedachte afneemt. Voor de eerste helft van
de achttiende eeuw is er nog sprake van een significant aantal systematische pleidooien tegen het toneel, veelal geschreven door verontwaardigde predikanten.
Zo betoogt de Hollandse predikant Georgius de Mey in zijn Schriftuur-en-redelyke bedenkingen over de huydendaagsche comedien (1704) dat de drift voor de
komedie voortkomt uit de natuur van de verdorven wil, die de hartstochten
verslaaft. Ook worden zeventiende-eeuwse aanvallen tegen het toneel heruitgegeven, zoals de samenspraak De overtuigde Dina, of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen (heruitgegeven in 1769)
van de Haagse predikant Guiljelmus Saldenus. In dit bijna 100 pagina’s tellende stuk wordt Dina, die met plezier naar de komedie is geweest, genadeloos de
les gelezen door Apollo, ondersteund met vele Bijbelcitaten in de kantlijn.
Dat het kerkelijk verzet tegen het toneel afneemt, we schreven hier al over in
een eerder hoofdstuk over het toneelbedrijf, is afhankelijk van verschillende
factoren. Overheden laten zich minder gelegen liggen aan beklag van kerkenraden, terwijl de zelfdisciplinering van de schouwburgen en de Frans-classicistisch georiënteerde toneelauteurs de ergste wrevel wegneemt. Daarnaast beginnen predikanten het nut te zien van de inzichten die men via de toneelkunde
op kan doen. In Duitsland pleiten predikanten zoals Johann Lorenz von Mosheim voor een meer publieksgerichte, naar de regels van welsprekendheid en
acteerkunde gemoduleerde ‘predikkunde’. Zijn werk wordt in 1770 in het Neder-
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uit te oefenen kan men beter de loffelijke bedrijven van de Nederlandse provincies, steden, families en personen op het toneel stellen, ten voorbeeld voor
het nageslacht. Mocht de auteur toch kiezen voor een heikel onderwerp, dan
moet hij in het voorwoord zijn mening duidelijk maken en verklaren. Historische personen moeten historisch verantwoord opgevoerd worden: sprekend
en handelend op de manier die met redelijkheid en waarschijnlijkheid aan hen
toegeschreven kan worden. Uiteindelijk dienen de toneelstukken de landgenoten ‘eerbied, liefde, en achting voor de Godsdienst, Regeering, Wetten en
Vryheid deeser Landen bij te brengen’. Van Haren maakt op die manier een
duidelijk onderscheid tussen een monarchale en een republikeinse cultuur, die
beide een op de regeringsvorm en cultuur aangepaste toneelpoëtica behoeven.
Vroom sluit hij af: ‘en ik durf te denken dat zo lang de Treurspellen aan deese
Wetten zullen gebonden blyven, sy geen kwaad zullen doen aan de zeeden van
een Volk dat Tooneelspellen van noden heeft.’

lands vertaald als De predikkunde, of aanleiding tot de geestlyke welspreekendheid. Kort daarop volgt een Verdediging voor de schouwburg (1771), waarin de
Bedenkingen over de schouwtoneelen van de verlichte predikant en professor in
de retorica en filosofie Samuel Formey en de Wijsgerige bedenkingen over het
nut der toneel-poëzy van de wiskundige Johann Georg Sulzer worden opgenomen. Vermoedelijk was de dubbelvertaling een initiatief van het Rotterdamse
genootschap Studium Scientiarum Genitrix. In het aan Jan Punt opgedragen
drempeldicht wordt de kracht van het toneelspel strijdvaardig afgezet tegen de
kerkelijke toneelwrevel:
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Wanneer gy onze Zielen raekt,
Dat traenen uit onze oogen vlieten
ô Treurspel! doet gy ons genieten
Een wellust, die geen Christen wraekt.

Als er iemand geschikt is om in het Noorden theater en kerk dichter bijeen te
brengen, dan is dat Cornelius van Engelen (1722-1793). Opgeleid in de theologie
en filosofie, ontwikkelt deze doopsgezinde predikant al vroeg een brede interesse voor natuurwetenschappen en literatuur. In 1748 volgt hij de als te vrijzinnig beoordeelde Johannes Stinstra op als predikant in Harlingen, waarna
hij fervente pogingen onderneemt om het preekverbod van Stinstra ongedaan
te maken. Het contact met de bekende Richardson-vertaler Stinstra brengt
Van Engelen op het pad van de Engelse zedenkundige literatuur, die als belangrijke inspiratiebron voor zijn literaire arbeid zal gaan fungeren. Hij wordt een
fervent spectatorschrijver. Via zijn spectatoriale zedenkundige betogen vindt hij
een nieuwe kansel. In 1758 legt hij vanwege zijn zwakke gezondheid zijn ambt
neer en trekt hij zich terug op zijn landgoed Remmersteyn bij Veenendaal,
waar hij onder andere experimenteert met landbouwtechnieken. Nadat hij
tussen 1764 en 1769 nogmaals een mislukte poging heeft ondernomen om zijn
beroep als predikant uit te oefenen vestigt hij zich in Leiden, alwaar hij tot zijn
dood in 1793 als schrijver woonachtig zal blijven.
Ontbolstering
Van Engelens evolutie van predikant tot letterkundige is tekenend: hij verlegt
het zwaartepunt van de theologie naar de literatuur in een zoektocht naar een
nieuwe publieke en meer effectieve stem voor de kerkelijke boodschap. Als spectatorschrijver lijkt hij het publiek veel effectiever te kunnen bespelen dan als
predikant in de provincie, waar volgens Van Engelen toch vooral ‘Noord-Amerikaanse wilden’ wonen. Vooral het schromelijk gebrek aan gevoeligheid van de
provinciale kerkbezoeker is Van Engelen flink tegengevallen. Een oplossing kan
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volgens hem gevonden worden in de literatuur. Godsdienst heeft volgens Van
Engelen de kunst nodig om effectief te kunnen zijn. In zijn ‘Wysgeerige verhandeling over den schouwburg’ (1775) zet hij zijn baanbrekende filosofischesthetische ideeën uiteen.
Het traktaat is allereerst baanbrekend omdat het de heersende opvattingen
over de verhouding tussen ethiek en esthetiek volledig omgooit. Wat is de verhouding tussen het schone en het goede? De meeste Nederlandse auteurs volgen rond 1770 in het antwoord op deze vraag nog altijd Horatius’ credo utile
dulci – vermaak en lering dienen samen te gaan. Daarbij wordt het schone
doorgaans als een modaliteit van het goede gezien. In overeenstemming met de
ideeën van de nieuwe esthetica, die we later in dit hoofdstuk zullen bespreken,
ziet Van Engelen schoonheid echter als de perfectie van zintuiglijke kennis.
Indruisend tegen de heersende classicistische opvattingen dat de esthetiek geleid moet worden door de ethiek, beweert Van Engelen dat kunst niet in dienst
hoeft te staan van een zedelijke moraal. Goede kunst maakt de mens gevoelig:
ze ‘ontbolstert’ of ‘ontzwachtelt’ de mens. Dat is het doel van de kunst. Niets
meer en zeker niets minder.
Van Engelen werkt dit idee uit in een natuurfilosofische beschrijving van de
werking van de menselijke ziel. Hij maakt voor de mensheid een onderverdeling
in verschillende klassen van ‘werkzaamheid’, wij zouden nu zeggen ‘energie’. Die
energie hangt samen met het vermogen tot gevoeligheid; de menselijke ziel
wordt pas werkzaam wanneer zij wordt aangedaan, wanneer haar hartstochten
worden opgewekt. Dan pas kan een mens briljant worden. Verstandelijk vermogen, vernuft, hangt zo dus af van het vermogen tot gevoeligheid. ‘Inerte’ mensen zoals de wilden of de eenvoudige plattelandsbewoners zijn maar moeilijk
gevoelig te maken, waardoor zij ook weinig vernuft bezitten.
Juist deze mensen nu zouden ‘ontbolsterd’ moeten worden en de schouwburg
is de aangewezen plek om dit te bewerkstelligen. Daar worden immers niet botweg stichtelijke lessen ingepompt (die in de kerk het ene oor in en het andere
oor uit vliegen), de toeschouwer kan hier bevattelijk worden gemaakt door mee
te leven met het gevoelsleven van de toneelhelden. Einfühlung of medeleven is
een cruciaal gegeven voor de werkzaamheid van de kunst. Die ontbolsterde
toneelganger is vervolgens klaar voor de preekstoel. Een gevoelig mens staat
immers open voor het woord van God en voor andere ethische boodschappen.
De nieuwe ‘Godsman’ is volgens Van Engelen dan ook een dramaturg, een bemiddelaar tussen God en de mens. De toneelauteur noemt hij een ‘geheiligd
wezen’; hij maakt de mens pas echt tot mens. Hij moet dan wel de hartstochten
kunnen opwekken en de verbeelding van de toeschouwers aanspreken, en niet
alleen maar stichtelijke sententiae de zaal in willen strooien.
Van Engelen geeft zelf het goede voorbeeld met een nieuwe reeks: de Spec-
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tatoriaale Schouwburg (1775-1793). De titel laat wederom zien hoe verweven het
toneelkundige ideaal is met de spectatoriale traditie. Deze verzameling van oorspronkelijke en vertaalde toneelstukken zal door de jaren heen uitgroeien tot
een van de belangrijkste motoren achter de introductie en verspreiding van het
burgerlijk drama in de Nederlanden. In de twintig delen worden zestig stukken
gebundeld, van auteurs als Mercier, Weisse, Lessing, Diderot, Goethe, Beaumarchais en Kotzebue. Af en toe leidt Van Engelen de stukken in met wat uitgebreidere verhandelingen, waarin hij het Nederlandse publiek bijvoorbeeld
bekendmaakt met de Hamburgische Dramaturgie van Lessing. Van Engelen
publiceert ook werk van eigen hand in de reeks, in ieder geval De edelmoedigen
(1783) en De verbeterde zoon (1787). Met de Nieuwe Spectatoriaale Schouwburg
(1782-1790/1791-1801) zet Pieter ’t Hoen (1745-1828) de lijn van Van Engelen door.
De bedoeling van deze compilatie is: ‘onzen landgenooten met de beste Tooneelstukken der Franschen, Engelschen, en Duitschers en inzonderheid met zodanigen welke sedert eenige jaren, onder den naam van Drames, of Tafereelen van
het Burgerlyk Leven, zyn te voorschyn gekomen, bekend te maken’. Tegen die
tijd heeft het nieuwe ‘zedelyke toneelspel’ de theaters veroverd en is de toneelpoëtica grondig herzien.

‘Een Hermafroditisch geslacht’: de opkomst van het burgerlijk drama
Decennialang heeft het classicistisch treurspel het toneelleven in de Nederlanden getekend, wanneer het na 1750 concurrentie krijgt van een nieuwe toneelvorm: het burgerlijk drama. De schrijver van Zedelyke Tooneel-Oefening roept
in 1774 in herinnering met hoeveel toejuiching recente drama’s als ‘de Vriendschap, den Wedergevonden Zoon, de Deugdzaamen Galeiroeijer en Melanide’
ontvangen zijn. Er is echter ook veel tegenstand tegen deze nieuwe loot, die
vanwege de vermenging van treur- en blijspel ook ‘een Hermafroditisch geslacht’ wordt genoemd. De classicist Simon Stijl (1731-1804) ziet uiteindelijk de
heropening van de Amsterdamse schouwburg als het definitieve keerpunt voor
het Nederlandse toneellandschap: ‘Men heeft ook na dien tyd weinige Treurspelen zien te voorschyn komen, daar de heldentoon in heerscht; maar meest
burgerlyk mengelmoes van jammerklagten en laffe boerteryen, ’t welk men den
naam van Drames geeft.’ Het moge duidelijk zijn dat Stijl deze ontwikkeling
betreurt.
Kwantitatief onderzoek naar de opvoering van burgerlijk drama in de Amsterdamse schouwburg ondersteunt deze uitspraken. Na een eerste, aarzelende introductie tussen 1740 en 1760 verdwijnen de burgerlijke drama’s van het
Amsterdamse toneel, om na 1774 hun rentree te maken. De brand heeft meer
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dan alleen de schouwburg verwoest; de vernielende vlammen tastten ook het
primaat van het Frans-classicistisch toneel aan. Hierbij zou ook mee hebben
kunnen werken dat in 1774 voor een andere opzet van de schouwburg gekozen
wordt. Niet langer wordt het (financiële) beheer ervan in handen gegeven van de
regenten van de godshuizen. De schouwburg krijgt een onafhankelijk bestuur,
met volledige zeggenschap over financiën en repertoire. Het nieuwe schouwburgbestuur staat blijkbaar open voor de nieuwe (liefdes)drama’s.
Het burgerlijk drama wint niet zonder slag of stoot het Nederlandse toneel
voor zich. Nog de hele eeuw door wordt de Frans-classicistische traditie verdedigd en hooggehouden in verhandelingen en toneelstukken. Op het toneel
triomferen de classicistische treurspelen van Frans van Steenwyk, Frederik Duim
en Juliana Cornelia de Lannoy. In voorwoorden en verhandelingen worden de
classicistische regels steeds herhaald. Frederik Duim vervat in zijn voorwoord
bij Menalippe (1743) de leer in 42 stelregels. In het genootschap Diligentiae Omnia
komt het tot een conflict. Daar krijgt Johannes Nomsz in 1766 ruzie met Henri
Jean Roullaud over het belang van vaste toneelwetten. Roullaud, fervent genootschapsman en regent van de Amsterdamse schouwburg, schrijft een briesende
missive aan het genootschapsbestuur. Hij beklaagt zich over het feit dat Nomsz
een lezing voor Diligentiae Omnia heeft gegeven waarin hij heeft gezegd ‘dat
het zotheid was in het behandelen der Dichtkunst in ’t algemeen en wel in de
Toneelpoezy in ’t byzonder zich aan de aangenomene wetten te verbinden, wanneer het poëetisch genie die bepaalingen niet kon veelen’. In reactie schrijft
Roullaud een ‘Redevoering over de regelen der dichtkunde in het algemeen en
van het treurspel in ’t bijzonder’ (in 1766 voorgedragen in Diligentiae), waarin
hij met grote stelligheid beweert dat alle kunsten en wetenschappen hun eigen
‘Wetten en Regelen’ hebben. Zonder die wetten kunnen zij niet functioneren.
Iedereen die vordering wil maken in een bepaald vak, zal zich aan die regels
moeten conformeren. ‘Deeze Regels steunen op onwrikbare en onbetwistbare
waarheden, gelyk die der Meetkunde, die men de grondslag van alle overige
Wetenschappen kan noemen.’ Roullauds bewoordingen laten wederom zien
hoe verweven kunst en wetenschap in deze periode zijn.
Waar het Frans-classicisme dus aan het begin van de eeuw nog geformuleerd wordt als een set mogelijkheden om effectief toneel mee te creëren, wordt
het in 1766 gepresenteerd als een axiomatisch systeem, dat onaantastbaar zou
moeten zijn voor de grillen van het losbandige genie. Roullaud modelleert zijn
toneelwetten niet meer primair naar klassieke of recente voorbeelden van goed
schrijverschap, hij zoekt naar algemene, wiskundige wetten die het toneel een
universeel fundament kunnen verschaffen. Deze wens tot systematisering en
verdere verankering van de Frans-classicistische leer kan ook als achtergrond
gezien worden voor de reeks nieuwe vertalingen van de nog steeds gezagheb-
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bende, classicistische Art poétique (1674) van Nicolas Boileau, door A. Gobels
(Amsterdam, 1768) en J. van Zyp (Leiden, 1768). In 1768 leest Roullaud in Diligentiae Omnia een vertaling van het tweede boek van deze poëtica voor. In
1770 onderschrijft hij in een lezing voor Concordia et Libertate ‘Over de wetten
en regelen van het blijspel’ nogmaals de honderd jaar eerder door Nil Volentibus Arduum voorgestelde classicistische blijspelvoorschriften. Deze voorschriften heeft hij makkelijk kunnen nalezen, want in 1765 is eindelijk het Naauwkeurig onderwys in de tooneel-poëzy uitgegeven. Het is dankzij de inspanningen
van Cornelis van Hoogeveen, actief toneelliefhebber en lid van Kunst Wordt
Door Arbeid Verkreegen, dat deze toneelpoëtica, in 1670 door Nil Volentibus
Arduum geschreven maar nooit gepubliceerd, beschikbaar is gekomen. Vanuit
de kunstgenootschappen wordt dus druk gewerkt aan de nadere systematisering van de Frans-classicistische poëtica.
Terwijl de classicisten een verbeten achterhoedegevecht leveren, neemt de
productie van burgerlijke drama’s toe. Deze dubbele beweging kan binnen
een en hetzelfde genootschap plaatsvinden. In Diligentiae Omnia wordt Nomsz
bestookt met vragen over zijn ‘rekkelijke’ houding en herijkt Roullaud het
classicisme. Ondertussen vertalen hun medegenootschapsleden verschillende
burgerlijke drama’s. Deze dubbele beweging zal de motor geweest zijn achter
de snelle opeenvolging van poëticale en programmatische geschriften over het
nieuwe genre. De aanwas van burgerlijke toneelspelen leidt tot de behoefte aan
reflectie, terwijl de classicistisch-poëticale opleving de noodzaak tot verduidelijking van de ‘regels’ van het nieuwe toneelspel zal hebben aangewakkerd.
In 1774 begint het genootschap Pectora Mollescunt met een nieuwe reeks
voor burgerlijke drama’s: Zedelyke Toneel-Oefening. De reeks opent met een
‘Onderzoek over het drama, of ernstig en zedelyk tooneelspel’. Daarin wordt
voor het eerst een poging ondernomen om het nieuwe spel te definiëren. De
gebruikte bewoordingen zijn ‘drama’, ‘toneelspel’, ‘zedelyk toneelspel’ of ‘ernstig en burgerlyk toneelspel’. Een jaar later verschijnt de verhandeling van Van
Engelen, en dan volgen vertalingen van de belangrijkste buitenlandse poëticale
geschriften over het burgerlijk drama. In 1779 wordt een Nederlandse samenvatting uitgegeven van Merciers Du théâtre, ou nouvel essai sur l’art dramatique (1773) en in 1785 wordt Gellerts ‘Abhandlung für das rührende Lustspiel’
vertaald.
Laten we om de poëticale verschuivingen te beschrijven, even terugkeren naar
Cornelius van Engelen, de meest systematische en oorspronkelijke Nederlandse toneeltheoreticus. Zijn ontbolsteringstheorie voert hem als het ware
onontkoombaar tot het burgerlijk drama. Het ideaal van ‘ontzwachteling’ van
het publiek leidt tot verregaande voorstellen tot verandering van de inrichting
van het toneel. Het contemporaine toneel is volgens Van Engelen namelijk niet

Het Drama vertoont het menschelyk leven zo als het is; het kiest zulke persoonen,
uit de hoogste, of middelbaare, of laagste klasse uit, als de Digter goedvindt, het
doet elk derzelven vrolyk of ernstig, wys of dwaas, spreeken zo als met zyn karakter
overeenkoomt en zo als het geheele beloop van het stuk vordert; het verdeelt dat
stuk in zo veele of zo weinige bedryven als de natuur van de zaak medebrengt.

Daarmee komt zo’n beetje elke vormregel van het Frans-classicisme op de tocht
te staan. Geen strikte scheiding meer tussen treur- en blijspel, geen standenscheiding voor de personages, geen voorgeschreven taalregisters, geen dwingende eenheden. De noodzaak om het toneel in vijf bedrijven op te delen verdwijnt.
Overigens presenteert Van Engelen zijn poëtica niet als een volledige breuk
met de vigerende Frans-classicistische theorie. Hij citeert herhaaldelijk met
instemming Boileau en benadrukt de continuïteit van de visies van Corneille,
via Gottsched en Diderot, naar zijn eigen toneelpoëtica.
Rijm of onrijm
Een van de meest omstreden vernieuwingen van het nieuwe toneelspel is het
loslaten van de versvorm. Van Engelen stelt voor om de rijmende alexandrijn,
tot dan toe dé standaard voor het Nederlandse toneel, te vervangen door een
‘ongebonden stijl’:
Maar Tooneelstukken in Prose! – Zie daar weder een ontzagchelyk vooroordeel,
dat ik in de laatste plaats moet wegneemen; ja Tooneelstukken in Prose; […]
hoe zou dit niet in Tooneelstukken gebezigd kunnen worden? In een Heldendigt
spreekt de Poëet, op het Tooneel spreeken de Persoonen zelve.
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berekend op deze zware taak en moet eerst een zuivering ondergaan. Wellust
en weelde moeten verbannen worden. Er moet minder vertaald worden, en meer
oorspronkelijk werk geschreven, waarbij Nederlandse helden moeten worden
verbeeld: ‘waarom onze Tooneelen onophoudelyk met vreemde Helden gestoffeerd, hebben wy ook geen Vaderland?’ De personages dienen niet alleen in
regionale zin dichterbij gezocht te worden, dat zou ook in sociale zin moeten
gebeuren. Het Frans-classicistische toneel werkt volgens Van Engelen maar
weinig ontbolsterend doordat het door de keuze voor adellijke, klassieke helden de toeschouwer nauwelijks raakt. Een keuze voor de natuurgetrouwe weergave van het voor de toeschouwer herkenbare dagelijks leven is hiervoor de
oplossing. De term ‘natuurlijk’ verschuift hiermee van de belle nature naar de
nature vraie, van de geïdealiseerde natuur naar de schildering van het ‘ware’.
Daarbij past ook de vermenging van het treur- en blijspel. Het ware leven laat
zich immers niet in dit soort typologieën indelen:
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De personages dienen daadwerkelijk personen te worden. Het proza kan hierbij van dienst zijn; het geeft het publiek het idee ‘dat alles natuurlyk en zonder
konst is’. Juist het Nederlands leent zich slecht voor alexandrijnen. Vrijwel al
onze werkwoorden en meervouden eindigen namelijk op ‘en’, en dat wordt snel
eentonig. De nieuwe prozavorm vermijdt nu deze ‘monotonie, die in onze
moderne verzen, en vooral in ons Nederduitsch, niet wel te vermyden is’.
Pieter ’t Hoen borduurt in de Nieuwe Spectatoriaale Schouwburg hierop voort.
De redacteur heeft zeker veel bewondering voor de toneelstukken op rijm van
Van Merken, Van Winter en Nomsz, maar het proza is toch geschikter om ‘het
natuurlyke der bijzondere characters te schilderen, om ieder zyne eige, zyne
natuurlyke taal te doen spreken’. Het prozadrama is zijns inziens veel effectiever: ‘daar spreekt de eenvoudige Natuur; daar in komt elk caracter met zyne
eige koleuren te voorschyn’. ‘Dit verrukt ons niet alleen, maar doet ons ongevoelig ons verbeelden, dat al wat wy zien, al wat wy horen, dadelyk gebeurt; en
dit is het juist, dat op ons hart het meeste of liever alleen werkt.’
Van Engelen en ’t Hoen zullen vele vertalers en jonge dichters aan hun kant
vinden. Vanaf 1770 neemt het aantal toneelspelen in proza snel toe. Het blijft
echter een heikel punt. Om de paar jaar laait de strijd om ‘rijm of onrijm’ weer
op, terwijl ook de alexandrijn nog lang niet uit de mode raakt. Bijna veertig jaar
later klaagt ‘een in Parijs wonenden Duitscher’ nog over de ‘treurig rymende,
langwylige “Alexandrynsche versen”, met derzelver eeuwige ta, ta, ta, ta, ta, ta;
tata, tata, tatata’, die ‘in Holland in de Treurspellen […] als nog in vollen bloei’
zijn, terwijl ze in Duitsland ‘sedert lang afgeschaft’ zijn en ‘door het algemeen
misnoegen van alle Tooneelen verbannen’.
Empathie – een nieuwe gevoeligheid
Het ‘werken op het hart’, het ontroeren, vormt een kernbegrip in de nieuwe toneelpoëtica:
Ik heb recht den Toneeldichter te mogen toeroepen: ik ben een Mensch, toon
my ’t geen ik ben; doe myne gewaarwordingen klaarlyk ontdekken, ’t is uw zaak
my in uw werk belang te doen nemen, my te onderrichten, my te ontroeren.

Hier raken we aan een belangrijke, maar complexe, want subtiele verschuiving.
Ontroering is immers ook in het Frans-classicistisch drama een essentieel gegeven. Nil Volentibus Arduum is hierover stellig in Naauwkeurig onderwys in
de toneel-poëzy : ‘Het staat vast dat het grootste sieraadt van een Treurspel is, dat
daar door in de aanschouwers hartstochten verwekt worden.’ Het classicistisch
treurspel bestaat uit een psychologische ontleding van de zielenroerselen van
de held, die verscheurd wordt tussen verschillende belangen en gemoedsaan-

Medelyden, vriendschap, dankbaarheid, en toorn, maar toorn van een geheel
verschillende natuur, en die men met den min wysgeerigen naam van verontwaardiging benoemt; toorn, die verongelyking van anderen ten doel heeft; toorn,
die niet uit eigenliefde, maar medelyden geboren wordt; toorn die ons den
ongelukkigen ter hulp doet vliegen; toorn eindelyk, die men als de ziel van de
kerkelyke en burgerlyke vryheid kan beschouwen, en die, met eene wyze eerzugt
medewerkende, den mensch wonderen doet verrigten.

Hiermee formuleert Van Engelen een concept dat niet alleen in het burgerlijk
drama, maar ook in veel andere genres een belangrijke rol zal gaan spelen: empathie. Empathie wordt aan de orde gesteld als een van de belangrijkste bouwstenen voor de christelijke en burgerlijke, beschaafde, verlichte samenleving.
De laatste decennia van de achttiende eeuw zal de literatuur druk zijn met
een onderzoek naar de moverende werking van medelijden. De nieuwe empa-
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doeningen, zoals de keuze tussen landsbelang en trouw aan de familie, of die
tussen persoonlijke wraaklust en verantwoordelijkheid voor het collectief. Het
hele treurspel is erop gericht om hartstochten op te wekken bij de kijker. Vrees
voor de consequenties van de acties van de hoofdpersoon en woede over het
onrechtvaardige handelen, of medelijden met zijn onherroepelijk droevig lot,
doen de toeschouwer zoeken naar middelen om vergelijkbaar ongeluk te vermijden. De toeschouwer zal daardoor het eigen gedrag wijzigen, de hartstochten matigen, zich ‘zuiveren’ van passies. Doordat de toeschouwers dus emotioneel betrokken raken, beklijft de gedragsmoraal van het toneelstuk. Hierbij
is het van groot belang dat de hoofdpersoon niet al te complex is en dat wordt
vastgehouden aan de poëtische gerechtigheid. Het kwaad moet gestraft worden,
het goede beloond.
Hoezeer Van Engelens ontbolsteringsthese hier ook bij aan lijkt te sluiten,
ze geeft toch een belangrijke verschuiving te zien. De scherpe goed-foutscheiding komt te vervallen. Het opwekken van emoties wordt niet meer gezien als
middel, maar als doel. De hartstochten moeten niet gezuiverd worden; de kijker
dient sensibeler het pand te verlaten. Horatius’ stelregel Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi (‘Zo gij wilt dat ik ween, ween dan eerst zelf ’) verschuift van de vaardigheid in het spel naar de werkelijk doorleefde gemoedsaandoening: acteurs, predikanten en andere redenaars dienen echt verdriet te
voelen.
Daarbij vindt een verandering plaats in het belang van de verschillende soorten emoties die opgewekt moeten worden. Vrees raakt naar de achtergrond en
empathie komt centraal te staan. Toorn, gramschap en vrees dienen vervangen
te worden door positievere gevoelens:
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thie is duidelijker maatschappelijk gericht. Medeleven met de wrok van Achilles
heeft een heel andere werking dan het medelijden met het lot van de ongelukkige ter dood veroordeelde Jean Calas. In de woorden van de Nederlandse auteur
die Calas tot onderwerp van een toneelstuk maakt: ‘de wreedheid van zyn lot en
de afgryslyke voorbarigheid zyner Rechters hebben alle menschlievende harten
doen sidderen, en zyn rampzalig einde heeft alle zielen met een billyk medelyden vervuld.’ Medelijden met dergelijk leed roert het Nederlandse publiek niet
alleen tot tranen, het kan dat publiek ook verontwaardigd maken over onrecht.
Dat onrecht is bij Calas vooral het onrecht dat de katholieke Fransen hun protestantse onderdanen aandoen, maar het kan ook verbreed worden tot verontwaardiging over onrechtvaardige behandeling van onschuldige burgers in het
algemeen. Dat kan uiteindelijk leiden tot de roep om juridische hervormingen,
eerlijke rechtspraak en humanitaire behandeling van gevangenen. Het maatschappelijk gerichte, empathische programma van het burgerlijk drama kan zo
een dramatische politieke wending krijgen, zoals we later nog zullen zien.

Het belang van lichaamsretoriek: opkomst van de toneelspelpoëtica
Het burgerlijk drama stelt dus hoge eisen aan de werking die het toneelstuk op
de toeschouwer moet zien te bewerkstelligen. De toeschouwer moet zich kunnen identificeren met de personages en opgaan in de handeling. De toeschouwer
moet deelnemer kunnen worden. Dit beoogde effect is, zo ziet men in, voor
een belangrijk deel afhankelijk van de manier waarop het toneelstuk gespeeld
wordt. Geen wonder dus, dat het toneelspel een van de belangrijkste nieuwe
onderwerpen binnen de toneelpoëtica wordt. In de laatste twee decennia worden er nog maar weinig traditionele poëticale verhandelingen geschreven. Het
burgerlijk drama heeft met zijn open vorm en stofkeuze natuurlijk ook minder behoefte aan theorievorming. De aandacht verschuift naar de regels voor
het acteren. De belangrijkste strijd tussen het classicistisch treurspel versus
het burgerlijk drama speelt zich dan ook op dit gebied af. Sinds de jaren 1740
waren al enkele voorzetten gedaan tot reflectie op toneelspel en welsprekendheid, voornamelijk via vertalingen van Franse en Italiaanse traktaten van
Dubos, Rémond de Ste.-Albine, Grimarest en Riccoboni. Het conflict wakkert
aan in de jaren 1760, wanneer er zich duidelijk twee verschillende speelstijlen
beginnen af te tekenen: die van de classicist Jan Punt en de ‘burgerlijke’ speelstijl van Marten Corver. De strijd wordt echter pas echt poëticaal in 1781, wanneer Simon Stijl een biografie van de door hem zo bewonderde Jan Punt
schrijft, waarin hij krachtig uitvaart tegen Corver. Corver neemt de handschoen op en reageert met uitvoerige Toneelaantekeningen (1786).

Hunne armen waren onophoudlyk in de lucht, en de handen fladderden, met
zekere krampachtige beeving, en uitgespreidde vingers, geduurig, vlak voorby
het lyf henen. Inderdaad, de houding dezer Heeren deed my dikwerf vreezen, dat
zy door een hevig koliek geplaagd werden; zoo boog zich het gantsche bovenlyf

351
POËTICA

Decennialang is Jan Punt dé toneelheld geweest, de acteur die de toon aangaf op het Nederlands toneel. Zijn toneelcarrière wisselt hij af en combineert
hij met een carrière in de tekenkunst; Punt is ook als graveur een gezocht vakman. Op het podium is Punt imponerend, expressief, groots, vol vuur. Volgens
zijn biograaf weet Punt de toeschouwers te laten rillen van angst en kan hij in
hen een hartstochtelijk vuur aanwakkeren. Stilering is hierbij een centraal gegeven. Classicistische acteurs worden niet geacht zich te identificeren met hun
personage, zij dienen hun spraak en gebaren te stileren naar het ‘emplooi’, het
gekozen toneeltype. Het toneel is ingedeeld in een overzichtelijk aantal toneeltypen met bijpassende kostuums, spraak en gebaren. De acteur die het hoogste op de ladder staat speelt ‘de tiran’ of ‘de held’, zijn vrouwelijke tegenspeelster
‘de vorstin’, of ‘de minnares’, terwijl de mindere of jongere acteurs het moeten
doen met ‘de bode’, ‘de dienstmeid’, of ‘de verrader’. Jan Punt nu blinkt uit in
de ‘edele zwier’ en de declamatorische spreektrant die horen bij de hoogste
rollen. Hij schittert niet alleen als Achilles in het toneelstuk van Huydecoper,
maar ook als Caesar in Corneilles Pompejus, als Mithridates in het gelijknamige
stuk van Racine, als Herodes of Don Luis de Vargas. Zijn toon is slepend, zingend,
zijn gebaren weids, verheven.
Zijn roem blijkt echter niet eeuwig. Tegen 1770 begint zijn speelstijl verouderd aan te doen. Hij krijgt concurrentie van acteurs als Marten Corver, eens
zijn leerling, maar zich nu distantiërend van Punts speelstijl, die hij als ‘gemaakt’
omschrijft. Corver ergert zich aan het ‘onophoudelijk zingen of schreeuwen’
en aan het feit dat Punt ‘zoo kwistig in zyn gesten’ is, ‘dat zyne armen en handen als door yzerdraden getrokken werden’. Op aanraden van J.J. Mauricius is
Corver in Frankrijk de daar beoefende speelstijl gaan bestuderen. Naar Frans
voorbeeld ontwikkelt hij een nieuwe ‘natuurlijke’ stijl, ‘eenvoudig op de rede
en de natuur gegrond, zonder geweld: ferm en niet opsnijend in den valschen
zoogenoemden Hollandschen Heldentoon’. Corver ziet zijn stijl als ‘authentiek’, wat ook benadrukt wordt door het feit dat hij het van belang vindt om
zich niet op vertalingen te baseren bij het spelen, maar terug te keren naar het
origineel.
Corver komt uiteindelijk als overwinnaar uit de bus. De eens zo geroemde
heldentoon van Jan Punt zal de geschiedenisboeken ingaan als het ‘brommen
en dreunen van hakkende alexandrijnen’. Ook de ‘edele zwier’ van de classicistische acteurs wordt belachelijk gemaakt:

voorover, terwyl het onderlyf werd toegeknepen, de armen lynrecht nederhingen,
en de beenen evenwydig van elkander stonden.
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In 1777 speelt Jan Punt zijn laatste rol, als Ninus in het treurspel Semiramis van
Nomsz.
Corvers beschouwingen uit de praktijk worden in 1790 gesystematiseerd via
de vertaling van Ideen zu einer Mimik van J.J. Engel, vertaald door Jan van Walré
als De kunst van nabootzing door gebaarden. In deze studie wordt voor het eerst
voor het Nederlandse publiek een systematische verhandeling gegeven over de
innerlijke techniek van de acteur. Engel geeft een schematische beschrijving
van de taal van het lichaam, van de psychologische én fysiologische werking van
de emoties. Het werk wordt gevolgd door De tooneelspeler en z’n aanschouwer
kunstmaatig beschouwd, of grondregelen voor beiden (1791), een bewerking van
Observations sur l’art du comédien van Jean Nicolas Servandoni d’Hannetaire,
ingevuld met voorbeelden uit de Nederlandse toneelpraktijk en aangevuld met
een verhandeling over ‘de noodzaaklijkheid van zich in de tooneelspeelkunde
door eenen goeden meester te doen onderrechten’ van Nomsz en een verhandeling van Voltaire over de verhouding tussen regering en schouwburg. De
compilatie biedt een uitgebreide instructie voor acteurs en actrices om door
introspectie te komen tot de meest effectieve acteerwijze:
Beoordeel u gestreng, en met bedaarde zinnen.
Peil uw vermogens wel, beschouw uzelv’ van binnen.
Hoor uwe neigingen, pleeg uwe jaren raad,
Uw hart, uw driften, en den geest van uw gelaat.
[…]
Uw houding, stem, uw oog, ’t moet alles ons behagen;
De kracht ontbreke u niet, om ons gevoelig hart
Te wiklen in de aan ons door u betoonde smart.
Zal Melpomeen uw hoofd bij ’t woedend spelen kroonen
Dan moet uw vlammend oog ons ’t woedend hart vertoonen;
Toon een gelaat en stem waarin de schrik gebied,
Verbazing zij in elk, die u in ’t woeden ziet.

Het citaat is exemplarisch voor de verschuiving die zich met de overgang van
het classicistisch toneel naar het burgerlijk drama heeft voorgedaan. De aandacht is verschoven van het belang van het woord naar dat van het lichaam.
De toneelspeler ontwikkelt zich van orateur naar acteur. Het lichaam krijgt nu
duidelijk voorrang boven de stem voor het uitdrukken van de gevoelens der
personages. Daarbij wordt de ‘retoriek van het lichaam’ subtieler. Niet alleen
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worden de bewegingen kleiner, er wordt ook meer diversiteit in uitdrukkingen
gebracht. Werkte het classicistisch toneel met een aantal typologieën (vaststaande gebaren- en uitdrukkingsschema’s) voor de hartstochten, in de tweede
helft van de eeuw vervangt de persoonlijke invoeling de gestileerde acteertechniek. De nadruk op tekstvoordracht, gelaatsuitdrukking en armgebaren verschuift naar aandacht voor de verbeeldingskracht van de acteur. Dit wordt
ook ingegeven door het feit dat in de nieuwe toneelspelen een grotere diversiteit aan personages wordt uitgebeeld. ‘De held’, ‘de tiran’ of ‘de vrek’ worden
vervangen door minder eenduidige karakters, die zich niet meer zo gemakkelijk
in ‘deugdzaam’ of ‘ondeugdzaam’ laten verdelen.
De verschuiving in acteerstijl wordt ondersteund door de nieuwste inzichten op het gebied van de natuur- en menswetenschap. Zowel voor de kijkers als
voor de acteurs wordt het lichaam een belangrijk communicatiemiddel. Beginnen we bij de kijker. Het ontbolsteringsideaal beoogt de kijker sensibel te maken.
Dit kan bewerkstelligd worden door de kijker via sympathie en identificatie
met de personages inzicht te laten krijgen in de eigen subjectiviteit: hoe zou
het voelen om een ander te zijn? Bij deze sensibilisering spelen psychologie en
fysiologie een belangrijke rol. Lichaam en ziel werken innig samen. Sentiment
en sympathie zijn direct afhankelijk van de werking van het zenuwstelsel en de
bloedcirculatie van de kijker. Dat geldt ook voor de acteurs. Zij moeten hun
lichaam inzetten om er hun gemoedsgesteldheid mee uit te drukken. Het zenuwstelsel maakt van het lichaam van de acteur een seinsysteem: het lichaam van
het personage geeft voortekenen van opwinding of ineenstorting.
In plaats van alleen naar de personages te luisteren, wordt het publiek ook
geleerd om het lichaam te ‘lezen’. Huilen en blozen, trillen en verkillen, het zijn
de tekenen van een innerlijke strijd. De auteurs van burgerlijke drama’s gaan
anticiperen op deze nieuwe speelstijl. Niet alleen geven ze meer regieaanwijzingen, ook besteden ze in hun monologen en dialogen veel aandacht aan de
lichamelijke werking van de gemoedsaandoeningen.
Het burgerlijk drama geeft zo een lichamelijke staalkaart van het menselijk
gevoelsleven. De uitdrukking daarvan ligt in handen van de acteur, wiens geest
alle vormen moet kunnen aannemen die door de auteur zijn bedacht. In zijn
bekwame handen kan uit een klomp klei een hoofd van Medea groeien. De acteur
is eind achttiende eeuw een belangrijke speler geworden in de Nederlandse toneelpoëtica.
In het volgende hoofdstukgedeelte zullen we zien dat de theorievorming over
de roman een vergelijkbare beweging doormaakt. Ook daarin komen in de tweede helft van de eeuw gevoel en lichaam meer centraal te staan. In de zedenkundige romans kan het publiek, net als bij het burgerlijk drama, meeleven met het
gemoedsleven en de ervaringen van met de lezer vergelijkbare personages.

4.3 De roman: van speeltuin tot kunstgenre
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Met al de mitsen en maren die je bij zo’n categorische uitspraak kunt plaatsen,
mag de achttiende eeuw toch gelden als de tijd waarin de Europese roman zijn
moderne literaire vorm vindt. Rond 1800 zijn al de contouren zichtbaar van
wat zal uitgroeien tot de later zo populaire, psychologische roman. In dezelfde
periode raakt de roman steeds meer geaccepteerd als volwaardig literair genre.
Afzonderlijke poëticale geschriften over de roman zijn er echter nauwelijks.
Tot 1750 zijn we voor romanreflectie, net als bij het toneel, vrijwel geheel aangewezen op voorredes. Omdat het Nederlandse romanlandschap gedurende
de hele achttiende eeuw wordt bepaald door vertalingen, is romanreflectie ten
dele ook vertaaltheorie. Daarbij blijft de Franstalige pers, onder andere via de
Journaux de Hollande, nog lange tijd een belangrijk kanaal voor besprekingen
van romans en theorievorming over het genre.
Om een indicatie te krijgen van de manier waarop de Nederlandse roman als
genre vorm krijgt, moeten we dan ook uitwijken naar de analyse van de romans
zelf. Dit ‘vorm krijgen’ is overigens een traag proces. Zeker in de eerste decennia vertoont de roman nog veel raakvlakken met andere media en genres, zoals
nieuwsbladen, geschiedwerken, wetenschappelijke traktaten en ‘snakerijen’.
Aan het begin van de eeuw positioneert de roman zich eerder in dialoog met het
publiek, met de markt, dan met de literatuurtheorie. De belangrijkste poëticale
kwesties die worden aangesneden in de voorwoorden betreffen de werking van
de roman en het fictionele gehalte van het genre.
Zoals de doopsgezinde predikant Cornelius van Engelen en in het Zuiden
Francis de la Fontaine rond het midden van de eeuw een nieuwe impuls geven
aan de poëticale theorievorming en verdediging van het toneel, is voor de waardering van de roman de doopsgezinde predikant Johannes Stinstra een spilfiguur. De lange voorrede bij zijn vertaling van Richardsons Clarissa geldt als
een waterscheiding in de geschiedenis van de romanbeschouwing en -waardering in de Republiek.

De vrijstaat van de fictie, 1700-1750
Tot aan de periode waarin Stinstra zijn offensief ten gunste van de roman start,
wordt de roman niet als een kunstgenre gezien. In feite valt de roman tussen
alle bestaande categorieën in. Uit de klassieke literatuur zijn wel enkele fictionele prozateksten bekend, zoals Daphnis en Chloe, maar een poëtica die de roman
als kunstvorm omschrijft, is er niet. Aangezien de roman een ongebonden stijl

De roman als ‘verdichte historie’
Het woord ‘roman’, van oorsprong Frans, komt pas na 1650 in de Nederlandse
woordenboeken voor. Dan gaat het om twee betekenissen: de roman als ‘Geschiedenis-boek der Ridderen en Helden’ (dit betreft dus wat later de ‘ridderroman’ zou gaan heten) en ‘Een verdichtzel, een verdichte Historie, een Roman’.
Daarnaast worden de avontuurlijke en amoureuze kanten van de roman benadrukt. Het is ‘een verzierde Liefdens-vertelling met zonderlinge avontuuren,
en onverwachte uytkomsten, opgepronkt’. Deze stof zou volgens de gangbare
mening vooral de jonge lezer bekoren. In 1701 voegt P. Marins Nieuw Nederduitsch en Fransch woordenboek aan de omschrijving ‘fabelagtige oorlogs of
mingevallen, in ondicht beschreeven’ dan ook als voorbeeldzinnetje toe: ‘Les
Romans gâtent les jeunes esprits’. Nog in 1783 noteert O.R.F.W. Winkelman in
zijn Nederduitsch en Fransch woordenboek: ‘Roman, een verdichtsel, waar in
minnerijen of vrijaadjen van groote personaadjen verhaald worden, eene verdichte geschiedenis der oude ridderen en helden, eene verzierde historie, mingevallen.’
Romans zijn dus ‘verdichte’ vertellingen met wonderlijke en ongeloofwaardige gebeurtenissen. Precies deze associaties zijn het, die romanciers uit het
begin van de achttiende eeuw willen vermijden. De grote constante in romanvoorredes is tot diep in de achttiende eeuw de verzekering van de auteur dat
het verhaal de waarheid en niets dan de waarheid biedt. Deze Selbstverneinung
van de roman vormt paradoxaal genoeg de rechtvaardiging van zijn bestaan.
Traditioneel werd aan het genre immers slechts een marginale plaats toegekend in het domein van de literatuur. Daarmee miste het tevens de ethische
rechtvaardiging van de ‘erkende’ genres. Fictionele literatuur was op zichzelf
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heeft, zonder rijm of metrum, is hij lastig te plaatsen in het ‘Koninkrijk Poëzie’.
Omdat er echter sprake is van fictionaliteit, van ‘verdichtsels’, behoort de roman
anderzijds niet tot de geschiedkunde. We zagen dan ook dat hij op de landkaart in het Gemengelde Parnas-loof nog werd weggezet als een voorstad van
het epos, een stad met aantrekkingskracht, maar zonder stadsrechten.
Het is daarom begrijpelijk dat de status van de roman een van de belangrijkste kwesties is die de romanauteurs en de -critici in hun beschouwingen over
het genre aansnijden. De eerste helft van de achttiende eeuw wordt het poëticale
debat – een groot woord voor verspreide uitlatingen in romanvoorwoorden –
op twee niveaus gevoerd. Allereerst positioneren romanauteurs zich op de lijn
die loopt van fictie naar non-fictie, en daarbinnen op de lijn die van waarschijnlijkheid loopt naar waarheid. Ten tweede doen ze uitspraken over de potentiële
werking van de roman. Ze zoeken hier heel gericht de dialoog met het lezerspubliek op.

als ‘leugen’ nog wel acceptabel, in zoverre zij weliswaar niet de feitelijke werkelijkheid uitbeeldde, maar wel een diepere, ‘wezenlijke’ waarheid toonde. Dit
was althans de gangbare opvatting buiten de streng orthodoxe kringen, waarin álle fictie werd afgewezen. Het woord ‘roman’ daarentegen wekte slechts associaties met wonderbaarlijke geschiedenissen die de jeugd het hoofd op hol
konden brengen. Of, nog erger, met pikante liefdesavonturen.
Zo ontstaat al in de zeventiende eeuw de conventie om van de literaire nood
een pedagogische deugd te maken. Romans worden de wereld ingestuurd met in
het voorwoord de nadrukkelijke verzekering dat het hier volstrekt geen roman
betreft, maar een waarheidsgetrouw verslag, hoe wonderbaarlijk het ook mag
lijken.
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Authenticiteitsfictie in de ‘nieuwe roman’
Rond 1700 zoeken Nederlandse auteurs naar een overtuigende vorm voor hun
‘niet-roman’. Ze kunnen putten uit verschillende Europese romantradities. Uit
de Middeleeuwen stamt de prozaroman of ‘volksroman’, de schelmenroman
heeft Europa vanaf de zestiende eeuw veroverd, en de zeventiende eeuw heeft
de heroïsch-galante roman, de arcadia en de satirische roman opgeleverd. Nederlandse romanauteurs brouwen een eigen mengelmoes van deze subgenres. Ze
putten vrijelijk uit de internationale romantradities, maar spitsen zich wel toe
op de Nederlandse samenleving. Het door hen gecreëerde, nieuwe romangenre,
dat tot in de tweede helft van de achttiende eeuw populair blijft, vertoont gelijkenissen met de Franse nouveau roman van de zeventiende eeuw. Die speelt
zich in het hier en nu af en beschrijft handelingen die dicht bij de eigen leefomgeving van het leespubliek liggen.
De auteurs van de ‘nieuwe romans’ schrijven met veel zelfbewustzijn. Hoewel zij met de voeten in de Europese romantraditie staan, presenteren ze hun
romans als nieuw, als anders. De auteurs van deze romans zetten zich vaak af
tegen de galante romans in verheven stijl. Dit is bijvoorbeeld het geval in de
pseudo-autobiografie Het leven van Paterphilo (1697), waarin de hoofdpersoon
doet alsof hij zich even in de stijl vergist: ‘Ik ging dan op seekeren morgen eer
de Son met haar gulde straalen de toppen der bergen verguld had, maar holla,
ik vergis me, ’t en is geen roman maar een Histoire Veritable.’ Met hun nadruk
op ‘ware’ geschiedenissen willen deze nieuwe romans zich ook onderscheiden
van de ‘fantastische’ volksvertellingen. Die bieden volgens deze auteurs immers
middeleeuws-ouderwetse, onwaarschijnlijke vertellingen over wonderbaarlijke,
onnatuurlijke gebeurtenissen. De nieuwe romans ontkennen nadrukkelijk zulk
soort romans te zijn.
In de Nederlandse versie van de nouveau roman treden geen ridders en geen
deugdzame en trouwe aristocratische helden op, maar kooplieden, burgerzonen,

studenten, dienstmeiden, hoeren en criminelen. Deze personages bewegen
zich voort met trekschuiten, doen boodschappen op Nederlandse markten, of
vestigen zich in de nieuwe uitleg in Amsterdam. Vaak kiezen de schrijvers voor
de pseudo-autobiografie als vorm. Ze geven het woord aan de hoofdpersonages
zelf. En om de autobiografische fictie meer kracht bij te zetten, proberen ze in
eenvoudige, onopgesmukte taal te schrijven. De voorwoorden benadrukken dat
het hier om waargebeurde, ‘Nederlandse’ gebeurtenissen gaat. De kloekmoedige land- en zeeheldin (1706) biedt bijvoorbeeld een plaats in het vaderlands
verleden aan de heldhaftige travestiet ‘Hendrik van den Berg’, door haar heldhaftigheid te vergelijken met die van de vrouwen in Haarlem, ‘alwaar de vrouwen getoond hebben, dat zy liever een roemwaardige dood sterven, als onder
’t Spaansche Jok wilden zugten’. De uitgever verzekert de lezer dat

Zal de uitgever zelf zijn lachen hebben kunnen houden bij het neerpennen van
de volgende waarheidsclaim: ‘ieder weet wel, hoe veel aangenamer het is de waarheid te lesen, als dingen die slechts versind zyn om den geest te lief-koosen’?
Dit soort authenticiteitsfictie zal, in allerlei variaties, een groot deel van de
achttiende eeuw de romanvoorwoorden blijven beheersen. Een ‘waare historie’
wordt geschreven in onopgesmukte stijl. In het voorwoord bij Daniel Defoe’s
Het leven en de wonderbaare gevallen van Robinson Crusoe (1721-1722) gebruikt
de vertaler het gebrek aan verbeeldingskracht van de ‘auteur’ Robinson en diens
ongekunstelde stijl als argument voor de authenticiteit van het verhaalde:
het blijkt zeer klaar dat deze arme zeezwerver groote moeite gehad heeft, om
zyne denkbeelden, die hy komt te beschryven, aan zyne Lezers te doen verstaan:
Zyn styl van schryven is eenigzints belemmert met herhaalingen, die Mannen
van een verhevener Geest, altoos tragten te myden; en in plaats van aanmerkingen,
deeld hy ons dikwils zeer ruuwe Gevoelens mede, die egter door een schranderder vernuft beschaafd zynde, voor verstandige, en regtmatige overdenkingen
konnen aangenomen worden. Zyne uitdrukkingen zyn zomtyds hart, en van die
cierlyktheit, en order ontbloot, die Menschen van Letteren, en die met deftige
Mannen omgang gehad hebben, in hunne Schriften altoos in agt nemen.
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niemant in het minste aan de waarheid behoefd te twyffelen, die anders
lichtelyk verdacht zoude konnen worden, vermids er al meer Boeken in het
licht zyn gekomen, die van Heldinnen handelen welke juyst in alles de waarheyd niet en zeggen. Doch wy zullen die laten voor de genen, die vermaak
scheppen in Romans te lesen, daar de gevallen wel zo wonderlyk in zyn, als
in waarachtige Historien.

357

De stijl bewijst dus dat hier sprake is van ‘een waare Historie, en geen verdigte
Roman’.
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Tussen geschiedwerk en epos
Met de keuze voor personages uit het dagelijks leven brengen de romanauteurs
zichzelf echter poëticaal in een lastig parket. Ze sluiten zo voor zichzelf de weg
af om de roman onder de geschiedkundige verhalen te laten vallen. Een geschiedverhaal betreft immers net als de roman een verhaal ‘in ondicht’, maar geschiedkundige vertellingen gaan nu juist altijd over bijzondere personen van hoge
komaf of voorbeeldige deugd.
Sommige romanauteurs en vertalers gooien het daarom over een andere
boeg en proberen de roman als epos te verkopen. Vertalers grijpen het succes van
Les aventures de Télémaque van Fénelon (1699, in proza vertaald in 1715) aan om
de verwantschap tussen epos en roman te laten zien. Dit epos in proza vormt
voor hen de perfecte ‘missing link’ die de roman kan laten aanschurken tegen
de epische traditie van Homerus en Vergilius. Dat deze roman niet in versvorm is geschreven, zien de vertalers niet als essentieel. Ze schuiven de structurering van de handeling, het stijlvolle taalgebruik en de ethische strekking
naar voren als bepalend voor het kunstzinnige gehalte. Men stelt dat ‘een vermakelyke roman is een vermakelyk heldendicht in onrym’. Toch slaagt men er
niet goed in de roman als ‘volkomen helden-dicht’ te verkopen. De meeste romans missen nu eenmaal het verheven karakter dat het epos tot gewaardeerd
kunstgenre maakt.
Ook de vertalingen van en verwijzingen naar P.D. Huets ‘Traité de l’origine
des romans’ (1670) mogen niet baten. Huet had in dit traktaat de waardigheid
van de romantraditie en het potentiële nut van de roman opgehemeld. Hij zag
de roman wel degelijk als kunstvorm en hij haalde daarvoor Aristoteles aan als
autoriteit. Deze had immers in zijn poëtica gesteld dat de verdichtingen de dichter maken, niet de verzen. Fictionalisering is dus belangrijker dan versvorm.
Dat mag dan in theorie wel zo zijn, in de praktijk blijken er in de Republiek te
weinig overtuigende romans geschreven te worden om deze stelling voldoende
kracht bij te zetten.
De roman blijft zo zwalken in de periferie van de Parnas. Ondertussen raakt
ook de ijzeren formule van het eenvoudige ‘de waarheid en niets dan de waarheid’ uitgewerkt. In de loop van de eerste helft van de eeuw nemen steeds meer
auteurs een loopje met deze waarheidsverzekering. De auteur van De juffer in
schyn (1739) lacht de lezers recht in het gezicht uit. Hij kan hun alles wijsmaken. Zou u het niet geloven als ik zei dat ik een manuscript ‘onder eenige oude
Papieren zoekende gevonden heb? Of dat het ab intestato [via een erfenis] op
my is koomen te vervallen, uit een Bibliotheek’? Hij wil zijn lezers echter geen

onwaarheden verkopen. Andere auteurs verkondigen nu openlijk in een ‘Romanschen Schryftrant’ te willen schrijven. Pieter Adriaen Verwer stelt in 1752 de retorische vraag: ‘Waerom mag derhalven een vlugge en vernuftige Geest ook geene
Gevallen uitdenken, die de gedaente eener historie hebben?’ Tot een duidelijk
programma voor de nieuwe, openlijk fictionele romans komt het echter nog
niet. Terloops vertelt men dat de roman een product van de verbeelding is,
maar er wordt weinig gefilosofeerd over hoe de verbeeldingskracht van de lezer
dient te worden aangesproken.

De roman als commercieel product
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Hoewel de romanauteurs uit het begin van de achttiende eeuw zich zelfverzekerd presenteren, kiezen ze doorgaans toch voor de anonimiteit. Waarschijnlijk
vanwege het gebrek aan literair prestige verschijnt de grote meerderheid van de
romans uit de eerste helft van de eeuw zonder vermelding van de naam van de
schrijver. Omdat het genre zich in de marge van de literatuur bevindt, heeft
het in het literaire patronagesysteem geen waarde; een mecenas kan er moeilijk
mee voor de dag komen als beschermer der kunsten. Er zijn dan ook nauwelijks romans met een opdracht bekend. Het gros van het fictionele proza zal op
initiatief van de uitgever zijn geschreven, vertaald of desnoods bij elkaar gestolen om brood op de plank te brengen bij beide partijen. Eigen werk, vertaling,
ontlening – alles is goed als het maar verkoopt. Het verhalend proza maakt
deel uit van een industrie voor onderhoud en vermaak.
Mogelijk wordt het grillige verloop van de romanproductie mede bepaald
door economische factoren. In het derde kwart van de zeventiende eeuw zet
een groei in naar een jaarlijks gemiddelde van tien tot vijftien romans, inclusief herdrukken en vertalingen. Meegeteld zijn hierin de nog steeds herdrukte
oude prozaromans en volksboeken, zoals de geschiedenissen van Fortunatus
borse, Valentijn en Ourson, Floris en Blanchefleur, Jan van Parijs en de Wonderlijke reis van Jan Mandevyl. Ook de allesbehalve wulpse, maar juist bij orthodoxe
christenen zeer geliefde steady seller, de allegorische roman Eens christens reize
na de eeuwigheyt van John Bunyan, hoort in het rijtje thuis sinds de eerste vertaling in 1682. Na een terugloop begin achttiende eeuw stijgt in de jaren 17251735 de productie enigszins, waarna weer een neergang volgt tot het midden van
de eeuw. In grote lijnen correspondeert dit verloop met de inzinking van het
boekbedrijf als geheel in die jaren. Als commercieel product zal de roman daar
gevoeliger voor zijn geweest dan de meer door mecenaat gesteunde literatuur.
Anderzijds blijft met name de vertaalde roman een veilige investering in
economisch krappe tijden. Nederlandse uitgevers zijn buitengewoon alert op

buitenlandse verkoopsuccessen zoals La Princesse de Clèves, Robinson Crusoe
en Manon Lescaut. Dit soort ‘moderne’ romans wordt hier binnen de kortste
keren in vertaling op de markt gebracht. Het inspireert tot bewerkingen en navolgingen.

Het doel van de roman: utile dulci of vooral vermaak?
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De commerciële achtergrond van de roman en zijn omstreden status als kunstvorm zijn er wellicht verantwoordelijk voor dat de romanpoëtica zich meer
richt op de lezers dan op de ‘heren de schrijvers’, en dat ze vooral ingaat op de
potentiële werking van de roman. Enerzijds is hier sprake van een algemeen
classicistisch aandachtspunt. De classicistische toneelpoëtica houdt zich immers, zo zagen we eerder al, uitgebreid bezig met het effect dat toneel teweeg
kan of moet brengen bij de kijkers. Via het utile dulci-principe dienen nut en
vermaak samen te gaan. Kernwoorden zijn hier het teweegbrengen van hartstochten zoals schrik en medelijden, met de bedoeling de hartstochten van de
kijker in balans te brengen. Zo worden burgers opgevoed in zelfbeheersing en
welvoeglijkheid. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de compositie van het
toneelstuk, het theatrale arrangement en vormtechnische aspecten als woordkeus, zinsbouw, metrum en rijm.
De roman slaat hier een andere weg in. Voorwoorden gaan nauwelijks in op
compositie of vormtechnische aspecten. Wel spreken romanauteurs uitgebreid
over het doel. De meeste romanauteurs kiezen een ethische doelstelling: zij
hebben de morele verbetering van de lezer voor ogen. Zo onderstreept de vertaler van Robinson Crusoe het nut van deze wonderbaarlijke, maar ware vertelling met een beroep op de voorbeeldfunctie van de roman. Verstandige mensen
proberen immers ‘door hun voorbeeld anderen te onderrichten’.
Sommige auteurs permitteren het zich echter om ook op dit punt de kont
tegen de krib te gooien; zij verkondigen openlijk dat de roman slechts vermaak
hoeft te bieden. Zulke auteurs positioneren zich allereerst binnen de markt, en
pas in tweede instantie binnen het Koninkrijk Poëzie. In De wereld in ’t dol-huis
(rond 1700) stelt de auteur dat hij Hooft wel gelezen heeft en ook bewondert,
maar dat hij nooit een dergelijk kwalitatief hoogstaand auteur zou kunnen (of
willen) evenaren. Daarom kiest hij ervoor een vermakelijk werkje over snaakse
en onbeduidende zaken te schrijven, goed als tijdverdrijf voor een uur of drie.
Tijdverdrijf is trouwens een van de redenen waarom hij zelf aan het schrijven
is geslagen, naast de lust om ‘so wel als and’re Basen, yets tot praat en lees-stof,
voor ’t so curieuse en na grollen hunkerende Neerland te verschaffen’.
Een verhaal schrijven dat de lezers zal aantrekken en dat die lezers niet meer

Ik weet, dat een Lezer, die slechts eenige van de voorste Bladen zal gezien hebben,
niet zal konnen uitscheiden, voor dat hy tot voldoeninge zyner nieuwsgierigheit
al ’t overige afgelezen heeft; en wanneer hy menigmaal eens om zommige
Passagien, die hem in ’t Boekje zullen voorkomen, zal gelagchen hebben, zal hy
ten einde toe gekomen zynde, zo ik meen veel genoegen vinden, my voor de
Mededeling dezer zeldzame Historie bedanken, en mogelyk wel lust hebben
om die nog eens van den Beginne af te lezen. ’t Kan zyn, dat ik my te veel flattere;
doch de tyd en ondervinding zullen leren, of ik my bedrogen heb dan niet.

De romans uit deze periode onderzoeken hoe zij de lezers het beste mee kunnen
voeren, hoe zij de belevingen van de lezers kunnen manipuleren.
Humor en spanning
Om het naar grollen hunkerende Nederland op zijn wenken te bedienen, staat
voor de achttiende-eeuwse romanauteur een heel arsenaal aan koddige en wonderlijke avonturen tot zijn beschikking, opgestapeld uit de oude ridderverhalen, de Spaanse schelmenromans, de werken van Boccaccio, Rabelais, Béroalde
de Verville, Erasmus en Scarron. Dit soort anekdotes wordt regelmatig bijeengegaard in verzamelbundels met ‘ontelbare historien en snakerijen’, zoals De
snaaksche Clement Marot (ca. 1750). De meeste vroeg-moderne romans putten
vrijelijk uit deze verhalenvergaarbak. Om te zorgen voor de broodnodige variatie gaan auteurs op zoek naar steeds nieuwe, effectieve manieren om die bekende verhalen aan elkaar te lassen, ze te variëren of ermee te experimenteren.
Rondom de aloude schatkamer ontstaan veel verschillende verhaalvormen.
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zullen wegleggen als zij er eenmaal in begonnen zijn – dat is een van de belangrijkste doelen die de romanauteurs zichzelf stellen. Net als in het treurspel
moeten de hartstochten van de lezer bespeeld worden door medeleven met of
afgrijzen voor wat de hoofdpersoon overkomt. De katharsis raakt op de achtergrond. Wat wel aan de orde komt, is de manier waarop de auteurs de lezer willen
vermaken en welke leeshouding zij zich hierbij van de lezer voorstellen. Humor
vormt hier een belangrijk element, evenals spanning en nieuwsgierigheid. De
auteurs geven aan met hun verhalen de lezer aan het lachen te willen brengen
(‘de lever te doen schudden’). Ter ondersteuning van deze claim benadrukken
ze het genoegen waarmee zij zelf hun werk hebben geschreven. Vaak zeggen ze
erbij dat dit het enige voordeel is dat ze met hun romans willen behalen: de
voldoening van het schrijven zelf en de tevredenheid van de lezers. De auteur
van De vermakelyke en avantuurlyke minnaryen van den standvastigen en schranderen Lelius, met de zedige en schone Clarinda bereidt de lezer er alvast op voor
dat hij of zij het werk zal verslinden en om meer zal vragen:
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Het Nederlandse verhalend proza beweegt zich deels binnen de vertrouwde
kaders van de satirische traditie, waarin amusement het doel is en spot en ironie
de onmisbare ingrediënten. Sommige romans tonen de rauwe zelfkant van de
samenleving, andere rapporteren vanachter de gesloten deuren en gordijnen
van de hogere kringen. Daarbij geldt steeds het aloude excuus dat de satire moet
rechtvaardigen: door het kwaad te bespotten, wordt er een afkeer voor ingeboezemd. In de concurrentiestrijd om de aandacht van de lezer schuwen de auteurs
de sensatie niet, getuige bijvoorbeeld titels als De gedebaucheerde [liederlijke]
en betoverde koffy- en theeweereld, behelzende een meenigte van aardige voorvallen, welke zich sedert weinig tydts tot Amsterdam, Rotterdam, in den Haag, te
Uitrecht, en de bygelegene plaatsen, op de koffy- en thee-gezelschapjes, zo onder
de getrouwden als ongetrouwden, hebben toegedraagen, met alle de debauches en
ongeregeldheden, welke onder pretext van deeze laffe dranken worden gepleegd
[…]. Door eenige considerabele afvallige leden deezer gezelschapjes in druk uitgegeven (1701). Zulke langademige titels, die alvast een voorschot geven op de
inhoud, zijn nog enkele decennia lang gebruikelijk. Het lijvige boekwerkje zelf
mag ook als voorbeeld gelden voor de rekkelijke grenzen van het domein der
min of meer literaire fictie: de eerste dertig bladzijden geven een serieuze verhandeling over de koffie- en theecultuur in de landen van herkomst en de sociale
functie ervan, vervolgens steekt de auteur de draak met de hausse aan koffieen theegezelschappen in Europa, waarna hij al snel overgaat op een aaneenschakeling van pikante anekdotes. Lering en vermaak dus, maar toch in overweldigende mate het laatste.
De behoefte aan dergelijke luchtige lectuur moet groot zijn geweest. Daartoe
zullen de saaie winteravonden en de lange reizen in rijtuig of trekschuit het
hunne hebben bijgedragen. Dat blijkt alleen al uit de vele verhalen- en anekdoteverzamelingen met titels als De Nederlandsche wegkorter (al sinds 1623 op
de markt) en zijn opvolger De vermeerderde Nederlandschen wegkorter (1734);
Nieuwe snakeryen, of vermakelyke historiën, bevattende 200 ‘koddige vertellingen’ (1732), met het vervolg Geestige snakeryen (1733); Aardige, lugtige en klugtige vaakverdryver (1736); Wonderlyke vertellingen en voorseyde voorvallen, tot
tydtkortinge der winterse avonden (1740); Aardige vermaakelyke tyd-kortende vertellingen (1750); enzovoort, enzovoort. Ze worden, zoals de meeste romans uit
de eerste helft van de eeuw, uitgegeven in duodecimo (het toenmalige pocketformaat) en kunnen dus gemakkelijk worden meegenomen. De lezer is dan
met enkele honderden dichtbedrukte bladzijden voor de duur van een flinke reis
onder de pannen.
Karakteristiek voor deze cultuur van vertellen en vertellingen is ook dat in
opmerkelijk veel verhalen het vertellen zelf tot thema wordt gemaakt; er wordt
verteld hoe in een gezelschap verhalen worden uitgewisseld. Dit is het procedé

zulx eene dusdanige ware en onopgepronkte Historie u zekerlyk meer genoegen
zal geven, dan een verdichte Roman, waarin gy voor af weet niets wezendlyks nog
waaragtigs te zyn.

Kortom, als het boek toch op een roman mocht lijken – en dat doet het onmiskenbaar, met zijn amusante en licht pikante anekdotes en verhalen –, dan treft
de schrijver geen blaam.
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van de raamvertelling, ook geliefd in pamfletten en schuitenpraatjes. In de
Europese literatuur had de raamvertelling al een respectabele traditie, met onder meer Boccaccio, van wiens Decamerone in 1732 een nieuwe Nederlandse
vertaling verscheen, en Chaucer, die overigens nog niet in het Nederlands beschikbaar was. Bij hen ging het vooral om pikante liefdesvoorvallen. Verwant
hieraan was de inheemse zeventiende-eeuwse herdersroman of ‘arcadia’, waarin een gezelschap in een min of meer pastorale sfeer een ‘speelreisje’ maakt en
daarbij zowel lokale historische wetenswaardigheden als precieus verwoorde
amoureuze anekdotes uitwisselt. Het bekendste Nederlandse voorbeeld, de
Batavische Arcadia van Johan van Heemskerk (1637), wordt nog tot 1780 regelmatig herdrukt en inspireert Mattheus Gargon tot een Walchersche Arkadia
(1715), Willem den Elger tot een Rotterdamsche (1726), Daniel Willink tot een
Amstellandsche (1737) en Kornelis Elzevier tot Arkadia, of vermakelyke uitspanningen (1739). Decennia later proberen Johannes le Francq van Berkhey en Adriaan
Loosjes de traditie nieuw leven in te blazen met de Arkadische vrijerijen van Dichtlief en Gloorroos (1782) en de Hollands Arkadia, wandelingen in de omstreeken
van Haarlem (1804).
In de arcadische romans is het reisje weinig meer dan een aanleiding tot de
verhalen, zoals het dat ook is in de schuitenpraatjes. Een nieuwe, achttiendeeeuwse variant is dat ook de reis zelf tot verhaal wordt gemaakt. Dit gebeurt
bijvoorbeeld in een levendig geschreven werk uit 1734, dat al in de titel belooft
dat het om een avontuurlijke trip gaat: Het avantuurlyk zomer-tochtje, of
Omlands reisje, uit Holland door ’t Sticht Utrecht, Over-Yssel, Gelderland,
Cleefsland, de Myery van den Bosch, Breda, enz. Behelzende: eene nauwkeurige
beschryvinge van vele aardige gevallen, vermakelyke gesprekken en aangename
historien, op die reize gebeurt of gehoort. Opgestelt door iemand welke dat tochtje
zelf met gezelschap gedaan heeft. Het instructieve element is niet afwezig. Alle
steden die de reizigers aandoen en alle landhuizen die ze passeren, krijgen een
korte beschrijving. Maar een en ander is doormengd met de onderweg gevoerde gesprekken en vertelde verhalen. Het geheel wekt de indruk van een opgesierd maar geloofwaardig reisverslag. En dat is ook precies de bedoeling van
de auteur, die in het voorwoord verzekert dat
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In een tweede anonieme raamvertelling uit 1731 zijn eveneens de tijd van het
vertellen en de tijd van het verhaal met elkaar verbonden, maar nu op een andere
manier. In De zoete buite-buurt, of zeldzame levens-gevallen: van een kapitein
ter zee, een luitenant te land, een welvarend koopman, een bejaarde weduwe en
een oude vryster (1731) vertellen vijf buitenbewoners op wekelijkse bijeenkomsten hoe langer hoe openhartiger over hun verleden, om daarover vervolgens
van gedachten te wisselen. Hier wordt het spel van de waarheidspretentie nog
geraffineerder gespeeld, en wel met het procedé dat we tegenwoordig ‘manuscriptfictie’ zouden noemen: de tekst heet gebaseerd te zijn op de notulen die van
de bijeenkomsten zijn gemaakt. Wat het verhaal ook, en zeker voor moderne lezers, een sterke suggestie van authenticiteit geeft, is dat de gebruikelijke satirische toon en kluchtige scènes hier achterwege blijven. De kapitein Fortunatus
bijvoorbeeld vertelt beeldend en zonder enige valse romantiek over zijn jeugd
in armoede, met een alcoholische vader en een zich prostituerende moeder.
Dit serieuze realisme, en ook de gedachtewisselingen naar aanleiding van de
verhalen, geeft aan de personages in De zoete buite-buurt een verrassende psychologische dimensie. Fortunatus komt er rond voor uit geen vinger te willen
uitsteken naar zijn arm gebleven broers en zusters. Hij is nu, na heel veel inspanningen, rijk geworden en heeft maar één wens: nog rijker worden.
Het verhaal ontwikkelt zich aardig genoeg om te betreuren dat het abrupt
eindigt en dat het beloofde vervolg, althans voor zover bekend, nooit is verschenen. Met dit bij toerbeurt openhartig vertellen over zichzelf in een besloten
kring van vertrouwden die onmiddellijk commentaar geven, en ook met de
‘natuurlijkheid’ van de schrijfstijl, zijn de ingrediënten gegeven die niet lang
daarna kenmerkend zullen worden voor de briefroman.
Nieuwsgierigheid
De roman wordt niet alleen gebruikt als middel tot amusement of tijdverdrijf,
maar eveneens als roddelblad, als tijdschrift en zelfs als krant. Vooral in de ‘waargebeurde’ romans worden veel feiten verhaald die inderdaad onlangs in de
Republiek zijn voorgevallen, of roddels over zaken die gebeurd zouden zijn.
De beroemde Hollandse graveur Romeyn de Hooghe transformeert de fabels
van Esopus in politieke pamfletten, samenspraken over verschillende politieke
en maatschappelijke onderwerpen, die in series worden uitgegeven als Esopus
in Europa (1701). De beurskrach van de jaren 1720 leidt tot een enorme pamflettenstroom en tot een aantal romans zoals Het leven en caracter van den heer
Jan Law, gewezene controlleur generaal der finantien van Lodewyk de xv […]
(1722). Daarin moet de biografische verhaallijn, in de trant van de schelmenroman, een samenraapsel van allerlei internationale (financiële) nieuwsberichten
en roddelverhalen verbinden. De verhaallijn lijkt verdacht veel op de populaire

Nieuws uit de onderwereld: de criminele biografie
Ook de duistere wereld van de misdaad spreekt tot de nieuwsgierigheid. In
principe loopt tussen de roman en de zogeheten ‘criminele biografie’ de grenslijn tussen fictie en non-fictie. In de praktijk is er sprake van een breed, diffuus
grensgebied van verhalen met een niet te ontwarren mengeling van waarheid
en verdichting. Het leven zit voor de achttiende-eeuwer vol onverklaarbare
zaken. Er zijn avonturiers, oplichters en ook regelrechte schurken die daar gebruik van maken en die het geloof in wonderen met grote handigheid weten
uit te buiten, tot in de geleerde genootschappen en de vorstelijke paleizen aan
toe. Daarmee verwerven ze zich soms een achteraf bijna niet voor te stellen gezag. Ook worden er allerlei wonderbare verrichtingen op hun naam gesteld,
die daarmee als ‘werkelijkheid’ worden aanvaard. Daaronder bijvoorbeeld de
mogelijkheid om via immaterialisering uit iedere gevangenis te ontsnappen,
om goud te maken, of om zieken van alle mogelijke kwalen te genezen met geheime recepten, dan wel elektrische of hypnotische poespas. Dit alles levert
verhalen en levensbeschrijvingen op die voor ons min of meer fictie zijn (en
vaak criminele fictie), maar voor veel achttiende-eeuwers waarheid en wetenschap. Aan sommige van de fascinerende charlatans worden ook als ‘ontmaskering’ gepresenteerde levensbeschrijvingen gewijd, maar die zitten zelf vaak
weer vol verhalen waarvan het waarheidsgehalte op zijn minst twijfelachtig is.
Dat is bijvoorbeeld het geval met Jacob Campo Weyermans De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, uit 1733.
Deze Syberg, een Duitser en zelfverklaarde baron, reist in Europa rond als
genezer, geestenbezweerder en goudmaker en verblijft in 1731-1732 in de Repu-
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romans over de crimineel Cartouche, die in precies dezelfde jaren op de markt
komen.
De roman is zo niet alleen een speeltuin voor avontuurlijke schrijvers, die
willen experimenteren met vorm en inhoud, maar ook een wingewest waar
weinig bevlogen scharrelaars knippend, vertalend en plakkend aan de lopende
band nieuwe werken opleveren. Feit en fictie vloeien hier moeiteloos in elkaar
over. Het publiek lijkt ervan te genieten. Volgens de auteurs van Den bedrieger
bedroogen of den gevangen smous (vier drukken binnen één jaar) en het vervolg
Den gestraften bedrieger, of den smous in het rasphuis werden er van beide delen
in totaal meer dan 10.000 exemplaren verkocht. De auteur maakt een interessante omtrekkende beweging om de lezer ervan te overtuigen dat het hier echt
om waargebeurde feiten gaat: ‘Vele schryveren doen hun best om den Lezer in
een denkbeeld te brengen, dat alle de gevallen door hen beschreven, de zuivere
waarheid zijn, doch ik beken openhartig dat ik vele vercieringen gebruikt heb;
vermommende zaaken die waarlijk zijn voorgevallen.’
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bliek. De vele publiciteit waarmee zijn tournee is omgeven wekt de nieuwsgierigheid van Weyerman. Hij sluit zich aan bij ’s mans gevolg. Later, na Sybergs
gedwongen vlucht, zal hij dit voorstellen als belangeloos recherchewerk dat
hem veel tijd en geld heeft gekost. Zijn verhaal, waarin Syberg als oplichter aan
de kaak wordt gesteld, is gegoten in de vorm van een reeks gesprekken die zij
met elkaar zouden hebben gevoerd. Het is geschreven in Weyermans virtuoze,
maar ook overladen en vaak duistere stijl, met talloze ondoorzichtige toespelingen. Dit, gevoegd bij de insiderskennis en de geleerdheid op vele terreinen
waarmee het pronkt, doet vermoeden dat het al in zijn eigen tijd slechts voor
een beperkt publiek genietbaar was. In een moderne uitgave overschrijden de
toelichtingen de omvang van de tekst royaal.
De leevens byzonderheden zou een ‘criminele biografie’ kunnen worden genoemd, maar doorgaans reserveert men deze aanduiding voor levensbeschrijvingen die eindigen met een veroordeling, waarop meestal een terechtstelling
volgt. In het Noorden worden gedurende de achttiende eeuw (met een ruime
marge aan beide kanten) rond de 70 beschrijvingen op de markt gebracht van
de levens en bedrijven van binnen- en buitenlandse misdadigers. Ze vormen
een bont gezelschap, van deerniswekkende stakkers via gewiekste charlatans
tot nietsontziende roofmoordenaars. Sommige van die levensbeschrijvingen
zijn weinig meer dan opsommingen van de feiten zoals vermeld in de processtukken, andere zijn met veel sensatie opgeklopt en met verzonnen toevoegingen verrijkt. Het betreft hier dus een literair randgebied, waar de grens tussen
levensverhaal en avonturenroman, tussen reportage en faction al helemaal
moeilijk te trekken is. Wat de criminele biografie onderscheidt van de traditionele schelmenroman is dan ook minder de aard van de gebeurtenissen dan
wel de toonzetting: die is doorgaans ernstig of zelfs stichtelijk. De daden van
de boeven worden niet voorgesteld als vermakelijk en de hoofdpersoon krijgt
geen greintje sympathie. Voor de motieven en achtergronden van de hoofdpersonen, onder wie zich ook verscheidene vrouwen bevinden, wordt geen
enkele belangstelling aan de dag gelegd. Het gaat om de ontmaskering van het
kwaad en om de waarschuwing ervoor, niet om het wekken van begrip of mededogen. En natuurlijk gaat het ook om het profijt dat kan worden getrokken
van de sensatie die de betreffende zaken hebben gebaard. Niet voor niets melkt
de productieve broodschrijver Jan Willem Claus van Laar de zaak Abrahams tot
de laatste druppel uit. De joodse financier Aaron Abrahams is nog maar net
voor veertig jaar aan het rasphuis toevertrouwd wegens malversaties, of Van
Laar komt al met Den bedrieger bedroogen of den gevangen smous. Kort daarop
volgen herdrukken en een vervolg.
Afgaand op uiterlijk en toonzetting zijn de meeste misdadigersgeschiedenissen bedoeld voor een zeer brede markt, waar ze moeten concurreren met ander

marginaal literair drukwerk over hetzelfde onderwerp, zoals pamfletten en
straatliedjes. De grootste bestseller in dit genre is wel het anonieme, uit het
Frans vertaalde Leven van den werreldberuchten kapitein der moordenaren Louis
Dominique de Cartouche (1722, herdrukt tot 1818). Het boek onderscheidt zich
van alle soortgenoten door de strakke compositie en doordat de schrijver nu
juist wél geïnteresseerd is in achtergronden en motieven. Van de internationale
legendarische reputatie van deze Parijse bendeleider getuigt wel het feit dat er
in het Noorden naast deze, nog lang herdrukte en nagedrukte, levensbeschrijving ook een (eveneens uit het Frans vertaald) burlesk epos, een klucht en enkele
liederen aan hem werden gewijd, en in het Zuiden in ieder geval drie levensbeschrijvingen. Centsprenten met zijn leven in stripvorm blijven in Noord en
Zuid tot diep in de negentiende eeuw populair.
De Republiek heeft echter ook haar eigen Cartouche in de gedaante van Jacob
Frederik Muller, alias Sjako of Jaco, die met zijn bende stad en platteland van
Holland onveilig maakt en in 1718 op de Dam te Amsterdam geradbraakt wordt.
Het Uitvoerig verhaal van Mullers leven en dood, in de eerste versie weinig
meer dan een gortdroog proces-verbaal, zal tot na 1800 in steeds meer literair
opgetuigde versies worden uitgegeven.
Erotisch vermaak: het keursje dichter geknoopt
Het overgrote deel van het oorspronkelijke, verhalend proza uit de eerste helft
van de eeuw staat in het teken van lichtvoetige dubbelzinnigheid. Deze galante
geschiedenissen zijn allicht in de eerste plaats bedoeld tot vermaak, maar ze
kunnen ook worden gepresenteerd als leerzaam; ze brengen kanten van de werke-
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In de achttiende eeuw
bleven de oude
prozaromans en
zeventiende-eeuwse
erotische romans,
zoals D’Openhertige
Juffrouw, nog lange
tijd populair alhoewel
er ook verzet rees
tegen het al te ‘volkse’
en openhartige
karakter van dit soort
werkjes.
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lijkheid aan het licht die, doordat ze doorgaans verhuld blijven, gevaarlijk zijn
voor de argeloze jeugd. De blootgelegde werkelijkheid is over het geheel genomen echter minder rauw dan die van de laatzeventiende-eeuwse romans, met
name wat de openlijke seks en het ‘vermakelijke’ fysieke geweld betreft. Ook
spelen minder romans zich af in de onderste lagen van de maatschappij. In de
roman lijkt zich daarmee eenzelfde tendens tot culturele disciplinering af te
tekenen als in het komische toneel.
Interessant in dit kader is het doodlopen rond de eeuwwisseling van een in
de zeventiende eeuw karakteristiek Nederlands soort romans, namelijk die
waarin pornografie en radicaal Verlichtingsideeëngoed een bondgenootschap
aangaan. Verschillende van deze provocatieve romans worden na 1700 nog met
enige regelmaat herdrukt. Ook komt er rond 1730 een nieuwe loot aan de stam:
De Amsterdamsche lichtmis of zoldaat van fortuin. De titel belooft een pendant
van een vijftig jaar oudere pornoroman, Het kind van weelde, of de Haagsche
lichtmis (ca. 1679). Gezien de opeenstapeling van seks, geweld, list en bedrog is
zelfs geprobeerd het voorbeeld te overtreffen. Een groot succes is het boek
waarschijnlijk niet geweest. Anders dan van de Haagse voorganger is er geen
herdruk van bekend. Het vuur van de Nederlandse pornografisch-libertijnse
roman lijkt hiermee gedoofd. Terwijl in het buitenland de classics op dit gebied nog moeten verschijnen (het anonieme Thérèse philosophe, dat behalve
pornografisch ook fel antiklerikaal en atheïstisch is, en John Clelands bestseller
gedurende twee eeuwen, Fanny Hill ), sterft het libertijnse vuur in de Republiek
na De Amsterdamsche lichtmis voor lange tijd uit. Pas in de revolutionaire periode zal literatuur weer als vehikel voor pornografische lustopwekking en radicale kritiek worden herontdekt. Dan krijgt echter niet de roman, maar het
toneelstuk de voorkeur.
Dit alles betekent niet dat het Nederlandse leespubliek plotseling preuts is
geworden. Er zijn nog voldoende manieren om aan erotiek te komen, via vertalingen en herdrukken van pornografische romans, galante almanakken zoals Almanach à la Figaro (1786), roddelpamfletten over overspelige actrices, of
obscene liedbundels zoals Het reukwerk van Venus en de Vermakelijke slatuyntjes; op deze laatste bundel maakt de Nijmeegse rector E. Schonck zelfs nog
een Latijnse, ‘geleerde’ pastiche. De roman verwijdert zich echter van dit domein. Auteurs proberen de roman tot een meer beschaafd en respectabel genre
op te werken. Openlijke erotiek en overdadig geweld verdwijnen naar de achtergrond. Auteurs grabbelen niet meer overal nieuwtjes en verhalen bijeen om
deze via een ‘saucijzenstructuur’ lichtjes aaneen te binden middels een nauwelijks uitgewerkt hoofdpersonage. Ze proberen serieuzer werk te maken van het
uitdiepen van de karakters en de plot meer te sturen vanuit de innerlijke dynamiek van hun personages.

Lezen als levenservaring

369
POËTICA

De roman uit de eerste helft van de achttiende eeuw is zo een speeltuin waarin
minder geoefende of geschoolde auteurs hun pen kunnen uitproberen, waarmee
men kan experimenteren met vorm en inhoud, waarin men poëticale opvattingen over schrijverschap of over het nut en de taak van literatuur kan betwisten
of aanpassen. Meer dan een genre is de roman in feite een medium. Dat de roman uiteindelijk toch meer als genre wordt vormgegeven en gerecipieerd, is in
belangrijke mate afhankelijk van een veranderende poëtica.
Rond 1760 wordt immers, we zagen het al bij het toneel, een omwenteling
zichtbaar in literatuur en kunst. Het classicistische paradigma, met zijn streven
naar verfijning, zijn strenge reglementering, zijn koppeling van de genrehiërarchie aan de maatschappelijke hiërarchie, zijn artificiële taal en zijn gekunstelde
speelvoorschriften op het toneel, valt in ongenade. Het wordt nu gezien als
vervreemd van een ‘natuurlijke’ kunst, net zoals het leven in de hoogste kringen,
gedicteerd als het wordt door de hofetiquette, nu wordt beschouwd als vervreemd van de ‘natuurlijke’ sociale omgang. Waarom zouden de hoogste genres,
allereerst de tragedie, slechts mogen gaan over personages uit de hoogste maatschappelijke echelons? Hebben die het alleenrecht op schrik en medelijden?
Waarom mogen gewone, en zelfs buitengewone burgers slechts figureren in de
komedie? Zijn alleen zij lachwekkend – en zijn zij alleen lachwekkend? En dan
al die gekunstelde taal! Worden de ware, de authentieke, natuurlijke gevoelens
niet veeleer geuit in spontane, zelfs gestamelde woorden dan in verheven volzinnen en gekunstelde dialogen?
De (toneel)poëtica groeit zo toe naar de romanpraktijk. In het burgerlijk
drama wordt zelfs het traditionele basiskenmerk bij uitstek van de literaire
taal losgelaten: de poëtische vorm. Waarom zou literatuur per se in de mallen
van metriek en rijm moeten passen? Voor de natuurlijke taal geldt dat toch ook
niet? Bij het toneel zagen we al dat de opvoeringspraktijk radicaal van karakter
verandert. In het streng gestileerde classicistische spel met zijn (uiteraard in
alexandrijnen gesproken) zangtoon zijn de bewegingen frontaal op het publiek
gericht. In het burgerlijke toneel daarentegen spreekt en beweegt men op een
natuurlijke wijze. Bovendien worden de toeschouwers hier als het ware genegeerd; de werkelijkheid kent immers ook geen georganiseerd publiek. De
toeschouwers zitten nu eigenlijk als voyeurs door de ‘vierde wand’ heen te kijken,
een positie die een maximum aan realiteit en tegelijk aan intimiteit suggereert. Dit temeer omdat het burgerlijk toneel thema’s aan de orde stelt die heel
herkenbaar zijn: conflicten tussen ouders en kinderen over de huwelijkskeuze
(dat vooral), de gevolgen van buitenechtelijke escapades, het genereuze offer
ten behoeve van een vriend of familielid die dat eigenlijk niet verdient, eigenbelang tegenover het vaderlands belang, enzovoort.

370

In de roman wordt, zoals we zagen, de suggestie van authenticiteit, van geen
‘kunst’ te zijn, dan al decennialang opgehouden. Waarheid, waarschijnlijkheid
en zedelijk nut zijn juist de meest aangehaalde thema’s in de voorwoorden bij
deze vroegmoderne romans. De intimiteit die de lezer bij het verhaal betrekt
door hem of haar te negeren komt het meest overtuigend tot stand in de briefroman. De dramatis personae hanteren als briefschrijvers hier zelf de pen op
een geheel ‘natuurlijke’ wijze, en het feit dat ze in de fictionele situatie hun
brieven aan een hartsvriendin of -vriend richten, legitimeert een volstrekte
openhartigheid, los van alle conventies. Dat dit inderdaad ‘gewerkt’ heeft, is in
vele, onverdachte bronnen gedocumenteerd. Deze literatuur – die om zo te zeggen haar eigen literaire status ontkent, en die de lezer als ‘onbedoelde’ medelezer
eveneens tot voyeur maakt – bewerkstelligt een totaal nieuwe leeservaring. De
briefromans Pamela, or virtue rewarded uit 1740 en Clarissa, or the history of a
young lady (1747-1748) maken de schrijver Samuel Richardson op slag wereldberoemd. En het zijn niet de minsten die zich laten meeslepen. Diderot bijvoorbeeld, zelf schrijver van enkele populaire burgerlijke drama’s, komt in
zijn ‘Éloge de Richardson’ woorden tekort om uiting te geven aan zijn enthousiasme over Clarissa. Hij heeft, zegt hij, niet over het leven van Clarissa gelezen,
hij heeft dat leven met haar geleefd:
O Richardson! Zonder dat we een rol in je werken spelen, mengen we ons in
de gesprekken, we prijzen, we laken, we bewonderen, we ergeren ons, we zijn
verontwaardigd. […] Mijn ziel was in een constante beroering. […] Al zou het
leven nog zo lang duren, het zou maar nauwelijks genoeg zijn om alle voorvallen
en situaties te kunnen bieden die ik hier binnen een tijdsspanne van enkele
uren [het zijn overigens wel 5000 bladzijden] meemaakte.

Het lezen van romans à la Clarissa is dus geen tijdverdrijf, het betekent het opdoen van geconcentreerde levenservaring. Daarmee heeft de roman dezelfde
functie gekregen als het burgerlijk toneel. Beide maken de lezer op een ongekend
intieme wijze vertrouwd met het nieuwe, ‘natuurlijke’, burgerlijke beschavingsideaal.
Stinstra’s pleidooi voor de roman
In 1752 verschijnt in de Republiek een nieuwe doordenking van de functie van
de roman en het effect ervan op de lezer. Het gaat hier om inleidingen van de
predikant Johannes Stinstra bij zijn vertaling van de meerdelige briefroman die
voor Diderot zo’n verpletterende leeservaring betekende: Clarissa van Richardson. Stinstra’s beschouwingen, die overigens al zes jaar voor de ‘Éloge’ het licht
zagen, zijn veel minder bevlogen dan die van Diderot. Niettemin zou het stuk,

De zedenkundige briefroman in Nederland
Na Clarissa en Pamela worden recensenten positiever over de roman. Schold
Justus van Effen in de jaren 1730 nog om de haverklap op ‘die grote meenigte
onstichtelijke romans, en andere beuzelgrollen, welke onze landen als overstroomt hebben, en die ten uiterste nadeelig zyn voor de goede zeden’, in de jaren
1780 signaleren de Vaderlandsche Letteroefeningen met waardering het bestaan
van ‘welgeschreevene romans’, ‘die van eenen Zedelyken aart en op den vorm van
eene gebeurde Geschiedenis geschoeid zyn’. En het Nieuw en volkomen woordenboek uit 1777 stelt bij het trefwoord ‘roman’ dat men in romans ook veel kan
leren over ‘Mensch-, Staat- en Zedekunde’:
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als het in een van de grote talen was verschenen, nu zeker tot de classics van de
romantheorie worden gerekend.
De essentie van het betoog is gelijk aan die van de ‘Éloge’: met Clarissa heeft
het begrip ‘roman’ een nieuwe inhoud gekregen. Het is niet het vluchtige amusement van een evident verzonnen verhaal dat hier geboden wordt. Integendeel,
Clarissa verschaft de lezer inzicht in het menselijk innerlijk, met een indringendheid waar geen abstracte beschouwing tegenop kan. Dit is, aldus Stinstra,
in het bijzonder te danken aan de volmaakt natuurlijke vertelsituatie. Het verhaal ontwikkelt zich immers in een netwerk van correspondenties, waarbij de
briefschrijvers enerzijds hun correspondenten manipuleren, en anderzijds in
brieven aan vertrouwelingen hun hart volledig blootleggen. De lezer van de
romans kent als enige alle brieven en krijgt daarmee een nauwelijks op andere
wijze te verwerven inzicht in de menselijke natuur, met al haar schakeringen. Dit
gebeurt bovendien op een volmaakt ‘natuurlijke’ wijze; iedereen schrijft en
ontvangt immers brieven. In dat kader moet men de schrijver niet verwijten
dat er zich enkele minder welvoeglijke situaties voordoen en dat de personages
niet altijd rechtlijnig handelen. Zo is de werkelijkheid immers ook.
Tegelijk ziet Stinstra scherp dat de ‘natuurlijkheid’ door en door geconstrueerd is. Achter deze levensechte romanwereld staat de schrijver die zich in al de
verschillende karakters heeft weten in te leven, die aan elk een eigen stijl van
schrijven heeft gegeven en het ingewikkelde netwerk van correspondenties met
een meesterhand heeft gearrangeerd. Voor het scheppen van een dergelijke roman is evenzeer een kunstenaarstalent nodig als voor een topstuk in welk ander
literair genre ook. Daarmee verwerpt Stinstra impliciet de gedachte dat de ‘natuurlijke’ literatuur de schrijver spontaan uit de pen zou vloeien. Ook natuurlijke kunst blijft uiteindelijk kunst. Het doet enigszins denken aan de ‘Paradoxe
du comédien’ van Diderot, waarin deze betoogt dat natuurlijk spel op het toneel
zo moeilijk is omdat het van de acteurs de hoogste graad van kunstenaarschap
vereist. Met andere woorden: laat niemand op de nieuwe genres neerkijken
omdat ze zo gemakkelijk zouden zijn.

Hoe nader wy aan onze tyden komen, hoe minder aanstotelyk de Romans
geworden zyn. De Franschen en Engelschen hebben in de laatste en in de
tegenswoordige Eeuw met meer vlyt de zuivering dier Schriften ondernomen,
en zig inzonderheid op de volmaking der Zedenkundige Romans bevlytigd.
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De roman begint zo in de achttiende eeuw aan een gestage klim in de achting van
de kunstminnaars. Dat is grotendeels te danken aan Stinstra en aan de (brief)romans die vervolgens in navolging van Richardson en Fielding worden geschreven. De toenemende waardering wordt mede ingegeven door poëtica’s
en romanbeschouwingen uit het buitenland. Zo geeft de auteur van de ‘Brief
van den Baron de Bielefeld aan den Baron de R. te Berlijn’, gepubliceerd in de
Vaderlandsche Letteroefeningen, een schets van de groei van de roman door de
eeuwen heen. In zijn ogen is de roman zich steeds meer aan het vervolmaken:
‘Naarmaate de hedendaagsche Volken van Europa beschaafd geworden zyn,
en de Zanggodinnen haar wettig regt bekomen hebben, heeft men gezien, dat
de Romans allengskens overal volmaakter geworden zyn.’ De romans zijn
minder wellustig en aanstotelijk geworden en bederven daardoor het hart en de
zeden minder. ‘Het opstellen van Romans is tot een kunst geworden; men heeft
er bykans dezelfde regels aan voorgeschreeven als aan ’t Heldendicht.’ Elk land
ontwikkelt zijn eigen roman en dat is toe te juichen. ‘In ‘t algemeen bespeurt
men, in alle Romans, iets van den landaart waar ze geschreeven zyn; zy hebben
een nationaal character.’
Dit ‘nationale’ wordt ook het uitgangspunt van de oorspronkelijk Nederlandse briefromans die na de jaren 1760 geschreven gaan worden naar Engels
en Frans voorbeeld. Programmatisch is de toevoeging ‘niet vertaalt’ aan de titel
van de Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782). In het voorwoord betogen de schrijfsters dat er ‘iets zeer ongevalligs voor elk, die zyn Vaderland
bemint, gelegen is, in te zien, dat verre het grootste getal goede Boeken ver talingen zyn’. Op zichzelf is er niets tegen vertalingen. Maar het is tijd dat er
een ‘oorspronkelyk Vaderlandsche Roman’ verschijnt. Een roman met ‘Nederlandsche karakters; menschen, die men in ons Vaderland werkelyk vindt’. Een
roman die ‘berekent is voor den Meridiaan des Huisselyken levens’.

De sentimentalistische roman
Met de programmatische voorwoorden van Stinstra en Wolff en Deken, en met
de uiterst geslaagde uitwerking door Wolff en Deken van het streven naar een
nieuw soort zedenkundige romans, stijgt de roman in status. Toch blijven de
gemoederen verhit raken. De kracht die aan romans wordt toegeschreven blijft

Feith en zijn Julia
Feith verstaat onder sentimentalistische geschriften vooral teksten ‘in welken
eigen gewaarwordingen uitgedrukt en door eenen stijl, die meer tot het hart
en tot de verbeeldingskragt dan tot het verstand spreekt, zodaanig uitgedrukt
worden, dat ze in de ziel van den Lezer overgaan en daar eene tedere, soortgelijke gevoeligheid verwekken’. In een sentimentalistisch verhaal zijn de gebeurtenissen ondergeschikt aan de gewaarwordingen en de aandoeningen van de
personages. De roman maakt zo de overstap van het meemaken van avonturen
naar beleving en verwerking van gebeurtenissen.
Dit weerspiegelt zich in de manier waarop Julia is vormgegeven. De roman
valt op door zijn eenvoudige verhaalloop, weg van de ingewikkelde intriges en
de vele avontuurlijke zijpaden. Eduard is op zoek naar een zielsverwant, die hij
vindt in de engelachtige Julia. Op hun verliefdheid rust echter geen zegen. Julia’s
vader is gekant tegen een huwelijk. De gelieven zien zich genoodzaakt om elke
verleiding te weerstaan en zich te richten op het hiernamaals, waar voor hun
liefde wel plaats zal zijn. Eduard vertrekt. Dan neemt de roman een dramatische wending. De vader van Julia stemt in met een huwelijk, maar Julia is overleden voordat Eduard bij haar kan komen. De getormenteerde Eduard zal
moeten leren zich neer te leggen bij Gods beschikking. De liefde is hierbij zijn
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gedurende de hele achttiende eeuw erg groot. De nieuwe zedenkundige roman
had weliswaar bewezen dat (in de woorden van Stinstra) ook verdichtsels of onwaarheden bevorderlijk kunnen zijn voor ‘de zuivere Waarheid, de waare Deugd
en Godsdienst’. Echter, doordat de nadruk nu komt te liggen op natuurlijke en
herkenbare gevoelens dienen zich weer heel andere bedreigingen aan. Gevoeligheid kan te extreme vormen aannemen. Dat gebeurt volgens de critici in de
sentimentalistische roman.
Het Nederlandse publiek maakt kennis met dit nieuwe genre door vertalingen en besprekingen van romans als Sternes Sentimental Journey (1768, in 1778
vertaald), Goethes Werther (1774, vertaald in 1776) en Blums Spaziergänge (1775,
in 1778 vertaald als Sentimenteele wandelingen). Hoewel in de Republiek nogal
wat sentimentalistische poëzie wordt geschreven (onder andere door J.P. Kleyn,
P.J. Uylenbroek, M. Nieuwenhuyzen en P. Boddaert), is het aantal sentimentalistische romans in eerste instantie beperkt. Rhijnvis Feith is de gangmaker. Hij
schrijft niet alleen twee sentimentalistische romans, Julia (1783) en Ferdinand en
Constantia (1785), maar in zijn Brieven over verscheidene onderwerpen (17861789) geeft hij bovendien uitgebreide beschouwingen over het sentimentalisme.
Aanzet tot deze gedachtevorming is de discussie waarin hij met Willem Emery
de Perponcher (1741-1819) verstrikt raakt, naar aanleiding van diens ‘Gedachten
over het sentimenteel van deze tijd’ (1786).

Bij maanlicht op het graf gezeten voelt de gevoelige mens zich verbonden met de levenden en de
doden, met God en de natuur. Afbeelding uit Julia van Rhijnvis Feith.
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leidraad. Via Julia leert hij dat de deugd de weg tot God is. ‘Gij [God] zelf
schonkt mij de Liefde tot Leidsvrouw.’
Julia sluit aan bij de zedenkundige briefromans doordat het verhaal zich
presenteert als een verzameling authentieke brieven. Feith kiest echter een eigen
invulling door in de brieven geen gegevens te vermelden die betrekking hebben op de correspondentie zelf. De brieven hebben geen datering, adressering
en aanhef. Ook informatie over de schrijfsituatie ontbreekt. De roman is zelfs
in hoofdstukken verdeeld, met titels als ‘de ontmoeting’, ‘het belang’, ‘het afscheid’, ‘de rampzalige’, ‘de voorzienigheid’, ‘de kalmte’ enzovoort. Daarnaast is
er in een aantal hoofdstukken sprake van een verteller. Feith maakt dus wel gebruik van het genre van de briefroman, maar verwaarloost bepaalde elementen
ervan, zoals de authenticiteitsclaim en de mogelijkheid om door middel van
de briefvorm spanning op te wekken, bijvoorbeeld via anonieme, verwisselde
of kwijtgeraakte brieven. Daarentegen buit hij de mogelijkheid die de briefroman geeft om in de gedachten en gevoelens van de personages te duiken, volledig uit. De lezer wordt heen en weer geslingerd tussen de gevoelens die vooral Eduard in al zijn onrust op het papier smijt. Een arsenaal aan typografische
middelen, zoals hoofdletters, puntenreeksen, uitroeptekens en liggende streepjes, wordt ingezet om aan te geven dat het onmogelijk is de ware gevoelens van
het hart in woorden uit te drukken: ‘en echter zuchtte ik onder een gevoel dat
ik niet langer dulden kan …. ik verlies mij …. o god! spaar, spaar mijne julia!
julia!…. ach mijne julia!’ Deze typografie wordt al snel hét mikpunt van
spot bij de critici van het sentimentalistische genre. Die spot is nogal gemakkelijk en vaak ook een beetje flauw. De meeste critici zijn blijkbaar niet bereid
om de potentiële werking van dit soort nieuwe (vorm)experimenten serieus te
nemen.
De relatie tussen Eduard en Julia vormt een aparte wereld die wordt beschreven zonder dat de lezer veel te weten komt over de wereld daarbuiten. Hun
voorgeschiedenis, hun leeftijd, hun maatschappelijke status: dit alles blijft
voor de lezer verborgen. Verder is het tijdsverloop onduidelijk en weet de lezer
niet waar het verhaal zich precies afspeelt. De auteur beschrijft alleen de nietalledaagse entourages in detail, zoals de grafkelder, het kerkhof en een gotisch
gebouw. Dit soort locaties wijst ons er overigens ook weer even op dat de sentimentalistische roman zijn inspiratie mede vindt in vertalingen en navolgingen
van Engelse grafpoëzie van rond het midden van de achttiende eeuw.
De beschreven ruimtes zijn niet zomaar decor, ze vormen een weerspiegeling van de gevoelens der personages en staan daarmee in wisselwerking. De
sombere locaties weerspiegelen en versterken het sombere gemoed van de gefrustreerde gelieven. Het feit dat de twee jonge mensen de grafkelder als locus
amoenus kiezen, moet de lezer tonen dat deze gevoelige harten meer verbonden
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zijn met de eeuwigheid dan met het hier en nu. De omgeving wordt ook ingekleurd door de innerlijke beleving van de personages. De natuur is een paradijs wanneer Julia en Eduard samen zijn, maar een woestenij wanneer Julia is
gestorven. In het hoofdstuk over de natuurbeleving zullen we zien dat Feith
zeker niet de enige is die deze ‘innerlijke natuur’ literair gestalte geeft.
De personages en de gebeurtenissen die ze meemaken vormen zo niet de
belangrijkste gegevens van Julia. Je zou kunnen beweren dat niet Eduard en
Julia, maar de liefde, en meer in het bijzonder de verhouding tussen de aardse
en de goddelijke liefde, het onderwerp van deze roman vormt. Feith slaat rustig hele perioden uit het leven van zijn personages over en concentreert zich
op de beslissende momenten uit hun liefdesrelatie: de eerste ontmoeting, de
scheiding van de geliefden, de dood. Zo bezien is het treffend dat de titel van
de roman niet Julia en Eduard maar alleen Julia luidt. Het gaat niet om Julia als
persoon, maar om haar als personificatie van de liefde, die Eduard tot leidsvrouw zal dienen door het aardse tranendal.
De waarde van gevoelens
Volgens Feith is Julia een roman zoals hij bedoeld is. Hij stelt de geschriften
van het sentimentalisme het allerhoogste: ‘Gij weet, ik bemin niet alleen sentimenteele schriften, maar ik verkies ze boven alle anderen, en zodaanig zelfs,
dat mij geen voortbrengzel van eenige der schoone kunsten en wetenschappen bij uitstek bevalt, waar ik dit vereischte geheel in misse.’ Het doel van sentimentalistische romans is in Feiths ogen om mensen ‘edeler te leeren denken
en fijner te gevoelen’. Alleen zo kan de lezer deugdzaam en verlicht worden en
zich bevrijden uit het moeras van de dagelijkse beslommeringen. Feith stelt
gevoeligheid tegenover pragmatisme en materialisme. De meeste mensen zitten gevangen in de maalstroom van het dagelijks leven en houden zich slechts
met ‘beuzelingen’ bezig, zoals geld verdienen en andere nietige bezigheden.
Feith neemt geen genoegen met dit plichtsgetrouwe, maar apathische leven.
Een pragmatisch mens ‘zal in eene geduurige werkzaame ledigheid sterven
zonder geleefd te hebben, en de waereld zal hem den lof geven, dat hij getrouw
aan zijn huishouden was en zijne kinderen een schoonen stuiver heeft nagelaaten’.
Het is de taak van de auteur om de lezer te helpen uit te breken en zich tot
een hoger plan te verheffen. Romans moeten innerlijke ambitie aanwakkeren.
In deze opwekking van de lezer schuilt echter een duidelijk gevaar. Men gaat
streven naar volmaaktheid en daarbij kan de verbeeldingskracht te zeer de vrije
loop krijgen. Dit is ook precies datgene waar de critici over struikelen. In de
ogen van De Perponcher en diens medestanders is het gevaarlijk zich over te
geven aan gevoelens. Te grote gevoeligheid kan leiden tot extremiteiten. De ge-

De auteur huilt, de lezer schreit mee
Auteurs als Feith mogen dan, in lijn met Racine, Batteux en Schlegel ‘het wezen van de Poezij in de taal der hartstochten of van ’t gevoel’ leggen, de vraag is
vervolgens wel hoe de auteur dit moet aanpakken. Een gevoelig schrijver weet
volgens Feith ‘zijne eigen gewaarwordingen, zo levendig als ze in zijne ziel
plaats gehad hebben’ in zijn geschriften over te brengen, ‘zo dat die als ’t waare

377
POËTICA

voeligheid van de sentimentalisten is niet natuurlijk; zij proberen buiten de
natuur te treden. Het is een ziekte van de geest. ‘Ware teergevoeligheid’ komt
uit het hart, niet uit de verbeelding. De gewraakte auteurs spelen te zeer in op
de verbeelding, met hun lege beelden en woorden die geen grond in de realiteit hebben. Een overspannen verbeelding gaat op de loop met de gevoelige
mens. Het gevoel treedt buiten de ziel en slaat over op het lichaam, waar het,
net als de drank, een verslavende werking op kan uitoefenen. De gevolgen zijn
desastreus. De gevoelige kan in zichzelf gekeerd raken, zich afwenden van de
maatschappij, vervallen tot wanhoop en uiteindelijk zelfs – het voorbeeld van
Werther toont dit aan – tot zelfmoord worden aangezet.
Feith ontkent niet dat de roman krachten bezit die bedreigend zijn. Hij citeert een collega die hem eens vroeg: ‘Wat zou uw toestand zijn, […] zo ooit
eens een ongelukkig minnaar door uwe zo sterk en bekoorlijk geschilderde tafereelen, tot mijmering toe vertederd, tot razernij toe aangevuurd, den slag
waagde, dien F*** waagen wilde – en denzelven volbragt; met uw boek in de
eene, en ’t doodlijk moordtuig in de andere hand, daar neder zonk.’ Hoe moeten die lezer en de schrijver zich dan verantwoorden voor God? De kracht die
hier aan de roman wordt toegeschreven is opvallend. Ook Feith wordt erdoor
afgeschrikt: ‘Een schrik bevangt mij … de pen valt mij uit de hand, wanneer ik
bedenk wat wij voor onze rekening neemen, wanneer wij met onze schriften in
’t licht verschijnen.’ Maar uiteindelijk weerhoudt die vrees hem niet om sentimentalistische romans te schrijven. Zijn antwoord is simpel. Moet men soms
tot apathie vervallen uit angst voor de gevaren van gevoeligheid of het streven
naar volmaaktheid? Godsdienst kan tot dweperij leiden, maar niemand wijst de
godsdienst af.
In de ogen van Feith is een verhoogde gevoeligheid niet asociaal; de gevoelige
wordt juist op de medemens betrokken. Gevoelens zijn nu juist het instrument om tot morele oordelen te kunnen komen, waardoor gevoeligheid een
goede bron is voor deugdzaamheid. Julia en Eduard keren zich niet van de maatschappij af en voelen zich niet beter dan anderen. Zij zijn zeer godvrezend en
bezien het leven op aarde in het teken van het eeuwige leven. ‘Ja! ons leven is
een droom, en waar plukken wij hier een roosje dan in onze verbeelding?’ De
echte oogsttijd komt pas in het hiernamaals.
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het afdruksel zijner eigen ziel zijn’. Zo kan hij karakters ‘zo beminlijk, zo uitlokkend, afschilderen, dat derzelver toverkracht zich tot in de ziel ook van
zodaanige Lezers doet gevoelen’. Feith valt terug op het bekende citaat van
Horatius, Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi (‘Zo gij wilt dat ik ween,
ween dan eerst zelf ’). Dit advies wordt nu letterlijk genomen. Waar het classicisme de bekwaamheid van de kunstenaar zag in het effectief voorwenden van
een gevoelige tranenvloed, en waar Diderot in zijn ‘Paradoxe du comédien’
waarschuwt dat de acteur die alle emoties van zijn personage werkelijk beleeft,
geen aandacht en energie overhoudt om te acteren, daar weent de gevoelige
kunstenaar nu uit werkelijke, diep doorleefde smart. Jacob Eduard de Witte Jr.
beschrijft in het voorwoord bij zijn sentimentalistische roman Cephalide (1786)
hoe hij met zijn hoofdpersonen meehuilt en ze zo kalmeert: ‘schetse ik eenen
gevoelvolle trek, die ik aan een van hun die dit werk uitmaaken, in de mond
geeve, – zy was de myne, – en één Traan, die my by het ter nederstellen van dien
trek ontsprong, – maakte de uitdrukking, – van hem, dien ik ze deed zeggen
wederom meer kalm, – meer vertrouwend’. De ‘opmerkzame lezer’ met ‘het
hart van eenen gevoeligen’ zal in staat zijn deze traan in het werk te ontdekken.
Zo creëren auteurs emotionele gemeenschappen. Auteurs, personages en
lezers vormen zoiets als een ‘gevoelselite’. Die gevoeligheid wordt lichamelijk
beleefd en uitgedrukt. In Julia worden leven en lezen inderdaad een lichamelijke belevenis. De lezer wordt uitgenodigd om met hart en ziel mee te leven met
Julia en Eduard, die vurig denken, wier ogen zwellen, wier harten barsten, en
wier hete tranen rijkelijk vloeien. Het lichaam wordt steeds ingezet als meetlat. De zielenangst brengt benauwdheid, de ‘tot stikkenstoe geprangde borst’
krijgt door het storten van een hete tranenvloed geen lucht meer en de passie
verkilt: ‘hoe koud de jongste kusch scheen, die ik op uw betraande lippen drukte’. Liefde sensibiliseert. Zonder Julia is Eduard een gevoelloze stofklomp.
Even, heel even, lijken Eduard en Julia zich mee te laten slepen door hun
wellustige gevoelens. De natuur geeft de dreiging al aan: de geliefden ontmoeten
elkaar in het duister dennenbos, in de avond na een ‘brandende’ dag. De personages worden door de opgewekte drift deel van de natuur. Het maanlicht
geeft Julia een betoverende aantrekkingskracht, ‘beurtelings gloeiende en bleek
van wellust scheen Julia mij ’t Heelal te zijn’. De geliefden vallen kussend in het
gras. De gedachte aan het hiernamaals, aan de onsterfelijkheid, bekoelt de hartstochten echter. Julia wordt van maangodin weer een engel, een geestelijk wezen.
Wolken schuiven voor de maan wanneer Eduard het bos uit wandelt. ‘En toen
ik in mijne woning trad hoorde ik van verren donderen.’ De donder benadrukt
de dreiging die zojuist aan Eduard voorbij is getrokken, maar kan ook gelezen
worden als een voorteken van komende dreigingen. Allereerst de dreiging dat
de opgewekte liefde zowel Eduard als Julia tot de afgrond zou kunnen leiden.

Nederlandse Sturm und Drang
Literatuurhistorici hebben vaak de mening verkondigd dat de sentimentalistische roman in zichzelf gekeerd is en nauwelijks enige maatschappelijke of
politieke lading uitdraagt. De politieke rafelranden van de Duitse Sturm und
Drangliteratuur zouden in Nederland netjes zijn verwijderd. Dit is moeilijk
voorstelbaar. Om maar één gegeven te noemen: De Perponcher is een orangist
die, tegen de tijd dat hij met Feith in gevecht over het sentimentalisme raakt,
Utrecht heeft moeten verlaten vanwege de machtsovername door de patriotten. Feith is juist in 1786 tot burgemeester van Zwolle benoemd, vanwege zijn
patriotse sympathieën. In 1787, met de Pruisische interventie, slaan de machtsverhoudingen om. De Perponcher kan terugkeren en Feith moet gedesillusioneerd het politieke toneel verlaten. Sijpelt er dan niets van deze politieke strijd
door in het felle debat waarin deze twee mannen verwikkeld zijn? Is het volledig
toeval dat de patriottentijd precies de tijd is waarin in de Republiek de meeste
sentimentalistische romans worden geschreven en de meeste debatten hierover
worden gevoerd?
Het debat tussen De Perponcher en Feith, dat draait om het streven naar volmaaktheid en de bedreiging van onmaatschappelijkheid door te grote gevoeligheid, lijkt toch wel degelijk politieke ondertonen te hebben. Aan de oppervlakte
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Goethes Werther indachtig zullen lezers hier gevreesd hebben dat Eduard, tot
wanhoop gedreven, de hand aan zichzelf zal slaan. Uiteindelijk is het echter
Julia die ten onder gaat.
Maar de donder kan ook meer maatschappelijk gelezen worden. Het lijkt een
onheilspellende boodschap aan de lezer: grote omwentelingen staan te gebeuren. Donder en geraas functioneren in literaire teksten van de jaren 1780 wel
vaker als aankondiging van naderende maatschappelijke en politieke veranderingen. Dichters krijgen aan het einde van de eeuw het gevoel dat de bekende
wereld bedreigd wordt. De Lannoy laat in haar Gastmaal de porseleinkast van
het Ancien Régime met donderend geraas omkieperen. En in De moderne Helicon
(1792) van Fokke Simonsz valt de moeizaam gestutte dichtershemel met veel
gedruis ineen. Patriotten annexeren in de jaren 1780 het beeld dat God zich
openbaart in het onweer. Op vaandels roepen zij Gods bescherming uit over hun
gewaagde onderneming: ‘Zie hier de Almacht Gods! met Blixemvuur en zwaard.’
Wanneer Feith in 1795 terugblikt op de politieke omwentelingen die zich met
razende snelheid over Europa hebben voltrokken, vergelijkt hij de politieke
hartstocht met een storm en het verduisteren van de hemel: ‘Wanneer zal God
het licht toch uit de duisternis doen voortkomen, en den storm der ontbloeide
hartstochten en driften doen bedaaren?’ Op dat moment begint net een stroom
tijdschriften met titels als De Politieke Blixem op gang te komen.

In de romans van Rhijnvis Feith hoort men vaak de donder ratelen. Hier treft de bliksem
de dochter van de kluizenaar.

Maar nog iets. Wat is dat toch: den kring, dien de Natuur voor ons getrokken
heeft, te buiten streeven? Is het voor ieder mensch zulk eene duidelijke uitgemaakte
zaak, welke eigenlijk die kring zij? Moet ik denzelven uit de omstandigheden, daar
ik mij werkelijk in bevinde opmaaken? Zo ja, dan blijft de Ezel tot aan het einde
der waereld toe een Ezel.

Grote mannen maken zichzelf, door uit te breken uit ‘de kring van hun omstandigheden’.
De Perponcher vindt dit juist bedreigend. Hij stelt ‘plicht’ tegenover ‘ideaal’.
Overspannen verbeeldingskracht leidt tot maatschappelijke onrust. Wie zich te
veel laat leiden door ideaalbeelden ‘kan geen smaak in dat geene vinden wat de
samenleving, de waereld, zijn huisgezin, zijn beroep, zijne betrekkingen hem
daaglijks aanbieden’. Feiths standpunt lijkt toch meer ideologisch bevlogen. ‘Is
het dan waarlijk een gebrek zijn hart tot hooger gevoelens op te winden dan
men gewoonlijk in de zamenleving aantreft?’ Hij zegt het niet met zo veel woorden, maar het lijkt toch niet overdreven om in deze literatuur- en mensvisie
ook iets te willen lezen van de patriotse bevlogenheid waarmee Feith juist op
dat moment de Nederlandse maatschappij probeert te verbeteren.
Het sentimentalisme als gezamenlijke vijand
Verzet tegen het sentimentalisme komt vanuit een hoek waar men het in eerste
instantie niet zou verwachten. Juist schrijvers van gevoelige poëzie, zoals Bellamy
en Kinker, trekken van leer tegen het genre. Johannes Kinker is opvallend fel.
Zoals we eerder zagen, neemt Kinker in De Post van den Helicon een topografi-
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wordt dit vraagstuk voornamelijk als een religieus-ethisch probleem behandeld. Moet de mens streven naar volmaaktheid en is het gevoel de weg om dit
te bereiken? Maar de discussie beperkt zich niet tot de plaats in het hiernamaals.
Ze betreft ook de plichten en de mogelijkheden in het hier en nu. De Perponcher
verwijt de sentimentalistische auteur dat deze ‘den kring, dien de Natuur voor
hem getrokken heeft, te buiten streeft, en dat dus ’t geen hem de hoogste beoeffening van pligt en deugd toeschijnt, in de daad niets dan een goochelspel zijner
saamenwerkende verbeeldingskracht, gevoeligheid, zinnen en driften is’. De zucht
tot volmaaktheid kan tot onvolmaaktheid en zelfs tot misdaad leiden.
Feith verzet zich fel tegen deze visie. De flegmatieke, apathische mens is niet
de meest gelukkige. Gevoelige mensen zijn juist vanwege hun vermogen tot inleving en medeleven zeer maatschappelijk betrokken. Op het pad van de gevoelige ‘zal geen arme van honger sterven, geen lijder zonder vertroosting omkomen – in het geluk van den worm zal hij gelukkig zijn en juichen zo dikwerf hij
er iets aan toe mag brengen’. Maar daar laat Feith het niet bij:

sche kaart op van de ‘Hollandsche Helicon’. Met veel gevoel voor humor documenteert Kinker ook in andere afleveringen de strijd tussen partijen als ‘de
prosaïsmieten’ (een reuzenvolk) en de ‘antisentimentalisten’. De sentimentalisten, onder wie natuurlijk Rhijnvis Feith, krijgen het zwaar te verduren. Zo
bevat het blad een toneelstukje dat zich afspeelt op de ‘De sentimenteele weg’,
met ‘in ’t verschiet het Dolhuis’. Het personage Feithophila, ‘met een doodshoofd in haar hand langzaam opkomende’, spreekt hierin een gevoelige rouwklacht uit: ‘Gij stierft – de maan ging over uw graf op – woest – akelig – zij bezielde u niet…’ En over die ‘sentimenteele weg’ meldt de Post elders:
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de Sentimenteele Weg plagt in vroegere tijden geheel ontbloot van Zangsters
– ja zelfs geen bekende weg – te zijn. Niets dan lieden welke geene de minste
betrekking met den Zangberg hadden, kwamen zich daar, in droefgeestige
luimen (in zulke luimen namelijk wanneer de droefgeestigheid uit verveeling
voortkwam) op eene geheel zeldzaame wijs te vertroosten. Deeze troost
bestond alleen in ’t uitboezemen van enkele verzuchtingen – in ’t uitgalmen
van ongearticuleerde woorden – afgebrooken zinnen, die wanneer men die
al invulde nochtans onverstaanbaar bleven – en honderd andere zinnelooze
verrichtingen meêr.

Trappen tegen de sentimentalisten wordt tot een nationale hobby en blijft kennelijk lang leuk. In 1792 mag Arend Fokke Simonsz in zijn satire De moderne
Helicon (1792) nog graag uithalen naar het sentimentalisme, dat volgens hem
onoprecht en geveinsd is maar de literatuur in zijn greep houdt. Apollo verkoopt vooral nog tranen in zijn rijmmagazijn. Melpomene, de muze van de
tragedie, is ‘dweepig en knorrig, in één woord Sentimenteel’ geworden. Ware
poëzie, zo betoogt Fokke Simonsz, schildert ware gevoelens en trekt oprechte
tranen. Sentimentalistische literatuur is onoprecht. De historicus kan zich niet
aan het gevoel onttrekken dat de Nederlandse dichters en critici in het sentimentalisme een makkelijk doelwit vinden om de eigen positie mee te bestendigen. Een gezamenlijke vijand is een handzaam middel.
Terug naar de briefroman
Door het felle debat en door de satires worden auteurs teruggefloten uit de
sentimentele laan. Wellicht onder de indruk van dit debat hebben historici de
claim van de achttiende-eeuwers overgenomen dat het sentimentalisme in de
Republiek niet kon aarden. Die mening was ook Feith al toegedaan. Tegen zijn
critici bijt hij terug dat hij zo’n beetje de enige auteur is die de sentimentele
weg bewandelt: ‘Maar waar zijn toch die sentimenteele schrijvers, die door al
te veel gevoel zondigen?’ Buitenlandse recensenten en auteurs mogen er immers

Poëtisch proza
Na deze decennialange gevechten en zoektochten wordt het proza tegen het einde van de eeuw meer als kunstvorm gewaardeerd. Dit blijkt ook uit het feit dat
dichters nu hun proza-experimenten opnemen in hun dichtbundels. Daarnaast
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graag op wijzen ‘dat de noordelijke landen nadeelig voor dien hoogen graad
van gevoel zijn, die tot de waare Dichtkunst en Welsprekendheid vereischt wordt,
en nog meer bepaald, dat de Nederlanders van eenen veel te koelen aart zijn om
immer tot eenen zekeren trap in de beoeffening der fraaie Letteren te klimmen’.
Zo veel enthousiasme kan de sentimentalistische roman dan ook niet losgemaakt hebben in de Republiek volgens Feith: ‘Zo ver ik weet, is mijne Julia het
eerste voortbrengsel in het zogenaamde sentimenteele onder ons geweest.’
Feith geeft in dit citaat een mening die in de eeuwen daarna steeds herhaald
zal worden. Sentimentalisme is de nuchtere Nederlander vreemd, en dat is de
oorzaak van het feit dat Goethe en Feith weinig navolgers krijgen. Dit beeld is
te somber. Allereerst blijven via vertalingen de sentimentalistische verhalen en
romans binnenstromen. Ten tweede blijven Nederlandse auteurs wel degelijk
de sentimentele laan bewandelen. Elizabeth Maria Post maakt naam met haar
sentimentalistische Het land, in brieven (1788) en Reinhart, of natuur en godsdienst (1791-1792). Jacob Eduard de Witte Jr. schrijft tijdens zijn verblijf in de
gevangenis wegens verraad een omvangrijk oeuvre aan sentimentalistische literatuur, waaronder een aantal romans: Cephalide (1786), Zephire (1788), Hortense
(1788) en Henriette van Grandpré (1789). In tegenstelling tot Feith en Post zijn
De Wittes geschriften, behalve zijn autobiografie, geheel in de vergetelheid geraakt. Hetzelfde geldt voor het werk van zijn vrouw en medeschrijfster Maria
van Zuylekom. Vergeten zijn ook Henri de Villates en Cornelia van der Weyde,
die eveneens in gevangenschap enkele sentimentalistische werken schrijven:
Henry en Louize, eene Nederlandsche geschiedenis in gemeenzame brieven (1794)
en Italië of het land der liefde (1794). Tot slot verschijnen er ook diverse anonieme
sentimentalistische romans, waaronder Eduard en Sofia, of de miskende liefde
(1791), een imitatie van de werken van Feith.
De lange laan van het sentimentalisme wordt echter een smal pad, dat zich
weer zal voegen bij de laan van de briefroman. De nieuwe sentimentalistische
romans benadrukken duidelijker dat gevoeligheid niet per definitie onmaatschappelijkheid hoeft in te houden. Feiths Ferdinand en Constantia (1785) is al
terughoudender en conventioneler dan Julia. En Henry en Louize is meer een
briefroman in de trant van Sara Burgerhart met wat sentimentalistische trekjes dan een volbloed sentimentalistische roman.
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krijgt de roman steun vanuit de schouwburg, waar toneelauteurs voor hun
burgerlijke toneelstukken steeds vaker het ‘onrijm’ kiezen. Dichtkunst en roman
bewegen zich meer naar elkaar toe. Een nieuw bewijs voor deze samensmelting
is de romancepoëzie, die in de laatste twee decennia van de eeuw ook Nederlandse auteurs weet te inspireren. Het genre is dan nog nieuw en over de definitie ervan is nog volop discussie. Invloedrijk is Rhijnvis Feiths opstel ‘Over de
romanze’, gepubliceerd in het eerste deel van zijn Brieven over verscheidene onderwerpen (1784). De Fransman F.-A. de Moncrif volgend, omschrijft Feith de
romance hier als ‘het naïve verhaal van ééne aandoenlijke daad’. En inderdaad
gaat het gewoonlijk om gedichten waarin één afgeronde, emotioneel aangrijpende (en vaak huiveringwekkende) gebeurtenis wordt verhaald. Dit gebeurt in
een aantal taferelen die bewust ‘eenvoudig’ of ‘naïef ’ worden geschetst, en waarin de relatie tot de ongerepte natuur – in de vorm van bos, zee en berg, zon,
maan en sterren – een grote rol speelt.
Zo’n romance wekt door de eenvoudige vertelvorm de indruk (en soms klopt
die indruk ook wel) dat het hier gaat om eeuwenoude volksverhalen. Vaak zijn
deze versvertellingen dan ook gesitueerd in de riddertijd. Dit geldt bijvoorbeeld
voor Ewald en Elize van S.F.J. Rau, met regels als: ‘De flaauwe straal der zon bescheen / De toppen van het bosch, / Toen Ewald, vol van liefde en moed, / Steeg
op zijn moedig ros.’ Het geldt echter niet voor de beroemdste Nederlandse romance aller tijden, Bellamy’s ‘Roosje’ (1784). Bellamy zelf aarzelt daarom of het
gedicht wel een romance genoemd moet worden en spreekt liever van een ‘vertelling’. Nog tot ver in de twintigste eeuw zijn er Nederlanders die hele stukken
ervan uit het hoofd kennen. Na de beschrijving van de tragische verdrinkingsdood van Roosje en haar geliefde in zee eindigt het gedicht als volgt:
De jeugd ging, zwijgend, van het strand,
En zag geduurig om:
Een ’s ieder’s hart was vol gevoel –
Maar ieder’s tong was stom!
De maan klom stil en staatig op,
En scheen op ’t aaklig graf,
Waarin het lieve, jonge paar,
Het laatste zugtje gaf.
De wind stak hevig op uit zee;
De golven beukten ’t strand.
En schielijk was de droeve maar
Verspreid, door ’t gansche land.

Nu zat zij bij een groenen boom,
En zong om ’t hart te scheuren.
Het windje ritselde in het loof,
En scheen met haar te treuren

Nu zat zij bij een groenen boom
En zong om ’t hart te scheuren.
Maar in de nieuwe stijl van Feith
Beduidt het niet dan treuren.
O Rhynvis Feith!

Dan zocht ze bij een heldre beek
Zichzelve in ’t gras te ontvluchten.
Het beekje ving haar traanen op
en stemde met haar zuchten.

Dan zocht ze bij een heldre beek
Zich zelve in ’t gras te ontvlugchten.
Het beekje ving haar traanen op,
En ging gedurig aan, drop, drop,
En stemde met haar zuchten.
Och houd toch op!

Kinkers parodie bewijst eens te meer dat sentimentalistische literatuur een
makkelijk mikpunt voor satire vormt. Maar inmiddels is gevoeligheid – hoe ook
opgevat en in welke vorm dan ook – toch een belangrijk thema geworden dat
in allerlei genres terugkeert. Poëticale verhandelingen gaan dan ook meer de
dichtkunst in het algemeen behandelen, in plaats van zich te richten op specifieke
genres.
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Juist door de beoogde eenvoud is de romance een uiterst lastig genre. Wil zo’n
verhaaltje niet al te simpel of ronduit lachwekkend-larmoyant overkomen,
dan moet de dichter zijn vak goed beheersen. Dat geldt wel voor Bellamy, maar
niet voor tal van navolgers. Het is dan ook geen wonder dat het genre al korte
tijd na de introductie door sommigen belachelijk wordt gemaakt. Hoewel het
een andere oorsprong heeft, wordt het dikwijls beschouwd als een van de vele
uitwassen van het sentimentalisme – nu juist een stroming waar Bellamy in de
Poëtische Spectator tal van kritische opmerkingen over maakt. In 1787 publiceert Johannes Kinker bijvoorbeeld onder het pseudoniem Bonaventura Melorauschi een parodie op de romance Alrik en Aspasia van Rhijnvis Feith. Het is
een van de proeven van romancepoëzie die Feith bij zijn eerdergenoemde opstel
over de romance voegde, als verkenning van de mogelijkheden van het genre
in het Nederlands. Links enkele strofen uit het origineel, rechts de parodie.

4.4 Op zoek naar een systeem. De dichtkunst en de

nieuwe esthetica
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Wat is het verband tussen dichtkunst, welsprekendheid en wijsbegeerte? Het is
een vraag waar lang niet elke letterkundige tegenwoordig van wakker zal liggen.
In het lezingenseizoen 1781-1782 daarentegen beklimt Johannes Lublink de Jonge
driemaal het spreekgestoelte om een voordracht over dit onderwerp te houden.
De drie lezingen, gehouden voor het genootschap Concordia et Libertate, vormen samen de ‘Verhandeling over de onderlinge betrekking van wysbegeerte,
dichtkunst en welsprekendheid’. Dit betoog wordt in 1783 gepubliceerd in een
bundel genootschapslezingen van Lublink. In datzelfde jaar verschijnt deel vi
van de Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Het bevat twee verhandelingen – een van Willem Bilderdijk en een van een anonieme auteur die later zal worden geïdentificeerd als Cornelius van Engelen
– over precies hetzelfde onderwerp als de lezingen van Lublink. Is dit puur
toeval? Natuurlijk niet. In 1777 heeft de Maatschappij een prijsvraag uitgeschreven over de kwestie ‘Hebben de dichtkunst en welsprekendheid verband
met de wijsbegeerte? En welk nut brengt dezelve aan de eene en de andere toe?’
In 1780 krijgt Bilderdijk de gouden ereprijs. Zijn verhandeling zal dus in elk geval
in de Werken worden gepubliceerd. Van Engelens inzending wint de zilveren
penning en verwerft eveneens een plaats in de genootschapsreeks. Jammer van
al het werk voor Lublink, wiens inzending buiten de boot valt. Maar door zijn
bijdrage te recyclen als lezingenserie, en door deze vervolgens te publiceren in een
eigen reeks Verhandelingen, zorgt hij ervoor dat zijn visie niet onopgemerkt
blijft. Hij kan er zelfs veel eerder mee voor de dag komen dan Bilderdijk en
Van Engelen. Die moeten immers wachten tot het desbetreffende deel van de
Werken uitkomt.

Een continu debat
De verschijning van drie doorwrochte publicaties over een en hetzelfde onderwerp, met een gezamenlijke omvang van zo’n vier- à vijfhonderd bladzijden, is
illustratief voor een aantal veranderingen die de literatuurtheoretische discussie in de tweede helft van de achttiende eeuw ondergaat. Ten eerste zorgen
de vele nieuwe tijdschriften en genootschappen voor een veel grotere hoeveelheid bijdragen dan voorheen. De incidentele, min of meer toevallige publicatie
van literatuurtheoretische verhandelingen of principiële voorredes bij literaire
werken gaat nu onderdeel uitmaken van een aanzienlijk bredere, continu vloei-
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Poëzie, gesteund door Inspiratie, die
op een wolk zit. Titelprent van Jan
van Hoogstratens vijfdelige Mengelpoëzy (1714-1720).

ende stroom. Die stroom is ingebed in de recensierubrieken en mengelwerken
van geleerdentijdschriften en algemeen-culturele tijdschriften, de wekelijks verschijnende spectators, de lezingen tijdens vergaderingen van genootschappen,
de reeksen Werken, Prijsverhandelingen of Prijsverzen die deze genootschappen
uitgeven, en tal van mengvormen tussen tijdschrift, boekreeks en encyclopedisch naslagwerk.
Een tamelijk willekeurige greep uit het aanbod kan een indruk geven, zowel
van de variatie qua publicatiemogelijkheden, als van de onderwerpen die men
aan de orde stelt. Rijklof Michaël van Goens publiceert in 1769 zijn vertaling van
de Verhandeling over het verhevene en naive in de fraeje wetenschappen, geschreven door de Duitse filosoof Moses Mendelssohn, als afzonderlijke publicatie.
Jan Konijnenburgs betoog ‘Over het waare schoone in de dichtkunst’ verschijnt
in 1790 daarentegen in Bijdragen tot het Menschelijk Geluk, een spectatoriaal
tijdschrift. Gedichten over ‘De waare verëischten in een dichter’ krijgen in 1774
een plaats in een bundel prijsverzen van het Haagse dichtgenootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. Cornelius van Engelen ontvangt in 1777 een gouden
medaille voor zijn prijsverhandeling over ‘de algemeene oogmerken, die een
Dichter moet bedoelen’. Natuurlijk wordt deze bijdrage gepubliceerd in de
Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, die de prijs-
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vraag uitschreef. Eerder heeft Van Engelen zijn ideeën over de letterkunde onder meer kunnen ventileren in (mede) door hem geredigeerde spectatoriale
tijdschriften als De Philanthrope, De Denker en De Philosooph. Zijn Wijsgeerige
verhandeling over den schouwburg in ’t algemeen (1775) plaatst hij dan weer als
inleiding bij de door hem uitgegeven reeks toneelwerken Spectatoriaale Schouwburg. Met zijn ‘Verhandeling over het heldendicht’ wint Rhijnvis Feith een
gouden medaille bij het Leidse genootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen. De verhandeling wordt in 1782 vanzelfsprekend gepubliceerd in de
Prijsverhandelingen van het genootschap. Een andere, anonieme inzending is
dan inmiddels echter al verschenen in het Taal-, Dicht- en Letterkundig Kabinet,
een reeks die wordt samengesteld door Gerrit Brender à Brandis. Een groot
aantal literatuurtheoretische beschouwingen van Feith wordt gepubliceerd in
diens Brieven over verscheide onderwerpen en in de Bijdragen ter Bevordering
der Schoone Kunsten en Wetenschappen (1793-1796) die hij samen met Jacobus
Kantelaar uitgeeft.

De theorie der schone kunsten
Het aantal platforms voor meningsvorming over literairtheoretische onderwerpen breidt zich dus vooral in de tweede helft van de eeuw drastisch uit. Dit
zorgt niet alleen voor een grotere continuïteit; het biedt ook de mogelijkheid het
veld enigszins systematisch te verkennen. De commissies die de genootschapsprijsvragen uitschrijven zorgen dat zo veel mogelijk verschillende aspecten van
het uitgebreide terrein der literatuurtheorie aan bod komen. Sommige van de
zojuist genoemde titels demonstreren bovendien dat de literatuurtheorie deel
gaat uitmaken van een breder veld van studie: de theorie der schone kunsten in
het algemeen. En deze kunsttheorie wordt nu op haar beurt gezien als onderdeel van een veel (of zelfs alles) omvattende wijsbegeerte of kennis van mens
en wereld. In Duitsland geeft de filosoof Alexander Gottlieb Baumgarten het
nieuwe onderzoeksveld de naam ‘Aesthetica’. Hij definieert dit als de wetenschap van de smaak en stelt dat niet het verstand, maar de goede smaak in kunstzaken het belangrijkste beoordelingsvermogen is. Bij hem en andere Duitse
denkers is de esthetica, het vak dat zich bezighoudt met de eigenschappen van de
‘zinnelijk’ (dat wil zeggen, zintuiglijk) waarneembare schoonheid, een sterk
theoretisch-filosofisch georiënteerde wetenschap. Net als de eveneens nieuwe
psychologie behoort het tot de wijsgerige metafysica. In de nieuwe wetenschap
der esthetica worden echter, in Duitsland en elders, ook allerlei benaderingen
opgenomen van een type dat we nu eerder sociaalwetenschappelijk of sociaalhistorisch zouden noemen. De Verlichtingsbeweging in Engeland en Schotland
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heeft van meet af aan al een sterk empirische inslag. Ze hecht bovendien aan de
benaderingswijze die valt samen te vatten in de uitspraak van Alexander Pope:
The proper study of mankind is man. En in Frankrijk, het land van de Encyclopédie van Diderot en d’Alembert, wint het verlichte, encyclopedische streven
naar alomvattend onderzoek van mens en wereld eveneens snel terrein. De
kunst- en literatuurtheorie kan zo een soort sociale wetenschap worden; men
zoekt eerder naar psychologische, sociologische of antropologische beschrijvingen en verklaringen van verschijnselen in de kunst, dan naar regels en voorschriften op basis van klassieke autoriteiten.
Deze benadering wordt in de Republiek door tal van auteurs overgenomen.
Dit vormt een belangrijk verschil met eerdere geschriften. Zo verschijnen er in
de eerste eeuwhelft al diverse handboeken en verhandelingen over letterkunde, maar deze zijn gewoonlijk sterk normatief van aard. Naast varianten op
onderwerpen uit de poëtica van Horatius, in de classicistische versie zoals die
in Nederland door de bewerkingen van de Fransman Boileau en de Nederlander
Andries Pels ingeburgerd zijn geraakt, gaat het hier vooral om beschouwingen
over de technische aspecten van verskunst of retorica. David van Hoogstratens
Beginselen of kort begrip der rederykkunst (1725) behandelt bijvoorbeeld het
gebruik van klassieke stijlfiguren zoals de metafoor, zowel in poëzie als in proza. Het boek biedt dan misschien niet veel nieuwe ideeën, maar het valt wel op
door het consequente gebruik van Nederlandse in plaats van klassieke voorbeelden. Daarmee maakt Van Hoogstraten het in feite tot een wapen in de zogeheten poëtenstrijd. Balthazar Huydecopers Proeve van taal- en dichtkunde
(1730) is al evenzeer ‘technisch’, maar dan vooral gericht op taalkundige aspecten.
De auteur geeft hier een duizelingwekkend aantal filologische aantekeningen
en aanmerkingen bij Vondels vertaling van Ovidius’ Metamorfosen. Vermakelijk is de parodie van O.C.F. Hoffham (1744-1799) op dit soort tekstkritische
werken. De Duitser Hoffham woont enkele tientallen jaren in Nederland en
levert hier een actieve bijdrage aan de letterkunde. Zo is hij de belangrijkste man
achter het spectatoriale tijdschrift De Kosmopoliet of Waereldburger (17761777), en in 1784 publiceert hij zijn satirische Proeve van slaapdichten. Daarin
zingt hij de lof van de slaap, waarbij hij en passant het werk van Vondel aanbeveelt als uitstekend slaapmiddel. Wat later neemt hij Vondel, naast tal van andere
zeventiende- en achttiende-eeuwse dichters, opnieuw op de korrel in zijn Proeve
eener theorie der Nederduitsche poëzy (1788). Deze verhandeling valt tevens te
lezen als een humoristische aanval op normatieve poëtica’s en op de tekstkritische commentaren van auteurs als Huydecoper. En inderdaad zijn ook die soms
wat slaapverwekkend.
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Oude en nieuwe bijdragen
In het Noorden valt rond het midden van de eeuw een snel groeiende belangstelling voor een bredere, meer theoretische aanpak waar te nemen. Die leidt nu
ook tot hernieuwde, principiële discussies over de prioriteit van de ‘Anciens’
dan wel de ‘Modernes’. Zo verschijnt in 1764 in de Nieuwe Bydragen tot Opbouw
der Vaderlandsche Letterkunde een verhandeling van Jan Macquet ‘Over de voortreffelijkheit der oude en hedendaegsche poëten’. Macquet betoogt ‘… dat onze
Vaderlanders niet in eene, maer in zeer vele, en de voornaemste fraeiheden der
dichtkunde de Ouden evenaren, of ten minsten niet ver wyken’. Wie star wil
vasthouden aan het idee van een absolute schoonheid, die door de Ouden is bereikt en die door lateren nooit meer valt te evenaren, kan het hiermee doen.
Maar bestaan zulke classicistische diehards eigenlijk nog wel? In hetzelfde
tijdschrift gaat het zeventienjarig wonderkind Van Goens tegen Macquets visie
in. Zijn reactie is echter niet zozeer een pleidooi voor de ‘Anciens’. Van Goens
kraakt het betoog van Macquet af om een heel andere reden. Hij verwerpt de
hele vraagstelling en meent dat de discussie over de superioriteit van de klassieke dan wel de moderne schrijvers zinloos is: ‘Te vergeefsch zal men twisten
of vleesch beter zy voor den smaek dan visch: en men zal ’t nooit eens worden
of de oude dichters boven de nieuwen moeten gesteld worden.’ Het debat blijft
onbeslist. In de praktijk komt het erop neer dat men eerbiedige buigingen
naar de klassieken blijft maken, terwijl men er tegelijk op wijst dat ook latere
auteurs veel waardevols hebben verricht.
Voor Nederland geldt bovendien het gegeven dat letterkundigen gewend
zijn zich internationaal te oriënteren. Dit roept de vraag op wat de juiste verhouding moet zijn tussen inzichten van de ‘Modernen’ uit verschillende taalgebieden en uit verschillende stromingen daarbinnen. Een eigen, specifiek
Nederlandse traditie op kunsttheoretisch gebied komt in de tweede helft van
de achttiende eeuw niet tot stand. Of het moet nu juist de traditie zijn die ernaar streeft inzichten uit zeer verschillende bronnen met elkaar te verenigen.
De Nederlandse literatuurtheorie van deze periode valt te zien als een reeks
desperate pogingen om orde en evenwicht te scheppen in een potpourri van
sterk uiteenlopende benaderingen uit alle tijden en alle landen. Het resultaat
is een eclectische beschouwingswijze die de scherpe kantjes van debatten afslijpt, die steeds naar een middenpositie zoekt en die de verschillende thema’s
zelden echt diepgaand uitwerkt. Dat laatste komt misschien ook doordat
slechts een enkeling zich kan veroorloven er voor langere tijd mee bezig te
zijn; in Nederland laten de eerste leerstoelen in de kunsttheorie nog een eeuw
op zich wachten.
Tot de weinige Nederlandse auteurs die een duidelijk eigen benadering
hebben, behoort François Hemsterhuis. Zijn Lettre sur la sculpture (1769) trekt

internationaal de aandacht, maar met zijn werk oefent hij weinig invloed uit op
de meningsvorming in Nederland. Dit laatste geldt ook voor de Latijnse dissertatie van de theoloog en filosoof Bernardus Nieuhoff (1747-1831), De sensu pulchri
(1769), een van de weinige werkelijk ‘academische’ geschriften op dit terrein.
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Poëzie en proza
De literatuurtheorie van de Nederlandse Verlichting in de tweede helft van de
eeuw is eerst en voor alles een ‘evenwichtspoëtica’. Opvallend is dat ze ook in
hoge mate een ‘poëzie-poëtica’ is; het proza valt vaak buiten beeld. De zedenkundige roman in proza, naar het voorbeeld van auteurs als Richardson en in
Nederland Wolff en Deken, wint in deze periode snel veld en leidt dan ook tot
enige ideeënvorming. De traditionele vooroordelen tegen romans als lectuur
van lager allooi, vooral gevaarlijk voor jeugdige, vrouwelijke of ongeschoolde
lezers, blijken echter hardnekkig. Recensenten doen romans vaak met enkele
woorden af. Als ze er al een wat langere beschouwing aan wijden, gaat het vaak
niet zozeer om de literaire kwaliteiten, maar om de al dan niet aanbevelenswaardige moraal. En terwijl er vele tientallen prijsvragen worden uitgeschreven en erudiete verhandelingen worden gepubliceerd over de ware dichter, de
ware dichtkunst en de eisen van de verschillende poëtische genres, komt een
principiële discussie over de ware romanschrijver en de ware roman pas na de
eeuwwisseling goed op gang. Soortgelijke vooroordelen treffen het burgerlijk
drama, dat eveneens gewoonlijk in proza is gesteld. Nog lange tijd zien velen het
als een minderwaardige kunstvorm. Wel verschijnen er tegen het einde van de
eeuw heel wat beschouwingen over de verhouding tussen proza en poëzie. In 1786
schrijft het genootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen bijvoorbeeld
een prijsvraag uit over ‘De verëischten en kenmerken van den stijl der poëzy,
in onderscheiding van dien der welsprekendheid’. Vier jaar later verschijnen de
drie bekroonde antwoorden in het vierde deel der Prijsverhandelingen. Maar
de auteurs van zulke beschouwingen gaan vaak niet of nauwelijks in op de
nieuwere prozavormen, zoals de zedenkundige roman en het burgerlijk drama.
Ze proberen eerder een inhaalslag te maken waar het gaat om theorievorming
over de redevoering.
De tweede eeuwhelft is een tijdperk waarin op een tot dan toe ongekende
schaal het woord wordt gevoerd in het openbaar. De talloze genootschapsvergaderingen en -lezingen, samen met de stortvloed aan hectische politieke bijeenkomsten, maken de kunst van de redevoering tot een wel heel actueel thema.
Dit leidt tot het merkwaardige verschijnsel dat de nieuwste theorievorming
over het proza nu juist voornamelijk het klassieke prozagenre, de redevoering,
als uitgangspunt neemt. Nu treden allerlei onduidelijkheden aan de oppervlakte
die in de oudere ‘rederijkkunsten’ nauwelijks opvielen. Wordt met ‘welsprekend-
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heid’ al het proza bedoeld, dan wel alleen de mondelinge redevoering? Hoe zit
het met het geschiedverhaal, dat net als de redevoering in proza gesteld is en
geen ‘verdichtsels’ behoort te presenteren, maar dat gewoonlijk niet bedoeld is
om als gesproken redevoering te worden voorgedragen? Welke soorten redevoering moeten we onderscheiden? Tot welk type behoort de christelijke preek,
die de Ouden niet kenden? Waar moeten we de nieuwe, genootschappelijke
‘welsprekendheid van den gehoorzaal’ plaatsen? En behoren ook wetenschappelijke verhandelingen tot de welsprekendheid? Begrijpelijkerwijs komen de
auteurs er vaak niet goed uit. In 1788 verschijnen nog wel de Lectures on Rhetoric
and Belles-lettres van de Schotse hoogleraar Hugh Blair in Nederlandse vertaling. Ze bieden een type benadering dat de klassieke beperking van het literaire proza tot de mondelinge redevoering uiteindelijk obsoleet zal maken.
Maar pas gedurende de decennia na de dood van Blair in 1800 zullen zijn Lessen
over de redekunst en fraaie wetenschappen in Nederland een standaardwerk
worden.
Het zojuist gesignaleerde wantrouwen tegen de nieuwe roman en het burgerlijk drama in proza maakt dat de literaire theorievorming in de tweede
helft van de eeuw voornamelijk beperkt blijft tot de poëzie. Bij ‘schone letteren’ blijft men allereerst denken aan de poëzie, zij het in toenemende mate ook
weer aan de mondelinge redevoering. Tevens betekent het dat het accent in de
discussies begint te verschuiven van het drama – dat in de eerste helft van de
eeuw nog vrijwel uitsluitend in dichtvorm was, maar waarbinnen inmiddels
het proza is gaan domineren – naar andere poëtische genres zoals het leerdicht
en het lyrische vers, en vooral naar de dichtkunst in het algemeen. De toneeltheorie houdt zich steeds minder bezig met de conceptie en compositie van de
tekst door de auteur. Het accent ligt nu vaker op verschillende aspecten van de
uitvoering door de acteur, met name voordracht en gebaar.
Het epos wordt in deze periode nog steeds beoefend en bereikt zelfs een
hoogtepunt in werken als Germanicus (1779) van Lucretia Wilhelmina van
Merken. Vervolgens leveren de politieke crises volop stof voor commentaar,
verhuld als vaderlands-historische heldenverering. Theoretici spreken nog wel
met veel waardering over het epos, maar hebben verder niet veel belangstelling voor dit genre. Beschouwingen als Rhijnvis Feiths ‘Verhandeling over
het heldendicht’ beginnen heel uitzonderlijk te worden. De meeste aandacht
richt zich, niet toevallig in dezelfde periode als die waarin het sentimentalisme
opkomt, op de gevoelige, verheven lyriek. Onder invloed daarvan neemt ook
het leerdicht steeds meer de vorm aan van de verheven ode. Dit valt bijvoorbeeld te zien in Orion (1788) van Pieter Nieuwland (1764-1794). Het gedicht is
eerder een lofzang op de wonderen van het universum en de schepper daarvan,
met alle uitroeptekens die daarbij horen, dan een soort van berijmde sterren-
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Titelvignet van Proeven van poëtische mengelstoffen […] en prijsvaarzen van het genootschap
Kunstliefde Spaart Geen Vlijt (1774). Onder de ‘prijsvaarzen’ in dit deel bevinden zich die over
‘De waare vereischten in een dichter’.

kunde. Het bevat regels als ‘Rijs, grote Orion! rijs omhoog! / Zijt welkom, held!
aan onze transen! / Verruk, verruk ons starend oog!’ Tegen het einde van de eeuw
gaat men dit soort gedichten dan ook benoemen als een apart genre: de ‘leerode’.
Zoals gezegd is het uiterst lastig een duidelijke lijn in de literatuurtheoretische gedachtevorming aan te wijzen. We beperken ons hier tot twee publicaties
die enige indruk kunnen geven van de kwesties waar het om gaat. Ten eerste zijn
dat de winnende antwoorden op een prijsvraag over ‘De waare verëischten in
een dichter’, in 1773 uitgeschreven door het nog jonge, Haagse dichtgenootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. Dat publiceert de bekroonde antwoorden
een jaar later in het eerste deel van de Proeven van poëtische mengelstoffen […]
en prijsvaarzen. Naast de prijsverzen bespreken we hier ook enkele meer ‘wetenschappelijke’ beschouwingen in proza, geschreven door Hieronymus van Alphen.

Simon van der Waal en de ware dichter
De gouden erepenning voor een antwoord op de vraag van Kunstliefde Spaart
Geen Vlijt over de ware dichter gaat naar de kostschoolhouder Simon van der
Waal uit Geertruidenberg. Zijn prijsvers begint met de volgende hooggestemde
regels:

Natuur gaat menigwerf een eeuw met moeite zwanger,
Eer ’t haar gelukk’, datze een onsterfelijken Zanger
Het vrolijk levenslicht in ’t jammerdal doe zien.
De Kunst moet al haar hulp, een reeks van jaaren, biên,
Om, door heur liefde en zorg, dien Gunstling optekweeken,
die in verheven Dicht der goden taal zal spreeken.
Wie schetst ons dan het beeld van zulk een wonderzoon?
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Vijfendertig jaar later zal Van der Waals genootschapsvriend Willem Bilderdijk
nog respectvol op de eerste twee regels variëren in De kunst der poëzy. Deze
dichterlijke beginselverklaring opent immers met: ‘Natuur, in rijpe jeugd,
ging menig leeftijd zwanger, / Eer ze één Homerus schiep, één waar, één roemrijk zanger!’ Bilderdijk bevestigt met dit beeld zijn inmiddels gegroeide opvatting van het dichterschap als een godsgeschenk dat door kunstregels en vlijt
slechts kan worden bedorven. Simon van der Waal beschouwt de dichter eveneens als een ‘wonderzoon’. Elders roept hij dan ook uit: ‘Wie Dichters goden
noemt, heeft niets te veel gezegt!’ Maar in de opening van zijn prijsvers nuanceert hij zijn visie op de dichter als godenzoon al direct. Hij zegt dat er veel ‘kunst’,
in de zin van kunstvaardigheden en kundigheden, nodig is om de gunsteling
van de natuur ‘optekweeken’. Dit is zijn standpunt in het klassieke dilemma
ars of ingenium, kunstvaardigheid of oorspronkelijke dichtersgeest: de aangeboren gaven kunnen niet zonder ‘noeste vlijt’. Vandaar dat hij vele tientallen
regels wijdt aan de manier waarop de dichter het juiste ‘kunstbeleid’ kan verwerven.
In de traditie van Horatius’ poëtica, in de classicistische versie van Boileau
en Pels, raadt Van der Waal de dichter onder meer het bestuderen van goede
voorbeelden aan. Allereerst natuurlijk de klassieke dichters, het ‘oude Dichterdom’. Maar ook de lateren, zowel in binnen- als buitenland. ‘Wil in ’t zangchoor ook bij Gal en Brit verkeeren’, raadt Van der Waal de dichter aan. En natuurlijk moet men ook de schoonheden van Vondel en andere Nederlandse
dichters leren kennen. Verder moet de dichter de taal bestuderen en zich grondig vertrouwd maken met haar ‘gebruik, betekenis en wetten’. Ook de prosodie,
met haar ‘snede en trant en toon en maat en rust’, moet voor hem geen geheimen hebben. Verder zijn daar de regels van de verschillende genres, ‘van Tooneel
en Heldendichten, / Van Veld en Liergezang, van allen toon, die ’t oor / En hart
ooit streelen kon, in ’t vrolijk Dichtrenchoor’.
Tot het neo-Horatiaanse geheel van kennis en kunde dat de dichter volgens
prijswinnaar Van der Waal moet beheersen, behoort ook een encyclopedische
kennis van mens en wereld. De dichter moet, zoals men het destijds vaak uitdrukte, een ‘wel gestoffeerd brein’ hebben: ‘Hoe noestig slaaft en zwoegt en zweet

Noeste vlijt en hemelgaaf
In zijn prijsvers somt Van der Waal een rijtje eigenschappen van de ware dichter op. Het zijn achtereenvolgens ‘kunde’, ‘smaak’, ‘vernuft’, ‘gevoeligheid’ en
‘verrukking’. In het prijsvers valt zonder meer een sterk accent op de eerste eigenschap, met alle ‘oeffeningen’ die dit met zich meebrengt. Zoals we zagen,
moet de dichter over een universele kennis en tal van kundigheden beschikken.
De ‘kunde’ is niet aangeboren maar valt door noeste vlijt en ‘zweet’ te verwerven. Voor de andere vier eigenschappen geldt in principe het omgekeerde. Wel
gaat het bij de ‘smaak’ eerder om de ‘goede smaak’ van de geoefende kunstkenner,
die weet wat de juiste normen zijn, dan om een zuiver individueel beoordelingsvermogen. Het blijft echter in hoge mate een ‘Hemelwaarde gaaf ’, vergelijkbaar met het ‘muzijkgehoor’.
Met een klimmend enthousiasme bezingt de prijswinnaar tegen het einde
van zijn gedicht het ‘vernuft’ (een term die bij hem zoveel betekent als verbeeldingskracht), het gevoel en de verrukking. De eigentijdse psychologische ideeen over de geestvermogens volgend, omschrijft hij de verbeeldingskracht als
het vermogen dat de beelden van de werkelijkheid in de geest bewaart en dat die
beelden naar wens kan terugroepen en met elkaar verbinden via associaties:
‘Natuur schijnt op zijn wenk hem gantsch ten dienst te staan, / Eén denkbeeld
roept hij, en zij voert er duizend aan’. Door de bestaande beelden van de werkelijkheid te combineren tot nieuwe eenheden ontstijgt de dichter in zekere
zin de bestaande realiteit en heeft hij ‘scheppenskracht’. De ‘gevoeligheid’ stelt de
dichter in staat tot empathie met alles wat leeft en tot ‘wellust’ over de schoonheden van Gods schepping: ‘ô Teedre! uw groote ziel voelt blijdschap of verdriet,
/ In onderscheiden graad, in alles wat gij ziet.’
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hij vroeg en laat, / Om, éér hij zich vermoeit met woorden, klank of maat, / De
nutste kundigheên bestendig optegaêren!’ Het hele ‘geschapendom’, als eenheid en in zijn onderdelen beschouwd, moet hij tot zijn geestelijk eigendom
maken. In overeenstemming met de fysicotheologische denkwijze (zie hierover
hoofdstuk 5) beschouwt de dichter de hele schepping als één groot godsbewijs,
van de ‘waereldkloot’ waarop hij met ‘erts en plant en dier’ leeft, tot aan het ‘starrenheir’ en de ‘hemelboogen’. Met een verwijzing naar een gedicht van Lucas
Trip (‘Godt zichtbaar in ’t onaanzienlyke, vertoont in de beschouwinge van een
kei, blauwbes en vlieg’) zegt Van der Waal: ‘Zo blijft uw Zangeres, hoe laagze
ook schijn’ te daalen, / Het englenchoor op zijde, en zingt haar ’s Makers lof, /
In Vlieg in Bes en Kei, ja in ’t geringste stof.’ Ook moet de dichter de geschiedenis
kennen, de klassieke mythologie, de Bijbel, de zeden en gebruiken van alle volken en alle tijden, enzovoort, enzovoort. De dichter is hier als vanouds de poeta
doctus, de geleerde dichter: ‘Wees wijsgeer, ken Uzelv’, ken al wat U omringt.’
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Zijn grote gevoeligheid leidt de dichter als vanzelf tot ‘verrukking’, de dichterlijke geestdrift. Tijdgenoten spreken ook wel van ‘enthousiasmus’; de classicus
Pieter Burman de Jongere hield er in 1742 al zijn inaugurele rede in dichtvorm
over, getiteld De enthusiasmo poetico. Burmans nadruk op de verrukking heeft
een merkwaardig, tweezijdig karakter. Enerzijds relativeert Burman sterk de
classicistische nadruk op kundigheden, orde en regelmaat. Maar anderzijds verheft hij de grote klassieke dichters zelf nu meer dan ooit tot voorbeeld, al noemt
hij ook wel latere dichters, bijvoorbeeld Tasso, als vertegenwoordigers van de
furor poeticus. Net als Burman toont Van der Waal zich bijzonder positief over
het dichterlijk enthousiasme. Toon en inhoud van zijn vers beginnen samen te
vallen wanneer hij zegt dat de dichter met name ‘verrukking’ toont wanneer
hij Gods lof zingt: ‘Doch nimmer wordtge door Verrukking meer gedreven, /
dan wen uw’s Makers lof door U wordt aangeheven.’ Het gedicht eindigt met
een wending die in Van der Waals tijd zeer gebruikelijk is:
Daalt serafijnen! daalt, op ’t klinken deezer wijzen!
Hoort hier Jehova’s magt en Goëls [Verlossers] liefde prijzen.
Dees Zanger schijnt te groot voor deeze onzalige aard:
Daalt englen! daalt beneeên! en voert hem hemelwaard!
Neen, laat hem hier nog lang in zijn verrukking zingen,
Maar hoe!… waar voeren hem zijn Dichtbespiegelingen?
Toef Dichter!… ach! daar stijgt hij juichend naar omhoog,
Staar, Zangster! staar!… helaas! ’k verlies hem uit mijn oog.

Zo’n wending aan het einde zal nog lang populair blijven: de dichter voelt zich
meer en meer aan de aarde ontstijgen, maar realiseert zich net op tijd dat een
werkelijk ‘hemelse’ dichter een onbestaanbaar ideaal is. Zoals Pieter Nieuwland het uitdrukt aan het slot van zijn eerdergenoemde gedicht Orion: ‘Verbeelding! daal! verlaat die heemlen! / Eer mijn geschapen geest bezwijk.’
Op zoek naar het evenwicht
‘Noeste vlijt’ tegenover ‘Hemelgaaf ’. Dat zijn de polen waartussen Simon van
der Waal voortdurend een evenwicht zoekt in zijn vers. Het juichende, ‘enthousiaste’ slot suggereert dat de aangeboren eigenschappen het belangrijkste
zijn. Maar dit kan toch niet verhelen dat er talloze versregels aan vooraf zijn
gegaan met aanbevelingen voor het verwerven van de meest uiteenlopende
vormen van kennis en kunde. Verbeelding en gevoel moeten dan ook gestuurd
en in bedwang worden gehouden door ‘rede en weetenschap’. De kernvraag blijft
zo in wezen onbeslist. Datzelfde geldt voor een groot aantal andere vragen die
in het gedicht impliciet aan de orde komen.
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Zo’n vraag luidt bijvoorbeeld: is de poëzie een vorm van mimesis, van schilderende nabootsing der natuur, dan wel een geheel oorspronkelijke schepping?
Van der Waal lijkt het eerste standpunt te kiezen waar hij zegt dat de dichter is
‘gebooren om natuur, in schaâuw en licht, / Door woordenverwen, fiks te schildren in gedicht’. Maar bij nadere beschouwing blijkt het niet te gaan om een
simpele weerspiegeling van de natuur. De prijswinnaar volgt hier, zoals zovelen
in zijn tijd, de opvatting van de Franse kunsttheoreticus Charles Batteux, die
stelde dat de kunstenaar een ‘verhoogde’ of ‘veredelde’ natuur weergeeft. In
het kunstwerk zijn de fraaiste elementen uit de natuur verenigd tot een ideaal
dat als zodanig in de werkelijkheid niet bestaat. De dichter, zegt Van der Waal,
is iemand die, ‘naar ’t oogmerk zijner kunst’, bepaalde elementen uit de bestaande schepping ‘huwt of scheidt’, waardoor hij ‘schoonheên doet beseffen, /
Die in een [kies]keurig oog natuur verre overtreffen’. Op die manier heeft de
dichter een hoge mate van vrijheid en is het concept van het ‘schilderen’ met
woorden eigenlijk ontoereikend. Vandaar een retorische vraag als: ‘Wat stervling
draagt het beeld des Scheppers van ’t heelal, / Meer duidelijk dan hij, die, voor
Gods eer gebooren, / De roem en wellust is van aarde en hemelchooren?’ De
dichter wordt hier eerder een schepper van nieuwe werelden dan een schilder
die de bestaande wereld weergeeft. Elders merkt Van der Waal echter op: ‘’t Is
voor een Dichter niets ten zij hij recht bezeff ’ / Hoe hij door ’t kunstbeleid der
menschen harten treff ’. Daarmee sluit hij aan bij nog weer een andere opvatting van poëzie, de ‘pragmatische’ opvatting dat de primaire taak van de dichtkunst niet het nabootsen van de natuur dan wel het scheppen van nieuwe
werelden is, maar het treffen van het hart, waardoor lezers of toehoorders zich
tot zedelijke verbetering en grootse daden aangespoord voelen.
Een andere vraag: hebben de Ouden dan wel de Modernen absolute prioriteit? Met de woorden ‘’t Gelukte de Oudheid best natuur naar eisch te ontvouwen’ suggereert de dichter het eerste (en benadrukt hij tevens weer de mimetische
opvatting van kunst als nabootsing der natuur). Ook doet hij de aanbeveling
‘Leef steeds met de Oudheid raad, die zag men ’t minst verdwaalen’. Maar met
zijn aansporing ‘Gal en Brit’ en Nederlanders als Vondel ten voorbeeld te nemen,
roept hij hier weer twijfel aan op. Als motto aan het einde van zijn vers plaatst
hij dan ook niet een citaat van een auteur uit de klassieke Oudheid, maar een
regel van Edward Young. Dit is nu juist de auteur die met zijn Conjectures on
Original Composition (1759) de originaliteit van het ware genie tot een kernwaarde in de letterkunde maakt, en wiens poëtische Night Thoughts (1742-1745)
een belangrijke impuls geven aan de somber-weemoedige gevoeligheidscultus
van het sentimentalisme.
Interessant is ook dat Van der Waal de Oudheid specificeert als ‘Hebreer en
Griek’ en ‘Romer’. Met die vermelding van de Hebreeuwse dichters als even-

398

knie van de klassieken raakt hij aan het contemporaine ‘primitivisme’, de stroming die stelt dat de oudste taal van de mensheid poëzie was. In Bijbelboeken
als Psalmen en in de Arabische poëzie zouden de warmbloedige ‘woestijnvolkeren’ van het Midden-Oosten het oorspronkelijke, spontane vuur van het ware
dichterschap hebben bewaard. Voor de gedichten die worden toegeschreven
aan de bard Ossian geldt trouwens hetzelfde, al is het niet helemaal duidelijk
hoe deze warmbloedige dichter in het regenachtige Schotland verzeild is geraakt. Maar hoe dan ook, Van der Waal schaart de Hebreeuwse dichters zonder
meer onder de ‘Oudheid’. Daardoor krijgt de navolging der klassieken bij hem
als vanzelf een wending in een geheel andere, meer sociaal-historische of antropologische richting dan de traditionele opvatting. Die ziet de Ouden immers
eerder als bron van verantwoorde, eeuwig geldende regels en normen dan als
vertegenwoordigers van ‘primitieve’ spontaniteit. En wat die navolging zelf
betreft: het is weliswaar van groot belang om goede voorbeelden te bestuderen,
maar, zo zegt de prijsdichter, ‘oordeel, éér Gij kiest, volg niemand blindlings
na’. En: ‘Verhef het schoone, datge in puikgewrochten ziet, / Maar zijn er feilen
in, verschoon, doch volgze niet.’
Een laatste voorbeeld betreft de, destijds binnen dichtgenootschappen zeer
actuele, vraag of ware poëzie buiten het rijm kan. Hierover zegt Van der Waal:
Nog meer, Dichtminnaar! schoon ’t U vaardig mogt gelukken,
In onrijm U naar wensch natuurlijk uittedrukken,
Het dwingelend gebruik bragt U in slavernij,
’t Wil, dat het laatste woord van ’t vaers, een rijmklank zij.
Maar nimmer worde een klank dan om den zin verkooren,
’t Geknars der slaafsche boei zou alle weelde stooren.

De prijsdichter stelt hier het rijm verplicht. Maar door het gebruik ervan zo
nadrukkelijk te omschrijven in termen van ‘dwingelend gebruik’, ‘slavernij’ en
‘slaafsche boei’ lijkt hij toch te suggereren dat het wel degelijk voordelen zou
kunnen hebben om de verplichting af te schaffen.
Een evenwichtige keus
Met de bekroning van Simon van der Waal als winnaar doet het Haagse genootschap een begrijpelijke keuze. Deze kostschoolhouder blijkt goed op de hoogte
en waagt op poëtische wijze een dappere poging allerlei bestaande visies op de
ware dichter te integreren. Dat die visies op tal van punten krasse tegenstrijdigheden vertonen, en dat de standpunten van de prijswinnaar zelf allesbehalve
eenduidig zijn, heeft de genootschappelijke prijsvraagcommissie waarschijnlijk eerder als een aanbeveling dan als een bezwaar gezien. Binnen de dichtge-
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nootschappelijke cultuur van dat moment vertegenwoordigt de prijswinnaar
weliswaar een relatief sterke neiging de ‘enthousiaste’ kanten van het dichterschap te benadrukken. Ook zet hij in zijn gedicht de aangeboren eigenschappen,
zoals het gevoel, wat krachtiger aan dan de kennis, vaardigheden en kundigheden. Dit zou een serieuze hinderpaal kunnen zijn voor een genootschap dat niet
voor niets de naam ‘Kunstliefde Spaart Geen Vlijt’ draagt en dat tijdens de prijsuitreiking een lofdicht op de winnaars ten gehore laat brengen onder de titel
‘De triömf der welbestuurde vlijt’. Daar staat echter tegenover dat de ‘noeste
vlijt’, het ‘zweet’, en de kennis en kundigheden minstens zo’n groot gedeelte van
het dichterlijk betoog in beslag nemen als de aangeboren eigenschappen. Bovendien zet Van der Waal de twee polen telkens weer tegenover elkaar, met de suggestie dat het vooral van belang is het juiste midden te vinden.
Ook op een andere manier bekroont het genootschap het zoeken naar de
middenweg. Een zilveren penning gaat namelijk zowel naar jonkvrouwe Juliana
Cornelia de Lannoy als naar de koopman en reder Willem van der Jagt. Hun
inzendingen vertonen eveneens een zeker streven naar het juiste midden, maar
het accent ligt in de twee gedichten totaal anders. Zo stelt De Lannoy dat de
dichter ‘in deez’ verlichte tijden’ zeker niet kan slagen zonder ijverig te luisteren
naar ‘der weetenschappen choor’. Dergelijke aanwijzingen krijgen echter heel
weinig nadruk, in vergelijking met de vele passages die een andere richting
uitgaan. De Lannoy merkt bijvoorbeeld op dat de dichter bepaald geen groot
wetenschapper zoals de Duitse filosoof Wolff of de Engelse natuurkundige
Newton hoeft te zijn. Verwijzend naar de landbouwer-dichter Poot, spreekwoordelijk voorbeeld van het ongeschoolde genie, laat De Lannoy de muze
van de dichtkunst zeggen dat ze alleen kijkt naar verdiensten, ‘Al kwaamtge
ook van den ploeg u in mijn kunstperk waagen.’ Bovendien zegt de muze: ‘Doch
laat geen waan u doen gelooven, / Dat immer werkzaamheid een dichter heeft
gemaakt / Indien mijn vuur niet in uw boezem blaakt.’ Het zijn opmerkingen
van een type dat we ook bij Van der Waal volop aantreffen, maar hier krijgen
ze veel meer accent. Het omgekeerde is het geval in het gedicht van Willem van
der Jagt, ‘aan wien, een tweede zilveren eerpenning, bij loting [is] te beurt gevallen’. Hij maakt bijzonder veel werk van het navolgen van grote voorbeelden, waarbij hij onder meer een hele rij Nederlanders noemt. En hoewel hij de
‘schoonste dichtgedachten’ laat voortspruiten uit een ‘hemelsche Aandrift in
de zinnen’ is de teneur van zijn vers toch wel het beste samen te vatten in de regels:
‘Welaan… te werk… schep eenmaal hoop: / De glorij is voor zweet te koop.’
Het Haagse genootschap beloont beide gedichten met een prijs. Het lijkt
misschien een verlegenheidsoplossing, maar het is toch ook een goede zet. Op
deze wijze eindigt de strijd tussen twee tegengestelde tendensen onbeslist.
Daarmee zegeviert weer de genootschappelijke opvatting dat de waarheid ergens

in het midden ligt, en dat men het juiste middelpunt kan vinden via eendrachtige, ‘gezellige’ samenwerking van mensen met verschillende meningen.

Van Alphen en de theorie
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Hieronymus van Alphen (1746-1803) is de vaderlandse literatuurgeschiedenis
ingegaan als de ‘kinderdichter’, de man die in 1778 zijn Proeve van kleine gedigten voor kinderen in het licht zendt. In datzelfde jaar publiceert hij echter een
boek dat eveneens veel aandacht trekt, maar dat tegenwoordig minder bekendheid geniet. Het betreft hier het eerste deel van Theorie der schoone kunsten en
wetenschappen, een vertaling van een Duits overzichtswerk uit 1767, geschreven
door F.J. Riedel. Het boek biedt een inventarisatie van zo’n beetje alles wat op
dat moment van belang wordt geacht op het gebied van de kunst- en literatuurtheorie. Van Alphen voegt er nog vele eigen aantekeningen en ophelderingen
bij ten behoeve van de Nederlandse lezer. Bovendien voorziet hij zijn vertaling
van een uitgebreide, principiële inleiding. In 1780 volgt het tweede deel. Op
dat moment heeft Van Alphen ook al het eerste deel klaarliggen van twee omvangrijke, eigen beschouwingen over dezelfde onderwerpen, toegespitst op de
dichtkunst. Die moeten dienen als nadere uitwerking van en aanvulling op de
thema’s van Riedels boek. Ze verschijnen in 1782 als Digtkundige verhandelingen. In hetzelfde jaar schrijft de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
een prijsvraag uit over het onderwerp ‘Welke zijn de kenmerken van waar en
valsch vernuft? En welke zijn de behoedmiddelen tegen het laatste?’ De gouden medaille gaat aan Van Alphens neus voorbij. Maar zijn verhandeling wordt
in 1788 wel in de Werken van de Maatschappij gepubliceerd, naast die van de
Duitse geleerde J.J. Hottinger, naar wie de gouden erepenning is gegaan. Er ligt
een flinke tijdsspanne tussen prijsvraag en publicatie, zodat Van Alphens verhandeling weinig nieuws meer biedt. Iets dergelijks geldt zeker niet voor zijn
Riedelvertaling en zijn Digtkundige verhandelingen. Daarmee geeft hij op het
moment van publiceren, begin jaren 1780, een uiterst belangrijke impuls aan
de Nederlandse gedachtevorming over kunst- en literatuurtheorie.
Riedels Theorie
In de omvangrijke inleiding die aan zijn vertaling van Riedels Theorie voorafgaat, zet Van Alphen uiteen wat hem heeft bewogen tot dit werk. Zoals voor
zovele vaderlandse cultuurdragers in zijn tijd, is het uitgangspunt voor hem de
these van het culturele verval van Nederland in de achttiende eeuw. Van Alphen
is heel ontevreden over ‘de agterlijkheid, waar in wij met opzigt tot sommige
kunsten en wetenschappen, en inzonderheid met betrekking tot de poëzij, ge-

De genie is de voorraad-schuur, waar in de ideaalen voor de schoone
voordbrengsels opgesloten liggen. Maar de hand die deze ideaalen polijst, er
het gedrogtelijke uit weg neemt, en ze tot een schoon geheel vormt, is eigenlijk
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raakt zijn’. De Nederlandse poëzie wordt in het buitenland weinig gewaardeerd. Dit is natuurlijk mede het gevolg van onbekendheid met de vaderlandse dichters, maar het zou toch ook wel eens kunnen wijzen op een gebrek aan
kwaliteit. Nederlandse dichters als Vondel en Hooft stonden in hun eigen tijd
misschien wel wat ten achter bij de Ouden, maar ze waren gelijkwaardig aan
hun collega’s in het buitenland. Inmiddels heeft de vaderlandse poëzie echter
een duidelijke achterstand opgelopen.
Interessant is dat Van Alphen op dit punt al direct begint met een soort sociaalwetenschappelijke argumentatie. Hij stelt dat de algemene ‘lauwheid en
ijverloosheid’ van de natie in de achttiende eeuw misschien wel enige invloed
heeft, maar dat er verder geen structurele belemmeringen zijn. Volgens hem
staat vast ‘dat noch onze ligging, noch onze regeeringsvorm, noch onze Godsdienst aan de schoone kunsten nadeelig is’. De oorzaak van het probleem is naar
zijn idee veeleer het gebrek aan theorievorming op het gebied van de kunsten.
Er is volgens Van Alphen wel aan incidentele theorievorming gedaan en er zijn
diverse belangrijke verhandelingen van buitenlandse theoretici vertaald en
bekend geraakt. Maar met name in vergelijking met de Duitse kunsttheoretici,
die niet alleen zelf veel werk verzetten, maar ook het beste uit Frankrijk en
Engeland in hun beschouwingen integreren, ligt Nederland ver achter. Daardoor heerst hier het misverstand dat men gewaardeerde modellen als Vondel,
Vollenhove en Poot in alles moet navolgen, zonder precies te begrijpen wat de
goede en minder goede kanten van hun dichterschap zijn. Natuurlijk moet je
goede modellen bestuderen, maar veel belangrijker is het een eigen, originele
uitdrukkingsvorm te vinden. Van Alphen meent dat ‘één oorspronkelijk digter
meer behaagt, en tot grooter eer van eene natie verstrekt, dan vijf- en twintig
navolgers’. De kunstenaar moet de algemene eigenschappen van de schoonheid leren kennen en aan de hand daarvan de natuur en het werk van zijn
voorgangers kritisch bestuderen. Zo verinnerlijkt hij in steeds toenemende
mate de principes van de schoonheid zelf, en niet de toevallige eigenschappen
van zijn voorbeelden of de normen en wetten van de kunstrechter. Die kennis
staat hem vervolgens in zijn dichterlijk enthousiasme ten dienste. Niet als bewust aangeleerde regels, maar als leidende beginselen die zijn oorspronkelijk
talent vanzelf in de juiste richting sturen.
Is het bestuderen van dorre theoretische werken niet nadelig voor de dichter, wiens oorspronkelijk talent (‘genie’) toch het belangrijkste is? Van Alphen
meent van niet:

de genie niet, maar het oordeel en de smaak; dezen nu worden zekerlijk verfijnd
door de theorie, vooral als die wijsgeerig behandeld wordt […].

Dit is de reden waarom Van Alphen zijn landgenoten vertrouwd wil maken met
een systematisch handboek waarin de internationale theorievorming grondig
wordt uiteengezet. Zelf voegt hij tal van eigen aantekeningen toe, maar de
waarde van zijn bewerking ligt voor de Nederlandse lezer ook en vooral in het
grote aantal voorbeelden dat Van Alphen uit de vaderlandse literatuur heeft
bijeengezocht om de door Riedel beschreven verschijnselen te illustreren.
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Overige esthetische geschriften
In zijn Digtkundige verhandelingen doet Van Alphen vervolgens verslag van
zijn eigen ideeën, in aansluiting bij alles wat al in het handboek van Riedel ter
sprake is gekomen. In de ‘Inleidende verhandeling over de middelen ter verbetering der Nederlandsche poëzij’ gaat hij vooral in op allerlei technische aspecten van het dichterschap: taalgebruik, ritme, rijm, enzovoort. Zijn bespreking
van voorbeelden biedt niet de gebruikelijke kritiek op vermeende taalfouten
of inbreuken op het metrum. Niet voor niets zijn de termen harmonie en melodie in deze verhandeling sleutelwoorden. Van Alphen, wiens kindergedichtjes
en stichtelijke poëzie al heel snel op muziek werden gezet en die veel liederen,
cantates en oratoria schreef, heeft als dichter en theoreticus een bijzonder levendige belangstelling voor de muzikale aspecten van de poëzie. In 1783 zal hij bijvoorbeeld nog zijn Aanmerkingen over de cantate publiceren. Een belangrijk
onderdeel van de ‘Inleidende verhandeling’ is dan ook een paragraaf waarin
Van Alphen de rijmloze poëzie verdedigt en daarbij opnieuw een sterke belangstelling voor de relatie tussen klank en betekenis vertoont.
Zoals we al eerder zagen, onder meer in de discussies over het burgerlijk
drama en in het prijsvers van Simon van der Waal, is de gedachte dat poëzie
zonder het rijm zou kunnen in deze periode bepaald niet vanzelfsprekend.
Naar aanleiding van beschouwingen als die van Van Alphen schrijft het genootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen bijvoorbeeld in 1784 een prijsvraag uit: ‘Welk een prijs heeft men te stellen op het rijm? Behoort hetzelve tot
het weezen der Nederduitsche poëzy?’ Twee bekroonde antwoorden verschijnen
in 1788 in de Prijsverhandelingen. Beide auteurs houden een pleidooi voor het
rijm. De bestuurders van het genootschap, dat al in zijn eerste bundel toneelpoëzie rijmloze verzen publiceerde, tekenen hierbij aan: ‘Intusschen denke
niemand, dat het Genootschap, door het bekroonen dezer beide verdedigingen van het Rijm, in het geschil zelve partij koos…’
Dat de kwestie onbeslist blijft, blijkt een jaar of tien later onder meer uit de
Bijdragen ter Bevordering der Schoone Kunsten en Wetenschappen, samengesteld
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door Rhijnvis Feith en Jacobus Kantelaar (1759-1821). Ze bevatten twee samenspraken tussen ‘De dichter’ en ‘De jongeling’ over de waarde van het rijm. De
eerste is vertaald uit het Duits van de Oostenrijkse Ossian-vertaler Michael
Denis. Ze leidt tot de conclusie dat het rijm wel geschikt is voor ‘fabelen, vertellingen, bijschriften, liederen, en beuzelende poëzijen’, maar niet voor ‘ernstige handeling, waar beweging der hartstogten, waar verhevenheid en verrukking, waar onafgebroken verheffing van gedachten vereischt wordt’. De tweede
dialoog, geschreven door de samenstellers van de Bijdragen zelf, vormt een felle
aanval op Denis en gaat ervan uit dat diens ‘ingekankerde haat tegen het rijm’
voortkomt uit zijn gebrekkige beheersing van het dichtersvak. Wanneer de dichter in de samenspraak opmerkt: ‘Intusschen zult gij mij toch moeten toestemmen, dat het rijm een juk zij?’, antwoordt de jongeling: ‘Alleen voor hen die het
niet meester zijn, en dit heeft het toch wel met alle kunsten gemeen, in welke
altijd iets is, dat den broddelaar onoverkomelijk schijnt.’ Daar kan Denis het
mee doen, maar een definitieve oplossing van het vraagstuk blijft op die manier
uit.
In de ‘Verhandeling over het aangeboorne in de poëzij’, het tweede deel van
zijn Digtkundige verhandelingen, neemt Van Alphen de lezer mee op een historisch-sociologische zoektocht door alle eeuwen en alle landen, teneinde de
vraag te beantwoorden of het dichterschap aangeboren of verworven is. Uit
het feit dat er altijd en overal goede dichters zijn geweest, onder de meest verschillende omstandigheden, blijkt al wel dat externe factoren niet doorslaggevend
zijn. Eigenschappen als verbeeldingskracht en ‘teergevoeligheid’ vormen de
kern van het dichterschap en zijn aangeboren. Daar staat echter tegenover dat
de dichter zonder zijn verstandelijk ‘oordeel’ en goede ‘smaak’, eigenschappen
die in hoge mate te verwerven zijn door studie en oefening, onherroepelijk
een Jan Vos of een Willem van Swaanenburg zal worden. En dat is niet bedoeld
als compliment.
Dit laatste punt is niet zonder belang. Uit het feit dat dichters en theoretici
als Van Alphen in deze periode de verbeelding en het gevoel bestempelen tot
belangrijke eigenschappen van de dichter, hebben literatuurhistorici soms geconcludeerd dat destijds de Romantiek in Nederland al volop in opmars was.
Hier is sprake van een misverstand. Een allesbehalve ‘romantisch’ naslagwerk
als het Huishoudelyk woordenboek van N. Chomel en J.A. de Chalmot verkondigt in 1787 bijvoorbeeld eveneens zonder aarzelen dat ‘een sterke kragt van
verbeelding’ de ‘wezenlykste bekwaamheid’ van een dichter is. Daarop volgen
echter de gebruikelijke waarschuwingen tegen een blindelings vertrouwen op
deze eigenschap, die ‘door geleerdheid gestaaft, en door oordeel gerigt’ moet
worden. Jan Vos en Willem van Swaanenburg zijn hier als vanouds de boemannen. Daar komt nog bij dat deze hele passage in de encyclopedie letterlijk is

overgenomen uit de vierentwintigste aflevering van Justus van Effens Hollandsche Spectator, die inmiddels alweer meer dan een halve eeuw eerder verscheen.
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Reacties op Van Alphens theorieën
Riedel is eerder de auteur van een nogal schools compilatiewerk dan een revolutionaire vernieuwer. En Van Alphens eigen beschouwingen monden telkens
weer uit in vormen van ‘evenwichtspoëtica’, zoals de zojuist genoemde opvatting dat oordeel en smaak moeten fungeren als tegenwicht tegen de tot buitensporigheden geneigde eigenschappen als gevoel en verbeelding. Deze benadering, die het belang van scholing en oefening voor de dichter niet bagatelliseert,
ondervindt veel waardering. Het genootschap Kunst Wordt Door Arbeid
Verkreegen spreekt bijvoorbeeld in 1780 de wens uit ‘niet alleen de daedlijke
beöefening der Poëzije, door het uitlooven van Eerpenningen, aentemoedigen;
maer tevens, door het bevorderen der Theoretische kennis, tot den aenwas eener
meer gezuiverde kunst mede te werken’. Daarom zal het jaarlijks een prijsvraag
uitschrijven voor een Nederlandse verhandeling over een onderwerp dat ‘het
Theoretische der Dichtkunst’ betreft. Rhijnvis Feiths verhandeling over het
heldendicht is de eerste die in de prijzen valt.
De literairtheoretische geschriften van Van Alphen blijven ruim een halve
eeuw behoren tot de standaardwerken die men raadpleegt en citeert. Waar zijn
literairtheoretische beschouwingen verzet ondervinden, richt dit zich vaak niet
zozeer op de eigenlijke inhoud, maar op enkele uitgangspunten zoals verwoord
in de inleiding bij de Riedelvertaling. Zoals te verwachten wordt zijn kritiek
op het literaire klimaat in Nederland hem niet door iedereen in dank afgenomen. Van Alphens ‘Verhandeling over het aangeboorne in de poëzij’ eindigt
bijvoorbeeld met de observatie dat het aantal ‘poëtische genootschappen’ in
korte tijd enorm toegenomen is. De auteur stelt de vraag ‘of het geen men daar
door, in het aantal van digters en digtstukken wint, men zulks in de hoedanigheid [kwaliteit] niet verliest’. Mensen die niet absoluut overtuigd zijn van hun
talent raadt hij aan ‘zig niet te dwingen tot het maken van digtstukken’:
Ik wil de zodanigen niet beletten, van nu en dan eens welstaanshalve te digten,
b.v. als hun broeder of zuster trouwt, als er een van hunne vrienden sterft, of in
dergelijke omstandigheden. Maar zij moeten zig voor geen digters uitgeven, er
geen andere dingen om verzuimen, en vooral zig wagten om den toon te willen
geven.

Op zichzelf is deze goede raad na meer dan twee eeuwen nog altijd volop actueel.
Maar ook toen al werd de boodschap niet graag gehoord. Velen beschouwen
zulke kritische opmerkingen als onheus en onvaderlandslievend: zo slecht

Van Alphen versus De Perponcher
Zoals zovele critici meent De Perponcher dat Van Alphen de lezer laat kennismaken met ‘al te Metaphisische koppen’ en hun ‘onnaspeurlyke hairkloveryen’. Van meer belang is dat hij bezwaar maakt tegen de opvatting van Van
Alphen (en Riedel) dat schoonheid niet een eigenschap van bepaalde objecten
is, maar een eigenschap die de waarnemer aan die objecten toekent. Hij raakt
hier aan een kernpunt van de toenmalige esthetica: behoort de schoonheid tot
de wereld van de objectief te bepalen gegevens of tot die van de subjectieve
meningen? Met zijn opvatting dat het eerste het geval is, bevindt De Perponcher
zich op dat moment al in de achterhoede. In mindere mate geldt dit voor een
andere kwestie: de vraag of de kunst altijd een vorm van navolging der natuur
is. De interessantste passages in de discussie gaan over dit kernpunt, waarbij
het vooral draait om de ideeën van de eerdergenoemde theoreticus Batteux.
Dat De Perponcher zijn aandacht hierop richt, is niet verwonderlijk. Hij stelde
al in 1770 een soort standaardwerk samen, getiteld Grondbeginselen van de algemeene weetenschap der schoonheid, samenstemming en bevalligheid. Het is
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staat het er met de dichtkunst in Nederland toch niet voor? Zijn de dichters in
de ons omringende landen nu werkelijk zoveel beter? In een brief aan Feith
veronderstelt Willem Bilderdijk dat Van Alphen ‘die jeukerigheid naar Buitenlandsche schoonheden, en verachting van al wat zijn Vaderland opgeeft’ wel
van zijn zwager Rijklof Michaël van Goens zal hebben overgenomen. (De stelling valt niet te bewijzen, maar wel staat vast dat Van Alphen in 1776, toen het
boekenbezit van Van Goens werd geveild, tot de kopers behoorde en onder
meer een uitgelezen verzameling kunsttheoretische geschriften aankocht.) Naast
kritiek op Van Alphens waardering voor buitenlandse auteurs is ook – al even
voorspelbaar – regelmatig het bezwaar te horen dat voor de ware dichter de
bestudering van de esthetica, vooral in de Duitse, systematische en diepzinnigfilosofische variant, eerder belemmerend dan bevorderlijk kan werken.
Dergelijke argumenten zijn ook te vinden in de open brief die Willem Emmery de Perponcher na het verschijnen van het eerste deel van de Riedelvertaling publiceert: Brief aan den Heer Mr. Hieronymus van Alphen, by geleegenheid zyner Theorie, der schoone kunsten en weetenschappen. Van Alphen reageert
hierop in het voorwoord bij het tweede deel van de Riedelvertaling, waarna hij
verdere reacties van De Perponcher onbeantwoord laat. De discussie blijft
overigens geheel die tussen twee beleefde en elkaar welgezinde heren. Ze hebben
dan ook veel gemeen. Niet alleen een levendige belangstelling voor kunsttheoretische vragen, maar bijvoorbeeld ook de wens te zorgen voor verantwoorde
jeugdlectuur in dienst van verlichte opvoedingsidealen (zie hierover hoofdstuk 6).
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een compilatie van uittreksels uit drie belangrijke Franse verhandelingen, waaronder het in de achttiende eeuw zeer invloedrijke Les beaux arts réduits à un
même principe van Batteux. Dit verbindend principe is de navolging van de
natuur. Batteux meent echter niet dat de kunst zich moet beperken tot een
simpele afbeelding van de werkelijkheid. De hoogste vorm van kunst is volgens hem niet louter weerspiegeling, maar een idealiserende navolging van de
‘schone’, ‘verhoogde’ of ‘veredelde’ natuur, waarbij de kunstenaar de fraaiste
elementen uit de werkelijkheid tot een nieuwe schepping verenigt. Riedel stelt
daar het werk van grote dichters als Milton en Klopstock tegenover. De manier
waarop Milton in Paradise Lost en Klopstock in zijn Messias de bovenaardse
werkelijkheid van hemel en hel schilderen, demonstreert volgens hem de ontoereikendheid van het principe van Batteux. Naast de simpele dan wel idealiserende navolging van de natuur is er volgens Riedel ook een vorm van kunst
die werkelijk ‘scheppend’ is en een geheel ‘boven-natuurlijke’ wereld in het
leven kan roepen. Van Alphen sluit zich hierbij aan en noemt in dit verband
Vondels Lucifer. De Perponcher betoogt nu dat de redenering niet opgaat, omdat deze vorm van ‘scheppen’ wel degelijk onder het imitatieprincipe van Batteux valt.
Vervolgens spitst de discussie zich toe op een punt dat Riedel slechts terloops aanroert, maar waarvan Van Alphen veel werk maakt. Hij steunt daarbij
vooral op de Allgemeine Theorie der schönen Künste van J.G. Sulzer uit 1771.
Aanvankelijk, zo zegt hij, heeft hij zelfs met de gedachte gespeeld de Theorie
van Sulzer te vertalen in plaats van die van Riedel. Sulzers boek is echter een
alfabetisch geordend naslagwerk, wat Van Alphen minder geschikt leek als introductie voor Nederlandse lezers. In navolging van Sulzer stelt Van Alphen
nu dat er naast de nabootsing van grote voorbeelden of van de natuur ook een
vorm van kunst is die niets met imitatie van wat dan ook te maken heeft. Het
gaat hier om kunst waarin ‘eigene gewaarwordingen, en geen nagebootsten
uitgedrukt worden’. Dit is volgens Van Alphen met name het geval bij de dichter van verheven oden. Bij de verheven lyriek gaat het, anders dan bij het grote
epos over hemel of hel, niet om een ‘boven-natuurlijke’ werkelijkheid maar
om iets wat juist in het innerlijk van de kunstenaar zelf besloten ligt. Zoals Van
Alphen het uitdrukt: de dichter die in verheven oden zijn diepste emoties uitdrukt, imiteert niet de werkelijkheid van de natuur, maar is natuur. Hij geeft
in dit verband een voorbeeld dat zelf nogal ‘teergevoelig’ ligt: dat van zijn eigen
klaagzang bij de dood van zijn eerste echtgenote:
Een digter, die zijne eigen gewaarwordingen voorstelt, kan met geen mogelijkheid
[…] gezegd worden een model te copieeren. Ik bid u, Mijn Heer, toen ik, vol
aandoening, mijnen klaagzang over den dood mijner egtgenoote gemaakt heb;

welk model heb ik toen nagebootst, of op een vrijen trant nagevolgd? […]
Digtstukken, waar in de digter louter zijne eigene gewaarwordingen en aandoeningen voorstelt, zijn geen nabootsingen of navolgingen op een vrijen trant,
van de natuur, maar zij zijn, voorstellingen van de natuur zelf.

De verschuiving van het evenwicht
Zoals zo veel kunst- en literatuurtheoretische discussies in de laatste decennia
van de achttiende eeuw eindigt ook die tussen Van Alphen en De Perponcher
onbeslist. Wel kan worden geconstateerd dat Van Alphen een aantal belangrijke
vragen oproept en dat hij allerlei actuele kwesties uit de internationale theorievorming nu ook in Nederland op de agenda zet. Tot die kwesties behoren de
twijfel aan de algemene geldigheid van het imitatiebeginsel, de nadruk op de
expressieve, persoonlijk-authentieke kanten van het dichterschap, de belangstelling voor de muzikale aspecten van de dichtkunst, en de historisch-sociologische relativering van absolute normen. In de decennia na de publicatie van
zijn Riedelvertaling verzanden heel wat discussies in opmerkingen van het type
waar genootschapstijgers en verhandelaars als Johannes Lublink de Jonge patent
op lijken te hebben. In reactie op Jeronimo de Bosch, die in zijn Verhandeling
over de regelen der dichtkunst (1783) stelt dat de theoretische esthetica overbodig is omdat de navolging der klassieken meer dan voldoende grondbeginsel

407
POËTICA

Met dit voorbeeld maakt Van Alphen het zijn opponent niet gemakkelijk. Tegenwerpingen van diens kant kunnen immers maar al te snel de indruk wekken
dat hij twijfelt aan de oprechtheid en authenticiteit van Van Alphens verdriet
om de dood van zijn echtgenote. De Perponcher is er de man niet naar om bijvoorbeeld tactloos op te merken dat Van Alphens ‘Werwaards ik ga, of zie, ik
vind mijn Jansje niet’ sterk doet denken aan Constantijn Huygens’ rouwklacht
op Sterre, met regels als: ‘Ick waeck, en ’t is hoogh dagh, en sie mijn Sterre niet.’
In plaats daarvan doet hij standvastig zijn best aannemelijk te maken dat ook
bij gemoedsexpressie altijd een zekere mate van stilering en ambachtelijke verwerking noodzakelijk is. Al zijn de emoties zelf dan wel spontaan en authentiek, de uitdrukking ervan zal toch in overeenstemming moeten zijn met de
voorbeelden van verdriet die de kunstenaar in de werkelijkheid heeft waargenomen. Het lijkt erop dat de beide opponenten op dit punt enigszins langs elkaar
heen praten, omdat ze verschillende opvattingen van het begrip ‘natuur’ hebben. Waar De Perponcher hier zoveel bedoelt als ‘de werkelijkheid’, verbindt
Van Alphen de natuur hier met ‘natuurlijkheid’ in de zin van ‘authenticiteit’
en ‘oprechtheid’.

biedt, concludeert Lublink in zijn verhandeling over het verband tussen dichtkunst, welsprekendheid en wijsbegeerte:
Hier begeert de Heer Van Alphen misschien wat te veel Philosophie, myn vriend
Jeronimo de Bosch misschien wat te weinig; ondertusschen is het zeer waarschynlyk, dat ook hier, gelyk meestäl, by de strydigste afwykingen, de waarheid
in het midden gezocht moet worden.
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Wat evenwichtskunstenaars als Lublink soms lijkt te ontgaan, is dat het middelpunt zelf inmiddels al aan het verschuiven is. Kort na het verschijnen van Van
Alphens Theorie en Digtkundige verhandelingen start Rhijnvis Feith zijn offensief ten gunste van het sentimentalisme. Ondanks alle honende reacties draagt
ook hij bij aan een geleidelijke maar onmiskenbare verlegging van de accenten
in de richting die Van Alphen al heeft aangegeven.
Feith en Van Alphen zoeken zelf voortdurend naar het evenwicht en naar
het juiste midden. Maar auteurs als Feith, met zijn verdediging van de sentimentalistische gevoelscultus, en Van Alphen, met zijn twijfel aan de universele
geldigheid van het principe der nabootsing, zijn pleidooi voor de verheven en
‘teergevoelige’ lyriek, en zijn aandacht voor de muzikale aspecten van de poëzie,
zorgen er toch voor dat het middelpunt verder verschuift. Van de absolute
normen naar de tijd- en plaatsgebonden smaak. Van de imitatie als universeel
principe naar het ‘expressieve’ dichterschap als uiting van een authentieke
persoonlijkheid. Van de classicistische navolging der Ouden, en van de glorie die
voor zweet te koop is, naar de originaliteit. En van de encyclopedisch georiënteerde poeta doctus naar het scheppende talent.
Paradoxaal genoeg draagt ook een aantal zeer klassiek georiënteerde auteurs als de eerdergenoemde Jeronimo de Bosch bij aan de verschuiving van
het evenwicht. De Bosch pleit weliswaar voor het navolgen van de Ouden, maar
hij betoogt dat in die navolging niet het nabootsen of het volgen van regels
centraal moet staan, maar de oorspronkelijkheid en authenticiteit. Waar de
nieuwere theorievorming volgens hem zoekt naar universele regels, hebben de
Ouden juist laten zien dat de ware dichter geen regels nodig heeft. De grote
kunstwerken van de Ouden waren er immers eerder dan de normen die men
er later aan heeft ontleend. Voor wie deze zienswijze volgt, ontstaat er een opmerkelijke tegenstelling: de ‘moderne’ aanhangers van de esthetica zijn op
‘ouderwetse’ wijze op zoek naar regels en normen, terwijl de aanhangers van
de Ouden nu juist de ‘modernere’ opvatting volgen dat de dichtkunst geen
vaste regels heeft. Ook op dit punt zoeken auteurs naar een evenwicht en naar
het juiste midden.
In de decennia na 1800 zullen dichter-theoretici als Bilderdijk en Kinker, ieder

op geheel verschillende manier voortbouwend op de fundamenten die in de
laatste decennia van de achttiende eeuw zijn gelegd, proberen het evenwicht
definitief te doorbreken.
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4.5 Tot besluit: vorm en norm in beweging

410

Tot het midden van de achttiende eeuw vindt de meest uitgesproken gedachtevorming over de letterkunde plaats in de wereld van het toneel. De roman
wordt lange tijd nog weinig serieus genomen en geeft pas vanaf het midden
van de eeuw aanleiding tot wat uitgebreidere beschouwingen. Daarna komt
ook de meer algemene, filosofisch-esthetische kunsttheorie op. Die richt zich
voor wat de letterkunde betreft primair op de poëzie, maar stelt toch ook de
vraag aan de orde hoe het nu eigenlijk zit met het proza. Kunnen fictionele
prozagenres, zoals de roman en het burgerlijk toneelspel, echte kunst opleveren? Wat is de relatie met de mondelinge redevoering en het geschiedverhaal,
de meer gevestigde, klassieke prozagenres? Waar in de eerste helft van de eeuw
de discussies nog voornamelijk beperkt blijven tot incidentele uiteenzettingen
in voorwoorden en recensies, komt in de tweede eeuwhelft een meer structureel debat op gang in afzonderlijke publicaties, in verhandelingen en kritieken
in tijdschriften, en vooral in genootschapspublicaties. Genootschappen kunnen
er via hun prijsvragen voor zorgen dat het veld meer systematisch wordt verkend. Dat leidt in eerste instantie tot een reeks geschriften waarin men probeert
de bekende regels nog eens samen te vatten en in één overzichtelijk systeem
onder te brengen.
Dit systeemdenken leidt echter niet alleen tot het nogmaals verankeren van
de traditionele regels. Theoretici gaan ook op zoek naar nieuwe, meer empirische onderbouwingen voor een zo effectief mogelijke literatuur. Zo groeit een
toenemende twijfel aan klassieke en andere overgeleverde regelsystemen, zoals voor het toneel die van het Frans-classicisme. ‘Menskundige’ inzichten leiden in de theorievorming over alle genoemde genres en over de dichtkunst in
het algemeen tot een verschuiving van de aandacht: van de regels, de normen,
de kennis en de oefening, naar de gevoeligheid, de authenticiteit en het aangeboren talent. Dit betekent tevens dat de strakke, hiërarchische indeling in genres zelf duidelijke slijtageverschijnselen gaat vertonen. Tegen het einde van de
eeuw begint men het succes van de (zedenkundige) roman en het burgerlijk
drama te beschouwen als een aanwijzing dat ook fictioneel proza wel degelijk
een vorm van ‘poëzie’, in de zin van ‘ware kunst’, kan opleveren. Omgekeerd
begint men, zij het met veel aarzeling, het rijmloze vers te beschouwen als een
reële mogelijkheid voor de (toneel)dichter. De gedachte dat proza soms ‘poëtisch’ kan zijn, terwijl poëzie zich soms ‘prozaïsch’ kan uitdrukken, markeert
een weinig minder dan revolutionaire ontwikkeling. Die is rond 1800 dan ook
nog zeer omstreden. Dat een flink deel van de meer principiële discussies zich
juist in politiek bewogen tijden afspeelt, lijkt daarbij geen toeval te zijn.

Deel iii:

Literatuur als onderzoek

5

Gods landschapsschilderij.
Natuur verbeeld

Afbeelding bij Poots beroemde gedicht ‘Akkerleven’, waarin het zoete buitenleven wordt bezongen.

Hoe genoeglyk rolt het leven
Des gerusten Lantmans heen,
Die zyn zaligh lot, hoe kleen,
Om geen koningskroon zou geven!

Generaties scholieren hebben nog tot diep in de twintigste eeuw deze versregels
uit hun hoofd moeten leren. Het gedicht ‘Akkerleven’ van Hubert Korneliszoon
Poot (1689-1733) vormt een achttiende-eeuwse pendant van Marsmans ‘Herinnering aan Holland’, maar dan zonder dreigend water of neerdrukkende lucht.
Integendeel:

Dat juist dit gedicht nog lange tijd in het culturele geheugen is blijven hangen is
een daad van historische gerechtigheid. Dankzij deze regels van Poot blijven we
ons een van de belangrijkste obsessies van de achttiende-eeuwse letterkunde
herinneren: de natuur. De natuur vormt een van de meest centrale thema’s in
vrijwel alle achttiende-eeuwse literaire genres. Herdersdichten, herderskouten,
herdersspelen, bosspelen, pastorale liederen, visserszangen, veldzangen, hofdichten, fabels, arcadia’s, natuurromans: de natuur wordt beleefd in alle mogelijke vormen van proza en versmaat. Met heimwee denkt men terug aan de
‘Gouden Eeuw’, die nu nog niet de zeventiende eeuw is, maar de paradijselijke
natuurstaat waarin de mens volmaakt gelukkig was. Dichterschap en natuur vormen twee zijden van dezelfde medaille. ‘Natuurlijkheid’ blijft de hele achttiende
eeuw de maat voor goede literatuur, alhoewel de invulling van dit begrip, zoals
we zagen in het hoofdstuk over poëtica en esthetica, verandert.
Het natuurlijk landschap van de achttiende-eeuwse literatuur is zeer divers
en kleurrijk. In dit hoofdstuk bespreken we vier loten aan de boom van de natuurliteratuur: de idylle, het hofdicht, de fysicotheologische poëzie en de meer
introspectieve, overpeinzende (soms ook in prozavorm uitgewerkte) natuurbeleving. De idylle kan hierbij gezien worden als de stam waaruit de andere drie
spruiten. Omdat de natuurbeleving voor een groot gedeelte uit de fysicotheologische poëzie groeit, bespreken we deze twee varianten samen.
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Welige akkers, groene boomen,
Malsche weiden, dartel vee,
Nieuwe boter, zoete meê,
Klaere bronnen, koele stroomen,
Frissche luchten: overvloet
Maekt het buitenleven zoet.

5.1 ‘Haegen worden paradyzen’: de idylle
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Poot mag dan het gelukzalig lot van de landman bezingen, zelf weet hij wel
beter. In de tijd waarin hij deze regels schrijft, heeft hij maar één wens: zo snel
mogelijk uit het boerenbestaan te worden verlost. Het hier geschilderde ‘Akkerleven’ heeft nauwelijks iets met de werkelijkheid gemeen, het is een typisch literaire verbeelding in de oude traditie, vol stereotiepe ingrediënten en thematieken. In die traditie wordt een wereld opgeroepen die zich vooral in termen
van afwezigheid laat beschrijven. Afwezig is allereerst alles wat met de notie
‘slecht’ of ‘kwaad’ verbonden is. In deze wereld bestaat geen geweld, geen ziekte,
geen bedrog en ook geen misoogst en natuurramp. De mensen leven in volmaakte harmonie met elkaar en met hun omgeving. Afwezig is ook alles wat
kenmerkend is voor de moderne samenleving. Steden bestaan niet. Het land
wordt bevolkt door herders, boeren en vissers. Een sociale hiërarchie is ogenschijnlijk afwezig of uiterst diffuus, en daarmee ontbreken ook de bijbehorende
sociale spanningen. Het grootste verdriet in deze wereld is liefdesverdriet. Maar
de teleurgestelde herder zingt zijn klacht zonder een spoor van wrok, laat staan
dat hij op wraak zou zinnen of zich van wanhoop in de stroom zou werpen.
Zingen en muziek maken vormen trouwens de belangrijkste activiteiten van
de bewoners; muziek is bij uitstek de kunst van het harmonisch samenspel.
Veel avontuurlijks is er in deze conflictloze wereld niet te beleven.
De literatuur waarin deze wereld buiten tijd en werkelijkheid wordt opgeroepen, is die van de idylle. Het begrip idylle is hier dan niet de aanduiding
van een specifiek genre maar een verzamelnaam. Het gaat om een literatuur
met een respectabele traditie, waarbinnen weer naar inhoud en vorm allerlei
varianten kunnen worden onderscheiden. Dit heeft geleid tot een onoverzichtelijke terminologie, met niet steeds scherp af te bakenen begrippen als arcadische literatuur, pastorale literatuur (beide naar de herders in het geïdealiseerde
Arcadië van Theocritus), bucolische of eclogische literatuur (naar de Eclogae van
Vergilius) en ten slotte, als het specifiek om landarbeid gaat, georgische literatuur (naar de Georgica, ‘Het boerenbedrijf ’, eveneens van Vergilius). Poots gedicht, een bewerking van ‘Beatus ille’ (Gelukkig is de man…), de beroemde
epode van Horatius, past in de georgische variant.
De pastorale en georgische traditie idealiseren beide het landleven, maar
wel op verschillende wijzen. De pastorale literatuur ziet de natuur als een plek
voor ontspanning, een plaats waar onophoudelijke overvloed heerst. De herders hoeven in het paradijselijke Arcadia de grond niet te bewerken. De natuur
schenkt in deze Gouden Eeuw immers haar milde gaven nog gul, zonder dat daar
menselijke inspanning tegenover staat. Hier is het eeuwig lente. De georgische
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literatuur propageert daarentegen de cultivering en verbetering van de natuur
door de mens. Levend met de seizoenen weet de landman via zijn edele, agrarische arbeid de natuur te leiden en tot hogere productie aan te zetten.
Zeker kwantitatief gemeten geeft de achttiende eeuw een hoogtepunt van
de idyllische traditie te zien. Na 1750 komt er echter kritiek op het gebrek aan
realisme in dit universum van de onschuld. De idylle zal steeds verder verdwijnen uit de ‘hoge’ kunst. Naar hedendaagse opvattingen ligt in kunst bijna per
definitie een element van conflict of spanning besloten; zo niet, dan gaat het
om kitsch, om tuinkaboutercultuur op stacaravanterreinen. In de woorden
van Milan Kundera’s De ondraaglijke lichtheid van het bestaan: ‘Kitsch is de
ontkenning van shit.’ Voor huidige lezers is de idyllische letterkunde daarom
moeilijk toegankelijk. Maar ook literatuurhistorici hebben er niet veel belangstelling voor. De idylle blijft een literair buitengebied, een wereld die niet alleen geen spanning kent maar ook geen spanning wekt. Het is een wereld die
bevolkt is met merkwaardig hybride wezens: ze verkeren in de staat van herders uit oeroude tijden, maar vertonen tegelijk de culturele verfijning van de
heersende maatschappelijke bovenlaag.
En toch heeft het iets intrigerends, die projectie van het geluk buiten het
hier en nu, in een paradijs dat niet door de zondeval werd verspeeld. Het zijn
echter vooral onderzoekers uit andere domeinen, die hierdoor aan het denken
zijn gezet. Door psychoanalytici is de idylle geïnterpreteerd als een gemeenschappelijke mythe, als een van de grote verhalen waarover de mensheid beschikt om antwoord te kunnen geven op de in alle culturen aanwezige uitdagingen waarvoor de psyche zich gesteld ziet. Cultuurhistorici hebben daarentegen
de tweeslachtigheid van de idylle benadrukt. Aan de ene kant is deze steeds herhaalde voorstelling van een samenleving zonder conflicten puur een droombeeld,
een vlucht in de verbeelding. Aan de andere kant kan ze, door de presentatie van
een alternatief voor de werkelijk bestaande samenleving, hoe stereotiep dat alternatief ook mag zijn, wel degelijk worden opgevat als kritiek op een politieke
en culturele structuur die gebaseerd is op machtsverhoudingen. Met haar mengeling van sociale eenvoud en cultureel raffinement omvat de idylle zowel een
escapistische als een cultuurkritische laag.
Wellicht is het vanwege deze ambivalente status dat de idyllische literatuur
in de achttiende eeuw niet tot de top van de letterkundige piramide wordt gerekend. Op het toneel zijn de herdersspelen geliefd omdat ze aantrekkelijke
ensceneringen mogelijk maken, met bonte kostuums en veel zang en dans.
Maar het is per definitie niet de geëigende vorm voor het verbeelden van tragische hartstochten en grote conflicten. Om dezelfde reden is een idyllisch epos
ondenkbaar. De pastorale roman bevindt zich in de marge van de gerespecteerde literatuur. Het ‘natuurlijke’ domein van de idylle is de lyriek, maar ook daar

wordt zij gerekend tot het genus humile, de lagere soort. Met poëzie die allereerst
luchtig en speels is, reikt de dichter nu eenmaal niet naar het hoogst denkbare.
In liedjes past de herdersthematiek juist heel goed.

Pastorale liederen
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De idyllische traditie bloeit in de zeventiende eeuw en in het begin van de achttiende eeuw, maar daarna gaat de fleur er toch wat af. Populair blijft de herderscultus op het niveau van de liedjes voor thuis en in gezelschap. Vroeg in de
achttiende eeuw wordt een groot aantal daarvan verzameld in een driedelige
bundel, Thirsis minnewit, waarvan tot ongeveer 1770 enkele tientallen herdrukken, aanvullingen en navolgingen verschijnen. Hoewel de liefde het hoofdthema
is, staat de bundel vol met verwijzingen naar de idyllische natuur. Vaak gebeurt
dat kort. Een paar zinnen zijn voldoende om het lieflijk behang te creëren voor
een amoureuze belevenis:
Lestmaal in ’t rysen van een koele morgen
Zo heb ik myn begeven op de Jagt,
Al op een weggetje onbedagt:
Vond ik een Maagdetje zitten verborgen,
Onder de bomen daar ’t zo groene was.
De vogelen die zongen met genugten;
’t Gedierte maakte daar een zoet geluit
Filander speelden op zyn Fluit,
[…]
Doen zag ik aan, haar snee witte borsjes,
Zo zoetjes op en dan weer neder gaan.

Enzovoort. De natuur is echter meer dan behang alleen. De mens maakt er onderdeel van uit en kan zo leren van zijn medeschepselen. De mens leert de natuur lief te hebben, zoals in het lied ‘Ik ging lest wandelen door een hof ’. Het
bezingt de paringsrituelen van duiven, bokken en geiten, koeien en stieren,
eendjes en kippen: ‘’t Haentje op het Hennetje sprank, / En vatten hem in zyn
kuifje.’ Zelfs de kleinste mieren ‘paaren Paar aan Paar’. En dan durft de zanger
de vraag aan zijn geliefde te stellen: ‘Gy bent evenwel een Mier, / Een van ’t alderkleynste Dier, / Zoekt gy ook mee te paaren?’
Soms ‘verzelfstandigt’ de natuur, zoals in het lied ‘De winter is voorby gestreken’, waarin de dichter uitgebreid de tijd neemt om de lieflijke lentenatuur

Pastorale centsprent: ‘De Herders en Herderinne hier / Verstrekken u tot groot playzier.’

te bezingen. De zingende leeuweriken, de konijntjes die door de duinen springen, de boer die samen met zijn vrouw de koeien melkt, de ooievaar op kikvorsjacht – ze komen in het gedicht allemaal voorbij. De dichter verdwijnt hier op
de achtergrond en ook de mythologische inkleding vervaagt. Uiteindelijk
vormt de beschouwing van de natuur de opmaat tot een verwijzing naar haar
schepper: ‘Laet ons gaan loven Godes Majesteit, tot in der Eeuwigheit.’

Wellekens en zijn herdersvrienden
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Hoewel Thirsis minnewit dus enige variatie op het thema van de idyllische natuur laat zien, komt de belangrijkste vernieuwing van de bucolische thematiek
niet uit de hoek van de liederen of toneelspelen, maar uit die van de gedichten.
Hierbij treedt vooral de groep rond de katholieke, Vlaams-Nederlandse dichter
Jan Baptista Wellekens (1658-1726) op de voorgrond. Wellekens, door Sybrand
Feitama ooit betiteld als ‘Vader der volmaakte Arkader Poëzy’ en door de pastorale dichteres Katharina de With als ‘Hoofd der Veldtpoëten’, wordt opgeleid
als schilder. Tijdens zijn studiereis naar Italië rond 1676 raakt hij verknocht
aan het land en het landschap. Hij blijft er elf jaar, onder andere in Venetië en
Rome. Terug in Nederland komt hij in contact met Pieter Vlaming (1686-1734),
een academisch gevormde koopman en ‘letterheer’, die in het pastorale genre
liefhebbert. Samen met hem en enkele van zijn gefortuneerde vrienden vormt
Wellekens een literair ‘herdersclubje’. Getooid met herdersnamen als Silvander
(Wellekens), Amintas (Vlaming), en Dorilas (Gerard Muyser) stellen zij hun
sociale leven geheel in het teken van het oude Arcadië. Zij bezingen ‘onder ’t lommer van het bladerryk geboomt’ de lof van hun zoete herderinnen, wier rode
wangen de rozen doen blozen. Ze tuigen de natuur op met mythologische en
klassieke beelden.
Wellekens en zijn vrienden zetten hiermee de zeventiende-eeuwse pastorale
traditie voort, maar zij geven er ook een nieuwe draai aan. Ze sluiten dichter
aan bij de Eclogae van Vergilius, die eveneens zijn vrienden omvormde tot herders. De nieuwe pastorale literatuur verwoordt via lyrische beschrijvingen ook
subjectieve gevoelsuitingen. Bij Wellekens en zijn vrienden komt de natuur tot
leven en gaat menselijke trekjes vertonen. Bloemen worden betoverde mensen,
zoals het kruidje-roer-mij-niet in de veldzang ‘Ariana’ van Wellekens: ‘een
Nonnetje dat schreumig, toen zy leefde, / Voor alle vryers beefde, / Zo was haar
geest bezorgt voor ’t alderbeste pand. / Zy duld alleen het oog, maar wykt voor
ieders hand.’ Wellekens gebruikt zijn natuurpoëzie ook om zijn smartelijke
leven vol ziekte en tegenslag in pastorale beelden te verhullen. Menigmaal lijkt
hij zijn herdersfluit in zee te willen werpen: ‘Vaar wel myn klinkent Riet: / Voor
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wien zou ’k u bewaren? / Dit zeggende, wierp hy ’t in ’t midden van de baren.’
Maar uiteindelijk vindt hij toch altijd troost in de poëzie:
Maar naulyks uit zyn hant
Gevlogen, wierp ’t een golf, al schatrent, weêr in ’t zant.
Toen dacht hy: ’t is vergeefs zyn lot te wederstreven:
’k Merk, dat ik zingen moet, zo lang als ik zal leven.

Op de rijke buitenplaatsen van zijn bemiddelde vrienden, ‘Daar ik zoo menigmaal, als ’t stormde in ’t grontloos diep, op zachte rozen sliep’, vindt Wellekens
rust en inspiratie. Niet verwonderlijk dus, dat hij ook een van de meest vruchtbare hofdichtenschrijvers van de eeuw wordt; via zijn literaire werk kan hij zijn
dankbaarheid voor de genoten landrust uitdrukken.

De gelukkige landman? Hubert Korneliszoon Poot
Nu duidelijk is hoezeer het landleven in de achttiende eeuw wordt verheerlijkt
en hoe literatoren zichzelf graag als eenvoudige herders afbeelden, is het goed
te begrijpen dat Hubert Korneliszoon Poot in de geletterde Republiek als een
ster wordt binnengehaald. Deze literaire landman is immers daadwerkelijk een
boer, die zich ontpopt tot ‘Woutpoët’. Zijn tijdgenoten zien in hem het bewijs
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Titelvignet van Amintas, het herdersspel van Torquato Tasso, in de vertaling van Jan Baptista
Wellekens (1715). De lezer krijgt er een verhandeling over het herdersdicht bij.

dat de natuur de mens inderdaad een ingeboren wijsheid en kunstvermogen
meegeeft. Poots boerderij in Abtswoude wordt een toeristische trekpleister, want
mensen willen met eigen ogen de poëtische landman aan het werk zien. Lambert
Bidloo, die hem een plaats voor de eeuwigheid geeft in zijn Panpoëticon Batavum (1720), zingt hem toe:
Gy midd’lerwyl ga voort uw lustige landsdouwen,
En liefde tot het Rym gelykelyk te bouwen.
Bewys door uw Gedigt, ô wel gelukkig man,
Dat by u geest en sweet wel gaan in een gespan.
422

Pieter Schim moet in zijn lijkdicht op Poot toegeven dat het adagium ‘Natuur
baart de dichter, de kunst voedt hem op’, hier niet van toepassing is: ‘De Kunst,
verwonnen, hout zich stil; / Natuur schonk hem de grootste gaven.’ Zijn zoon
Hendrik Schim vergelijkt in zijn lijkdicht het lezen van Poots poëzie met zoete
natuurbeleving: ‘Hoe dikwerf gaet myn geest in uwen dichthof weien, / En welig
spelemeien, / Wen ze op de bloemen van uw zuivre Poëzy, / Gelyk een honigby, /
Den zoeten honig gaert, / En rozen weet te plukken, / Die oog en hart verrukken.’
Poot vormt zo voor zijn tijdgenoten de belichaming van het geïdealiseerde
landleven. Het feit dat Poot nu nog steeds bekendheid geniet is voor een groot
deel afhankelijk van onze voorliefde voor ‘authentieke’ eenlingen en doorleefde natuurpoëzie. In de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuurgeschiedenissen werd Poot vooral gewaardeerd om zijn introspectieve en emotioneel
geladen natuurpoëzie, als een unieke dichter die zijn tijd ver vooruit was.
Literatuurhistorici hebben hem getypeerd als ‘pre-romanticus’ en een recente
literatuurgeschiedenis noemt hem zelfs ‘hypermodern en vernieuwend’. We
moeten ons echter realiseren dat dit beeld van Poot het resultaat is van een zorgvuldig selectieproces. In bloemlezingen en besprekingen besteedt men veel aandacht aan zijn natuurgedichten en de persoonlijk getinte gedichten. Veel minder aandacht is er voor zijn Bijbelse gedichten, zijn gelegenheidspoëzie en zijn
pastorale minnedichten. Als we die lezen zien we Poot, zoals Menno ter Braak
al schreef, terug als ‘kind van zijn tijd, die zich in mythologische figuren verlustigde, waaraan langzamerhand een museumluchtje is gekomen’. Als kinderen van hún tijd zijn de latere literatuurhistorici vooral op zoek gegaan naar
momenten in Poots poëzie waarop de mythologie verdwijnt en de natuur een
‘zelfstandige’ rol gaat vervullen, momenten waarop het gevoelsleven van de
auteur in de natuur wordt geprojecteerd. Veel van Poots natuurpoëzie is echter behoorlijk klassiek te noemen. De dichter heeft zichzelf ondergedompeld
in de klassieken en de zeventiende-eeuwse Nederlandse verwerking hiervan.
Sommige van zijn gedichten zijn heel erudiete imitatio’s.

Poots natuur is echter niet alleen een klassieke idylle. Hij heeft ook oog voor
de ‘gewone’ natuur in de achtertuin en voor de natuur als object van onderzoek.
In zijn ‘Eerkroon voor den Heere Anthoni van Leeuwenhoek, doorluchtigh
filozoof en lid der Koninglyke Societeit te London’ prijst hij het moderne natuurwetenschappelijke onderzoek dat Leeuwenhoek verricht: ‘Hy opent het
toneel der aertsverborgentheden / Met deelen en ontleeden, / En meet der schepselen hoedanigheid en aart.’
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De maan bij Poot: mythologie, religie, poëzie
Zo valt te begrijpen waarom Poots natuurbeschouwing hier en daar doet denken aan de fysicotheologie, die we verderop in dit hoofdstuk zullen bespreken.
In een aantal van zijn gedichten lijkt de natuur ‘los te komen’ van de mythologische inkleding en lijkt ze haar ideale, onveranderlijke karakter te verliezen.
In het klassiek geworden gedicht ‘De Maen bij Endymion’ vertelt Poot in eerste instantie een mythologisch verhaal over de maangodin Selene die verliefd
wordt op de schone, slapende jongeling Endymion. Het gedicht wemelt van de
klassieke beelden. De maan wordt ‘Diane’ genoemd, ‘Latones telg’, ‘Febe’, ‘zuster van de zon’ en ‘jagtgodes’. De maangodin is echter niet alleen een mythologische figuur, zij is ook een hemellichaam in een kosmische orde, via natuurwetten verbonden aan andere hemellichamen, aan de aarde en aan de mens. Deze
mythologische figuur en dit kosmisch hemellichaam vermenselijkt wanneer
de maan de slapende herder Endymion ziet. Haar gelaat wordt ‘roozigh inkarnaet’: de vleselijke lust kleurt haar bleke wangen rood. Ze stapt uit haar hemelplaats en zet de tijd even stil. Zo doorbreekt ze de kosmische orde. Het weer, de
natuur en de tijd zijn van de maan afhankelijk, maar anderszins werkt de natuur
ook weer in op het handelen van de maan. Haar liefde wordt gestimuleerd
door de warme nacht; de koele maan wordt heet. Poot bezingt dit wonderlijke
natuurverschijnsel vervolgens weer in mythologische beelden. De geile lust
wordt verbeeld door een groep saters die het mintafereel dreigen te verstoren,
ware het niet dat de dichter hen wegjaagt: ‘loopt, geitevoeten: / De blakende
godin / Zal hier haer lust wel boeten, / Zy heeft in u geen zin.’ Mythologische,
natuurwetenschappelijke en psychologische beschrijvingen wisselen elkaar
op die manier moeiteloos af in dit gedicht.
Hetzelfde gaat op voor ‘Zomersche avont’, waarin het invallen van de nacht
wordt opgeroepen in een complex van beelden die uiteenlopende, zelfs tegengestelde associaties wekken. Zo verwijst het gedicht naar het verstrijken van de
tijd (de met Apollo’s zonnewagen wentelende dagen), de verrukkingen van de
min (de als eerste zichtbare avondster Venus) en de dreiging van de duisternis
(‘Mineias dochters’ als aanduiding voor vleermuizen):

De moede zonnewagen
Staet vrachtloos, d’avontzon
Zinkt in de westerpekelbron.
Aldus ontglippen ons de wentelende dagen.
De star der Mingodin
Ziet d’eerste op ’t aerdtryk neder.
Mineias dochters vliegen weder:
Ook spant de stille Nacht zyn zwarte paerden in.
Wy zien de schemeringen
Verdikken, daer we staen.
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‘Zomersche avont’ is opgenomen in de afdeling ‘Minnedichten’. Het gedicht
eindigt met de verzuchting dat de dichter graag kusjes zou willen ‘ruilen’ met
zijn ‘Amaril’. Dit conventionele slot vormt een merkwaardige breuk met de
suggestieve sfeerschildering in de voorafgaande verzen. Dit is een tendens die
ook in enkele andere verzen is waar te nemen: de lyrische natuurpassages krijgen meer ruimte. Het lijkt de dichter eerder te doen om de indrukken die de
zomerse avond losmaakt bij de ‘wij’ die in de schemering toezien, dan om de
uitnodiging tot de liefdesnacht. Daardoor wordt de natuurevocatie beschouwender, peinzender.
Met name in zijn laatste bundel Vervolg der gedichten (1735) verschiet de
natuurevocatie van kleur. Dat komt ook doordat Poot hier, nog veel meer dan
in de vorige, de behoefte lijkt te hebben om onverhuld en op de meest onverwachte plaatsen persoonlijke ervaringen en gevoelens te beschrijven. Die gevoelens zijn vaak somber en bitter, hetgeen ze ‘modern’ lijkt te maken. De moderne
lezer waardeert in de poëzie immers vaak het tobberige, introspectieve en subjectieve – elementen die in de idyllische poëzie uiterst schaars zijn.
Bij Poot zijn de kiemen te vinden van actualisering en verpersoonlijking
van de in aanzet traditionele idyllische natuurpoëzie. De persoonlijke inkleuring is vaak verbonden aan religieuze overpeinzingen. Zo bevat de bundel het
gedicht ‘Mei’, dat de lente bezingt met een uitbundige en aanstekelijke vreugde
en dichterlijke virtuositeit. Terwijl de vluchtige toespelingen op mei als maand
van de liefde en op de wisseling van de seizoenen passen in de literaire conventies, begint Arcadië hier toch ook opvallend veel trekjes van het Nederlandse
landschap te krijgen. Bovendien spreekt uit het gedicht de suggestie van authentieke waarneming.
Haegen worden paradyzen.
En het verschontloken kruit
Waessemt zulke geuren uit,

Dat er doden van verryzen.
D’aerde toont, in wyk by wyk,
Schaduwen van ’t hemelryk.

Op de helft van het gedicht wordt een subtiel voorbereide tournure gemaakt
waar de schildering overgaat in de religieuze beschouwing en vermaning: ‘O hoe
kunstigh is de hant, / Die het Oost en West bespant!’ De pastorale natuur uit
de Gouden Eeuw is Gods natuur geworden, een natuur die te bezichtigen en te
overdenken valt voor iedereen die bereid is naar buiten te stappen. Een vergelijkbare overdenking vinden we in ‘Nacht’. De inzet ervan is vaak geprezen:

Hoe indrukwekkend ook, dit is conventionele poëtische taal, met die ‘gouden
dagh’, ‘hemeltrans’ en ‘tegenvoeters’ die rijmen op het wat gekunstelde ‘zorgverzoeters’. Maar dan gebeurt er iets bijzonders:
Slechts ik, dus vroeg eens opgestaen,
Zie ’t ryzend licht der schoone maen
Op gevels blikkeren en torens.
Zy meet het blaeu met elpen schreên;
En scheurt, in koelen moedt, met haere zilvre horens,
De donkerheit vanëen.

Hier kijken we opeens met andere ogen. Het gaat niet om ‘een’ evocatie van
‘de’ nacht, maar we ervaren de specifieke beleving van de ‘ik’ van een door hem
beleefde nacht. Hij sluit haar ook af met een nadrukkelijke verwijzing naar
zichzelf en naar zijn moeizaam dichterschap:
Zoo sta ’k heel onverlet en vry.
Zou dit een looden geest geen luchten trek doen krygen
Tot zoete rymery?

De twijfel aan het eigen kunstvermogen gaat over in een lange religieuze meditatie. De koude nacht zet de dichter aan tot dichten, omdat in de hemel, de aarde
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De gouden dagh bestraelt althans,
Uit een ganschvreemden hemeltrans,
’t Verre aerdryk onzer tegenvoeters.
De pasvolklonken middernacht
Boeit hier, door vaek en slaep, (die heusche zorgverzoeters)
Al ’t sterfelyk geslacht.
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en het licht Gods almacht zo heerlijk zijn te ontdekken. ‘Zie daer een troost in
naer verdriet. / De Schepper van den nacht wert in den nacht geboren, / Met al
wat zegen hiet.’ De hele schepping ademt Gods heilplan. De slotregel is dan ook
gericht tot de ‘Aertsgoetheit’: ‘Ik zong alleen om u.’
In de liederen van Thirsis minnewit krijgt de natuur soms een zekere ‘zelfstandigheid’. Van literair behang wordt ze nu en dan het object van uitgebreidere beschrijvingen. Bij Wellekens klinken sombere gevoelens door in zijn
herderspoëzie. Hij twijfelt aan zijn kunstvermogen en heeft de neiging de herdersfluit aan de wilgen te hangen. Poots poëzie gaat nog een stapje verder doordat de natuur hier soms haar idyllische karakter geheel verliest. Poot beschrijft
de natuur buiten zijn woonhuis, deelt zichzelf een duidelijke plaats toe in deze
natuur en maakt haar tevens tot locatie voor persoonlijke overpeinzingen en
twijfels. Uiteindelijk vormt de natuur voor hem de opstap tot religieuze ervaring. Deze specifieke functie van de natuurpoëzie zal, zo zullen we zien, vooral
in de tweede helft van de achttiende eeuw nader worden uitgewerkt. Poot is zo
de belichaming van de achttiende-eeuwse natuurpoëzie. Hij beoefent alle varianten die in dit hoofdstuk aan de orde komen: de pastorale idylle, het hofdicht
(in mindere mate), de natuuronderzoekende poëzie en de poëzie waarin natuurervaring overgaat in Godservaring. Dat Poot deze genres een eigen stemgeluid
geeft door de knappe combinatie van verschillende thema’s en perspectieven,
maakt hem tot een bijzonder goede achttiende-eeuwse dichter, niet tot een
‘pre-romanticus’ of een ‘hypermoderne’ eenling.

5.2 Literaire wandelingen: het hofdicht

ô Aangenaam en veilig reizen!
Wat kan de zinnen meer voldoen
Dan keurelyke Veldpaleizen,
In ’t midden van ’t bekoorlyk groen
Met diep verwond’ren te beschouwen […].

Maar De zegepraalende Vecht is meer dan een reisgids. Het is een monument
van herinnering voor de welvaart van de Republiek en een hulde aan de buitenbezitters langs de Vecht, als de representanten en scheppers van Hollands welvaart. In de Gouden Eeuw zette een combinatie van toenemende urbanisatie
en economische groei steeds meer vermogende stadsbewoners ertoe aan een
boerderij, een statig buitenhuis of een lapje grond te kopen in de omgeving
van de stad. Liefst aan een rivier of trekvaart ter wille van de goede verbinding.
Daar kunnen de nieuwe landeigenaar en zijn familie zich ontspannen en genieten van de ruimte en de frisheid van lucht en water. Het landgoed is een goede
economische investering, zeker wanneer de bijbehorende landerijen kunnen
worden verpacht en geëxploiteerd. Soms levert het bezit van het landgoed be-
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Voor de liefhebbers van huis- en tuintoerisme is 1719 een belangrijk jaar. In dat
jaar ziet een boek het licht dat de rijkdom van de welgestelden in de Republiek
van die tijd als geen ander voor ogen stelt. De titel ervan luidt: De zegepraalende
Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en
dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende. Via ‘verscheidene
gesichten’ – wel meer dan honderd – van de tekenaar-graveur Daniël Stoopendaal kan men op zijn gemak thuis een wandeling langs de Vecht maken en in
eigen tempo genieten van de uitzichten die zo’n tocht te bieden heeft. De zegepraalende Vecht mikt met onderschriften in het Nederlands en het Frans duidelijk op een internationaal publiek. De buitens langs de Vecht, destijds de hoofdverkeersader tussen Amsterdam en Utrecht, waren immers een nationale en
internationale toeristische trekpleister. De gravures leggen deze buitenhuizen
vast, en onthullen veel van wat door bebouwing of bosschages aan het oog van
de werkelijke reiziger onttrokken is. Met name tonen ze de bij de buitenhuizen
behorende siertuinen met hun geometrische patronen, exotische planten, hertenkampen, waterpartijen, tuinbeelden, schelpengrotten en doolhoven. Wie
zich tevens de tegelijk uitgegeven Speelreis langs de Vecht-stroom aanschaft, kan
de reis maken met Claes Bruin als dichterlijke reisgids; hij verschaft bij iedere
voorstelling een korte toelichting in verzen:
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paalde juridische en politieke voordelen op. In ieder geval brengt het aanzien.
De burger wordt hofheer en kan zijn buiten gebruiken als teken van zijn nieuw
verworven status.
Die status wordt in beginsel vormgegeven naar het klassieke ideaal dat de elite
met de paplepel is ingegoten: dat van een eenvoudig leven op het land, ver van de
verdorven weelde van de stad. We zullen nog zien hoeveel creatieve inspanning
nodig is om dit klassieke ideaal van het eenvoudige landleven te verenigen met
de realiteit. De harde werkelijkheid is immers dat buitenplaatsbezitters in de
praktijk vaak driftig wedijverden in vertoon van luxe. In rivaliteit met de oudere, kastelen bezittende adel en met de vele sociale klimmers worden huis en
tuin van de lusthoven tot strijdperken van zelfrepresentatie. De zegepraalende
Vecht speelt in op deze competitieve groeimarkt. Het voorwoord beklemtoont
dat mensen met plannen voor het inrichten of verfraaien van een buitenplaats
hier de beste voorbeelden vinden van wat beroemde Nederlandse tuinarchitecten vermogen. Zo bezien is De zegepraalende Vecht tegelijk een huis- en tuincatalogus, een statieportret en een reisgids.

Het hofdicht als Nederlands genre
De Nederlandse vorstelijke koopheren laten hun buitens niet alleen verfraaien
door huis- en tuinarchitecten en vastleggen door schilders en graveurs. Ze nodigen ook literatoren uit om hun buitens luister bij te zetten. Zo ontstaat een
nieuw genre: het hofdicht. In de Republiek verschijnen tussen 1610 en 1810 rond
de 80 Nederlandstalige hofdichten, en ook een handvol in het Latijn. Balthazar
Huydecoper bezingt zijn huis in Maarsseveen zelfs in beide talen, bladzij voor
bladzij parallel afgedrukt. De grote meerderheid van de Nederlandse hofdichten ziet het licht tussen 1690 en 1770. Zeker in het begin van de periode is er nog
een behoorlijke aanwas van nieuwe landeigenaren. Omdat ze zich niet zomaar
willen en kunnen spiegelen aan de traditionele landadel, moeten ze andere
modellen ontwerpen om hun positie duidelijk te maken. Het hofdicht blijkt hier
een uiterst bruikbaar medium voor te zijn. Dichters gaan enthousiast op zoek
naar overtuigende beelden om het aanzien en de betekenis van de landgoedheren te beschrijven. Daarmee kunnen zij ook hun eigen status en inkomsten
vergroten.
De hofdichters kunnen voor hun literaire aankleding gebruikmaken van de
lange traditie van pastorale en bucolische lyriek die het landleven verheerlijkt.
Het hofdicht vormt een combinatie van lofdicht (op het landleven in het algemeen en de landheer in het bijzonder) en leerdicht. In de zeventiende-eeuwse
hofdichten dient de literaire beschrijving van de harmonie tussen natuur en

Titelplaat bij het hofdicht Endenhout (1709)
van J.B. Wellekens.
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kunst, zoals deze te vinden is in de gestileerde tuinen van de Nederlandse hofsteden, steevast als opmaat tot de lering die uit dit samenspel te trekken valt.
In de drie beroemdste zeventiende-eeuwse hofdichten, Huygens’ Hofwyck (1653),
Westerbaens Ockenburgh (1654) en Cats’ Ouderdom en buyten-leven (1655), lassen
de dichters tijdens hun literaire wandeling door hun lusthof steeds adempauzes
in voor meditaties, observaties, emblematische wijsheden, aardige anekdotes en
morele lessen. De vorm is los en ook de toon kan uiteenlopen van vroom en
beschouwelijk tot frivool. Een topos is bijvoorbeeld het afgeluisterde gesprek
tussen boerenjongens en -meisjes op vrijersvoeten.
Expliciet of via navolging verwijzen latere hofdichters steeds weer naar deze
‘grote drie’. Toch verandert er ook veel. De grote drie bezongen als eigenaar
hun eigen bezit. De meeste achttiende-eeuwse hofdichten worden echter in opdracht geschreven of danken hun bestaan aan een dichterlijke vriend of dito
dankbare gast. In zekere zin zijn het dus gelegenheidsgedichten, al is de ‘gelegenheid’ hier niet in de tijd maar in de ruimte gesitueerd. Maar zoals geboorte-,
bruilofts- en overlijdenszangen private drempelmomenten in een universeel en
metafysisch perspectief plaatsen, doet het hofdicht dat met de microkosmos van
de particuliere buitenplaats. Het is dan ook net als het gelegenheidsgedicht
dubbel gelaagd. De verwijzing naar een hogere orde impliceert tevens een hoge
hulde aan de eigenaar die dit alles zo fraai tot stand heeft gebracht en met zorg
onderhoudt. We mogen ook aannemen dat de afzonderlijke uitgaven, net zo-
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Het landgoed Hogerwoert bij Haarlem (1710). Illustratie bij het gelijknamige hofdicht van Pieter
Vlaming. Rechts de ruïne van het ‘Huis ter Kleef ’.

als dit het geval is bij veel gelegenheidsgedichten, allereerst hun weg vinden in de
kring van familie en kennissen van de bezitter, en dat ze verder als relatiegeschenk
fungeren. In tweede instantie duiken ze dan op in de bundels verzamelde gedichten van de auteurs, of ze worden als aparte publicaties uitgegeven.
De vrolijke losheid van de zeventiende-eeuwse hofdichten begint op de achtergrond te raken in de achttiende eeuw, wanneer het hofdicht hier zijn hoogtijdagen beleeft. Ook de vorm wordt vaster. Dat het hofdicht in de Republiek
daadwerkelijk tot apart genre uitgroeit, blijkt ook uit het feit dat achttiendeeeuwse dichters steeds vaker zelf hun gedichten als ‘hofdicht’ betitelen. De bundel Dichtlievende uitspanningen (1710) van Jan Baptista Wellekens en Pieter
Vlaming is de eerste bundel waarin ‘hoefgezangen’ als aparte aanduiding in de
ondertitel verschijnt (‘hoef ’ is een nevenvorm van ‘hof ’ in de betekenis van
buitenplaats). Al betrekkelijk snel wordt het genre aangeduid met ‘hofgedachte’, ‘hofgedicht’ of ‘hofdicht’, maar het duurt nog tot 1740 eer de term ‘hofdicht’
apart op de titelpagina verschijnt. Dit is het geval met Zydebalen van Arnold
Hoogvliet. Het zal een van de meest bewonderde werken in dit genre worden.
De Dichtlievende uitspanningen bevatten ook een passage die we met enige
goede wil de eerste (en enige) theorie van het hofdicht zouden kunnen noemen. In het ‘Aen den Leezer’ bij het hofdicht ‘Hogerwoert’ zet Vlaming kort
uiteen hoe een dichterlijke beschrijving van zijn familiebuiten als vanzelf steeds
uitvoeriger en gedetailleerder werd. De beschrijving gaf aanleiding tot histori-

sche en mythologische uitweidingen – die immers ‘de zenuwe en ziel der dichten’
uitmaken. Daardoor krijgt de lezer een beeld ‘van ’t vermaak en nut dat iemand,
wiens hart alleen tot deugd en wetenschappen geneigd is, uit het landleeven kan
trekken’. Die laatste zin bevat de programmatische essentie, niet alleen van Vlamings eigen werk, maar van het hofdicht in het algemeen. De rondgang over
het buiten geeft gestalte aan een moreel en intellectueel Bildungs-ideaal van
een welgestelde, ontwikkelde elite. We zullen nog zien hoe dit klassieke ideaal
in het achttiende-eeuwse hofdicht onder spanning komt te staan.

Duinrell: de economie van de natuur
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Het hofdicht wordt gekenmerkt door een interessante spanning tussen ideaal
en werkelijkheid. Terwijl het is bedoeld om de status van de nieuwe rijken te
bestendigen, roept de auteur ervan gewoonlijk het klassieke ideaal op van de
eenvoudige landbezitter die in rust en eenvoud zijn vrije dagen op het buiten
slijt. Dat hier sprake is van een spanningsveld, blijkt al heel duidelijk wanneer
een steenrijke landbezitter moet worden bejubeld. Die taak neemt Coenraad
Droste op zich met zijn hofdicht ‘Op Duynrel, Buyten-huys van de Heer van
Ellemeet, onder Wassenaer’, opgenomen in De Haegse schouburg gestoffeert uit
1714. Duinrell is de indrukwekkende, 190 hectare grote buitenplaats van de
steenrijke Cornelis de Jonge van Ellemeet, ontvanger-generaal van de Unie der
Verenigde Nederlanden en daarmee de belangrijkste financiële man van de
Republiek. Op Duinrell liet hij in 1681 door Jacob Roman een huis bouwen, dat
door schilders en beeldhouwers rijk gedecoreerd werd. Het huis heeft een lange,
classicistische tuin met fraaie fonteinen en wandelpaden, omzoomd door groene
hagen. De tuin is in de breedte aangelegd, evenwijdig aan de duinen, en wordt
omringd door weilanden en hakhoutbossen die Ellemeet een aardige extra
opbrengst geven.
De eigenaar staat hoog in de top tien van de rijkste Nederlanders van vóór
1900. Droste doet in zijn hofdicht zijn best om de traditionele hofdichttopos
van het eenvoudige landleven te verenigen met de rijkdom van Ellemeet. Zo
komt hij op een nieuw thema, dat van de economie van de natuur. Niet alleen
het mensenleven, ook de natuur kent een economische ordening, een systeem
van kosten en baten. Droste weet dit tot een positief gegeven om te vormen door
het nut van winst te benadrukken. Economie is niet het opsouperen van hebzuchtig verworven welvaart, maar het ontwikkelen van een keten van opbrengsten en uitgaven, waarvan velen kunnen profiteren. Zo benadrukte Droste in
een eerder lofdicht op Ellemeets nieuwe woning in Rotterdam het prestige dat
een dergelijk huis de stad brengt: ‘Hy heeft geen gelt ontsien, om hier dat Huys te

stigten’, niet slechts om zelf in te wonen maar ook om ‘door een cierlijck werck,
ons Koopstadt te verpligten’. Ellemeets investering draagt dus bij aan het aanzien
van de omgeving.
Dat geldt ook voor zijn inspanningen in Wassenaar. Het hofdicht op Duinrell
opent met een laudatio op het vermogen van de mens om de natuur te transformeren in productieve grond:
Men kan aen de Natuer een ander wesen geven,
Als men in d’oeffening van Landbouw is bedreven:
En maecken Wildernis tot nut en vrugtbaer Landt
Een schraelen Duyn tot Wey, door moeyten en verstant.
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De gaven van de natuur, die milde moeder, zijn ‘niet t’eenemael volmaeckt’.
Althans, ze zijn niet voldoende voor de eisen van de mensen. Daarom moet men
de ruwe grondstoffen die de natuur biedt, verbeteren. Zo schept de mens zijn
eigen paradijs. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het geld. Droste hanteert
een kosten- en batenmodel voor de menselijke energie wanneer hij stelt dat Ellemeet als controleur-generaal heeft gesloofd ‘Om ’s Lands gemeene schat t’innen
en uyt te geven’. Met de opbrengst van zijn arbeid heeft hij dit buiten kunnen
inrichten, zodat hij ‘Als hem de Reeckening de hersens hadt gebroocken’ (wanneer hij moe is van het rekenwerk), kan uitrusten op zijn buiten, om daarna
weer snel in de Raad zitting te kunnen nemen. De investering in het buitenverblijf levert zo niet alleen een vruchtbaar en daardoor productief landgoed op,
maar ook een hernieuwd werkzame politicus.
In de economie van de natuur spelen ook de dieren een belangrijke rol. Lopend
langs de waterkant, op weg naar Duinrell, ziet Droste melksters in de beemden
bij de koeien neerhurken:
En tweemael ’s daegs den Room uyt volle speenen drucken:
Vet Suyvel, dat vertiert door gantsch Europa raeckt,
Naer dat daer van de Kaes en Boter is gemaeckt.
Een groote Koopmanschap: waer door in onse handen
Uytheemschen rijckdom komt uyt verr’ gelegen Landen;
En ondersteunt de Kas van de gemeene saeck.

De keten van Drostes natuur is hier dus niet de door God geordende keten der
wezens (waar we later in dit hoofdstuk op terugkomen), maar een door de mens
geordende opbrengstketen. De mens heeft van de ruwe natuur weidegrond
gemaakt. Die brengt zuivel op (Droste beschrijft melk als de ‘dagelijkse rente’
van de koe). De zuivel kan worden geëxporteerd. Met de opbrengst daarvan kan

’t Gemak heeft hier zyn woonplaats, niet de pracht:
’t Huis is gesticht, zo nedrig als het leeven
Op ’t land vereischt, dat alle praal veracht,
En door zich zelf vermaak genoeg kan geeven.

Via het landgoed van Ellemeet profiteert iedereen van de natuur. Het ‘vloeyende Cristal’ van de beek die uit de duinen stroomt, trekt niet alleen bosnimfen
en saters aan, het lokt ook het dorstig vee, het biedt vis voor het gezin van Ellemeet en het is een lust voor het oog van de bezoekers. Die bezoekers vormen
een belangrijke schakel in de economie van het buitenleven. Droste spoort hen
herhaaldelijk aan om Duinrell op te nemen in hun toeristische speelreisjes.
Ellemeets paradijs krijgt waarde doordat het bekeken en beleefd wordt. Hij mag
zijn landhuis dan ‘Het Huysje’ noemen, hij is wel van plan het binnenkort te
vervangen door ‘een pragtigh Metzelwerck, / Dat beter Evenaer de grootsheyt
van het Perck.’ Natuur en eigenaar zorgen zo steeds voor ‘nieuw vermaeck’:
‘Men vindt de Werelt schoon door de verandering.’ De economische natuur
drijft op verandering en verbetering. Daartoe zijn alle betrokkenen – eigenaar,
landarbeiders, kunstenaars, wetenschappers, toeschouwers, en ook bejubelaars zoals Droste – evenzeer van belang.
De schrijvers dragen bij aan deze economie door hun verbeeldingskracht.
Droste herinnert de lezer aan een episode uit Torquato Tasso’s Jeruzalem verlost, waarin de held Rinaldo moeite heeft om te ontsnappen uit een prachtig
kasteel. Dat kasteel, zo stelt Droste, ‘Heeft Tasso niets gekost, als rijckdom van
syn geest’. Die investering van geestkracht is voor hemzelf niet nodig. Hij hoeft
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men naar Azië varen om luxeproducten te halen en tevens de staatskas te spekken. Die luxeproducten kunnen dan vervolgens weer gebruikt worden om rijke
buitens zoals die van Ellemeet op te luisteren.
Droste roemt de moestuin omdat de kruiden en malse planten niets kosten
en toch lekker smaken. Vegetariërs zouden hier ‘met lust soete knollen kyken’. En
die knollen, die net zo goed smaken als rapen, brengen hem weer op een ander
mooi voorbeeld van het verband tussen geld en natuur: het verhaal over de
Romeinse consul Marcus Curius Dentatus, die zich niet liet omkopen, maar
rapen verkoos boven goud. Zo weet Droste ook het eenvoudigheidsideaal weer
in te weven in het gedicht. Ellemeet zal het vanwege zijn machtige positie vast
aardig hebben gevonden om vergeleken te worden met de onkreukbare Romein.
De economische metafoor legitimeert niet alleen de rijkdom van de bezitter, maar onttrekt het buitenleven ook aan zijn beslotenheid. Traditioneel is
het buitenleven in zichzelf besloten, een ‘stil, vernoegd, en eenzaam leven’, zoals Pieter Vlaming het uitdrukt in zijn hofdicht ‘Hogerwoert’ (1710):
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immers niets te verzinnen: ‘Ick schilder u niets af, als dat ick waerlijck ken.’
Deze aanspraak op realisme zet hij onmiddellijk kracht bij door te breken met de
traditie. In tegenstelling tot de gebruikelijke ordening in het hofdicht besteedt
hij eerst uitgebreid aandacht aan het huis zelf, met alle pracht en praal daarin,
om pas daarna met zijn lezers de tuin in te wandelen.
In dit soort achttiende-eeuwse hofdichten zijn otium en negotium (ontspanning en werk), land en stad niet langer elkaars tegenpolen, maar elkaars noodzakelijke tegenhangers. Beide worden geregeerd door dezelfde wetten van kosten
en baten, competitie, investering en opbrengst, zaaien en oogsten. Overvloed
geeft geen onbehagen. Geld moet juist rollen om de economie draaiende te
houden. De ‘privézonden’ van de landeigenaars vormen namelijk de basis voor
een stelsel van publieke voordelen. Adriaan van Royen stelt in zijn hofdicht
Landrust (1776) dan ook uitdagend de vraag: ‘Staat ons ’t genot niet vrij, waartoe ’t bezit verkregen?’ Welke vrek gaat er nu ‘in overvloed kwijnen van gebrek’?
Of om met keizer Vespasianus te spreken: ‘De bloem van winst ruikt al te zoet /
Om haar te treden met de voet.’

Zijdebalen: tijd en ruimte
Ook het beroemdste achttiende-eeuwse hofdicht, Zydebalen (1740) van Arnold
Hoogvliet (1687-1763), schuwt het thema van handel en rijkdom niet. De naam
van het buitenhuis geeft al aan dat hier gewerkt wordt. Hier geen zorgvliet of
buitenrust, maar een magazijn vol zijdebalen. Landgoedeigenaar David van
Mollem is een rijke doopsgezinde zijdefabrikant, die zijn buitenverblijf en zijn
fabriek op een landgoed verenigt. Fabriek en huis zijn al door zijn vader gebouwd, maar de inrichting en verfraaiing van de tuin is Davids eigen werk, ook
in die zin dat hij er zich actief mee heeft bemoeid. Hij begint daarmee rond
1710 en de voltooiing ervan kan worden gevierd in 1740, op zijn zeventigste
verjaardag. Dat is natuurlijk een uitgelezen moment om het buiten literair te
vereeuwigen. Degene aan wie hij het vererende verzoek daartoe doet, is de dichter Arnold Hoogvliet, die behoort tot zijn vriendenkring. Als blijk van dank voor
zijn ruim 600 regels tellende werk krijgt Hoogvliet een zilveren gedenkpenning ten geschenke, met daarop in reliëf zijn portret. Op Hoogvliets hoofd prijkt
een lauwerkrans en aan de ommezijde van de penning staat een lofdicht op de
dichter door Sybrand Feitama (een andere dichtervriend van Van Mollem).
Hoewel Hoogvliet zijn uiterste best doet om de mennonitische Van Mollem
af te schilderen als een eenvoudige, deugdzame, hartelijke, gastvrije en geleerde man, de Bijbelse David waardig, steekt hij ook niet onder stoelen of banken
dat we hier te maken hebben met een welvarend en vernuftig koopman. Al op

De beweging van de blik
‘Waar ben ik?’ De dichter Arnold Hoogvliet bevindt zich in een onduidelijke
combinatie van tijd en ruimte. Is zijn geest nog in Utrecht aan de Vecht? Nee,
de tijd valt niet terug te draaien en Hoogvliet is terug in zijn eigen werkkamer,
samen met ons, zijn lezers. Maar niet voor lang. Doordat hij terugdenkt aan
zijn verblijf op het Utrechtse landgoed Zijdebalen wordt zijn ‘trage dichtluim’
gewekt. Op de aandrijfkracht van zijn ‘dankbre naagedachten’ zweven we naar
Zijdebalen, waar we een onvergetelijke rondleiding zullen krijgen langs alle
pracht en praal van huis en tuin. Als bijen strijken we neer van bloem tot bloem,
van plantenkas tot vorstelijke zaal met muurschilderingen, van groene haag tot
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de titelgravure prijken ‘Koopzorg’ en ‘Werktuigkunde’ naast ‘Landvreugd’. Hoogvliet doorbreekt net als Droste de traditie door uitvoerig aandacht te bieden
aan het huis en aan de zijdefabriek, het ‘kostlyk Arbeitshuis’ dat met zijn vernuftige zijdemolens het ‘Heerlyk Paradys’ zijn naam heeft gegeven. Als een juweel
pronkt Zijdebalen in het parelsnoer van hoven aan de Vecht. Het buiten kan
moeiteloos concurreren met de oude ‘Hooftgebouwen’ van Utrecht, die vanaf
Zijdebalen in de verte te zien zijn: het stadhuis, de Dom en de Jacobskerk. In
hun ‘vete’ met het nieuwe geld moeten de wereldlijke en kerkelijke overheden
het gebelgd afleggen. De fabriek en de tuin van Zijdebalen vormen dan ook een
internationale bezienswaardigheid, waar onder anderen tsaar Peter de Grote
in 1717 en koningin Hortense, de echtgenote van Lodewijk Napoleon, in 1807
worden rondgeleid.
Hoogvliet kan nog niet weten dat Zijdebalen het uiteindelijk toch zal verliezen van het Utrechtse stadhuis en de kerken. Van het huis en de tuin van
Zijdebalen is geen spoor meer terug te vinden in de bebouwing en zelfs niet in
het stratenplan op de linker Vechtoever benoorden de Utrechtse Weerdsluis. Toch
kunnen we ons van de tuin een uitzonderlijk goede voorstelling maken, dankzij het feit dat Van Mollem vijf jaar later de landschapstekenaar Jan de Beijer
opdracht geeft een serie van 24 afbeeldingen ervan te vervaardigen. Aan de hand
daarvan laat zich niet alleen vaststellen dat de streng-classicistische tuin van
Zijdebalen met recht beroemd was om zijn samenhangende en tegelijk gevarieerde compositie – de verwerkelijking van het adagium ‘eenheid in verscheidenheid’. We kunnen ook zien dat Hoogvliets literaire weergave inderdaad aan de
werkelijkheid beantwoordde. Weliswaar vermeldt hij lang niet alles wat de tekeningen ons tonen, maar daar staat tegenover dat de dichter allerlei details en
toelichtingen verschaft die de tekenaar niet in beeld kon brengen. Bovendien
stuurt hij met zijn weergave de lezer in diens interpretatie van de tuin. Zijn
hofdicht vormt een wervelende ervaring met vele vergezichten, in verschillende dimensies.
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Zicht op het Utrechtse
landgoed Zijdebalen vanuit
het tuintheater. De theatraliteit van de Nederlandse
buitens wordt benadrukt
door de theaters die in veel
tuinen zijn opgenomen. In
de zomer werden daar privéopvoeringen gehouden.

schelpengrot en doolhof, van citrusboom tot een van de vele beeldhouwwerken die de tuin sieren.
Hoogvliet is niet de enige die een dergelijke vogelvlucht maakt. Vrijwel alle
hofdichten beginnen met de kunstgreep die we ook in veel lyrische gedichten
kunnen tegenkomen: het aanroepen van de muze (‘mijn zangster’), die de geest
van de dichter moet helpen op te stijgen. Het gaat hier om een dubbele beweging:
de dichtersgeest moet opgewekt worden tot lyrische hoogte, zodat verheven
taal en denkbeelden zijn verzen kunnen vullen. De motor voor deze opwekking
kan aangedreven worden door dankbaarheid, eerzucht, goddelijke inspiratie
of de herinnering aan het indrukwekkende, alle zintuigen prikkelende buitenverblijf. Wanneer die voldoende stuwkracht genereren wordt de geest ook letterlijk omhooggestuwd, zodat hij overzicht krijgt over het landgoed. Dit gekozen perspectief zal ook geïnspireerd zijn door de vogelvluchtgezichten van de
Nederlandse buitenplaatsen waarmee tekenaars, graveurs en uitgevers de markt
bevoorraden. Sommige van deze gravures kunnen een hele wand beslaan.
Eenmaal in de hoogte kunnen we met de dichter de heldere ordening van het
landgoed in ons opnemen. Wanneer de plattegrond is bekeken, duiken we naar

De dichter als natuuronderzoeker
De blik geeft namelijk niet alleen beweging aan, maar zet de kijker ook stil. De
ogen ruimen tijd in voor gedetailleerde observatie van de producten van natuur en kunst. Hoogvliet onderzoekt met zijn lezers de ‘verscheidenheit / Van
duizent duizenden van allerhande zaden, / Elk in zyn eigen aart gekent aan bloem
en bladen’. Literatuur, kunst en natuurwetenschap vormen in de achttiende
eeuw niet elkaars tegenpolen. Ze maken alle deel uit van de letterkunde in bredere zin. Veel wetenschappers schrijven gedichten en veel literatoren hebben
een wetenschappelijke opleiding achter de rug of houden de ontwikkelingen
in de wetenschap bij. Toch vinden er door de snelle ontwikkelingen binnen de
natuur- en menswetenschappen een aantal verschuivingen plaats die de letteren en de natuurwetenschappen uiteindelijk uit elkaar zullen drijven. Waar de
wetenschap in de zestiende en zeventiende eeuw nog vooral een ‘leesbedrijf ’ is
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beneden. Hoewel alle zintuigen een belangrijke rol spelen in de hofdichten,
zijn de ogen het meest prominent. Het kijken speelt een centrale, tweevoudige
rol. De blik is een middel tot observatie en analyse. Daarnaast stuurt de blik het
verloop van het gedicht en zorgt hij dat het een dimensie van tijd krijgt. Dit is,
zoals Lessing later in zijn Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie
(1766) zal uitleggen, het belangrijkste verschil tussen de schilder- en de dichtkunst. De schilderkunst is geordend in de ruimte, de dichtkunst in de tijd.
De ogen functioneren in de hofdichten als geleiders. Ze worden verlokt door
de schoonheden van het buitenverblijf en zetten de geest en het lichaam, en
daarmee het hele gedicht, in beweging. Zo wordt Hoogvliet in de tuin van Zijdebalen steeds van kunstwerk naar kunstwerk gelokt: ‘ô Kunst […] Die oog en
hart verrukt, waar heen vervoert gy my?’ Niet alleen de beeldhouwwerken en
schilderingen, ook de tuinarchitectuur verleidt de kijker tot beleven en wandelen via de blik. Wanneer de dichter door de marmeren pilaren van het terras
naar buiten treedt, beschrijft hij de perspectivische doorkijk door de tuin, die
naar classicistische inzichten is geordend aan weerszijden van een lange zichtas: ‘Terwyl het Vergezicht onze oogen kunstigh vleit, / En door de ruimte, in
schyn, allengs tot d’engte leidt.’
De blik wordt gestuurd door de zorgvuldig aangelegde wandelpaden en zichtlijnen, maar hij wordt ook misleid en verward. Aangekomen in het sterbos,
waar acht verschillende paden bijeenkomen, weet Hoogvliet niet meer waar hij
moet kijken: ‘Maar hoe! waar keeren we ons, daar wy in ’t midden staan / Van
acht gezichten, en, waar heen wy d’oogen slaan / Door zooveel wandelpaân
den aandacht zien verwildert?’ In dit doolhof van indrukken gaat Hoogvliet als
Ariadne op zoek naar een ‘volgdraat’ om zijn poëzie in het rechte spoor te leiden.
Die leidraad vindt hij in de schoonheid en ordening van natuur en kunst.
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waarbinnen men kennis ontleent aan teksten, neemt in de achttiende eeuw het
belang van de empirische methode toe. De op observatie, experiment en wiskundige onderbouwing gegrondveste methode verschilt in principe fundamenteel
van de hermeneutische methode van de letterkunde.
Literatoren zoeken de hele eeuw door naar krachtige manieren om literatuur en wetenschap met elkaar te blijven verbinden. Ze zien kunst en natuurwetenschap als vergelijkbare kennisgebieden en mogen graag de parallellen
benadrukken tussen de producten van beide: de artificialia en naturalia. Vaak
is God het bindmiddel. Kennis van de natuur is immers uiteindelijk altijd kennis
van Gods schepping. Zowel de wetenschap als de kunst wordt gezien als instrument om tot dit soort inzichten te komen. Veel hofdichten bevatten passages
waarin de natuur wordt geïnterpreteerd als de Bijbel, de almacht en wijsheid
van God openbarend. Door wetenschap te omschrijven als een handeling van
het kijken en ‘lezen’ in het boek der natuur, blijven dichtkunst en wetenschap
dezelfde hermeneutische methode hanteren: die van observatie, interpretatie
en ordening. Net als tuinlieden en kunstenaars ordenen literatoren de natuur,
waardoor zij haar inzichtelijk maken. De natuur van het hofdicht is dan ook de
‘verhoogde’ of ‘verfraaide’ natuur van Charles Batteux, die we al tegenkwamen
in het hoofdstuk over poëtica. Het is een ideaalbeeld dat wel bestaande onderdelen als uitgangspunt neemt, maar dat niet in de werkelijkheid bestaat.
Het oog is overigens niet het enige instrument van de natuurobservator.
Dichters bieden ook andere alternatieven aan. Jan de Marre (1696-1763) ziet in
zijn hofdicht Dageraad (1746) de rede als innerlijk licht: ‘Weg, dwalende
oogen! ’k zie door ’t licht van myn verstand, / De nietigheid van ’t aardsche en
zyn bekoorlykheden.’ Later in de eeuw zijn voor Bernardus de Bosch (17091786) niet de rede en het experiment de geijkte middelen om Gods schepping
te leren kennen, maar is het gevoel de snelste geleider. In zijn ‘Bespiegelingen
op de landhoeve Boschlust’ (1770) laat De Bosch de verpersoonlijkte Natuur
de lezers aanspreken:
‘De Reden leere uw ziel zyn heerlyke eigenschappen
Bespieglen dag en nacht! De schepslen zyn als trappen,
Waarlangs men klimt tot God: maar uw genegenheên
Behoorden sneller u te heffen van beneên.
Zy moeten vleugels zyn, die u ten hemel voeren.’
Dus onderwyst Natuur en weet my ’t hart te ontroeren.

De natuur biedt dus naast het trage, redelijke inzicht een rechtstreekse snelweg
naar God via de ontroering en verwondering die de kijker treffen wanneer hij
met haar in aanraking komt.

[…] daar de Kunst de planten ’t leven geeft,
En nyvre Cliffort in zyn Kruidwaranden streeft,
Geboomte, en artseny van twee paar waerelddeelen,
Vertoont in ’t kruidgebouw of groenende prieelen.

Deze tuin was beroemd geworden doordat Linnaeus er een tijd verbleef en er
werkte aan de uitwerking van zijn nieuwe plantenleer.
David van Mollem laat zich niet in zijn studeervertrek afbeelden, maar in zijn
tuin, te midden van zijn familie. Trots wijst zijn zoon op een moerbeiboom
met zijderupsen, terwijl in de hoek een armillairsfeer en een pyrometer prijken,
destijds state of the art wetenschappelijke instrumentaria. Vooral de pyrometer is heel bijzonder. Gemaakt door Petrus van Musschenbroek (die aan Van
Mollem zijn Beginsels der natuurkunde uit 1736 opdroeg), wijkt dit exemplaar
af van andere pyrometers door een verticaal in plaats van horizontaal opgestelde wijzerplaat. De boodschap is duidelijk: Van Mollem is direct betrokken
bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de natuurwetenschappen.
Literatuur komt op het tweede plan.
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Literatoren versus natuurwetenschappers
Dat het voor de literatoren nodig is hun plek te bevechten ten opzichte van natuurwetenschappers en beeldende kunstenaars, blijkt ook uit de tuinsieraden.
De tuinen staan vol met beelden van klassieke en Bijbelse helden. Ook zijn er tal
van allegorische beelden te zien, zoals Koopmanschap, Bouwkunst, Wiskunde,
Muziek, en Schilderkunst. Slechts zelden daarentegen vindt men de Dichtkunst
verbeeld of staat er een uit marmer gehouwen dichter in de tuin. Van Mollem
plaatst op Zijdebalen de geneesheren Hippocrates en Galenus op sokkels naast
de schelpengrot. Ook laat hij portretbustes maken van bekende Nederlandse
hoogleraren zoals Petrus van Musschenbroek. Maar de dichter Hoogvliet moet
het doen met een portretpenning. En zelfs dat is al zeer uitzonderlijk.
Hoewel de beschrijvingen de landgoedeigenaren blijven afschilderen als geletterden, vermindert in de loop der tijd de aandacht voor hun bibliotheek. Er
wordt minder gelezen en meer gekeken. De dichter Jan de Marre maakt in 1746
met zijn ‘Hofheer’, de advocaat Dirk Hellemans, een uitstapje naar de beroemde ‘Hortus Cliffortianus’, oftewel het landgoed de Hartekamp, waar koopman
George Clifford als amateur-botanicus en -zoöloog een uitgebreid herbarium
heeft gecreëerd:

Landrust: ordening en uitsluiting
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De toenemende invloed van de natuurwetenschappen wordt in de hofdichten
ook zichtbaar door de soort natuur die beschreven wordt en de wijze waarop
de dichters haar beschrijven. De natuur is in de achttiende-eeuwse hofdichten
niet langer primair een emblematische natuur, vol van betekenissen die vaak al
eeuwenlang zijn overgedragen. Hoewel veel dichters nog gretig gebruikmaken
van de bekende klassieke betekenislagen, proberen heel wat anderen zich van de
emblematische ballast te bevrijden. Oude en nieuwe beelden komen in de hofdichten met elkaar in botsing. Jan de Marre begint, wanneer hij op zijn wandeling door de tuinen van Dageraad in een schelpengrot stapt, deze grot eerst in
te kleden met de gebruikelijke klassieke beelden: ‘Zien wy een Zeepaleis geschikt voor Watergoden?’ Vervolgens valt hij zichzelf echter meteen in de rede:
‘Maar welk een ydle taal! Weg, dwalend Bygeloof / der Fabeldichtren!’ De topos
heeft hij wellicht overgenomen van Hoogvliet, die in Zydebalen ook al benadrukte: ‘Ik zing geen fabeldicht.’ De citrusbomen die Hoogvliet beschrijft zijn
namelijk niet uit de tuin der Hesperiden, maar door de ‘Herkulessen van onze
eeu’ over de zee aangevoerd. Wetenschap en handel hebben de klassieke mythologie buitenspel gezet. De werkelijkheid is veel wonderlijker dan de oude fabels,
en de moderne mens vermag dankzij zijn vernuft meer dan de oude halfgoden.
Voor Adriaan van Royen (1704-1779) staan de ‘valsche Goden’ van de klassieken op één lijn met sterrenwichelarij, kwakzalverij en almanakprietpraat.
Van Royens hofdicht Landrust is een mooi voorbeeld van de toenemende aandacht voor de natuurwetenschappen als inspiratiebron voor de literatuur. Dat
ligt in zijn geval trouwens nogal voor de hand. Van Royen is immers zijn hele
werkende leven aan de Leidse universiteit verbonden, vanaf 1732 als botanist
en later als hoogleraar in de geneeskunde. Hij is een leerling van Boerhaave en
heeft nog intensief samengewerkt (en ruziegemaakt) met Linnaeus. Kort na zijn
emeritaat spreekt Van Royen een lang hofdicht uit (Otium, 1776) ter gelegenheid van een bezoek van Willem v aan de universiteit. Het hofdicht wordt in de
oorspronkelijke, Latijnse versie gepubliceerd en al snel verschijnen er ook een
korte Nederlandse samenvatting en een vrije vertaling door een zekere Liberius
Philomusus. Blijkbaar is dit nog niet genoeg. Het Leidse genootschap Kunst
Wordt Door Arbeid Verkreegen verzoekt in 1778 namelijk Cornelis van Hoogeveen (en kort daarop Willem Bilderdijk, omdat Hoogeveen al na 42 verzen is
blijven steken) om een nieuwe vertaling. Bilderdijk weet de klus in korte tijd te
klaren zodat nog in hetzelfde jaar zijn vertaling onder de titel Landrust kan
verschijnen in de Tael- en dichtlievende oefeningen van het genootschap.
In Landrust beschrijft Van Royen zijn eigen buitenverblijf Duinzigt in Oegstgeest. Hij brengt tuin en menselijk lichaam bij elkaar door gezondheid tot
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centraal thema van zijn hofdicht te maken. Wandelend door zijn tuin geeft hij
college over welk soort voedsel het menselijk lichaam gezond kan houden, of
hoe zwaardere maaltijden met lichte kunnen worden afgewisseld. Hete magen
moeten worden geblust met koele vissen. De humorenleer bepaalt hier de fysiologische inzichten en het dieet. Dat dieet sluit naadloos aan bij de tuin en
de omgeving waar het de ingrediënten aan onttrekt. En ook als het mis gaat
biedt Van Royens tuin oplossingen; hij heeft een rijk arsenaal aan medicinale
kruiden en planten.
Terwijl het menselijk lichaam in balans gehouden wordt door de tuin, wordt
de tuin verzorgd als een menselijk lichaam. Als een dokter loopt Van Royen
door zijn tuin heen, zieke bomen en planten bijstand verlenend waar nodig:
‘En, vinde ik hier of daar een taaie bast ontsloten, / Ik sluit met eigen hand die
schadelijke wond.’ Evenals het menselijk lichaam is de tuin in delicate balans.
Het is zaak de ziekte voor te zijn om het lichaam zuiver te houden, ‘Opdat mijn
vette grond geen kwijnend hout moog dragen, / Maar ik by tijds de ziekte, eer
ze uitbarst, nog bepaal [onderdruk]’.
Zo loopt de landheer al ordenend, regulerend en genezend rond over zijn
landgoed. Deze ordening gaat ook gepaard met macht en uitsluiting. Bepaalde
gewassen worden hoger geplaatst dan andere en sommige planten worden buitengesloten of als vreemd element bestudeerd. Vreemde planten kunnen worden geïmporteerd, maar dan moeten ze wel gedisciplineerd worden; ze dienen
zich te voegen naar de regels en gewoonten van het tuinsysteem. Van Royen
schaamt zich er niet voor; zo stelt hij uitdagend dat hij ‘uitheemsche spruitjens’
ent op de inheemse stammen om ze tot vruchtproductie aan te zetten. Maar
niet alleen via de ordening van planten, ook via het gekozen voedsel wordt een
nationaal ideaal uitgedragen. Perzische abrikozen en ananassen, ‘geteeld in
vorstwaranden’, mogen dan met hun ‘trotse’ smaak behagen, deze dichter-landgoedbezitter prefereert aardbei, kers en ‘wranger aalbessappen’. Voor hem geen
vorstelijke maaltijd waarin malse producten het verhemelte lieflijk strelen,
maar ‘gewrongen kaas, naar de Ouderlijke zeden’. De Hollandse burgermaaltijd is hard werken voor de ingewanden, maar dat is blijkbaar te prefereren boven makkelijk behagende producten. Eet ‘Nederlandschen disch met Neêrlands
lekkernij’!
De natuurlijke ordening behelst dus altijd een ideologisch programma, waartoe ook een bepaalde maatschappelijke ordening behoort. Net als bij de dieren
is ook bij de mensen de samenleving geordend in hoog en laag. De hogere heeft
de verantwoordelijkheid over de lagere. Van Mollems fabriek op Zijdebalen
wordt draaiende gehouden door ‘hondert handen’, voor wie hij als ‘Vader van
dit arbeitshuisgezin’ de zorg draagt. Hoogvliet benadrukt Van Mollems milddadigheid, maar het is tekenend dat de arbeiders, pars pro toto, slechts bij hun
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voor de fabriek nuttige lichaamsdelen (hun handen) worden benoemd. Van
Royen benadrukt dat hij ‘Vrijheer van mijn hoef ’ is en als dusdanig de baas over
de boeren: ‘my voegt het de akkerluiden / Te nopen tot hun werk, terwijl ik traagaarts wraak’. Minzaam voegt hij eraan toe dat hij niet alleen straft; de hardwerkende landman kan van hem ook een vriendelijke groet verwachten.
De samenleving is overigens niet alleen in sociaal opzicht geordend, maar ook
qua leeftijd. De ouderen hebben de verantwoordelijkheid over de jongeren.
Ook deze relatie valt uit te drukken in tuinmetaforen. Het hofdicht Endeldijk
(1763) van Willem van der Pot vergelijkt kinderen met ‘welig hofplantsoen’. De
ouders geleiden deze jonge kasplanten, buigen hun zachte aard en besnoeien
hun uitwassen ‘met wyzer overleg en meer omzichtigheid / Dan eenig Hoevenaar zijn boomen snoeit en leidt’. Geleid en gesnoeid geven deze planten de
gewenste vruchten af. De kinderen worden nuttige leden van de burgerstand,
nuttig voor stad en vaderland. Ook hier heerst dus het disciplinerende en
structurerende karakter van het hofbeheer.

‘Uw omtrek is alleen de schuilplaats’: de idylle bedreigd
en afgebroken
Het hofdicht mag de buitenplaats dan presenteren als een idyllisch oord van
eenvoud en harmonie, in essentie is het een strijdperk, een onderdeel van een
samenleving waarin macht en ongelijkheid het lot van individuen bepalen. Hofdichten zijn oefenterreinen waar de bestaande ordening van de samenleving kan
worden bevestigd of ontkend, waar identiteiten kunnen worden vormgegeven
en waar ‘anderen’ kunnen worden toegelaten of buitengesloten. De dichters
gaan in deze arena in feite ook zelf een gevecht aan; de poëzie probeert via het
hofdicht haar plaats te behouden of te veroveren naast de visuele kunsten en
de natuurwetenschappen. De harmonieuze rust van de besloten tuin moet worden bevochten op een wereld vol bedreigingen.
Literatuurhistorici herhalen echter graag het beeld dat het hofdicht zelf in
eerste instantie wil oproepen: dat van de buitenplaats als een idyllisch lustoord.
Zij sluiten daarmee de oren en ogen voor de donderwolken die zich achter het
hofdicht oppakken. Vrijwel alle hofdichten spreken over potentiële bedreigingen, over verstoringen van het stille landleven. Dit geldt allereerst voor de verhouding tussen stad en land. Het landhuis is een vluchtheuvel waar men kan
ontkomen aan het hoogmoedige hofleven vol intriganten en de drukke stad vol
speculanten en juridisch gekonkel (‘Al wie de pleytzak volgt werd tot ’t gebeent
geknaagt’). Maar het geldt ook voor de natuur. Hofdichten memoreren de gestorven familieleden van de landheer – als bloemen ontworteld – en de ziekten

die zowel mens als dier kunnen teisteren. De rundveepest wordt herhaaldelijk
genoemd:
De Pest viel onlangs, by dees hutte, en in dit veld,
De dierbre rundren aan. Hoe was ons ’t hart bekneld,
Hoe wekte ’t naar geloei ons teder mededoogen!
Hoe sloeg ’t onnoozel vee de heete brand uit de oogen!
’t Was schuldeloos en leed alleen tot onze straf.

Ik zie de onzinnigen elkander fel bespringen,
Berooven, moorden, by het yslyk krygsgeschal,[…]
Ik zie het Christendom door twist vanééngereten;
’t Verfoeilijk Zelfbelang alom ten troon gezeten;[…]
De Wetenschappen wreed door de Onkunde onderdrukt.

Buiten de besloten rust van het landgoed heerst gewetensdwang, bijgeloof,
snode zielenroof, en tweedracht. Wanneer De Marres ‘logge geest’ weer neerdaalt in de rust van het lustprieel verdwijnt dit inzicht weer: ‘Hier vind ik rust:
o ja! uw omtrek is alleen, / De schuilplaats; daar wy, in de schaduw uwer struiken, / De droevige onrust van den waereldling ontduiken.’
Ook een vierdimensionale perspectiefwisseling kan ellende brengen. Wanneer
de dichter zich bespiegelend een reisje in het verleden permitteert, biedt dat
vaak ijselijke taferelen. Willem Haverkorn rakelt bij het zien van Naarden de
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De idyllische rust van het lieflijke lenteleven kan ook zomaar worden verbroken
door bulderende stormen. In Voortwyk herinnert J.B. Wellekens aan de wrede
storm die Holland teisterde in 1717. Het landschap van Voortwijk is hierdoor
verminkt en het zal een eeuw kosten eer nieuwe bomen tot volle hoogte zijn
gegroeid. Het water van rivieren, meren en de zee vormt een voortdurende bedreiging voor het land. In Holland is het de Haarlemmermeer, de ‘waterwolf ’
die het land afkalft. Het ziedend nat van deze ‘plaag van ’t veen- en vruchtryk
land’ knaagt aan de waterkeringen en bedreigt zo de akkers en de tuinen.
Eigenlijk weten de dichters de lezer er zeer goed van te doordringen dat de
beschutting van de landtuin niet veel verder gaat dan de groene hagenrijen die
het landgoed omzomen. Wie ook maar één stap buiten de hofplaats zet, fysiek
of geestelijk, stelt zich al aan bedreigingen bloot. Wandelend door de paden
van de tuin waant men zich in een paradijs, maar als de dichtgeest opklimt en
de tuin vanuit vogelperspectief bekijkt, zien we ook de wereld rondom de tuin
en de ellende van de stervelingen buiten de lustplaats. Zo observeert de opgestegen zanggeest van Jan de Marre:
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bloedige geschiedenis van deze vesting nog maar eens op. Plastisch beschrijft
hij hoe de bloeddorstige Alva met zijn moordend staal het bloed der burgers
vergoot. Vervolgens horen we het ‘yslyk noodgeschrei’ van de vestingbewoners
die aan de lansen worden geregen. Vrijwel alle canonieke horrormomenten uit
het vaderlands verleden worden in de hofdichten in herinnering geroepen: de
moord op Floris v, de Hoekse en Kabeljauwse twisten, Alva’s bloedraad, het
lijden van Leiden, de terechtstelling van Oldenbarnevelt, de plundering van
Bodegraven, de moord op de gebroeders De Witt.
Ook Willem van der Pot ziet in het vaderlands geschiedboek tweedracht, verwoesting, eigenbaat en het ‘Vertreên der Wetten en der Rechten van den Staat’.
Daardoor wordt het dierbaar vaderland ‘geschokt, getrapt, gesleurd, geschonden’. En de beelden die Van der Pot hierbij oproept zijn behoorlijk gruwelijk:
wrede tijgers die het vaderland naar de strot springen, stromen bloed die ‘afgudsen van ’t schavot’. Het oprakelen van de tweedracht uit het verleden fungeert als bezwering tegen de tweedracht in de eigen tijd. Hier wordt de dichtkunst naar voren geschoven als middel om eendracht te creëren. De grote held
is Willem v, van wie wordt verwacht dat hij tot een hoge boom zal uitgroeien,
zodat elk onder zijn takken in veiligheid kan leven.
Willem van der Pots Endeldijk (1768) is een prachtig voorbeeld van hoe het
hofdicht in de tweede helft van de achttiende eeuw op spanning komt te staan.
De donderwolken lijken zich samen te pakken boven de lusthoven. In Endeldijk komen verschillende rollen met elkaar in botsing. Aan de ene kant lijkt de
politieke voorkeur van de rijke, remonstrantse koopman Willem van der Pot uit
te gaan naar de staatsgezinde kant. Niet voor niets kocht hij Endeldijk, het voormalig woonhuis van Oldenbarnevelt, dat door de weduwe van de raadpensionaris destijds was verkocht om het proces te kunnen financieren. Zijn landgoed is een gedenkplaats voor dit ‘Hollands Treurspel’. Van der Pot haalt dan
ook uitgebreid herinneringen op aan de tijd dat ‘Hollands Grootste Held’ werd
beloond met een ‘slag door zijn ontkraagden strot’, waarna de remonstrantse
‘Vredegodsdienst’ werd gebannen.
Anderzijds kan Willem het zich, als nieuwbakken landheer en als buurman
van de Oranjes (Endeldijk grenst zowat aan het paleis Honselersdijk), ook niet
permitteren om de rol van Maurits als kwade genius expliciet te benoemen. Hij
doet juist erg zijn best de Oranjes stroop om de mond te smeren. Hij kleedt zijn
hofdicht gedeeltelijk in als een vriendschappelijk gesprek met prinses Carolina,
de dochter van Willem iv, en haar man Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.
Ook doet hij het verzoek zijn hofdicht te mogen opdragen aan Willem v. Die
toestemming wordt hem echter niet verleend. Dat steekt Van der Pot, want de
ambitie straalt aan alle kanten van hem af. Zonder gêne pocht hij over de prijzen die hij eerder in de wacht sleepte bij de genootschappen. Hij laat Endeldijk

Ik eigen wettig my, daar ’k yder voordeel doe,
Altoos ’t Grootmeesterschap van deze Waatren toe
Door geene schending van der Volkren Recht gekregen,
Maar door mijn eigendom, mijn arbeid, en Gods zegen! […]
Is ’t wonder dan dat ik, die hier ’t nut bezef
Des Vryen Burgerstands, dien in mijn’ zang verhef?

Veel liever is hij een ‘vrije burgerman’ dan iemand die aan een ambt gebonden
is. Als vrije burgerman leest hij de jonge Willem v de les in politiek beleid. Volgens Van der Pot moet Willem worden geschoold ‘in kracht van Heilig Recht,
in Wetten van ons Land, / In handvest en Kronijk, Gestaafde Burgerplichten’.
De hofdichten gaan zo in de laatste decennia een openlijker politiek programma uitdragen. De oude Bataven worden opgeroepen om het in ‘staatskrakeel’ en vrijheidshaat verwikkelde Nederlandse volk weer te leren vechten
voor de vrijheid. De nieuwe Bataven moeten ‘’t heilig recht van Neêrland’ weer
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openen met een portret van zichzelf, een opdracht aan de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde en bladzijden vol drempeldichten. Strategisch
schrijft hij aan Huydecoper, van wie hij een gedicht voor onder zijn portret
weet af te troggelen, dat de stadhouder en zijn voogd Brunswijk zijn gedicht met
veel plezier hebben gelezen. Dat ze het niet willen nemen is jammer, maar wellicht is het ook wel beter zo, ‘want het ontbreekt nimmer aan spinnen’. Dit geeft
aan hoe bedreigd zijn status is, zowel die van landheer als die van dichter. Zijn
zangster, hij noemt haar zijn nachtegaal, is duidelijk niet veilig. ’s Ochtends
wordt hij wreed uit zijn slaap gewekt door het doodsgepiep van de nachtegaal,
die door het ‘nachtgespook, den Uil’ met klauw en bek wordt verslonden. Hij
ziet het als een beeld ‘der Momusuilen en der schoone Poezy’: de dichters gunnen elkaar vaak het licht in de ogen niet. Niet verwonderlijk dat Van der Pot zo’n
actief lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde wordt. Daar
vindt hij bescherming en erkenning voor zijn dichterschap.
Endeldijk, zowel het landgoed zelf als het gelijknamige hofdicht, is Van der
Pots greep naar macht en status. Hij presenteert zichzelf als ‘zijn eigen meester
op een welgeregeld goed’. Trots spreekt hij over zijn pachters en landerijen, en
over zijn zorgvuldig beheer daarvan. Hij ziet zich niet als nieuwkomer, maar
benadrukt de lange familielijn. Allen zijn het mannen die bijdragen hebben
geleverd aan het vaderland. Niet voor niets publiceert hij in 1740 een geslachtslijst van zijn familie en van die van zijn vrouw (en laat hij die lijst in 1774 nog
eens herdrukken in aangevulde versie). Snoevend beroept hij zich op zijn
recht als landeigenaar om mensen wel of niet door te laten, tol te heffen en zijn
‘hoevenaren’ te laten vissen in zijn gracht:
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verdedigen. De muren van het lieflijk en onbezorgd paradijs brokkelen af onder
de actuele politieke bedreigingen. Het zal niet lang meer duren voordat ze met veel
geraas ineenstorten. Dat gebeurt op de meest dramatische wijze met Endeldijk.
De zorgvuldig opgebouwde vrije burgerhof zal uiteindelijk in de politieke strijd
ten onder gaan. Twintig jaar na de publicatie van het hofdicht van Willem van
der Pot wordt het landgoed met de grond gelijkgemaakt.
Waar Willem van der Pot nog had geprobeerd in harmonie te leven met zijn
Oranje-buurman, kiest zijn zoon Cornelis van der Pot openlijk het patriotse
pad. Hij speelt een actieve rol in de patriottenopstand van 1787, onder andere
door de orangistische schout van Honselersdijk in hechtenis te nemen. Het zal
hem duur komen te staan. Na de Pruisische inval, wanneer Cornelis is weggevlucht naar Frankrijk, wordt Endeldijk onder het toeziend oog van de verbolgen
schout systematisch afgebroken, steen voor steen. Het huisraad en de tuinsieraden
worden stukgeslagen of geroofd. Door de schout betaalde werklieden veranderen de omliggende bossen in hakhout. Ramptoerisme bestond ook in de achttiende eeuw al. Cornelis van der Pot schrijft vol walging: ‘zeker is ’t […] dat
meenig vreemdeling dat schandtoneel bezogt’. De getraumatiseerde Cornelis
zal pas na 1795 de schade kunnen herstellen, niet alleen in stenen, maar ook in
woorden. In 1799 publiceert hij een van de laatste Nederlandse hofdichten:
Endeldijk in zijne vernedering en herstelling. Het is het trieste relaas van een
gedesillusioneerde landheer.
Cornelis van der Pot beschrijft het dramatische moment waarop hij voor de
eerste keer zijn gefolterde landgoed ziet. Zoals alle hofdichters moet hij daarvoor eerst omhoogklimmen. Nu is het echter niet zijn dichtgeest die omhoogstijgt, opgezweept door dankbaarheid en mooie indrukken. Met knikkende
knieën (die het ontroerde bovenlijf nauwelijks kunnen dragen), beklimt Cornelis
van der Pot zelf de berg van dik opgepakt puin.
Wat zag ik, toen ik mij bevond op zijnen kruin!
Ik zag, ik zag, helaas! van daar, rondsom mij heenen,
Alzins verwoesting zich met akeligheid verëenen,
Een vak van ledigheid, een doodsch en somber Niet.

De verdorring van het hofdicht
De afbraak van Endeldijk is symbolisch voor het ineenstorten van het hofdicht
als genre. In 1807 ziet het laatste werk het licht dat – met de nodige goede wil: het
telt niet meer dan 24 regels – als hofdicht in de traditionele betekenis van het
woord kan worden beschouwd. Het is ‘Op de lustplaats Welna’ van de verder

Ik zwyg… myn dichtluim word gebonden aan den band,
Door Hoogvliet’s hoogen toon in ’t heerlyk Zydebaalen.

Wie verwacht dat Roos’ gedichten iets laten zien van de exotische bomen- en
bloemenweelde van de tropen, komt bedrogen uit. De koloniale literaire buitenplaatsen verschillen in druk opmerkelijk weinig van de Nederlandse. De tuinen
moeten er anders uit hebben gezien en het leven moet er anders zijn geweest,
maar de stilering ervan in poëzie bevat de traditionele vaderlandse elementen.
Slechts in details, zoals het roemen van de goede zorgen van de heer voor zijn
slaven, wordt een glimp van de andere herkomst zichtbaar. Bij Roos worden
niet de landheer en de landarbeider in hiërarchische verhouding geplaatst, maar
de vlijtige vaderlander en de potentieel moorddadige ‘zwarten’. Bij het zien
verslinden van een nest met bijen door de mieren, dicht hij:
Maar ach, ’k zie ’t mierenheir door hare raaten booren,
En ’t vlytig bytje, schoon ’t zich weert van allen kant,
Wordt door de meerderheid der mieren overmand.
Zoo moet hier menigwerf, in ’t prilste van zijn leven,
Een vaderlandsche telg door zwarte monsters sneven.

Met zulke regels legitimeert Roos het koloniale bewind van de nijvere westerse
handelaar in weerwil van de wilde weerspannigheid van de slaven.
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vergeten Roelof Wouters. Onder het gedicht plaatst de dichter een aantekening
die vermeldt dat intussen de eigenaar en zijn vrouw reeds zijn overleden en dat
‘de Lustplaats gedeeltelyk gesloopt’ is. In hetzelfde jaar vragen de erven Van
Mollem aan de Utrechtse overheid vergunning om de fabriek te liquideren en
het huis Zijdebalen af te breken. Het zijn maar enkele getuigen van een massale
teloorgang van de glorie van de zeventiende en achttiende eeuw. De economische neergang vanaf de jaren 1780 maakt dat de lasten van een buitenplaats
voor velen niet meer zijn op te brengen. De huizen vervallen, de tuinen verwilderen en het roemloze einde is verkoop en sloop. Daarmee verliest het hofdicht zijn bestaansgrond.
Maar er is meer aan de hand. Al eerder, tegen 1770, lijkt het genre over zijn
hoogtepunt heen te zijn. Er verschijnen niet veel nieuwe hofdichten meer. Het is
tekenend dat de beperkte nabloei plaatsvindt in de buitengewesten. In 1783
ziet te Amsterdam een bundeltje Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzie
het licht, met een aantal hofdichten van de hand van de plantage-eigenaar Pieter
François Roos. De planter kent de traditie van het genre goed, getuige diverse
toespelingen op voorgangers. In De plantaadje Spieringzorg (1788) beschrijft
hij hoe een tam hertenpaar zijn hand likt, om dan abrupt af te breken:
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Niet Roos’ hofpoëzie als zodanig is dus uitzonderlijk, maar het feit dat hij zich
in deze jaren nog zo enthousiast aan het genre wijdt. Zeker de jongere dichters
doen dat nauwelijks meer. Alleen in het Neolatijn wordt de eer van het genre
nog in 1792 hooggehouden door de achttienjarige David Jacob van Lennep, met
Rusticatio Manpadica (Landleven op Manpad). Maar deze verheerlijking van
het familiebuiten ademt toch eerder de geest van de klassieken dan die van de
religieus-bespiegelende vaderlandse voorgangers. Terwijl dichters als Roos en
Van Lennep het hofdicht nog krampachtig in ere proberen te houden, is de inrichting van de tuinen der buitenplaatsen drastisch aan het veranderen. De geordende geometrie van de Franse stijl wordt ingewisseld voor de uit Engeland
overgenomen wildere landschapsstijl (die trouwens het bijkomend voordeel
heeft goedkoper in onderhoud te zijn). Daarnaast wordt tegen het einde van
de eeuw in de literatuur een ontwikkeling zichtbaar die het hofdicht tot een als
achterhaald ervaren genre maakt: een nieuwe natuurbeleving. De essentie van
de natuur wordt niet meer gezien in haar harmonische orde die universele lessen leert, maar juist in haar ontembaarheid en vermogen een gevoel van ‘zelfverlies’ op te roepen. De geordende natuur-oude-stijl wordt nu beschouwd als
dor. ‘Verheven’ gevoelens vindt men juist buiten de tuin, in donkere wouden,
kille grotten, op grillige rotsen of aan de bulderende zee.
Zo begint de verdorring van het hofdicht als leerdicht. De dichters gaan liever over op lyrische hof- of veldzangen. Feiths gedicht ‘Aan Boschwijk’ draagt
de naam van zijn buitenplaats, maar het is in geen enkel opzicht een hofdicht
in de traditionele betekenis van het woord. De literaire ‘Avondwandeling’ (1783)
van Van Alphen is dat al evenmin. Geen plaats en geen plant wordt concreet
genoemd, het gaat alleen maar om het opgaan in de beleving:
Wij stonden opgetogen,
Geheel gevoel, aanbidding,
Verrukking, liefde en blijdschap.

De dichter is niet meer in gezelschap van de landheer en van andere gasten,
maar dwaalt alleen langs het strand of door bos en veld. In het volgende hoofdstukgedeelte zullen we zien dat ook de fysicotheologische poëzie zich ontwikkelt naar deze meer introspectieve natuurbeleving.

5.3 Verwondering, bewondering, ontzag.

Fysicotheologie en natuurbeleving
In De jaargetyden, verschenen in 1769, treedt een merkwaardig personage op. Geen
mythologische godheid, Bijbelse aartsvader of vaderlandse held, maar een rups:

Zo gaat het nog vele tientallen regels door. De dichter van De jaargetyden, Nicolaas Simon van Winter (1718-1795), is niet de enige die de rups bezingt. Het wezentje duikt de hele eeuw door voortdurend op in gedichten. Wel moet het de
bühne vaak delen met een al even nederig medeschepsel, de worm. Maar omdat ‘worm’ in deze periode nog een algemene aanduiding voor kleine ongewervelde dieren is, zodat bijvoorbeeld de zijderups vaak ‘zijdeworm’ wordt genoemd,
vallen beide min of meer samen. Waarom vindt een auteur als Van Winter het
de moeite waard hun uiterlijk en hun manier van voortbewegen zo nauwgezet
en liefdevol te beschrijven? Waaraan dankt de rups of worm zijn prominente
plaats als hoofdrolspeler in de achttiende-eeuwse literatuur?

Het spook der ongodisten
Rond 1700 waart een spook door Europa: het spook van geloofstwijfel of zelfs
atheïsme. Aanhangers van Descartes menen dat al het bestaande onderworpen
is aan de wetten van de mechanica. Het universum is een samenspel van botsende deeltjes en functioneert als een soort reusachtige machine. Sommigen
trekken hieruit de conclusie dat God ooit de schepping heeft ontworpen, inclusief natuurwetten, maar dat hij zich er verder niet meer mee bemoeit. Spinoza
gaat nog verder door te betogen dat God samenvalt met de ‘Natuur’, en dat die
natuur bewogen wordt door blinde noodzaak zonder plan of zonder wonder-
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ô Nedrig rupsje, dat zo traag ons oog ontsluipt!
Natuur heeft, daar ge op agt of meerder voeten kruipt,
En naar hunn’ stand uzelv’ in bogt by bogt moet wringen,
Uw wonder kunstgestel gevormd van zespaar ringen.
Gy ademt, op haar wenk, van ’s levens eerst begin,
Aan iedre zy de lucht door negen monden in.
Met welk een siersel heeft ze uw ligchaam niet beschonken!
Zy doet met kleur by kleur uw schoon bekleedsel pronken
Met groen, met rood, met geel, met blaauw, met graauw, met zwart;
Gestreept, gestipt, gevlakt, of onderéén verward…
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baar ingrijpen. Is de wereld misschien zelfs een product van louter toeval, zoals
het aloude epicurisme wil? Naast de twijfel die wordt opgeroepen door filosofische stelsels als die van Descartes en Spinoza is er ook de twijfel die voortkomt
uit de snelle vorderingen van het filologisch tekstonderzoek. Net als teksten uit
de klassieke Oudheid bevat ook de Bijbel allerlei vreemde tegenstrijdigheden en
onduidelijkheden. Betekent dat misschien dat dit boek een tekst is als alle andere? Mensenwerk, met alle fouten en vergissingen van dien, en niet het onfeilbaar
woord van God? Misschien moet de Bijbel niet altijd letterlijk worden genomen.
Die gedachte wordt nog versterkt door ontdekkingsreizigers die terugkeren met
fossielen van planten en dieren waarover de Bijbel niet spreekt, of met kronieken van volkeren die ver vóór de zondvloed geleefd moeten hebben. En kunnen
de Amerikaanse Indianen eigenlijk wel van Adam en Eva afstammen?
Als we sommige auteurs uit de decennia rond 1700 mogen geloven, hebben
legioenen ‘ongodisten’ de macht in Europa overgenomen. In werkelijkheid loopt
het waarschijnlijk wel los met de daadwerkelijke aantallen deïsten, spinozisten
en atheïsten, al valt hier weinig met zekerheid over te zeggen, omdat dit geen
standpunten zijn waarvoor men zonder risico openlijk kan uitkomen. Maar
filosofie en tekstkritiek bevatten inderdaad tendensen die zeer gevaarlijk kunnen zijn voor het geloof. Tegelijk beschikt de verdediging over een sterk wapen.
Het is de traditie die stelt dat er naast de Bijbelse openbaring nog een tweede
‘boek’ is waarin God zich openbaart, het boek der natuur. De Bijbel zelf suggereert dit in passages als Psalm 19 (‘De hemelen verhalen de glorie van God’) en
Romeinen 1 (‘Zijn onzichtbare eigenschappen zijn van de schepping van de
wereld zichtbaar in zijn werk’). Voor de gereformeerden in de Republiek is deze
gedachte zelfs opgenomen in de geloofsbelijdenis. Die stelt: ‘Wy kennen Hem
door twee middelen. Ten eersten door de scheppinge, onderhoudinge ende regeringhe der gheheele werelt: overmits de selve voor onsen ooghen is als een schoon
boec, in welcke alle schepselen, groote ende cleyne, ghelijck als letteren zijn.
[…] Ten tweeden geeft hij Hem-selven ons noch claerder ende volcomelijcker
te kennen door sijn heylich ende Goddelic woort […]’. Iemand als Jacob Cats
sloot bij deze traditie aan toen hij in 1619 een lofdicht op de astronoom Philips
Lansbergen eindigde met de woorden:
Want t’elcken als de Slaep van my is wech ghevlogen
Heff ’ ick mijn ooghen op, en werde dan bewoghen
Aldus te roupen uyt: ô glans, ô hellen schijn,
Hoe groot, ô groot ghebouw, moet uwen Schepper zijn!

In de zeventiende eeuw was de Republiek al een verzamelpunt van geleerden
die zich bezighielden met het lezen in het boek der natuur. Zo is Middelburg

De fysicotheologie: een ‘God leerende natuurkunde’
Vooral dankzij de enorme reputatie van Newton verwerft de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ internationaal een groot prestige. Zij kan nu ook actief worden
ingezet als wapen tegen de vermeende opmars der ‘ongodisten’. De wetenschap
die de concrete verschijnselen der natuur bestudeert, laat zien hoe grandioos
complex en uitgebalanceerd het universum in elkaar zit. ‘Wonderbaarlijk’ wordt
de sleutelterm die in de beschouwingen van natuuronderzoekers telkens weer
opduikt, in talloze varianten. Het onmetelijke mechaniek, met zijn eeuwigdurende bewegingen, krachten en tegenkrachten, bewijst dat er een schepper moet
bestaan. Niet alleen de verschijnselen aan de hemel, maar ook de verbazende
bouw en werking van de allerkleinste organismen, de breking van het licht in
een waterdruppel, of de veelvormige structuur van sneeuwvlokken: ze lijken
alle te duiden op het bestaan van een schepper die dit alles zo heeft gewild. In
1677 verschijnt de Nederlandse vertaling van een boek dat de Leidse theoloog
F. Spanheim een jaar eerder in het Frans publiceerde: Den atheist of God-verloochenaar overtuycht in vier predikatien. Hierin gebruikt hij al de vergelijking
die zo’n anderhalve eeuw lang een heel populair argument zal blijven: als je alle
letters van een boek (later wordt vaak Vergilius’ Aeneis genoemd) door elkaar
op de grond gooit, zal nooit vanzelf weer een intelligent geschrift ontstaan. Hoe
zou dan het universum ontstaan kunnen zijn, louter uit zoiets als de botsing van
deeltjes of de ‘roering’ van stoffen door het toeval? Stop alle onderdelen van een
klok in een doos – hoe hard en hoe lang je ook schudt, het wordt nooit meer een
werkende klok.
Dit type argumentatie, het argument from design, begint rond 1700 in diverse
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mogelijk de plaats waar de telescoop en de microscoop zijn uitgevonden; in elk
geval waren ze daar rond 1600 al aanwezig. Beide leidden tot de ontdekking van
geheel nieuwe werelden in de grootste en kleinste onderdelen van de schepping. Nieuwe planeten, sterren en sterrenstelsels in het heelal, nieuwe ‘diertjes’
in een waterdruppel. Maar niet alleen geleerden als Lansbergen, Antoni van
Leeuwenhoek en Jan Swammerdam bestudeerden het boek der natuur. Ook talloze burgers verzamelden naturalia uit alle werelddelen, bestudeerden flora en
fauna in hun eigen omgeving en observeerden ’s nachts de sterren. Rond 1700
wordt deze benaderingswijze van de natuur steeds meer tot een wetenschappelijke methodologie. Met name volgelingen van Engelse geleerden als Boyle
en Newton verzetten zich tegen de werkwijze die uitgaat van abstracte grondstellingen om de verschijnselen in de werkelijkheid te interpreteren. Bij hen zijn
observatie en experiment geen sluitstuk maar uitgangspunt.
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Europese landen buitengewoon populair te worden. De Engelsman John Ray
publiceert in 1691 The Wisdom of God Manifested in the Works of Creation. In 1714
verschijnt hiervan een Franse vertaling en in 1732 een Nederlandse: Gods wysheid geopenbaard in de werken der scheppinge. Grote bekendheid krijgt ook een
boek uit 1712 van de Franse aartsbisschop Fénelon. In 1715 verschijnt het in het
Nederlands als Bewys dat Godt is, genoomen uit de kennisse der natuure ende
geschickt naar het geringe verstant van de allereenvoudigsten. Het jaar daarop
publiceert Lambert ten Kate, later beroemd geworden als taalkundige, de Nederlandse vertaling van G. Cheynes Philosophical Principles of Natural Religion.
De titel luidt nu Den schepper en Zijn bestier te kennen in Zijne schepselen. In
Engeland is dan even tevoren het boek Physico-theology van William Derham
verschenen. De titel van de Nederlandse vertaling uit 1728 wijkt sterk af van de
oorspronkelijke: God-leerende natuurkunde, of eene betooging van Gods wezen
en eigenschappen, uit de beschouwing van de werken der scheppinge. Maar de term
‘fysicotheologie’ gaat de geschiedenis in als benaming voor de benaderingswijze die de gegevens uit natuuronderzoek gebruikt als evenzovele bewijzen
dat God bestaat.
Uit de genoemde boektitels blijkt wel dat het hier gaat om een gemeenschappelijk programma: een systematische beschouwing en bestudering van
de natuur volgens de empirische en experimentele methode, ter bestrijding van
het ongeloof. Dit programma richt zich nadrukkelijk ook tot de ‘allereenvoudigsten’. En dat niet alleen als passief publiek dat kan kennisnemen van de resultaten, maar ook als publiek van potentiële amateur-onderzoekers. De lezers
worden aangespoord om zelf actief de verschijnselen in de natuur te beschouwen als manifestaties van de schepper. Het gaat daarbij niet alleen om God als
schepper van de wereld. Het gaat ook en vooral om God als degene die al het
geschapene nog steeds bestuurt en in stand houdt, degene die vrijelijk kan ingrijpen en wonderen kan verrichten, niet gebonden aan de door hemzelf gecreëerde natuurwetmatigheden. Ter aanvulling op de algemene overzichten
verschijnen ook talloze werken waarin de auteurs allerlei afzonderlijke verschijnselen natuurkundig onderzoeken en nader bekijken op hun waarde als
argument tegen de ongodisten. Zo ontstaat er een aparte ‘sneeuwtheologie’, een
‘sprinkhanentheologie’, een ‘plantentheologie’, een ‘bliksemtheologie’, enzovoort, met titels als Godleerende plantkunde en Godleerende vischkunde.
De ‘oogmerkskunde’ van Bernard Nieuwentijt
Uit de vele vertalingen van buitenlandse werken blijkt al dat de fysicotheologische denkwijze in de Republiek kan rekenen op bijval. Niet voor niets is dit het
land waar Hermanus Boerhaave in 1737 Jan Swammerdams verzamelde natuurobservaties laat verschijnen onder de veelzeggende titel Bybel der natuur. In
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Nederland blijkt dan ook een rijke voedingsbodem aanwezig voor bijdragen aan
het fysicotheologisch debat. Twee daarvan overtreffen alle andere in populariteit. Allereerst is dit Het regt gebruik der wereltbeschouwingen, ter overtuiginge
van ongodisten en ongelovigen aangetoont. Met dit boek zet de Purmerendse arts
en bestuurder Bernard Nieuwentijt in 1715 meteen de toon. De hele eeuw door
verschijnt er op het gebied van de fysicotheologie in Nederland weinig meer
dat niet dit boek als uitgangspunt en voorbeeld neemt, of dat er, afgezien dan
van recentere ontdekkingen, iets wezenlijk nieuws aan kan toevoegen. Nieuwentijt schreef het voordat hij kennis had genomen van de zojuist genoemde
buitenlandse standaardwerken. In zijn voorwoord meldt hij dat hij het boek
van Fénelon pas onder ogen kreeg toen dat van hem bijna af was. En omdat hij
de Engelse taal niet beheerst kan hij de boeken van Ray en Derham pas nu, in
de zojuist verschenen Franse vertalingen, gaan lezen.
Het regt gebruik der wereltbeschouwingen, een doorwrocht werk van zo’n 900
bladzijden, kent een enorm succes, en niet alleen in eigen land. Zeven drukken
van de Nederlandse tekst (de laatste in 1759), vier van de Engelse vertaling, drie
van de Duitse en drie van de Franse. Nieuwentijt blijft de hele achttiende eeuw
een internationale bekendheid, gelezen door een publiek waaronder zich grootheden als Voltaire en Chateaubriand bevinden. Zijn boek omvat het hele arsenaal aan argumenten dat zo kenmerkend is voor de achttiende-eeuwse fysicotheologie. Allereerst proberen fysicotheologen als Nieuwentijt gewoonlijk aan
te tonen hoe ieder verschijnsel een bepaald nut heeft, gezien vanuit het hele
samenstel der dingen. Dit wijst er volgens hen op dat er een schepper aan ten
grondslag ligt die er een bedoeling mee heeft. Nieuwentijt pleit dan ook voor
het ontwikkelen van een speciale tak van wetenschap, de ‘scopologie’ of ‘oogmerkskunde’. Kale rotsen lijken op het eerste gezicht bijvoorbeeld niet meer dan
hinderlijke klompen steen, maar ze houden golven tegen, vormen de oorsprong
van rivieren, dienen vogels tot woonplaats of bevatten waardevolle metalen en
edelstenen. En diertjes die te nietig lijken om enig zinnig doel te dienen, blijken
niet alleen uiterst fijnzinnige en wonderbaar samengestelde machientjes te zijn,
maar ook nog te fungeren als het noodzakelijk voedsel van grotere dieren.
Vele van dit soort redeneringen doen denken aan wat we tegenwoordig systeemtheorie of ecologie zouden noemen: alles hangt met alles samen in een
wederzijds zinvol verband. De meeste fysicotheologische werken sluiten dan
ook, behalve bij de idee van het ‘boek der natuur’, aan bij een andere eeuwenoude grondgedachte. Het is de gedachte dat de hele schepping een aaneengeschakelde ‘keten der wezens’ vormt. Deze keten, van de gesteenten tot de sterren,
vertoont geen lacunes en elke schakel is in principe even belangrijk. Vandaar
bijvoorbeeld het enthousiasme over het bewijs dat de hydra of zoetwaterpoliep, ogenschijnlijk een plant, in feite een dier is; hier meent de achttiende-

Met deze ‘Nieuwe Kaart des geheelen Aardbols’, opgenomen in zijn Kort begrip der waereld-historie voor de
jeugd (1789), brengt de Zutphense dominee J.F. Martinet de wereld voor kinderen binnen handbereik.

eeuwse observator een ontbrekende schakel tussen het planten- en het dierenrijk te hebben gevonden. Door de hele keten in zijn wonderbare samenhang te
volgen, ‘van de aardworm tot de engelen’, kan de mens weliswaar God zelf niet
leren kennen – dit is hem pas na de dood vergund –, maar hij kan zich in elk geval
bij benadering een indruk vormen van God als degene die, om met Nieuwentijt te spreken, ‘Wys, Machtig en Goedertieren’ is.
De catechismus van J.F. Martinet
Tot de meer populariserende of speciaal voor jeugdigen geschreven werken op
het gebied van de fysicotheologie behoort Spectacle de la nature, geschreven door
de Franse geestelijke Noël-Antoine Pluche. Dit boek uit 1732 verschijnt tussen
1737 en 1749 in een Nederlandse vertaling van zestien delen als Schouw toneel
der natuur of samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.
Waarschijnlijk heeft het internationale succes van dit boek mede de inspiratiebron gevormd voor de Zutphense predikant en onderzoeker Johannes Florentinus
Martinet (1729-1795). Diens Katechismus der natuur, bedoeld voor adolescenten en eveneens in samenspraken, verschijnt tussen 1777 en 1779 in vier delen.
De bevattelijke presentatie en de fraaie illustraties maken dat het boek een groot
succes wordt. In het eerste jaar worden al zesduizend exemplaren verkocht. De

Een ontdekkingsreis door de schepping
De massale populariteit van de fysicotheologie, als methode om het geloof en
de ontdekkingen van de Verlichtingswetenschap met elkaar in overeenstemming
te brengen en te houden, komt tot uiting in allerlei soorten publicaties: boeken,
pamfletten, spectatoriale geschriften, enzovoort. Ook is de fysicotheologische
denkwijze niet alleen te vinden in beschouwende geschriften, maar eveneens
in reisverslagen, romans en gedichten. In achttiende-eeuwse hofdichten duiken
bijvoorbeeld vaak passages op waarin het niet zozeer gaat om algemene natuursymboliek en zinnebeeldige bespiegelingen, maar om een meer precieze,
natuurwetenschappelijke analyse. De mieren zijn niet langer alleen een zinnebeeld voor de ijver die de mens zou moeten vertonen. Hun lichaamsbouw, voortplantingswijze en samenlevingsvorm zijn nu onderwerp van veel concretere
beschouwingen. Mede onder invloed van de nieuwe natuurbeleving begint de
belangstelling voor de emblemataliteratuur sterk te verminderen. Waar de emblematadichter uit vroeger tijden de zeepbel in algemene termen zou beschrijven
als symbool voor de ijdelheid van het menselijk leven, zal het kleurenspel in
diezelfde zeepbel nu eerder aanleiding geven tot opmerkingen over de lichtbrekingswetten van Newton. De fysicotheologische benadering oefent echter
niet alleen invloed uit op diverse bestaande literaire genres en vormen, maar
leidt ook tot een apart type natuurgedicht dat geheel of grotendeels in het teken
staat van deze denkwijze. We bekijken hier enkele voorbeelden.
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Katechismus krijgt zes drukken (de laatste in 1827-1829), verschillende navolgingen en een Duitse vertaling. Maar de echte klapper maakt Martinet met de
Kleine katechismus der natuur voor kinderen, in 1779 verschenen in één deel.
Zeven drukken in Nederland en vertalingen in het Frans, Duits, Engels en Maleis
volgen. Rond 1850 is men in Engeland toe aan de twintigste druk. Martinets
catechismussen worden zeker niet alleen door kinderen en jeugdigen gelezen.
Ze vinden navolging in tal van kinderboeken, schoolboeken en populariserende werkjes voor de meer eenvoudigen van geest, tot diep in de negentiende eeuw.
Vaak raakt daarbij het fysicotheologische uitgangspunt van een strijd tegen
het ongeloof wat op de achtergrond. De boekjes in kwestie worden simpelweg
methoden voor natuuronderwijs, waarin echter de oorspronkelijke verbazing
en verwondering over de ‘wonderen der natuur’ op de achtergrond nog wel een
belangrijke rol speelt.
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Jan de Marres bespiegelingen
Waar het hofdicht vaak de vorm heeft van een wandeling of een blik in vogelvlucht op een vrij beperkte locatie, neemt het fysicotheologisch georiënteerd
natuurgedicht gewoonlijk de vorm aan van een reis, een ontdekkingstocht door
het hele universum. Die reis heeft tot doel te laten zien dat alles in de schepping
duidt op het bestaan van een wijze en almachtige God, en op het ongelijk van
‘dwaalzieke wijsgeren’, ‘Godverzakers’ of ‘verblinde ongodisten’. Zo’n reis is het
bijvoorbeeld die Jan de Marre, auteur van het eerder in dit boek besproken hofdicht Dageraad, weergeeft in zijn Bespiegelingen over Gods wysheid in ’t bestier
der schepselen (1746). In dit gedicht van zes zangen, met in totaal meer dan 2500
versregels, neemt de dichter een ongelovige, die hij aanspreekt als ‘Reisgenoot’,
mee op een zeereis die uiteindelijk bij Kaap de Goede Hoop zal eindigen. Dat
De Marre (1696-1763) spreekt uit ervaring als zeeman en later reislustige koopman, blijkt onder meer uit zijn bekendheid als schrijver van het grote lofdicht
Batavia (1740) en uit de Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop, het lange gedicht dat op de Bespiegelingen volgt en dat een uitgebreide beschrijving van de
Kaap bevat. Het blijkt ook uit de Bespiegelingen over Gods wysheid. De Marres
eigen samenvatting van de eerste zang geeft een goede indruk van waar het in
het gedicht om gaat:
Een dwaalziek Wysgeer, die, in ’t wonderlyk Heelal,
Geen wys bestier erkent, maar, in bespiegelingen,
Een werking waant te zien van Nooddwang, of Geval [toeval],
’t Geen hy als Oorzaak stelt van ’t aanzyn aller dingen;
Werd door de Dichtkunst, die met hem naar ’t Oosten streeft,
Geleeraart op dien togt. Zy poogt, door kracht van reden,
Te staven, dat Gods wil ’t Heelal veroorzaakt heeft.

Een uiteenzetting over het kompas, de ‘Wondre Zeilsteen’, leert bijvoorbeeld dat
de magnetische eigenschappen daarvan niet toevallig kunnen zijn. Er moet een
goddelijke bedoeling achter liggen, die maakt dat de zeevaarder een veilige koers
kan uitzetten en schatten uit verre gewesten kan aanvoeren. En zijn de poolstreken alleen maar koude en onherbergzame, nutteloze vlakten? Integendeel.
Kijk eens naar de ijsberen en zeehonden die er leven. Ze zorgen ervoor dat de
pelsjagers niet alleen de noordelijke volkeren, maar ook ons kunnen voorzien
van warme jassen. Denk ook eens aan de walvissen, die zwemmende pakhuizen
van vlees en levertraan:
Is door ’t Geval hun bloed die hitte toegedeeld,
Dat vuur, ’t geen ’t fel geweld der koude kan weêrstreven?

Dat olieachtig vet? zo dienstig voor hun leven,
Zo heuchlyk voor den mensch, zo heilryk voor ons land!
Heeft nooddwang ’t zeegediert’ gevormd met baard en tand,
En tanig vleesch, waarom veele onvermoeide zielen
In hagel, sneeuw, in vorst, en storm, met broze kielen [kwetsbare schepen],
Het eeuwighuivrig Noord bezoeken, en de dood
Braveren, daar ze, op ’t nat geslingerd met de vloot,
Of worstlend met het ys, of, door verwoede slagen
Der zeegedrochten, zien het einde van hun dagen,
Eer zy ons Vaderland verryken met dien schat?

Wie heeft, ô Luchtstroom! u aan dezen oord verknocht?
ô Wysgeer! word die wind door ’t los Geval gewrocht?
Kan dit hem kluistren in die vastgestelde perken?
Ei, zeg my, waerom hy op zyn gezwinde vlerken
Niet elders heen dryft, niet dit waerelddeel verlaat?

Dikwijls ook richten De Marres verwondering en bewondering zich op het feit
dat alles zo volmaakt in evenwicht blijft, terwijl een kleine afwijking van de
vastgestelde patronen al voldoende zou zijn om het hele mechaniek te laten vastlopen of het aardse bestaan te vernietigen. Zo stelt hij in de vijfde zang vast dat
de afstand van de zon tot de aarde, eeuw in eeuw uit, precies de juiste blijft:
Wie houd die Vuurbron, in zo juist een evenwigt,
Op die zo naauwbepaalde onzichtbre hemelsporen?
Kwam hy ons nader, ach! wat ramp ware ons beschoren!
Of week hy verder, wat zou niet door kou vergaan?
Niets bleef in ’t leven, niets zou op deze Aard’ bestaan.

Overigens blijkt uit vele van dit soort observaties wel dat De Marres gedicht
minder een verslag van een werkelijke reis is dan een imaginaire reis door het
hele universum. Daarom hoeft ook de gebruikelijke verwijzing naar de allerkleinste, microscopische schepselen – een centraal leerstuk van de fysicotheologie – op deze zeereis niet te ontbreken:
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Zo vallen alle verschijnselen die de dichter en zijn reisgenoot tegenkomen in te
passen in het fysicotheologisch betoog over Gods almacht en goedertierenheid.
Een beschrijving van de werking der passaatwinden leidt bijvoorbeeld tot de
conclusie dat het geen toeval kan zijn dat die altijd binnen een bepaald gebied
optreden:

Ach! zo uw geest de vorm, het ingedrukt vermogen,
De wondre werking van ’t Gediert’ heeft overwogen;
Zo gy de schepsels, in de onzichtbaarheid verwekt
Met een opmerkend oog door ’t kunstig glas [de microscoop] ontdekt,
Daar zy by duizenden in éénen druppel zweeven,
Of in de onreinigheid der aardsche stoffe leven,
[…]
Dan zoud ge, ô Wysgeer, die dees waarheid stout veracht!
Uw dwaling zien, en Hem die hen heeft voortgebragt.
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Zo geeft de dichter honderden argumenten die het bestaan en de almacht van
God moeten bewijzen. Maar opmerkelijk genoeg kan dit alles de ongelovige
reisgenoot niet volledig overtuigen. Die komt pas tot inkeer en bekering wanneer hij een wonder in de meer beperkte zin van het woord, een daadwerkelijk
ingrijpen van God in de bestaande loop der dingen, meent te ervaren. Net als
Reinhart, die we in het begin van Worm en donder tegenkwamen, maakt hij een
verschrikkelijke storm mee, met donder en bliksem. Het schip dreigt te vergaan.
In paniek bidt de reisgenoot mee met de andere schepelingen. Ze worden gered.
Dan komt alsnog voor de menselijke worm, die zo hardnekkig aan het geloof
twijfelde, het verlossende inzicht dat zovele versregels en zovele fysicotheologische argumentaties lang was uitgebleven. Hij erkent nu Gods almacht:
Nu ken ik uw bestier; dit schrikkelyk geweld
Der golven kon zo klaar myn geest niet overtuigen,
Als dat Ge, op myn gebed en wensch, den wind deed buigen,
My redde, daar vernuft, daar yver magtloos stond.
[…]
Geen eeuwig Noodlot lyd ooit die veranderingen;
Geen wisselziek Geval geeft troost in onzen nood,
Noch bied ons redding aan in ’t grimmen van de dood.

Inmiddels raakt dan de kaap met de veelzeggende naam De Goede Hoop in
zicht. Daarmee komt een einde aan een gedicht dat een bijzonder grote reikwijdte heeft: het verhaal van een wereldreis, een natuurwetenschappelijk betoog over de verschijnselen op aarde en in het heelal, en een lofzang op God en
diens schepping.
De kei, de bes en de vlieg van Lucas Trip
Sterren en planeten, bergen en dalen, zeeën en rivieren, microscopische diertjes en olifanten, lieflijke landschappen en onherbergzame wouden: ze komen
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bij De Marre voorbij in een groots verband. Veel beperkter van opzet is een gedicht
van Lucas Trip uit 1764, getiteld: ‘Godt zichtbaar in ’t onaanzienlyke: vertoont
in de beschouwinge van een kei, blauwbesse en vlieg’.
Waar De Marres reis een alomvattend karakter heeft, is Trip meer de reiziger
die slechts enkele representatieve plaatsen bezoekt. De kei, de bes en de vlieg
staan bij hem voor de drie rijken der natuur: de anorganische wereld, het
planten- en het dierenrijk. Van alle drie de voorbeelden uit deze sferen beschrijft
het gedicht het ontstaan, de nuttige functies en de samenhang met andere onderdelen van de schepping. Over de wording van de kei dicht Trip bijvoorbeeld:
Honderd millioenen zandjes,
Fyn geäderd, scherp getakt,
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‘In myn enklen oogbol sluiten, / Voor, en zydwaarts, overal, / Held’re waters, glaazen ruiten, /
Fyne brillen van kristal.’ Lucas Trip dicht hier over het facetoog van de vlieg, maar dat van de bij
is niet minder fascinerend, getuige deze illustratie uit Bybel der natuure [...] of historie der
insecten (1737) van Jan Swammerdam.

Sluitende in elkanders tandjes,
Op hun broeinest, ’t Oer, gezakt,
Lymen zich in stille gronden,
Talryke eeuwen agter één,
Tot een Kei; een groven steen
Van onnoemelyke ponden.

De meeste aandacht heeft de dichter intussen voor de vlieg, die met een grote
nauwkeurigheid liefdevol wordt beschreven. De dichter verplaatst zich als het
ware in het insect en beschrijft zijn facetoog als volgt:
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In myn enklen oogbol sluiten,
Voor, en zydwaarts, overal,
Held’re waters, glaazen ruiten,
Fyne brillen van kristal;
Die, rondsom van ’t licht bescheenen,
Wat er rondsom wordt verrigt,
Op ’t paneel van myn gezicht
In een kleene print veréénen.

De strekking van al dergelijke observaties valt samen te vatten in wat de dichter
concludeert naar aanleiding van zijn beschouwing over de bessenplant: ‘Wortels,
Stengel, Takjes, Bladen, / Bloei en Vrugt; zyn all’ gelyk / Nooten tot een konstmuzyk / ter verheffing van Godts daaden.’
Dat dit gedicht al evenzeer in vergetelheid is geraakt als de dichter zelf, hoeft
niet te verbazen. Toch is het wel begrijpelijk dat het door tijdgenoten heel hoog
werd gewaardeerd en tot de bekendste gedichten uit de eigen tijd behoorde.
Trips zelfopgelegde beperking tot een drietal representatieve voorbeelden uit
de natuur is een geslaagde kunstgreep. Ze stelt hem in staat in beknopt bestek
een dichterlijke samenvatting te geven van alles waar het in de fysicotheologie
om draait. Bovendien observeert hij scherp en ontbreekt bij hem niet, zoals bij
zovele fysicotheologische auteurs, elke zweem van humor. Zo vraagt hij zich
in zijn beschouwing over de kei af: ‘Hebtge dan, o Ongodisten! / Niet de grofste
kei in ’t hoofd?’ Van zijn reputatie bij de tijdgenoten getuigen bijvoorbeeld de
regels:
… o groote Trip! onsterffelijke Zanger!
Hoe ging uw ziel ter feest, hoe werdt ge als mensch verhoogd,
Toen gij in heilgen drift, van Godlijk kunstvuur zwanger,
Uit vlieg, uit bes, uit kei, den Schepper hebt betoogd!

‘ô Tengre polypus die myn verbaasdheid wekt…’ Een dier in de gedaante van een plant: de
zoetwaterpoliep vormde een geliefd ‘bewijs’ voor de wonderbare samenhang binnen de keten
der wezens.
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‘ô Tengre polypus.’ Van Winter en de seizoenen
Veel ambitieuzer van opzet dan het gedicht van Trip is het eerdergenoemde
gedicht De jaargetyden van Nicolaas Simon van Winter uit 1769. De jaargetijden
waren vanouds een geliefd literair thema, al was het alleen maar omdat ze konden worden gebruikt als symbool voor de verschillende levensfasen van de mens.
In de achttiende eeuw krijgt het thema nieuwe populariteit onder invloed van
de fysicotheologische benaderingswijze. De jaargetyden is een zeer vrije bewerking van The Seasons, het gedicht uit 1730 waarmee de Schotse dichter James
Thomson de Europese lezers betoverde; hij schreef het in dezelfde periode als
die waarin Vivaldi zijn concert Le quattro stagioni componeerde. Van Winters
kennis van het Engels schiet overigens tekort. Hij maakt gebruik van een ver taling in proza door zijn vriend Johannes Lublink de Jonge, die pas in 1787
wordt gepubliceerd. Dat het thema dan nog niet uitgeput is, blijkt onder meer
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uit het oratorium Die Jahreszeiten van Joseph Haydn. De Duitse tekst hierbij,
vervaardigd door de Nederlander Gottfried van Swieten, zal door Johannes
Kinker in 1803 in het Nederlands worden vertaald.
Van Winters gedicht mist de suggestie van een werkelijke reis. Toch voert de
dichter, als alwetende verteller, zijn publiek in feite niet alleen mee op een
tocht door de ruimte van de hele schepping, maar ook op een tijdreis door de
vier seizoenen. ‘Myn geest, die onbeschroomd den aardkloot om dorst zweeven’, zoals Van Winter het uitdrukt, legt de fysicotheologische reis door het
universum als het ware vier keer af, waarbij de dichter de landschappen, planten, dieren en hemelverschijnselen beziet in het licht van telkens een ander
seizoen. In het oorspronkelijke gedicht van Thomson lag de nadruk sterk op de
pleasures of the imagination zoals Joseph Addison die in een reeks Spectatoressays had uiteengezet: de zintuigen verschaffen een esthetisch genoegen en de
menselijke verbeeldingskracht houdt ervan door de natuur te dwalen en zich
te voeden met de taferelen die deze biedt. Diezelfde verbeeldingskracht stelt de
kunstenaar in staat de opgedane indrukken om te zetten in kunstzinnige vorm.
De fysicotheologische boodschap dat God in de natuur te vinden is, vormt bij
Thomson wel een belangrijke drijfveer op de achtergrond. Maar hij hamert er
zelden expliciet op en zijn gedicht ademt eerder de sfeer van Vergilius’ Georgica
dan die van Nieuwentijts Regt gebruik der wereltbeschouwingen. Van Winter
daarentegen stelt de fysicotheologische opzet centraal en doorspekt zijn gedicht
met tal van wetenschappelijk-technische observaties. Niet voor niets zegt hij
in zijn voorwoord: ‘De dichtkunst, door eene Christelyke Wysbegeerte gesterkt
in het beschouwen der schepselen, te doen dienen tot eer van den grooten
Schepper, is my altoos voorgekomen haar verhevenste gebruik te zyn.’ Ook in
het gedicht zelf zorgt Van Winter er plichtsgetrouw voor dat alle gebruikelijke
thema’s van de fysicotheologie aan bod komen. Dat geldt allereerst voor het
achterliggende motief van de strijd tegen het ongeloof:
Vermeetlen, gy wier waan het werk der hoogste Magt,
Als of gy regter waart, of nut- of noodloos acht!
Onkundigen! durft gy ’t gewrocht der Wysheid doemen,
Waarvan zelfs ’t kleinste deel, hoe schrander ge u moogt roemen,
Uw eng bepaald vernuft volstrekt te boven gaat?

Maar ook allerlei andere vaste loopjes die in Thomsons dichterlijke compositie
ontbreken of slechts vluchtig ten gehore worden gebracht, krijgen bij Van Winter de nodige aandacht. Zo bijvoorbeeld de kunstige manier waarop vissen
zich voortbewegen en de wijze waarop ze kunnen stijgen of dalen door meer
of minder lucht in hun zwemblaas op te nemen:

ô Vischje! ô kunstgestel, dat in het water speelt,
Daar ’t roeren van den staart u ylings voort doet snellen,
Uw vinnen u behoên voor ’t zylings overhellen,
Hun buiging u bestiert, het zy gy ryst of daalt
Naardat de dunne lucht, of meer of min bepaald
In ’t zwellend ingewand, in zwaarte u doet verschillen!

Ook de hydra of zoetwaterpoliep, als schakel tussen plant en dier in de keten der
wezens, mag bij Van Winter niet ontbreken:

Kortom, uit alles in dit gedicht blijkt weer eens: ‘Het is alleen Gods arm, die alles
heeft gewrocht, / Bestiert, beweegt, en aan elkandren houd verknocht.’ Dit neemt
niet weg dat Van Winters gedicht, in navolging van Thomson, op veel plaatsen
toch ook de ‘vermaken der verbeelding’ volgt en tal van fraaie landschapsschilderingen biedt, zonder voortdurend expliciet uitgesproken boodschap.

Twee aquarellen van de ‘Zee-polypus’, in 1754 vervaardigd in opdracht van gouverneur Joan Gideon
Loten te Ceylon. Over deze reuze-inktvissen schreef Loten: ‘Op de Celébische kusten zyn er waarlyk
van onbegrypelyke krachten; d’opperstuurman Laurens Hofman heeft my verhaald op blootleggende klippen, hy er eens heeft een doden gevonden, hebbende voelers van negen vademen.’
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Maar welk een vreemd gewrocht hangt aan den groenen rand
Van deezen vliet? wie kent deeze ongemeene plant?
Neen! ’t roert zich; ’t is een dier. Ik ken het; ’t heeft myne oogen
Door de overëenkomst met een aardgewas bedrogen.
ô Tengre polypus, die myn verbaasdheid wekt,
En tusschen plant en dier de naaste schakel strekt!
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‘Welk klaar betoog van Alvermogen!’ Fysicotheologische prijsverzen
De fysicotheologische reis door de schepping verovert in de tweede helft van de
achttiende eeuw een flink gedeelte van de poëtische ruimte in Nederland. Heel
wat dichtbundels bevatten bijdragen in deze trant. Veelzeggender nog is het feit
dat enkele genootschappen speciale prijsvragen over het thema uitschrijven.
In 1778 daagt het Leidse genootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen
bijvoorbeeld de dichtende gemeenschap uit een bijdrage te leveren over ‘Gods
wijsheid in Zijne werken’. De vier bekroonde gedichten verschijnen in 1783 in
de Tael- en dichtlievende oefeningen. Het Haagse genootschap Kunstliefde Spaart
Geen Vlijt ziet het thema in 1789 als onverminderd actueel en schrijft een prijsvraag uit over ‘Gods goedheid zichtbaar in al het geschapene’. Al een jaar later
kan het de vier winnende bijdragen publiceren in de genootschapsreeks. Deze
genootschappelijke impulsen leveren tezamen enkele duizenden versregels op,
waarin alle bekende thema’s weer eens voorbijkomen. ‘Waar ook de Zon haar
glans verspreidt, / Daar is Gods goedheid uitgebreid’, zoals een prijswinnaar
van ‘Kunstliefde’ het uitdrukt. Telkens weer gaan de dichters de hele schepping
door om te wijzen op de wonderbare samenhang en de nuttige functie van alle
verschijnselen. Dit onder het motto ‘Het lesboek der Natuur te lezen / Voegt ieder
reedlijk sterveling.’ De winnaar van de gouden prijs bij ‘Kunstliefde’ vat zijn
beschouwingen over het dierenrijk bijvoorbeeld samen in de woorden:
Geen schakel van die groote keten
Is in het oog van God vergeeten,
Ja! schoon zijne almagt scheppe en nieuwe Zonnen vorm’ –
Hij hoedt op d’eigen stond [hetzelfde moment] het leven van den worm.

En een van zijn mededingers roept uit:
Welk klaar betoog van Alvermogen! –
Welk voorbeeld eener ordenkracht,
Elk reedloos wormpjen, hoe verächt,
Kan, aazend, Scheppers gunst verhoogen!

De mens als worm en als kroon op de schepping
Tegen de tijd dat de prijsverzen van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt verschijnen lijkt
het genre van de fysicotheologische ontdekkingsreis zo’n beetje over het hoogtepunt heen te zijn. Dit wil bepaald niet zeggen dat de natuurbeschouwing geen
geliefd literair onderwerp meer is. Integendeel. Maar de typisch fysicotheolo-

Men moet dit verstaan van het dikste gedeelte van den Dampkring, waarop de
stralen van de Zon gebogen worden, welke kring gestelt word 40 a 50 Engelsche
mylen hoog, buiten den aardbol te zyn, daar de afstand der Maan van de Aarde,
op 23890 van die mylen gerekent word: want het fynste gedeelte van dien
Dampkring, dat uit dunner of uitgebreide lucht bestaat, is veel hooger.

Tijdgenoten merken al op dat dergelijke toelichtingen de zaken misschien wel
duidelijker, maar niet dichterlijker maken. Iets dergelijks geldt ook voor de literaire kunstgreep om technische termen als ‘microscoop’, ‘telescoop’, ‘eierstokken’ en ‘barometer’ te vervangen door omschrijvingen als ‘Lewenhoeksche
glazen’, ‘Gregori’s buis’, ‘Fallopiaansche pypen’ en ‘Toricellies glazen’; de remedie lijkt hier erger dan de kwaal. Een probleem is verder dat de meest geliefde
vormen en de meest gehanteerde thema’s van het fysicotheologische godsbewijs al snel enigszins banaal kunnen overkomen. Zo bijvoorbeeld de gedachte dat
eb en vloed geschapen zijn om het zeewater te zuiveren en om kusten en havens
gemakkelijk toegankelijk te maken voor verschillende soorten schepen. Al in
een heel vroeg stadium maken critici de tegenwerping dat er zeeën bestaan,
zoals de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, die geen eb en vloed kennen maar
toch niet troebel zijn. En wie meent dat de getijdenwisseling bedoeld is om de
scheepvaart te vergemakkelijken, kan volgens hen net zo goed zeggen dat God
de mens een neus heeft gegeven om er een bril op te kunnen zetten.
De fysicotheologische benadering van de natuur herbergt in feite twee sterk
verschillende opvattingen over de plaats van de mens in de keten der wezens. Aan
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gische betoogtrant wordt minder overheersend. We zien de dichters worstelen
met het probleem dat het steeds moeilijker wordt de traditionele thema’s, zoals
dat van de keten der wezens, in een nieuwe gedaante te presenteren. In de satirische roman Reize door het Aapenland (1788) stelt een van de personages de
vraag: ‘En hebben uw katechismussen [der natuur] u niet geleerd, dat alle dingen evenals een ketting aan elkander hangen? – dat men dus, van een zandkorrel
af tot een Engel toe, eene bijna onmerkbaare trapsgewijze opklimming vindt?’
Waarop zijn gesprekspartner droogjes antwoordt: ‘Men heeft dit duizendmaalen geschreeven.’
Daar komt nog bij dat het altijd al niet eenvoudig was om de wetenschappelijke redeneertrant van de proefondervindelijke wijsbegeerte een werkelijk
poëtische vorm te geven. Van meet af aan zien heel wat dichters zich daarom
genoodzaakt allerlei al te technische observaties onder te brengen in aantekeningen en voetnoten. Zo geeft De Marre een flink aantal bladzijden aantekeningen
bij zijn Bespiegelingen. Daarin voorziet hij bijvoorbeeld een dichtregel over de
afstand van de dampkring tot de maan van de toelichting:
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de ene kant zijn er de verbazing en verwondering over de samenhang in de
kosmos, waarin de aarde slechts een stipje is en de mens slechts een schakel in
de keten der wezens vormt. In deze opvatting staat de mens gelijk aan de worm.
Daarbij past een grote bescheidenheid en een diep ontzag voor de schepper. Maar
tegelijkertijd leeft toch ook als vanouds de gedachte dat de keten der wezens
hiërarchisch is opgebouwd. Van de worm tot de engelen vertoont de keten een
steeds grotere volmaaktheid. De mens is de kroon op de schepping en neemt een
middenpositie in tussen hemel en aarde. In de fysicotheologie zoals die door
auteurs als Nieuwentijt en Martinet wordt gepopulariseerd, overheerst deze
laatste opvatting. ‘De Mensch is als het middenpunt / Der schepslen die Gods
hand wou vormen’, zoals een van de prijsverzen het uitdrukt. Dit geeft aanleiding tot het soort redeneringen dat zo typerend is voor veel fysicotheologische
geschriften: de zon geeft de mens warmte, de varkens zijn geschapen omdat de
mens van karbonades houdt, en de walvis is zo reusachtig groot om des te meer
levertraan, vlees en grondstof voor parfum te kunnen opleveren. De manier
waarop Arnold Hoogvliet in zijn hofdicht Zydebalen de typisch fysicotheologische vergelijking tussen mens en zijderups maakt, is illustratief voor de tegenstrijdigheid waarom het hier gaat:
Gy, gy ô kleine Worm, moogt met de glorie pryken,
Dat gy gewaden spint voor d’Edelen en ryken:
Gy naakte Worm, gy kleedt den Mensch in ryk gewaat;
Den Mensch, by u zoo groot, zoo heerelyk van staat;
En echter in zich zelf een aardworm in dit leven;
Zoo zien we d’eene Worm den andren kleedren geven!

De mens is een soort worm, maar tegelijkertijd is hij in vergelijking met de echte
worm of rups ‘groot’ en ‘heerelyk’.

‘Vergeefsch!’ De ontoereikendheid van de fysicotheologie
De twee zienswijzen gaan samen met twee verschillende benaderingen van de
natuur, twee verschillende manieren om God in de natuur te vinden. De ene legt
de nadruk op de analyse, zoekt naar wetenschappelijke argumenten en verstandelijke bewijzen, en ziet de schepping vooral in termen van het nut voor de mens.
De mens is weliswaar een worm, maar wel een zeer bijzondere worm. Dit is de
klassieke fysicotheologische benadering. De andere legt het accent veel meer
op de oorspronkelijke impuls van verwondering over alles wat de schepping te
bieden heeft. Hier overheerst het besef dat alle proefondervindelijke wijsbegeer-

Vergeevsch vertoonen nieuwentyd,
bufon ‒ la pluche, en andre grooten,
Door onvermoeide zorg en vlijt,
Gods goedheid den natuurgenooten, –
Vergeevsch licht d’aubington ons voor;
Wie volgt de Schepping in haar spoor?….
Zal martinet aan ’t menschdom leeren
Waar eigentlijk het wonder legt,
Dat zoo veel raders saamenhecht,
Die allen op één aschpunt keeren?

Ook de dichtkunst, hoewel die verder kan en mag gaan dan de wetenschap, kan
niet zorgen voor direct contact met de schepper. De Witte Jr. dicht:
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te uiteindelijk machteloos staat en dat God langs verstandelijk-wetenschappelijke weg niet werkelijk te ‘bewijzen’, laat staan te kennen valt. Deze benadering
leidt tot bescheidenheid en tot ontzag of vrees voor de almacht van een God
die niet gebonden is aan de door hemzelf ingestelde natuurwetten. De mens is
inderdaad niet meer dan een worm en hij kan de bedoelingen van zijn schepper niet kennen. Hij kan zich er slechts een vaag begrip van vormen door verder te gaan dan het concrete natuuronderzoek met microscoop en telescoop. Hij
moet zich openstellen voor de stem van God zoals die, uiteindelijk toch eerder
voor het gevoel dan voor het verstand, klinkt in de natuur.
Deze laatste benadering maakt van begin af aan deel uit van de fysicotheologische denkwijze, maar speelt daarbinnen aanvankelijk een ondergeschikte
rol in vergelijking met de aandacht voor de concrete resultaten van het proefondervindelijk natuuronderzoek. Rond 1780 wint ze echter in Nederland snel
veld. Dit maakt dat het accent in gedichten – en inmiddels ook romans – over
de natuur sterk verschuift. Zo bevatte het traditionele fysicotheologische gedicht
altijd al wel enkele passages waarin bescheiden werd opgemerkt dat Gods
wezen voor de mens nooit geheel te kennen en te bevatten is. Maar dergelijke
passages hadden toch vaak iets van een verplichte gemeenplaats. J.E. de Witte
Jr. daarentegen maakt hier in zijn inzending voor de prijsvraag van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt uit 1789 een telkens herhaald kernpunt van. Zijn gedicht
over ‘Gods goedheid zichtbaar in het geschapene’ roemt weliswaar de grote
natuuronderzoekers, maar legt tegelijkertijd sterk de nadruk op het feit dat de
fysicotheologie in laatste instantie machteloos staat. De schepper van het grootse
mechaniek is uiteindelijk onvatbaar voor wetenschappelijk onderzoek en verstandelijke redeneringen:

De Dichtkunst moog’, met goden zwier,
Het loflied der Natuur verheffen;
Vergeefsch! – haar gloed, hoe warm – hoe fier,
Zal nimmer Scheppers grootheid treffen.
Die grootheid, nooit gekend op aard’,
Die zooveel zegeningen baart,
Is meetloos boven ons verheven:
Wij zien haar opgetoogen aan –
Ons hart – schenkt haar een dankbre traan,
Maar blijft met floers des stofs omweeven!
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Andere werelden
Zo’n fundamentele onzekerheid geldt ook de vraag of de aarde wel de enige
bewoonde planeet in het universum is. Zoals gezegd leidt het gebruik van telescoop en microscoop tot de ontdekking van steeds nieuwe, voorheen onbekende ‘werelden’. Het besef van de menselijke nietigheid en ontoereikendheid
wordt aangewakkerd door de erkenning dat er ‘duizend duizenden’ van dergelijke werelden zijn, met ‘duizend duizenden van diertjes’, ‘duizend duizenden
van sterren’, enzovoort. Als vanzelf roept deze gedachte de vraag op of de aarde en de mensheid wel uniek zijn in het heelal. Zoals de dichter in De Marres
Bespiegelingen, sprekend over de sterren die voor het blote oog onzichtbaar
zijn, het tegenover de ongelovige Reisgenoot formuleert:
Zie duizend duizenden in hooger transen blaken,
Waarvan uw zwak gezicht geen flikkring heeft bemerkt:
Zyn zy daar vruchtloos door uw blind Geval beperkt?
Zyn die verbazende gevaarten, waarby de Aarde
Geen stip mag zyn geächt, van zo gering een waarde?
Neen, neen; ’t zyn schatten van de Hemelmajesteid.
Wie weet, hoe vreemd het schyne, of in de onzichtbaarheid
Geen bollen, als onze Aarde, om deze fakkels zweeven,
Verrykt met wezens, die van eedler geest gedreven,
Dan gy, Ondankbre! God erkennen in ’t gewrocht?

Maar ook hier geldt dat deze vraag voor de mens niet te beantwoorden is. Pas
in het tijdperk van Jules Verne en latere auteurs van sciencefictionromans zal
de literatuur de mogelijkheden van de imaginaire ontdekkingsreis door het
universum, op basis van de bestaande wetenschappelijke kennis, en van 20.000

mijlen onder zee tot de oppervlakte van de maan, ten volle gaan exploiteren.
Voor de achttiende-eeuwse auteur is dit gewoonlijk nog een brug te ver. Hij overweegt wel degelijk de mogelijkheid of zelfs waarschijnlijkheid dat er in het universum andere bewoonde werelden bestaan, maar hij staat zijn fantasie niet toe
deze mogelijkheid diepgaand te verkennen. Zoals J.J. Vereul, auteur van het gouden prijsgedicht voor Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, over die werelden opmerkt:

Pieter Nieuwland maant in zijn Orion (1788) de ‘trotsche sterveling’ tot bescheidenheid in de gedachte dat de aarde slechts een van de ‘duizend duizend
bollen’ in het zonnestelsel is. Hij eindigt het gedicht met gedachten over het
‘glinstrend wolkjen’ dat hij nog net kan zien, op de grens van de astronomische
waarneming:
Dat glinstrend wolkjen, sterveling!
Is ook een melkweg, in wiens kring
Ontelbre sterrenstelsels weemlen,
Den uwen ligt in glans gelijk!...
Verbeelding! daal! verlaat die heemlen
Eer mijn geschapen geest bezwijk’.

Het bos, het graf, de worm en de ratelende donder
Het besef van eigen ontoereikendheid en nietigheid begint in de literatuur tijdens de laatste decennia van de eeuw het enthousiasme over de strikt-wetenschappelijke benadering van de natuur te verdringen. Nu begint het aspect
van verbazing, verwondering en vooral ontzag voor de verheven natuur en de
ondoorgrondelijke wil van de schepper te overheersen. Bij sommige auteurs
wordt de natuurbeschouwing eerder passief, gevoelsmatig ervarend, dan actief,
verstandelijk onderzoekend. In de fysicotheologische benadering spelen nu de
vaak wat pedant klinkende, zelfgenoegzame redeneringen over het nut van de
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En konde ons eindig oog tot bij die bollen dringen,
’t Zag ligt op veel van hun een zaelge wezensrij,
Gelijk aen ons, ook rijk door ’s Hoogsten zegeningen,
Maer nog onschuldig – en dus edeler dan wij…
Dan – stervling! voedt geen strafbre wenschen! –
Een nacht dekt Gods geheim voor menschen; –
Zelfs Newton staet hier stil, hoe groot ook Newton schijn’–
Die kennis voegt [past] ons niet voor wij verhemeld zijn.
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natuurverschijnselen ten behoeve van de mens een minder centrale rol. Ze maken plaats voor de gevoelsmatige ervaring van God in de schepping, die zo
kenmerkend is voor het sentimentalisme. De donkere bossen met hun eeuwenoude eiken, de begraafplaatsen, het weemoedige schijnsel van de bleke maan,
en vooral de huiveringwekkende donderbui met zijn bliksemschichten: alle
herinneren ze de gevoelige mens aan zijn nietigheid, zijn sterfelijkheid en zijn
afhankelijkheid van de wil van God. De ervaring van huiver en vrees in het directe contact met Gods almacht is op zichzelf al veel eerder aanwezig in de literatuur. Zo raakt de ongodist in De Marres Bespiegelingen pas door de redding
uit het onweer definitief overtuigd van zijn ongelijk. Maar nu is deze ervaring
niet langer iets wat men zo veel mogelijk zou willen vermijden, maar juist iets
wat men bewust opzoekt als middel tot direct contact met de schepper. Deze
houding tegenover de natuur was tevoren slechts zeer incidenteel aanwezig in
de literaire natuurbeleving. Bijvoorbeeld in Van Winters Jaargetyden, waar de
dichter een donker bos binnengaat en bedenkt:
… Welk een stilte! een heimelyke kommer
Vervult me op ieder trede. ô Somber oord! gewis,
Gy wekt in my ontzag. Gy kunt, ô duisternis!
Verbaazende eenzaamheid! eerwaardige tooneelen!
Gewyde grond! gy kunt myn peinzend harte streelen.
Ja, dit is ’t heiligdom waarin godvreezendheid
Het deugdgezind gemoed ter zelfbespiegling leid.
ô Dichtbewassen woud! waar zyn al de aardsche zorgen?
Gy houd my voor elks oog, maar niet voor God verborgen.
Ik ben, ik leef; maar ’k weet, myn levensdageraad
Is heen; myn middag naakt; eer ’t zonlicht ondergaat
Heeft mogelyk het licht myns levens uitgeschenen,
Is de aarde en al het aardsche uit myn gezicht verdwenen.

Dat het bos geschapen is om mens of dier verkoeling te bieden, dat het de
woonplaats is van smakelijk wild, of dat de bomen zo nuttig zijn omdat men
ze kan verzagen tot planken voor een boekenkast – dit hele type redeneringen is
hier opvallend afwezig. Het bos leidt tot een heel ander soort bespiegelingen:
Almagtig Schepper en Volmaaker aller dingen!
Gy woont in de eeuwigheid. Al de aardsche wisselingen,
Elk jaargety’, ’t heelal, de tyd en de eeuwigheid
Vertoonen slechts een schets van uwe majesteit.
Wat is de sterveling dat hy tot u zyne oogen

En hart opheffen mag; dat gy, met hem bewogen,
Hem weest de onsterflykheid en ’t eeuwig leven aan?
Zal ik, een zandje, een wormtje, een dropje in de oceaan
Van ’t uitgestrekt heelal, ik, die u durf beminnen…
Maar hoe! waar ben ik? wat verrukking streelt myn zinnen?
Waar zwerf ik peinzend heen? wat klaterend gedruis!
Dees steile waterval stoort, door zyn sterk geruisch
Myn zielbespiegeling in deeze stille streeken.
Hoe zalig is ’t tot God in eenzaamheid te spreeken!

Het land, in brieven
Zoals de titel al aangeeft is Het land, in brieven een epistolaire roman. In dit boek,
geschreven door Elisabeth Maria Post (1755-1812), zijn de twee voornaamste
briefschrijvers Emilia en Eufrozyne. Niet voor niets klinkt in de naam van de
eerste correspondente die van Rousseaus Émile door. De hoofdpersoon is een
vrouw die geniet van de genoegens van het landleven. Vanuit haar landgoed,
dat ‘Zorgenvrij’ heet, bericht ze haar in de stad levende vriendin Eufrozyne
over haar ervaringen, overwegingen en gemoedstoestanden. Een belangrijke
plaats in die gemoedsbewegingen wordt ingenomen door haar gevoelens van

471
G O D S L A N D S C H A P S S C H I L D E R I J . N AT U U R V E R B E E L D

Onmiddellijk hierna volgt, zoals zo vaak wanneer eenmaal sprake is geweest
van een worm, een beschrijving van een hevig onweer. De passage over het bos
verschilt qua toonaard sterk van de rest van De jaargetyden. Daarin buigt Van
Winter de lyrische natuurbeschrijvingen van Thomson op veel plaatsen om
tot sterk op het nut voor de mens gerichte beschouwingen à la Nieuwentijt en
later Martinet. Hier klinkt echter een heel ander geluid. Het hoeft dan ook niet
te verbazen dat Van Winter opmerkt dat hij zich hier heeft laten inspireren
door het Unvolkommenes Gedicht über die Ewigkeit van de Zwitserse dichter
Albrecht von Haller. Von Haller (1708-1777) was een gerenommeerd anatoom
en natuuronderzoeker, die in Nederland studeerde als leerling van onder anderen Boerhaave. In zijn gedicht over de eeuwigheid, meer nog dan in zijn beroemde gedicht De Alpen, is de natuur echter niet zozeer aanleiding tot empirischwetenschappelijke observaties, maar tot contemplatieve, religieus-filosofische
gedachten over sterfelijkheid en eeuwigheid. Dat een groot gedeelte van dit
gedicht in Nederlandse bewerking wordt opgenomen in De jaargetyden vormt
een van de voorbeelden waaruit blijkt dat de fysicotheologische zoektocht naar
God in de natuur sterk verschillende vormen kan aannemen. Dit is ook het geval in de roman Het land, in brieven, die in 1788 verschijnt.
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vriendschap en liefde voor Eufrozyne zelf. De gevoelens zijn wederzijds en de
warme vriendschap tussen de twee vrouwen vormt het hoofdthema van de roman.
Gaandeweg blijkt dat Eufrozyne een minder frivole stadsbewoner is dan haar
naam (die ‘blijmoedigheid’ betekent) zou doen vermoeden. Ze is een deugdzame vrouw, is net als Emilia religieus en sociaal bewogen, hecht niet erg aan
wereldse vermaken en geniet van de natuur. Terwijl Emilia voor geen prijs haar
landgoed zou verlaten om een tijdje in de grote stad te verblijven, neemt Eufrozyne de uitnodiging van Emilia voor een verblijf op het land graag aan. Overigens
ontstaat op dit punt een interessant, briefroman-technisch probleem. Tijdens
de logeerpartij is er immers geen logische aanleiding voor de vriendinnen om
elkaar brieven te schrijven. Post ziet zich dan ook gedwongen hier een derde
correspondente in te voeren, aan wie Eufrozyne kan schrijven over haar ervaringen op het land. Hoe dit ook zij, tijdens het directe contact met Emilia verdiept Eufrozynes ernst zich, zodat ze eigenlijk een soort tweede Emilia wordt.
Zo laat de roman zien wat vriendschap tussen verwante zielen vermag, maar
ook hoezeer het leven op het land superieur is aan het oppervlakkige, wereldse
bestaan in de stad.
Het land wordt wel een fysicotheologische roman genoemd. Tekenend is dat
het werk van Martinet voor Emilia fungeert als een soort handboek dat haar
steeds vergezelt en haar voortdurend inspireert tot waarnemingen van de natuur. Bij die waarnemingen komen telescoop en microscoop goed van pas – een
gegeven dat iets van de emancipatorische werking van de fysicotheologie laat
zien. Het natuuronderzoek is er niet alleen voor geleerden en niet alleen voor
mannen, maar voor iedereen die bereid is God te zoeken in zijn schepping. Net
als Van Winter bouwt Post haar verhaal op rond de vier jaargetijden. Maar
waar De jaargetyden een fysicotheologische reis door het hele universum is,
concentreert het verhaal van Post zich op het landgoed Zorgenvrij. Dit geeft de
roman op het eerste gezicht het karakter van een soort hofdicht in proza. In deze
‘hofroman’ zijn echter veel van de vaste thema’s uit de fysicotheologie te vinden.
Dat van de wonderbaarlijke structuur van sneeuwvlokken bijvoorbeeld:
En als de zon doorbreekt en elk vlokje in een diamant herschept, welk eene recht
luisterrijke vertoning maakt dit! – Nog vallen de vlokken, ik ga even naar buiten,
om op den raad van mijnen waarden Martinet, in elk kunstig gevormd vlokje den
oneindigen Schepper te bewonderen.

Natuurlijk ontbreekt ook de rups of worm niet. Bij Post is de rups, met zijn
levensstadia als kruipend diertje, cocon en vlinder, niet alleen een allegorische
verbeelding van het leven, de doodsslaap en de wederopstanding van de mens
na de dag des oordeels, de rups is ook voorwerp van aandachtige observatie:

Meer dan bij alle eerdergenoemde auteurs is bij Post echter ook de andere kant
van de fysicotheologische benadering vertegenwoordigd. De wereld van Het
land is dan ook minstens evenzeer die van Youngs Night Thoughts, Herveys
Meditations among the Tombs, Grays Elegy Written in a Country Churchyard
of Feiths Julia en Het graf, als die van Martinets Katechismus der Natuur. In het
‘grootse’ en ‘ontzettende’ van het onweer vindt Emilia bijvoorbeeld ‘een onuitdrukbaar vermaak’. Immers: ‘Dan hoor ik in het loeien der stormen een loflied
voor Jehovah’. Ze wandelt graag over kerkhoven en heeft zelf alvast haar eigen
graf laten aanleggen om de onthechting ten opzichte van het aardse bestaan te
bespoedigen. De roman wemelt van overwegingen als deze, waarin worm en
donder in één groots, machtig verband worden samengebracht:
Welk een bedwelmende oneindigheid!… En deze gehele aarde is slegts een niet
bij het heelal! – Wat is dan de Maker van alles!… Hier verlies ik mij in zijne
verstommende grootheid, en gevoel mij zelf niet meer dan een worm die in ’t stof
wemelt. Deze schoone aarde (dagt ik verder) zal met al hare voortbrengsels eens
verbranden! wanneer de planeten met een ontzachlijk gedruis uit hun kringen
geschokt zullen worden; terwijl Gods krakende donders en zijne onafgebrokene
bliksemstralen de schepping doen beven. […] Driemaal zalig dan zij, die in den
geduchten Rigter hunnen verlossenden vriend [Jezus] tegen ijlen, terwijl genade
en liefde van zijn aangezigt stralen, en hij hen verwelkomt in hunne eeuwige
erfenis! – O hoe vol van troost is onze Godsdienst!

Zo beweegt zich Het land tussen de twee polen van de fysicotheologische denkwijze: enerzijds het genoegen van de empirisch-wetenschappelijke observatie,
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O Eufrozyne, wie zou hier niet voelen, dat de Schepper goed is? – En voelde ik
het niet, de schoonkleurige rupsjes, die op de takken kruipen, en met hun nieuw
leven vergenoegen in ademen, zouden ’t mij al wemelend vertellen, want wie doet
elk zijn voedzel, van ’t eerste ogenblik van zijn aanwezen, vinden? Wie deed in
den voorleden herfst de gevleugelde moeder haar eitjes neerleggen bij een plant,
wier bladeren zij niet at, maar die voor ’t wordend rupsje geschikt waren? Wie
bewaarde die eitjes in de doodende koude? Wie doet levendige schepseltjes uit
hun voortkomen en versiert het leenig geringt lijfje, met zulke schoone kleuren
en pluimen? Wie ook behoedde het wormpje dat in de vorige herfst zig in
bladeren, of elders had ingesponnen, dat het niet met de voet vertreden wierd?
Wie deed het na een voedenden winterslaap herleven, en uit het logge kruipertje
een gevleugelde kapel [vlinder] voordkomen, die voorbij mij henen snort, en op
een takje rust opdat ik te beter hare schoonheid bewonderen zou? Wie anders
doet dit alles, dan de eeuwige Almacht die natuur hare wetten gaf?

al dan niet met behulp van microscoop en telescoop, en anderzijds het ‘onuitdrukbaar vermaak’ van de religieuze ervaring in het eenzame woud, bij het
bleke schijnsel van de maan of aan de voet van het graf. Beide benaderingen kunnen aanleiding geven tot uitgebreide beschrijvingen van landschappen, flora
en fauna, zon, maan en sterren. In beide vormen van natuurbeleving spelen
dan ook de pleasures of the imagination, het esthetisch vermaak en genoegen dat
zintuigen en verbeelding scheppen in het observeren van de wereld om ons
heen, een belangrijke rol.
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5.4 Tot besluit: ‘van worm tot Seraph’
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Godsdienst en deugd, gesterkt door de observatie van de natuur, brengen redding en troost. Dat is de uiteindelijke boodschap van Het land. Het is een boodschap die de christelijke lezer gemoedsrust moet geven. Dit neemt niet weg dat
deze boodschap wordt verkondigd in een roman waarin duistere dreiging,
twijfel en wanhoop nu en dan opvallend sfeerbepalend zijn. De roman verschijnt in 1788, in een tijdperk waarin oude zekerheden in snel tempo wegvallen,
en in een land dat geteisterd wordt door politieke tegenstellingen. Net als het
land van de Republiek lijkt ook het land van deze roman bij nadere beschouwing toch aanzienlijk minder ‘zorgenvrij’ dan de naam van Emilia’s landgoed
suggereert. De arcadische idylle van de speelse herderszangen, de genoeglijke
tevredenheid van veel hofdichten en het vooruitgangsgeloof in de fysicotheologische vereniging van natuuronderzoek en religie – ze lijken soms wel heel
ver weg en in de verte hoort men de donder ratelen.
We hebben het in eerdere hoofdstukken al herhaaldelijk kunnen constateren: tot de verdwijnende zekerheden behoort in de letterkunde ook de vaste
indeling in genres. Van vele in dit hoofdstuk aangehaalde werken, vooral die
uit de tweede helft van de eeuw, valt niet of nauwelijks te zeggen wat ze nu eigenlijk zijn: leerdicht over natuurverschijnselen, lyrische lofpsalm op God en
zijn schepping, hofdicht, pastorale of reisverhaal. In elk van de verschillende
soorten duiken wel elementen uit de andere op. Zo vinden we in gedichten en
romans met een fysicotheologische inslag soms de herderstaferelen van de
pastorale, een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden der boeren,
dan wel de klassieke verheerlijking van het rustige leven op het land, in vergelijking met het jachtige bestaan in de stad. Ook op die manier demonstreert de
literaire natuurbeschouwing, zoals zovele vormen van literatuur in de achttiende eeuw, dat het tijdperk der Verlichting een periode is waarin gezocht
wordt naar een evenwicht tussen zeer verschillende tendensen.

6

Mens en maatschappij

‘Wat is van onze jeugd, en van ’t gansche leven? / Het is gelyk een stroom, in haaste weggedreven, / Het is gelyk een
boom, die needer is gevelt, / Het is gelyk een droom, die kranke zinnen kwelt.’ Centsprent met een houtgravure van
de levenstrap en het gedicht ‘Leven’ van Jacob Cats.

6.1 ‘Een mensch is toch altoos wat grootsch!’

Van levenstrap naar levensloop
De ‘vergenoegde tuinman’ zingt:
Wie ooit zyn werk met vreugd verright,
Myn werk is myn behagen;
En schoon ik op rys met het licht
Ontglyden my de dagen.

Wat raakt my wat een ander praat?
Voor my, ik ben te vreden.
’k Moet werken; ’k ben er toe in staat,
Gezond en frisch van leden.

Het vorige hoofdstuk liet zien hoe natuur en natuurwetenschap tot centrale
thema’s worden in de Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. In idyllen,
hofdichten, fysicotheologische werken en natuurevocatie onderzoeken literatoren de schoonheid en doelmatigheid van Gods natuur. De zoektocht naar
wetmatigheden beperkt zich echter niet tot de natuur. De tuin van God heeft
ook een ‘tuinman’ en dat is de mens, de belangrijkste schakel in de keten der
wezens. Die mens is een van de meest intrigerende onderzoeksobjecten voor
de wetenschap en letterkunde van de achttiende eeuw.
Net zoals de natuurlyriek zowel het grootste sterrenstelsel als het kleinste
wormpje beschrijft en analyseert, kan ook de menswetenschap zich richten op
de hele samenleving of juist diep in de vezels van het individu duiken. Individu en mensheid, microkosmos en macrokosmos, zijn samen onderwerp van
onderzoek. Zoals de bekende dichtregel van Alexander Pope uit diens Essay on
Man luidt: The proper study of mankind is man. Via de beschrijving van het individu leert men de kenmerken van de groep kennen. Zo is het gedrag van de
vergenoegde tuinman uit het hierboven geciteerde lied afhankelijk van de verschillende groepen waartoe hij behoort: de groep van zonen, arbeiders, jonge
mannen, Nederlanders en de mensheid. Het leven van de tuinman voltrekt
zich in het liedje keurig langs de gewenste patronen. Als zoon leert hij dat hij
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Men houde mynen staat voor slegt;
Ik zie uit andere oogen:
’t Is waar, ’k ben maar een Tuinmans knegt;
’k Heb aanzien noch vermogen.

moet leren en werken om zijn vader te kunnen opvolgen. Als tuinmansknecht
is hij een nijvere arbeider, die weet dat hij niet hoog op de sociale ladder staat en
dat hij niet van de meloenen mag snoepen. Als jonge man is hij snel verliefd:
‘Ik hou van alle meisjes véél; / Dit past aan myne jaaren.’ Uiteindelijk maakt hij
toch een wijze keuze voor een geschikte huwelijkspartner. Zolang de tuinman
zich schikt in het gedrag en de houding die passen bij zijn leeftijdsgroep, sociale klasse, sekse en volkskundige aard, is hij ‘vergenoegd’ en gelukkig.
Dit is ook het doel dat Betje Wolff en Aagje Deken zich stellen met hun Economische liedjes (1781), de bundel waar het lied over ‘De vergenoegde tuinman’
in te vinden is. Zij willen aantonen:
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Dat men in alle levensstanden
Zeer gelukkig leeven kan,
In zyn jeugd en grys van jaaren;
Dat de Boer, en de Ambagtsman,
Dat de brave Vrouw, en Moeder,
Dat de Jongling, dat het Kind,
Zo zy elk hun pligt betragten,
Overal ’t genoegen vindt.

De levensfasen
Wolff en Deken plaatsen zich met hun liedjes in een lange traditie van didactische en moraliserende werken waarin de menselijke levensloop werd onderverdeeld in verschillende fasen, elk met haar eigen kenmerken. Dat konden,
naar analogie van de vier seizoenen, vier levensfasen zijn, in het Latijn aangeduid als: pueritia, iuventus, virilitas en senectus, oftewel de kindertijd, jeugd,
volwassenheid en ouderdom. Maar vaak werd gekozen voor een indeling in tien
decennia, weergegeven in de vorm van een ‘levenstrap’, waarbij het hoogtepunt werd bereikt rond het vijftigste levensjaar. Het gaat hier om een mathematische verdeling, niet om een empirische visie op de verschillende groeifasen.
In de zestiende en zeventiende eeuw waren afbeeldingen van ‘Des menschen
op- ende nedergang’ zeer populair. Veel gezinnen hadden een afbeelding van
zo’n ‘trap des ouderdoms’ aan de muur hangen, als een afspiegeling van wat
men in het leven te verwachten had:
10: kind
20: jeugd
30: man

40:
50:
60:
70:
80:
90:
100:

standvastig
kracht en welstand
vertrekkend
bescherm de geest
’s werelds gek
de hoon van kinderen
God wees genadig
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Zo bekeken is het maar goed dat de gemiddelde levensverwachting in de achttiende eeuw nauwelijks boven de vijftig ligt. Althans, als men de kindertijd
heelhuids is doorgekomen. Bij de geboorte ligt de gemiddelde levensverwachting nog veel lager, namelijk tussen de 27 en 35 jaar. In het beeld dat de meeste
levenstrappen uitdragen, heeft de mens, na de onnozele kindertijd en een door
de hartstochten geregeerde jeugd, maar een korte tijd van wijsheid, kracht en
welstand. Van de al snel inzettende ouderdom valt weinig heil te verwachten.
Na de dood volgt, zo wordt op alle prenten afgebeeld, het Laatste Oordeel.
In de achttiende eeuw blijft dit soort prenten populair en in grote lijnen houdt
men dezelfde levensloopfasen aan. De teksten worden echter meer descriptief,
onderzoekend. Bij de zestiende- en zeventiende-eeuwse levenstrappen beperkt
de tekst zich doorgaans tot korte spreuken en levenslessen per trap. De informatie is moralistisch-didactisch van aard. In de achttiende eeuw biedt het snel
toenemende aantal menskundige en karakterkundige studies veel nieuwe inzichten in levensfasegebonden gedrag. De verschillende fasen worden scherper
van elkaar afgebakend en meer uitgediept. Ook gaat men binnen de leeftijdsgroepen gerichter onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, en tussen
de verschillende sociale klassen of standen. Allegorische vanitassymboliek, zoals het brandende lampje, de zeepbel of de zandloper, worden ingewisseld voor
kinderspeelgoed of Vadertje Tijd. Het laatste oordeel verdwijnt van de prenten. Men wordt optimistischer over de rol die de mens in elke fase kan spelen
om het eigen geluk en dat van anderen te bewerkstelligen. Mensen en samenlevingen gaan niet per se ‘op ende neder’, maar zij kunnen in beschavingspeil
blijven toenemen. De oudere mens kan, evenals de meer ontwikkelde beschaving, meer redelijkheid, inzicht en gevoeligheid hebben verkregen.
Deze menskundige inzichten worden niet alleen in levenstrapafbeeldingen
zichtbaar gemaakt, we komen ze tegen in zeer uiteenlopende genres zoals egodocumenten, kinderboeken, toneelstukken, liefdesgedichten en (brief)romans.
De indeling van de menselijke levensloop in verschillende fasen wordt ook zichtbaar in de ordening van de literatuur. Genres kristalliseren zich uit naar doelgroepen. Uitgevers experimenteren met verschillende typografieën voor verschillende leeftijdsgroepen. Om de verschillende lezersgroepen te kunnen boeien,

worden in literaire werken de verschillende leeftijdsgroepen ook meer gedetailleerd uitgewerkt.
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Menskunde
Menswetenschap is direct verbonden met maatschappijwetenschap. Het verbindend kernbegrip hierbij is ‘sociabiliteit’. Het uitgangspunt luidt dat de mens
in eerste instantie een sociaal wezen is, dat zich slechts in samenspraak met soortgenoten goed kan ontwikkelen. Samen maken de mensen de samenleving. De
achttiende eeuw is de eeuw waarin ‘de maatschappij’ wordt uitgevonden. Aan
het begin van de eeuw houdt men vooral de bestuurlijke elite verantwoordelijk voor de staat van de samenleving. In de loop van de eeuw breidt deze groep
zich echter uit totdat uiteindelijk alle burgers, of zelfs alle mensen, verantwoordelijk worden geacht om zich in te zetten voor een betere maatschappij.
Het gaat hier om een dynamische opvatting: de samenleving kan een groter geluk voor velen bewerkstelligen wanneer iedereen actief meewerkt.
Literatoren kleden deze maatschappelijke ideologie veelal in als een moreelzedelijk project. Het landsbelang bevorder je niet alleen door belastingen te
betalen, ambten te aanvaarden of dienst te nemen in het leger, maar ook en
vooral door het aannemen van een deugdzame handelwijze. Elk individu
draagt bij aan het geluk van de samenleving door middel van zijn opvattingen
en zijn gedrag. Godsvrucht, vaderlandsliefde, eenvoud, zedigheid, tederheid,
mensenliefde, standvastigheid en de wens tot verbetering worden als kerndeugden gezien. De beste leerschool ziet men in de sociabiliteit, de omgang met
andere mensen in het huisgezin, de vriendschapskring, het genootschap en de
religieuze gemeenschap. De ideale burger neemt verantwoordelijkheid voor
het collectief, terwijl hij zich tegelijkertijd door dit collectief laat verbeteren. In
elke fase van zijn levensloop bekleedt hij een rol die hem op een constructieve
manier met de medemens verbindt. Hij is een gehoorzaam kind, een gedienstige vriend, een kuise minnaar, een tedere man, een liefhebbende vader, een
wijze grootvader en een trouwe vaderlander. Voor vrouwen wordt een vergelijkbaar traject uitgestippeld.
Schrijvers zetten alle mogelijke literaire middelen in om het lezerspubliek
te begeleiden in dit groeiproces. Met hun geschriften werken ze mee aan de
vorming van een nationale communicatiegemeenschap, waarin idealiter alle
leden van de Nederlandse samenleving op elkaar betrokken kunnen raken. De
lezers worden echter niet als passieve consumenten bediend. Literatoren sporen hun lezers juist aan om actief deel te nemen aan het menskundig onderzoek. Ze kunnen daartoe het eigen leven als voorbeeld gebruiken. Onderzoek
u zelf en ontdek de karaktertrekken die u gemeen hebt met uw soortgenoten,
dan komt u tot nieuwe inzichten. Adriaan Loosjes benadrukt in zijn Verhande-

Het unieke individu
De Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw mag dan de samenleving
centraal stellen en gefascineerd raken door menstypen en groepsgedrag, deze
fascinatie gaat hand in hand met een grote interesse in het unieke en het eigene.
Schrijvers duiken in de onpeilbare diepte van het individuele gemoedsleven. Ze
verbinden het individu via de groep aan de gemeenschap, maar bakenen het
daar tegelijk ook duidelijk van af. Dat is ook zichtbaar in de samenleving. In
de vroegmoderne tijd worden privé en publiek tot twee gescheiden domeinen
gemaakt. Slaapkamers en wc’s worden als ‘intieme’ ruimtes van de openbare
kamers onderscheiden. Het lichaam wordt privé. Er ontstaat een cultus rondom
het privéleven en het individu. Portretschilders kunnen de hoeveelheid opdrachten nauwelijks aan.
Achttiende-eeuwse menskundigen willen begrijpen wat een persoon uniek
maakt. Ze zien het individu niet als een vast en onveranderlijk gegeven maar
als het complexe product van veel verschillende factoren. Er komt meer waardering voor het eigengereide individu dat op eigen kracht door de bestaande
sociale orde heen breekt. Historici plachten deze ontwikkelingen aan te duiden
in termen van ‘de opkomst van het individu’ en ‘individualisering’, alsof de individuele identiteit een van meet af aan vastliggende, nauwkeurig te omschrijven
eenheid zou zijn. Tegenwoordig gaan ze meer uit van de gedachte dat de mens,

483
M E N S E N M A AT S C H A P P I J

ling over de menschenkennis van 1786 dan ook het democratische potentieel
van de menskunde: ‘Het veld der verkeering is immer voor allen geopend.’ Zeker
handwerkslieden en dienstboden kunnen, doordat zij met allerhande slag mensen omgaan, de geleerden overtreffen in deze studie. Waar de theologie de Bijbel
als bron heeft en de fysicotheologie de natuur, daar kan de menskunde werken
met ‘het groot boek der ondervinding’. Wanneer het gaat om de menskunde is
iedereen ervaringsdeskundige.
De roman gaat in dit programma een essentiële rol spelen. In de roman kan
de lezer immers dag na dag, uur na uur, met de romanpersonages meeleven en
daardoor ‘meeleren’. Door mee te leven, leren lezers hoe het eigen gedrag te geleiden en te ‘beschaven’ valt. Schrijvers als Wolff en Deken willen als vaderlandslievende en menslievende burgers zo veel mogelijk mensen bij dit streven betrekken: ‘Men kan de goede gemeinte verbeteren; men kan voor haar schryven.’
Om de nieuwe doelgroepen te bereiken moeten schrijvers wel hun stijlregister
uitbreiden: ‘Ongeoeffenden, ja kinderen verstaan ons als wy eene taal spreken
die zy kénnen’. Men moet de taal van de doelgroep spreken of, nog beter, de
doelgroep zelf aan het woord laten: ‘Wy doen onze persoonen zelf spreken!’
Daartoe is studie nodig, van de taal en de gewoonten, de leefwereld en belevingswereld van de ambachtsman, de werkmeid, de boer en de tuinman.
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in wisselwerking met anderen en met de sociale instituties, zelf actief zijn
identiteit construeert. Daarom spreken historici nu eerder over de opkomst
van het ‘zelf ’ of over self-fashioning. Literatuurhistorici zien deze overgang ook
terug in de literaire vorm. De onpersoonlijke classicistische stijl met haar geidealiseerde natuur wordt ingewisseld voor de sensibiliteit van het verlicht
realisme. De Parnastaal met haar mythologische beeldspraak en vaste rijm- en
metrumformules maakt plaats voor een scherpe observatie van de werkelijkheid, weergegeven in een ‘natuurlijke’, persoonlijke taal. Literatoren raken gepreoccupeerd met het eigen ik, dat zij in hun literaire teksten tot onderwerp van
onderzoek maken.
Maar wat is dit unieke ‘zelf ’ nu precies? Literatuur krijgt via romanpersonages
veel aandacht voor de unieke beweegredenen van het individu en auteurs verweven
autobiografische gegevens met hun literaire werk. Wordt de literatuur hiermee
‘individueler’, of ‘realistischer’? Wanneer Bellamy en Wolff elementen uit hun
persoonlijk leven verwerken in hun literatuur, wordt die daarmee dan autobiografisch? Aan het einde van de achttiende eeuw zien we een sterk groeiende
interesse in dagboeken, autobiografieën en brieven. Kunnen we die ontwikkeling zien als een teken van de opkomst van het ‘zelf ’? Dit hoofdstuk over mens
en maatschappij neemt de levensloop als uitgangspunt. In aparte onderdelen
bespreken we de literaire verwerking van het mensonderzoek naar het kind, de
jongere, de volwassene en de oudere. Speciale aandacht besteden we daarbij aan
de wisselwerking tussen individu en maatschappij, privé en publiek, het eigene en
het collectieve. We beginnen met een paragraaf over een type geschriften dat vaak
is beschouwd als het genre bij uitstek voor zelfonderzoek: het egodocument.

6.2 ‘Een oprechte biecht’? Egodocumenten en de

letterkunde
‘Waarde allerliefste, saluut, Wat mijn gezondheid aangaat, die is God zij geprezen
en gedankt nog heel goed. Ik hoop dat van mijn allerliefste ook te horen. Ware het
anders, het zou bij mij grote droefheid veroorzaken.’
(Maartje Nanninghs in Hoorn aan haar man Pieter Poulusz Schuitemaker, aan boord van
het schip Het graafschap Mark, ergens voor de kust van Frankrijk, 2 januari 1665.)

(Brechtje Claes in Medemblik aan haar man Aris Dirksen Nuevel in Batavia, 10 november
1672.)

‘Zeer waarde slaapvrouw, Ik laat u weten als dat ik nog gezond ben en ik hoop dat
het met u hetzelfde is. En zou het anders zijn, het zou mij van harte leed doen om
dat te horen.’
(Boele Pieters aan boord van het schip De Eendracht, bij Texel, aan Liesbeth Potters,
logementhoudster – ‘slaapvrouw’ – in Amsterdam, 20 oktober 1756.)

‘Waarde en beminde man, Ik wens dat deze brief u in een volmaakte gezondheid
mag aantreffen. Was het anders, het zou mij zeer leed zijn om te horen.’
(Luijtske Sijmens in Nieuwendam aan haar man Renner Rennertsz op Texel, 8 maart 1780.)

‘Lieve man, mijn wens en hoop is dat u, lieve man, deze brief in een volmaakte
gezondheid ter hand mag komen. En zo het anders was, zou dat mij een steek in
het hart wezen.’
(Celia Jansen in Amsterdam aan haar man Jurgen Louwerens in Azië, 12 oktober 1780.)

Wanneer we de ‘letterkunde’ strikt zouden beperken tot gedrukte werken, zou
een belangrijk onderdeel ervan aan onze aandacht ontsnappen. Een groot gedeelte van datgene wat mensen in de achttiende eeuw schrijven en lezen bestaat uit
geschriften zoals persoonlijke brieven, dagboeken, autobiografieën en persoonlijke reisverslagen. Met een moderne benaming: egodocumenten. Globaal gesproken doelt men met deze term op niet-fictionele geschriften waarin iemand
over zichzelf spreekt. Ze blijven meestal ongedrukt en lijken op het eerste gezicht volstrekt persoonlijk. De tweede helft van de eeuw, en dan gaat het vooral om de laatste decennia, geeft in Nederland een grote toename van het aantal
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‘Eerwaardige lieve man, Na een hartelijke groet dient deze brief om u te laten
weten dat ik met mijn zoon nog goed gezond ben […]. Ik hoop dat uw gezondheid
en welstand ook zo is. Ware het anders, het ware mij van harte leed.’

egodocumenten te zien. Bovendien ondergaan de verschillende typen egodocument belangrijke wijzigingen, mede veroorzaakt doordat er nu een uitgebreide
theorievorming over op gang komt. In dit hoofdstuk bekijken we deze ontwikkelingen wat nader. Ze brengen aan het licht dat het verschil tussen geschriften
voor privégebruik en geschriften voor de openbaarheid, net als dat tussen fictionele en niet-fictionele geschriften, minder groot is dan men vaak aanneemt.
De grens tussen egodocument en literair werk blijkt zeer vloeiend.

Privé of openbaar? De persoonlijke brief
486

Een Nederlands inventarisatieproject dat brieven buiten beschouwing liet, trof
in openbare verzamelingen al ruim elfhonderd andere egodocumenten aan
– voor het merendeel handgeschreven – uit de periode van de zestiende tot het
begin van de negentiende eeuw. Het laat zich raden dat dit het spreekwoordelijke topje van de ijsberg is. Veel bevindt zich nog in familiearchieven, veel is
vernietigd of verdwenen. Zo trof een toevallige voorbijganger eind jaren 1970
de handgeschreven autobiografie van de befaamde Bataafse revolutionair Pieter
Vreede aan tussen de vuilniszakken op de stoep van een Leidse uitgeverij.
Ongeveer vijfhonderd van de getraceerde egodocumenten bleken reisjournalen. Daarnaast werden zo’n tweehonderd dagboeken gesignaleerd, eenzelfde
aantal autobiografieën en verder veel gevarieerd materiaal, waaronder allerlei
losse aantekeningen van persoonlijke aard. Zoals gezegd liet dit inventarisatieproject brieven buiten beschouwing. In openbare bibliotheken en archieven

Afbeelding van een bundel ‘Sailing Letters’,
in de zeventiende en achttiende eeuw buitgemaakt door Engelse kapers en pas recent
ontdekt. Een rijke bron voor onderzoek
naar egodocumenten, ook van de minder
aanzienlijke en geletterde briefschrijvers.

487
M E N S E N M A AT S C H A P P I J

bevinden zich echter duizenden brieven uit de achttiende eeuw. Veel van dit
materiaal heeft een nogal ‘exclusief ’ karakter: brieven van geleerden en leden
van families uit de elite. Vandaar dat een vondst, eind jaren 1970 in het Public
Record Office te Londen, ronduit sensationeel was. Hier bleken zich postzakken te bevinden, oorspronkelijk afkomstig uit het archief van de Britse admiraliteit, met zo’n 40.000 brieven van Nederlanders uit de zeventiende en achttiende
eeuw. Een flink gedeelte daarvan, ongeveer een vijfde, bestaat uit persoonlijke
correspondentie tussen ‘gewone’, niet academisch geschoolde mensen uit de
midden- en lagere standen: matrozen, scheepsofficieren, kooplui, en hun gezinsen familieleden. De brieven bevonden zich ooit als poststukken aan boord van
Nederlandse schepen die tijdens perioden van oorlog tussen Engeland en de
Republiek werden gekaapt en geconfisqueerd. Ze vormen een ongekend rijke
bron van informatie over allerlei aspecten van het dagelijks leven in de Republiek. Zeelieden vertellen over de toestanden aan boord van voc-schepen, over
de landen die ze aandoen en over hun belevenissen. Vrouwen berichten over de
situatie aan het thuisfront, over ziekte en dood van familieleden, of over de problemen die ze hebben om het huishouden te bestieren in afwezigheid van hun
man.
Tal van deze brieven staan vol mededelingen over privéaangelegenheden.
Het is dan ook verleidelijk om egodocumenten zoals brieven, maar ook autobiografieën en zeker dagboeken, te beschouwen als strikt persoonlijke geschriften en als rechtstreekse uitingen van persoonlijke gevoelens en ideeën. De zojuist
geciteerde passages uit de Londense ‘zeepost’ demonstreren dat die zienswijze
twijfelachtig is. Zoals zovele brieven uit de collectie beginnen ze met de hoop
uit te spreken dat de ontvanger in goede gezondheid verkeert, waarna de vaste
formule volgt dat, ware het anders, dit de schrijver veel leed zou doen. Ook
vinden we in talloze brieven allerlei, op het eerste gezicht uiterst persoonlijke,
klachten over het verdriet dat men het gezelschap van de ander moet missen.
Dat gevoel zal in de meeste gevallen zeker oprecht gemeend zijn, maar ook hier
stuit de lezer dikwijls op vaste bewoordingen en een vaste plaatsing van de
klacht binnen de volgorde van onderwerpen.
Het ligt voor de hand om hier te denken aan de invloed van leerzame voorbeelden. Volgens een voorlopige schatting verschenen tussen 1548 en 1800 een
stuk of twintig verschillende brievenboeken in zo’n tachtig edities. Sommige
daarvan werden telkens weer herdrukt. Dat is bijvoorbeeld het geval met de
Ghemeene seyndtbrieven (1597) van de Haarlemse schoolmeester Heyman Jacobi,
tot eind achttiende eeuw een keer of twintig herdrukt, en Le secrétaire à la mode
van Jean Puget de la Serre, in het Nederlands vertaald als Fatsoenlicke zend-briefschrijver (1651). Maar de vrij hoog gealfabetiseerde bevolking van de Republiek
leerde ook in het lager onderwijs vaak al eenvoudige brieven schrijven. Het is
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dan ook waarschijnlijker dat allerlei formules als de zojuist aangehaalde niet
afkomstig zijn uit specifieke briefinstructieboeken, maar uit elementaire leesof schrijfboekjes. ‘Ik laet u weten den stand van mijn gezondheid en ik verhoop
van ue hetzelve, dat het anders ware het zou mij groot pijn doen’, zo schrijft de
Belgische soldaat Joannes Brusselmans in 1870 aan zijn familie. En een collega
van hem begint in 1873 een brief met ‘Ik laet u weten den staet van mijne gezondheid en ik hoop van u hetzelfde; ware het anders het zou mij spijtig zijn’.
Beiden gebruiken hier de, inmiddels enigszins aangepaste, formule die we een
paar eeuwen eerder al in brieven van zeelieden en hun familieleden aantreffen.
Egodocumenten, ook als ze niet voor de druk bestemd zijn, ontkomen toch
niet aan het gegeven dat elke tekst nu eenmaal enige retorische structuur nodig
heeft. Zo worden ook de meest eenvoudige burgers in zekere zin ‘literatoren’
die schrijven voor een publiek. Daar komt nog bij dat het publiek van een briefschrijver in de achttiende eeuw vaak niet slechts bestaat uit de ontvanger. Brieven
bevatten dikwijls unieke, belangrijke informatie die de ontvanger met anderen wil delen door de brief te laten lezen of hem voor te lezen in de kring van
familie of kennissen. Openbaarheid geldt bovendien per definitie voor mensen
die niet zelf een brief kunnen schrijven of lezen. Die moeten hem door een, al
dan niet professionele, briefschrijver laten schrijven of hem door iemand laten
voorlezen. In de achttiende eeuw geldt dit, ook in de relatief hoog gealfabetiseerde Republiek, nog voor een flink gedeelte van de bevolking.
Op al die manieren kan ook een zeer persoonlijke brief het karakter van min
of meer ‘openbare’ lectuur krijgen, geschreven volgens vaste regels en met het
oog op de fatsoensnormen van een publiek dat uit meer mensen dan de ontvanger bestaat. In de loop van de achttiende eeuw versterkt zich deze tendens.
De brief ontpopt zich in deze periode, in toenemende mate en op veel grotere
schaal dan tevoren, als een werkelijk openbaar genre in gedrukte media. In de
tweede helft van de achttiende eeuw neemt het een hoge vlucht. Bevindelijke
christenen publiceren hun bekeringsgeschiedenissen en stichtelijke raadgevingen onder meer in briefvorm. Geleerdentijdschriften plaatsen voortdurend
brieven met nieuwe ontdekkingen en wetenschappelijke observaties. In spectatoriale tijdschriften is de ingezonden brief (al dan niet gefingeerd) een vast
verschijnsel. En in de laatste decennia van de eeuw manifesteert de zedenkundige briefroman zich op het openbare toneel als een van de belangrijkste nieuwe
vormen van literatuur.
Gedwongen ongedwongenheid
Bij heel wat auteurs, zoals Betje Wolff, vinden we satirische brieven, belerende
brieven, vermanende brieven, verhalende brieven, brieven in proza en brieven
in dichtvorm – de variatie is overweldigend. De gedachte aan brieven als een

’k Heb met u vry wat te praten!
Dikwils denk ik, was ze hier!
Maar dat denken kan niet baten,
Daarom praat ik op ’t papier.
Schryven moet men, zegt papaatje,
Even zo, alsof men praat;
Daarom zal ik, lieve Caatje,
U vertellen, hoe ’t my gaat.

In dit verband is het interessant dat het, in de eerdergenoemde brievencollectie
uit Engeland, pas de brieven uit de laatste decennia van de achttiende eeuw zijn
waarin we wat meer passages vinden die getuigen van zelfreflectie en strikt
persoonlijke vertrouwelijkheid. Een aanwijzing voor een veranderend klimaat
op dit punt is misschien zelfs al het volgende. In haar brief uit 1780, waaruit we
in het begin citeerden, spreekt Celia Jansen haar echtgenoot aan met termen
als ‘hartbeminde lieve man’. En ze varieert de vaste formule dat het haar ‘van
harte leed’ zou doen als hij niet in goede gezondheid zou verkeren, tot ‘… zou
dat mij een steek in het hart wezen’. De jonge stuurmansvrouw Aagje Luijtsen
uit Texel betitelt haar echtgenoot Harmanus Kikkert in 1779 als ‘Kikkertje lief ’,
‘lieve dierbare man’, ‘mijn lieve hartje’, ‘lief mannetje’, ‘schatje lief ’, of ‘zieltje,
lieve man’. De klachten over zijn afwezigheid en de zorgen om zijn welzijn maken
mede daardoor een minder obligate indruk dan vaak het geval is in dergelijke
brieven: ‘Hoe langer ik schrijf, hoe meer ik om u, mijn lieve man, moet huilen.’
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genre dat voor een brede openbaarheid bestemd kan zijn en dat het waard is
om gedrukt te worden, wint in de late achttiende eeuw dan ook snel terrein.
Tegelijkertijd zien we dat instructieboeken en verhandelingen tegen het einde
van de eeuw steeds vaker hameren op het belang van een persoonlijke, eenvoudige en ‘natuurlijke’ briefstijl, in tegenstelling tot de formele, stijve briefstijl van vroeger tijden. Daarmee gepaard gaat de gedachte dat persoonlijke
correspondentie een vertrouwelijk karakter behoort te hebben, waarbij men
zijn ware, oprechte gevoelens aan de ander openbaart. Veel invloed heeft op dit
punt de Duitse predikant en literator Christian Fürchtegott Gellert. In 1775
verschijnt de Nederlandse vertaling van diens beschouwing over het briefschrijven in zijn Mengelschriften. Een jaar later volgt publicatie in C.F. Gellert’s
brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven
van brieven. Gellerts brieven zelf, maar ook ideeën als de zijne over het briefschrijven in het algemeen, worden in Nederland heel populair en vinden veel
navolging. Hieronymus van Alphen laat in 1782 de kleine Carel aan zijn zusje
Caatje schrijven:

In de achttiende-eeuwse ontwikkeling van het briefgenre valt dus een tweezijdige beweging te zien. Enerzijds is er een tendens waarbij de persoonlijke
brief, die vanouds al dikwijls een min of meer ‘openbaar’ karakter droeg, op grote
schaal tot een werkelijk openbaar, gedrukt letterkundig genre wordt. Anderzijds valt er een tendens te zien in de richting van een nieuwe norm: brieven
moeten qua ongedwongen stijl en vertrouwelijke inhoud een soort spiegel van
de ziel zijn. ‘Gij zult geheel spontaan en ongedwongen uw authentieke persoonlijkheid tot uitdrukking brengen’, zo luidt in feite het paradoxale voorschrift in
sommige brievenboeken. Zo’n merkwaardig tegenstrijdige beweging, waarbij
het persoonlijke meer openbaar wordt en tegelijk het openbare meer persoonlijk, valt ook aan te wijzen in de ontwikkeling van andere typen egodocumenten.
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‘De vismarkt is hier beter.’ Reisverslagen
Zuiver voor het plezier wordt er, vóór de opkomst van het massatoerisme in
de negentiende eeuw, nog weinig gereisd. Wel zijn honderdduizenden Nederlanders voortdurend onderweg voor hun beroep als zeeman, koopman of diplomaat. Naast de scheepsjournalen, diplomatieke berichten en handelsberichten
voor hun opdrachtgevers stellen heel wat van deze reizigers ook meer persoonlijke verslagen van hun belevenissen en observaties op schrift. Geleerden en
kunstenaars die van universiteitsstad naar universiteitsstad of van de ene vorstelijke mecenas naar de andere reizen, doen dit soms eveneens. Het dichtst in de
buurt van het latere toerisme komt nog de reislust van jongemannen uit de internationale elite. Ter afsluiting van hun studie of vorming maken ze een reis
langs de culturele en wetenschappelijke brandpunten van landen als Italië en
Frankrijk. Ook zo’n Grand Tour is geen plezierreisje in eigenlijke zin. Voorop
staan de vormende waarde en de mogelijkheden het persoonlijke en academische of zakelijke netwerk te verstevigen en uit te breiden. Onderweg berichten
de reizigers vaak aan het thuisfront over hun vorderingen.
In vorm en inhoud van de reisverslagen valt dikwijls de invloed van voorbeelden te zien. Zo vertonen verslagen van zeereizen soms een sterke gelijkenis
met de opbouw van scheepsjournalen. Veel geleerden hebben tijdens het schrijven de geschriften van grote humanisten als Erasmus voor ogen. En de opsommingen van bezienswaardigheden in verslagen van de Grand Tour lijken
vaak erg op elkaar (in veel gevallen gaat het trouwens al om de bezienswaardigheden die we ook in de huidige reisgidsen steevast vermeld zien).
Een heel bijzonder soort Grand Tour is wel de reis die de jonge baron Carel
de Vos van Steenwijk, vurig aanhanger van de patriotse gedachte, in 1783-1784
maakt. Hij bezoekt niet het oude Europa maar de nieuwe Verenigde Staten, en

Hij bragt ons in zijne stallen, waarvan er één in brand was geweest. Hij
toonde ons verder dat hij voor den oorlog de nieuwsgierigheid gehad had
om te proberen of men van wilde wijngaardplanten, zorgvuldiger in tuijnen
gecultiveerd, wijn konde maken. Dat zulks in zijne absentie genegliseerd
[verwaarloosd] zijnde, hij het nu wederom tenteren [proberen] wilde.

Washington dringt er vriendelijk op aan dat zijn gasten blijven logeren. Maar
die trekken verder, tevreden dat ze de grote man nu verschillende malen te zien
hebben gekregen, ‘én in zijn publiek character én als een privaat persoon’. De
formulering toont hoezeer de verhouding tussen het privéleven en het openbare leven voor de jonge reiziger een punt van aandacht vormt.
De reiziger en de lezer
Net als bij brieven heeft de schrijver ook bij persoonlijke reisverslagen, ondanks
het privékarakter van zijn aantekeningen, gewoonlijk toch een publiek op het
oog. Familieleden moeten op de hoogte worden gebracht van de eigen wederwaardigheden, de kinderen of kleinkinderen zullen er wat van kunnen leren, of
toekomstige reizigers kunnen er tips aan ontlenen. Het is dan ook geen wonder
dat reisverslagen zich in de achttiende eeuw in toenemende mate ontwikkelen
tot een openbaar, gedrukt genre. In geleerdentijdschriften en spectators, maar
vooral in de gemengde, algemeen-culturele tijdschriften worden reisverslagen
uiterst populair. Naast de meer zakelijke verslagen zijn er ook meer literaire
verschijningsvormen. Sommige reisverslagen laten zich bijvoorbeeld lezen als
weinig minder dan een avonturenroman. Ook het imaginaire reisverhaal, met
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hij doet dit in het jaar waarin de Engelsen definitief de onafhankelijkheid van
de vs hebben erkend. De Vos van Steenwijk bevindt zich in het reisgezelschap
van de eerste Nederlandse ambassadeur, die zijn geloofsbrieven gaat aanbieden
aan het Congres, maar hij zet op een gegeven moment de reis met een kennis
voort als particulier. ‘De vismarkt is hier beter dan te Philadelphia, dog ’t kan
niet in comparatie [vergelijking] met een stad in Holland komen’, zo noteert de
jonge reiziger over New York onder meer. Wel is de stad volgens hem ‘gerenommeerd wegens de oesters, die in grote en blankheid de andere Amerikaansche
verre overtreffen’. Interessant zijn echter vooral de contacten die De Vos van
Steenwijk beschrijft. Zoals dat met de bewonderde generaal en latere president George Washington, die hij en zijn reisgenoten bij verschillende officiële
gelegenheden in actie zien, en bij wie ze ook thuis even langsgaan. De generaal
heeft zich na zijn militaire successen tegen de Engelsen teruggetrokken op zijn
landgoed Mount Vernon. Nu kan hij zich eindelijk weer wijden aan werkelijk
belangrijke zaken:
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zijn mengeling van feit en fictie, van utopie en satire, draagt bij aan de verbreiding
van het genre (zie hierover hoofdstuk 7). In onderlinge wisselwerking versterken
reële en fictieve reisverslagen elkaars populariteit, waardoor steeds meer reizigers op het idee komen dat hun belevenissen de moeite van het noteren waard
zouden kunnen zijn. Bovendien begint in deze periode de reis van hooguit één
of twee weken naar een dichtbijgelegen bestemming buiten de grenzen, zoals
Kleef of Spa, in zwang te komen. Deze ‘vermakelijke reis’, ook wel ‘speelreisje’,
‘tourtje’ of ‘plezierreisje’ genoemd, vormt een voorloper van het massatoerisme
en bevordert eveneens de populariteit van het reisverslag bij een breder publiek.
Al deze factoren samen vertalen zich in een toename van het aantal gedrukte
zowel als ongedrukte reisverslagen aan het eind van de achttiende eeuw.
Tegelijk met de ontwikkeling van het reisverslag tot een ‘openbaar’ genre is
er een ontwikkeling te zien waarbij de clichématige, reisgidsachtige trekjes van
reisverslagen tegen het einde van de eeuw wat vaker worden doorbroken door
observaties van meer persoonlijke aard. In de confrontatie met de ander en het
andere op reis leert men zichzelf kennen. Maar dat niet alleen. Men voelt nu
ook, meer dan vroeger, de behoefte de nieuwe kennis en inzichten schriftelijk
vast te leggen, voor eigen gebruik of om ze te delen met anderen. Dit geldt in de
achttiende eeuw ook voor een type egodocumenten dat we gewoonlijk geneigd
zijn te beschouwen als bij uitstek ‘intiem’ van aard: het dagboek.

‘Onveranderde fragmenten’. Dagboeken
Op het eerste gezicht lijkt het dagboek eerst en vooral een plaats waar men zijn
diepste gevoelens op schrift kan stellen en de eigen persoonlijkheid en handelingen diepgaand en zonder terughoudendheid kan analyseren. Tot eind achttiende eeuw hebben de meeste dagboeken echter een heel ander karakter. Ze
fungeren allereerst als kasboekje, als kroniek van gebeurtenissen in de eigen tijd
of als zakelijk verslag van de eigen bezigheden. Overigens moeten we de term
‘dagboek’ gewoonlijk niet al te letterlijk te nemen; slechts weinig dagboeken
zijn werkelijk van dag tot dag over een langere periode bijgehouden.
Verreweg de meeste achttiende-eeuwse dagboeken worden, net als die uit eerdere eeuwen, wel degelijk met een publiek in gedachten geschreven. Vooral gaat
het erom dat het nageslacht kan nalezen hoe de auteur zijn dagen besteedde en
wat er van zijn leven te leren valt. Niet de introspectie of de zelfopenbaring staat
in het merendeel van de dagboeken centraal, maar de continuïteit tussen de
generaties. Wel komt al in de zeventiende eeuw, bij gelovigen van de meer bevindelijk-orthodoxe of piëtistische snit, naast het kroniekmatige ‘externe’
dagboek een meer ‘interne’ vorm van dagboeken op. In het religieus dagboek

Ik zoek derhalven in mijne ledige uuren […] wijzer en deugdsamer te worden; dat
is: mijne denkbeelden te ontwikkelen, te vermeerderen, te zuiveren, te volmaken
– mijne gebreken in derzelver uitgestrektheid, bronnen, gevolgen, en sterkte te
kennen; in hunne afschuwelijkheid te gevoelen, met afschrik en verontwaardiging;
en mij te wapenen om dezelven met moed, beleid, aanhoudendheid en getrouwheid te bestrijden; en dat [wat] meer is, te overwinnen.

Zoals uit deze woorden en uit de titel al blijkt, is dit een dagboek in de trant van
Lavater. De ondertitel luidt ‘Naar het oorspronkelijk Handschrift’, wat suggereert dat ook de fragmenten van Van Alphen ‘onveranderd’ zijn. Vergelijking
van de gedrukte variant met dat handschrift heeft echter geleerd dat de twee
versies wel degelijk sterk verschillen. Van Alphens boek demonstreert daarmee de tweezijdige beweging van het egodocument in de late achttiende eeuw.
Het voldoet aan de nieuwe norm dat het een ‘geheime’, intieme openbaring van
het ‘zelf ’ is, maar het is tegelijkertijd bestemd voor de openbaarheid. De Fragmenten vormen een schoolvoorbeeld van het meer openhartige en vertrouwe-
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leggen de auteurs verantwoording af van hun goede, maar vooral hun kwade
gedachten en daden, en van hun verhouding tot God. Hoewel het op het eerste
gezicht kan lijken of men slechts voor zichzelf en voor God schrijft, hebben deze
dagboekschrijvers gewoonlijk toch ook een publiek voor ogen. Andere zondaren, al dan niet uit het eigen nageslacht, zullen van het dagboek veel kunnen
leren. Van deze dagboeken, zoals ook van veel andere typen dagboek, bestaan
daarom soms meerdere versies. De kladaantekeningen zijn bewerkt tot een net
manuscript, bestemd om ten eeuwigen dage in het familiearchief te worden
bewaard of wellicht ooit te worden gedrukt. Ook dit genre egodocument kan
daardoor gemakkelijk uitgroeien tot een openbaar, gedrukt genre. De Zwitserse
predikant, filosoof en literator J.K. Lavater geeft hier de stoot tot een grote
populariteit, met zijn piëtistisch getinte Geheimes Tagebuch (1771) dat in 1780
in het Nederlands verschijnt als Geheim dagboek. De titel van het vervolg uit 1773
geeft goed aan waar het Lavater om gaat: Unveränderte Fragmente aus dem Tagebuche eines Beobachters seiner Selbst (‘Onveranderde fragmenten uit het dagboek van een zelf-observator’). De nadrukkelijke mededeling dat de fragmenten
unverändert zijn suggereert enerzijds een grote spontaniteit en authenticiteit
van de aantekeningen, maar roept anderzijds toch ook wel de vraag op hoe letterlijk we die mededeling moeten nemen.
Dergelijke twijfels zijn in elk geval gerechtvaardigd waar het gaat om de
Fragmenten uit het dagboek van E.C.W. (1783). De auteur is Hieronymus van
Alphen, die zich hier afficheert als E(en) C(hristen) W(ijsgeer). In de inleiding
zet hij zijn bedoeling uiteen:

lijke, persoonlijk-religieuze geschrift, maar ze staan tevens aan het begin van
het dagboek als openbaar literair genre in Nederland.
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‘Zich zelven kennen’
Pas in de late achttiende eeuw vinden we de eerste meer seculiere dagboeken
waarin introspectie en zelfopenbaring een belangrijk onderdeel van de inhoud
vormen. In deze periode ook beginnen ouders uit de elite, daartoe aangezet
door nieuwe pedagogische richtlijnen, hun kinderen te stimuleren tot het bijhouden van een dagboek. Daarin moeten die niet alleen hun bezigheden en hun
vorderingen aantekenen, maar ook hun gevoelens en gedachten. De achterliggende bedoeling wordt in 1778 treffend verwoord door Pieter ’t Hoen in zijn
kindergedichtje ‘De zelfkennis’:
Mijn vader zegt dat ik voor al
Mij zelfs moet leeren kennen;
Op dat ik op dit aardsche dal
Mij leer aan deugd gewennen.
En dat het niet genoegzaam zij
Zijn eigen aart te weeten.
Het mag eerst, is men vroom daar bij,
Zich zelven kennen heeten.

En de jonge Otto van Eck, geboren in 1780, schrijft in 1795 in zijn dagboek:
Toen Mama deeze morgen mijne journaelen van deeze week zag, zeide zij dat
haer de wijs waerop ik dezelve maekte niet aenstond en dat ik in plaets van
dezelve op te vullen met dat ik geleert en gespeeld heb, ’t geen toch bijna daeglijks
hetzelfde is, ik mijn zedelijk gedrag en de driften waerdoor ik mij laet beheerschen
en de misslagen waeraen ik mij schuldig make, liever aenhaelen moet. Dit is,
moet ik bekennen, ook alszo nuttig.

Zoals uit deze woorden al blijkt, is het kinderdagboek van de achttiende eeuw
niet een werkelijk ‘geheim dagboek’; de ouders zijn gewoonlijk aandachtige
meelezers. Naast een middel tot zelfkennis van het kind is het kinderdagboek
daarom ook een voortreffelijk middel om de controle van de ouders over hun
kind te versterken.
Rond 1800 wordt het dagboek voor sommigen een werkelijk journal intime,
door de schrijvers ervan aangeduid met termen als ‘De vertrouwde van mijn
hart’. In diezelfde periode begint de nog heel jonge Willem de Clercq (1795-1844)
aan een dagboek dat hij tot kort voor zijn dood zal blijven bijhouden. Het heeft

‘Van zijn geboorte tot zyn dood toe’. Autobiografieën
Sommige egodocumenten worden niet in proza maar in poëzie geschreven
– opnieuw een aanwijzing dat ook de meest private overwegingen, wanneer ze
eenmaal worden opgeschreven, een publiek vooronderstellen en dus een zekere
retorische of ‘literaire’ vormgeving nodig hebben. Tot de bekendste egodocumenten in poëzie behoort het grote autobiografische gedicht van Jacob Cats,
Twee-en-tagtig-jaerig leven, van zijn geboorte tot zyn dood toe. Dienende tot
naricht aan deszelfs 14 kinds-kinderen. Door hem zelven in vaerzen beschreven,
zoals het in de door Rhijnvis Feith verzorgde editie heet. De dichter schreef het
kort voor zijn dood in 1660, maar het wordt pas in 1700 voor het eerst gedrukt,
in Alle de wercken van Cats. Zo verkrijgt het in de achttiende eeuw algemene bekendheid en draagt het bij aan het vervagen van de gedachte dat het van hoogmoed en ijdelheid getuigt om in het openbaar te spreken over jezelf. Zoals uit de
ondertitel al blijkt, had Cats, zoals talloze auteurs van egodocumenten, in eerste
instantie dan ook een beperkt publiek uit de privékring op het oog, namelijk
de eigen kleinkinderen:
Ontfangt dan van mijn pen wat my is overkomen,
Van dat mijn aertsch gewoel beginsel heeft genomen;
Maar hoort oock onder dies de feylen myner jeugt,
Want dat kon evenselfs u leyden tot de deugt.
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dan inmiddels de verbluffende omvang van enkele tienduizenden bladzijden
bereikt. Net als de meeste anderen vóór hem, schrijft De Clercq zijn dagboek
aanvankelijk als een kroniek waarin hij zijn dagelijkse bezigheden, zijn lectuur
en nieuwsfeiten uit binnen- en buitenland noteert. Na enige tijd besluit hij echter zijn aantekeningen een meer introspectief karakter te geven. Het moment
waarop deze ommekeer plaatsvindt, is vrij nauwkeurig te bepalen. Eind 1818
noteert hij immers dat hij Goethes autobiografische Aus meinem Leben. Dichtung
und Wahrheit (1811-1813) heeft gelezen. Daaruit trekt hij de conclusie dat zijn
aantekeningen niet alleen een verslag van alledaagse gebeurtenissen zouden
moeten behelzen. Voortaan wil hij meer ‘den innerlijken mensch met zijne
neigingen en vooruitzigten vorschend indringen’.
De Clercqs besluit is een voorbeeld van een trend naar meer introspectie,
zoals die rond 1800 in egodocumenten optreedt en waarvan Goethes autobiografie een klassiek voorbeeld vormt. Tegelijk toont het weer de paradox dat het
juist het voorbeeld van een alom toegankelijke literaire bestseller is dat De Clercq
aanzet tot een meer intieme manier van dagboekschrijven. Daarnaast zien we
hier een nauwe relatie tussen dagboek en autobiografie, waarover nu meer.

496

Minder scrupules vertoont Hubert Korneliszoon Poot, wiens autobiografische
gedicht ‘Algemeene brief ’ al tijdens zijn leven verschijnt in uitgaven van zijn
Gedichten. In dit hoogst opmerkelijke gedicht – Poot zelf spreekt van ‘dit vreemde web van ernst en boertery’ – legt de dichter verantwoording af van zijn leven,
waarbij de moeizame worsteling om het dichterschap centraal staat.
In de laatste strofen richt de dichter Poot zich, biddend om vergeving voor
zijn zonden, tot God, de ‘Schepper van ’t Heelal’. Zijn gedicht begint echter met
de woorden: ‘Voor een oprechte biecht verdwynt de straf der zonden. / Men
geef my dan gehoor. ’k zal Neêrlands wereltronden / Doen weten wie ik ben…’
Dit meanderen tussen een goddelijk en een werelds gehoor, zoals we dat ook
wel vinden in het gedicht van Cats, is typerend voor veel autobiografische geschriften tot de tweede helft van de achttiende eeuw. Het lijkt erop dat auteurs
het openbaren van de eigen levensgeschiedenis pas verantwoord vinden als die
geschiedenis niet slechts leerzaam is voor het nageslacht, maar ook het karakter
heeft van een ‘oprechte biecht’ tegenover God en de wereld. Eeuwenlang zijn
de Confessiones van de kerkvader Augustinus hier het grote voorbeeld, maar er
circuleren ook allerlei autobiografische geschriften uit piëtistische kring. De
meer wereldlijke autobiografische traditie beperkt zich grotendeels tot de humanistische geleerdenautobiografie, waarin het strikt persoonlijke karakter
van een biecht gewoonlijk ontbreekt. Jean-Jacques Rousseau kan dan ook met
enig recht zijn Confessions (1782), die niet religieus van aard zijn maar wel het
karakter van een zeer persoonlijke biecht hebben, presenteren als iets geheel
nieuws: ‘Ik ga iets ondernemen dat nooit eerder is gedaan en dat, als het eenmaal is uitgevoerd, niet zal worden nagevolgd. Ik wil aan mijn medemensen een
mens laten zien zoals hij werkelijk is en die mens, dat ben ik zelf.’
In Nederland verschijnt in de achttiende eeuw geen vertaling van Rousseaus Confessions, al wordt het boek wel door velen in het Frans gelezen. Maar
hoe dit ook zij, het niet-religieuze bekentenisgenre begint ook hier rond 1800
navolging te krijgen. Steeds vaker laten auteurs hun op schrift gestelde herinneringen al tijdens hun leven in druk verschijnen. Vóór 1800 was dit hoogst uitzonderlijk; naast de zojuist genoemde geschriften van Cats en Poot is er niet veel
meer bekend dan de autobiografieën van Coenraat Droste (in dichtvorm en
gepubliceerd als Verversing van geheugchenis, 1723), Franciscus Lievens Kersteman (Het leven van F.L. Kersteman, door hem zelven beschreven, 1792) en Gerrit
Paape (Mijne vrolijke wijsbegeerte in mijne ballingschap, 1792). Wel doen veel
romanschrijvers er alles aan om de fictie te handhaven dat hun hoofdpersonen
werkelijk hebben bestaan en dat ze de door hen beschreven avonturen zelf hebben beleefd. Een interessant verschijnsel zijn in dit verband enkele avonturenof schelmenromans die gebaseerd zijn op het leven van werkelijk bestaande
personen, en die we zouden kunnen zien als autobiografieën die door een ghost-

writer zijn opgetekend. Iets dergelijks is bijvoorbeeld het geval met De Bredasche
heldinne (1751), een roman van de zojuist genoemde Kersteman (1728-na 1793). Het
boek zit boordevol feitelijke gegevens en informatie die de schrijver alleen maar
van de hoofdpersoon Maria van Antwerpen zelf kan hebben vernomen. Ook zien we
in de tweede helft van de eeuw steeds vaker flarden autobiografische herinnering
opduiken in gepubliceerde gedichten, spectatoriale essays en andere geschriften.
Veel autobiografische geschriften blijven de aloude functie behouden van
brug tussen de generaties. Ze nemen dan ook meestal de vorm aan van kroniekachtige memoires. Een uitzondering is bijvoorbeeld de (ongepubliceerde) autobiografie van Jacob Eduard de Witte Jr., die niet voor niets Roman van mijn
Leeven heet. Het verhaal heeft hier de gedaante van een avonturenroman, al
benadrukt de auteur het waarheidsgehalte ervan:

We zitten dan echter al in het jaar 1825. Daarnaast komen er in de loop van de
negentiende eeuw heel wat Nederlanders die, in het voetspoor van beroemde
voorbeelden als Rousseau, Goethe en Chateaubriand, hun levensherinneringen presenteren als een bildungsroman waarin de wording van de eigen persoonlijkheid het centrale thema vormt. De term ‘autobiografie’ zelf duikt in
Nederland pas in de negentiende eeuw op en begint dan de vaste benaming te
worden voor een geschrift over het eigen leven dat méér is dan een opsomming
van gebeurtenissen en belevenissen. Tot de nieuwe autobiografische geschriften behoren ook diverse levensbeschrijvingen van hoofdrolspelers tijdens de
politieke woelingen en regimewisselingen in de decennia rond 1800. Vergelijking met hun brieven en dagboeken, maar ook hun daden uit die periode
zelf leert soms dat ze destijds heel wat uitgesprokener standpunten huldigden
dan ze zich achteraf wensen te herinneren.

Het egodocument en het onderzoek naar mens en samenleving
In de tweede helft van de achttiende eeuw neemt het aantal egodocumenten drastisch toe. Bovendien vertonen de diverse soorten egodocument de neiging tot
een meer persoonlijke vertrouwelijkheid en de wens om van dit type geschriften
een middel tot introspectie en zelfanalyse te maken. Egodocumenten zijn een van
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Dikwerf, als mij eenig geval gebeurde, dat niet dagelijks in den Algemeene Kring
der menschelijke Lotgevallen voorvalt, bevong mij de lust om er het Romantike
van natespeuren; en dan vondt ik meestal het gezegde van zeker Opmerkzaam
Menschenkenner: Er zijn geene Romans, alles kan gebeuren, aan mij zelve bevestigd,
en daaröm schrijf ik aan het hoofd dezes: Roman van mijn Leeven.
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de middelen waarmee de achttiende-eeuwse mens de study of man beoefent.
Wat is de verhouding tussen mijzelf en de medemens? Wie ben ik en hoe ben
ik degene geworden die ik ben?
Brieven bevatten vaak stukjes reisverslag of dagboek. Omgekeerd komen
stukjes correspondentie vaak terecht in dagboeken of reisverslagen. Tezamen
vormen alle drie de typen egodocument dikwijls de basis voor een autobiografie. De auteur kan bij de beschrijving van zijn leven dan terugvallen op door hem
bewaarde documentatie in de vorm van brieven, reisverslagen en dagboeken.
Soms worden fragmenten daaruit zelfs letterlijk in de autobiografie opgenomen. Zo ontstaat een tijdssequentie: van de aantekeningen die iemand van dag
tot dag noteert, via een opeenvolging van brieven, naar het overzicht dat hij of
zij, gewoonlijk pas op hoge leeftijd, van zijn leven maakt. De populariteit van
het egodocument weerspiegelt zo het veranderend tijdsbesef zoals dat in de
achttiende eeuw opkomt. Het is het besef dat de tijd eerder een rechte lijn van
verleden naar toekomst is, dan een eeuwige cirkelgang. Mede door de revoluties
van de late achttiende eeuw groeit het gevoel dat de wereld van het verleden nooit
zal terugkeren. Het is daarom de moeite waard de eigen herinneringen aan die
wereld vast te leggen.
De jeugd en de toekomst
Deze aandacht voor de eigen herinneringen vormt onder meer een oorzaak
van een belangrijke wijziging in de visie op de jeugd. In zijn autobiografische
‘Algemeene brief ’ schrijft de dichter Poot:
… nu zal ik voorts verhalen
Hoe ik mijn kintsheit sleet en baerdelooze jeugt
Waervan mij evenwel ’t herdenken smal verheugt
Omdat daerin niets goets ter werelt is bedreven.

Wat opvalt is dat Poot, zoals de meeste auteurs tot het einde van de achttiende
eeuw, de jeugd nog nauwelijks onderverdeelt in aparte fasen. Vaak duidt men
met termen als ‘kind’ en ‘jeugd’ zelfs niet alleen de vroege ‘kintsheit en baerdelooze jeugt’ aan, maar ook de fasen die we tegenwoordig zouden aanduiden als
puberteit en adolescentie. Ook is het opmerkelijk hoe negatief Poot deze levensfase ziet, als niet meer dan een periode van onverstand en wandaden. Op beide
punten vertegenwoordigt hij hier een algemeen gangbare visie. Daartegenover
ontstaat tegen het einde van de eeuw niet alleen een nauwkeuriger onderscheid
tussen verschillende fasen van de jeugd, maar ook een grotere waardering voor
de jeugd als aparte groep, die een eigen recht heeft om geluk te vinden in kinderlijke speelsheid en onvolwassenheid.
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Een vroeg voorbeeld van deze nieuwe houding is al te vinden in de ode Het
menschlyk leeven (1760) van Willem van Haren (1710-1768). Het gedicht vertolkt
een uiterst sombere visie op het mensenleven; de lezer verwondert zich er
nauwelijks over dat de dichter later zelfmoord zal plegen. Een passage over de
kinderjaren vormt met die overheersende toon een schrille tegenstelling. Bovendien valt op dat de dichter binnen de jeugd nauwkeurig een apart tijdperk van
slechts vier jaar afbakent:
O dierbaar perk van drie tot zeven Jaaren,
Als ieder voorwerp ’t oog bekoord, het harte streelt,
Och, ofse zonder einde waren
Als alles lagt, als alles speelt!
Beminlyk Kint, speel, nuttig u deez dagen,
Want s’Waerelds Grootheid schaft aan ons ’t genoegen niet
Dat u, door uwen houten wagen,
En door uw kaarten-huis geschied.

Een ander voorbeeld van de nieuwe houding is Geschrift eener bejaarde vrouw
(1802), geschreven door Betje Wolff en Aagje Deken. In deze gefingeerde autobiografie, die zich concentreert op de vroege jeugd van de hoofdpersoon Mietje,
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Wijze raad voor de jeugd: ‘Natuur bepaalt met wys en wet / De nooddruft voor dit korte leeven /
Waar in te mager of te vet, / Als schadelijk wert uijtgedreeven, / ’t Geen matig voedsel kan
voldoen / Om lijfbehoeften te verzaaden, / Hoeft sterken Wyn, nog Venezoen [wildbraad], / Te
helpen gulsig overlaaden.’
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volgen we de ontwikkeling van het kinderlijk bewustzijn haast van jaar tot jaar.
Verschillende fasen in die ontwikkeling worden gemarkeerd door ervaringen
die de hoofdpersoon zich achteraf herinnert als belangrijk: ‘Ik zie een dode’,
‘Ik leer God kennen’, ‘Ik schrijf mijn eerste brief aan mijn vriendin’, enzovoort.
Het boek neigt op die manier al sterk naar de bildungsroman, de ontwikkelingsroman zoals die wat later internationaal zal doorbreken.
In samenhang met de wens de eigen levensloop te overdenken wint eind
achttiende eeuw de gedachte veld dat de mens zelf zijn eigen toekomst en die
van de samenleving mede bepaalt. De achttiende-eeuwse mens wil meester van
zijn tijd worden. Nu beginnen agenda’s in gebruik te komen in Nederland. De
term ‘agenda’ zelf dateert uit deze periode. Hij demonstreert daarmee een toenemende behoefte de toekomst nauwkeuriger te plannen – zoals de opkomst
van het dagboek en de autobiografie de behoefte verraadt het verleden nauwkeuriger vast te leggen. Tegen het einde van de achttiende eeuw verschijnen er
voorgedrukte agenda’s en dagboeken op de markt. Ook almanakken ruimen
meer plek in voor eigen aantekeningen. Dit aanbod versterkt op zijn beurt de
vraag.
Het egodocument als apologie
De briefroman, het imaginaire reisverhaal, het ‘geheime dagboek’, de autobiografische avonturenroman en de bildungsroman – het zijn allemaal uitingsvormen van de complexe, wederzijdse relatie tussen ongepubliceerd egodocument
en gepubliceerde literatuur, tussen het persoonlijke en het openbare, tussen
de onbaatzuchtige intimiteit van de familiekring enerzijds, en de commerciële
openbaarheid van de boekenmarkt anderzijds. Een vergelijkbare complexiteit
kenmerkt het huidige gebruik van de sociale media op internet. Daarmee komt
een gemeenschappelijk kenmerk van de verschillende typen egodocument in
zicht. Het egodocument is een middel om zichzelf te vormen, te presenteren
en te verantwoorden. De grondvorm is in laatste instantie die van de apologie:
een Presentation of Self die dient als verantwoording van het eigen bestaan en
het eigen handelen. Toegegeven, dit kan uitsluitend een verantwoording tegenover zichzelf of tegenover God zijn. Maar verreweg de meeste egodocumenten
worden toch geschreven voor een publiek, of dat nu bestaat uit de eigen familieen vriendenkring, het eigen nageslacht, dan wel de bredere openbaarheid. Zelfs
de simpele brieven van zeevarenden en hun vrouwen, waarmee we dit hoofdstukgedeelte begonnen, vertegenwoordigen zo bezien een lange, retorisch-literaire traditie.

6.3 ‘Een kind heeft gaarn zijn zin.’ Het kinderboek

en de nieuwe pedagogie
Wat kun je leren van de bloemen? ‘Het bloempje’, een kinderversje van Pieter
’t Hoen, geeft het antwoord:

Hier vallen verschillende dingen op. De vertrouwelijke conversatie tussen ouder
en kind, bijvoorbeeld. De vader die overal ‘stof ’ vindt voor aanschouwelijk
onderwijs, waarbij hij de kleine Flip zelf de conclusie laat trekken. De bloem
als bladzijde in het boek der natuur, dat zich laat lezen als fysicotheologisch
bewijs van Gods almacht en goedertierenheid. En ten slotte de beschermde
omgeving van eigen huis en tuin. Het zijn evenzovele aanwijzingen dat we ons
hier bevinden in de wereld van het kinderboek uit de tweede helft van de achttiende eeuw.
Het versje is afkomstig uit de bundel Nieuwe proeve van klijne gedichten voor
kinderen, die Pieter ’t Hoen in 1778-1779 doet verschijnen. De titel verwijst naar
de Proeve van kleine gedigten voor kinderen. Deze bundel kinderversjes van
Hieronymus van Alphen lag begin 1778 in de boekhandel en had meteen een
enorm succes. Volgens ’t Hoen (1745-1828) waren zijn kinderen er dol op. Zijn
zesjarige dochtertje vroeg voortdurend waar toch het vervolg bleef dat de dichter in zijn voorwoord had beloofd. Erg lang hoefde ze niet te wachten, want
nog in 1778 verscheen Van Alphens Vervolg op de kleine gedichtjes. Intussen
was vader ’t Hoen echter al zelf aan het dichten geslagen – misschien toch ook en
vooral om zo snel mogelijk te kunnen meeprofiteren van Van Alphens succes.
’t Hoens Klijne gedichten gaan over dezelfde thema’s en dragen vaak een soortgelijke moraal uit, zij het dat ’t Hoen een meer traditionele, minder zachtmoedige
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De klijne Flip gong met Papa
Eens wandlen in den hof;
Hij vroeg om een auricula;
Dit gaf den vader stof
Tot spreken met het jonge kind.
Flip, zei hij, wat gij ziet,
Wat gij of hier of elders vindt
Schiep God geheel uit Niet [uit het Niets].
Hoe schoon is ’t bloempje al is het klijn!
Waar op het knaapje riep,
Hoe schoon moet dan de Maker zijn
Die ’t klijne bloempje Schiep.
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‘Og! mamaatje lief, dat ’s naar; / Hoor het
onweêr klettren!’ Onweerscène uit Pieter
’t Hoens Nieuwe proeve van klijne gedichten
voor kinderen (1778). Het kind vreest eerst
het onweer, maar besluit dan tot God te
bidden om genade, zodat het weer vrolijk
verder kan leven.

houding tegenover ongehoorzame kinderen aanneemt dan zijn voorganger.
Waar Van Alphen na een Tweede vervolg in 1782 uitkomt op een totaal van
zesenzestig gedichtjes, die voortaan dikwijls als de verzamelbundel Kleine gedichten voor kinderen herdrukt zullen worden, bevat de bundel van ’t Hoen maar
liefst 126 versjes. En het is nog lang niet genoeg. Een ware golf van kinderversjes en kinderliedjes overspoelt in het kielzog van Van Alphen de boekenmarkt.
Daaronder bevinden zich bijvoorbeeld een bundeltje verzen dat Gerrit Paape
en zijn vrouw Maria van Schie in 1779 publiceren onder de titel Kinderpligten,
gebeden en samenspraaken en de Liedjes voor kinderen die Hendrik Riemsnijder
(1743-1825) in 1781 uitbrengt. In zijn voorbericht merkt Riemsnijder op: ‘Waarschynlyk zullen kinderen zoo gaarne kleine Liedjes zingen, als zy kleine Gedichten opzeggen; en elk weet hoe veel nut door den Heer Van Alphen, met zyne
onövertrefbaare kleine Gedigten voor Kinderen, (waarin ook andere zyn voetspoor met vrucht volgden,) te weeg gebragt is.’

Het kind als doelgroep
Het is duidelijk: Van Alphen bracht iets nieuws, al wijzen de snelle navolgingen
erop dat dit nieuwe als het ware in de lucht hing. Maar betekent dit nu dat er vóór
de Proeve van kleine gedigten nooit kinderboeken waren verschenen? Natuur-

lijk niet. Inventarisaties tonen dat er al eeuwenlang voor kinderen werd geschreven en dat er naast diverse genres van schoollectuur ook verschillende typen
ontspanningslectuur op de markt waren. Toch is het wel begrijpelijk dat de
tweede helft van de achttiende eeuw de geschiedenis is ingegaan als de periode
waarin men het kind ‘ontdekt’ en waarin de kinderliteratuur wordt geboren.
Ten eerste treedt er vanaf ongeveer 1760 een forse versnelling op in het aantal titels dat op de markt wordt gebracht. Kennelijk merken uitgevers dat het
uitbrengen van lectuur voor kinderen een zeer profijtelijke onderneming kan
zijn. Ze ontdekken het kind als belangrijke doelgroep. Het is dan ook opvallend
dat een flink gedeelte van het aanbod wordt geschreven of samengesteld door
de uitgevers zelf. In de tweede plaats – en het is nog niet geheel duidelijk wat hier
oorzaak en wat gevolg is – gaat deze stroomversnelling in de productie samen
met de ontwikkeling van nieuwe pedagogische inzichten. Die zorgen ervoor
dat publicaties voor kinderen meer dan voorheen aandacht vertonen voor wat
het kind tot kind maakt, wat de specifieke vaardigheden, behoeften en wensen
van het kind zijn. De opvoeding wordt een van de speerpunten van het Verlichtingsstreven naar verbetering van de maakbare samenleving. Het gebruik van
de term ‘pedagogie’ zelf dateert dan ook van deze periode. In die zin kan Betje
Wolff met enig recht in haar Proeve over de opvoeding (1779) zeggen: ‘Onze
Eeuw is, in één opzicht, zeer wel van alle voorgaande te onderscheiden. Dit is de
eeuw, waar in men naamentlyk voor Kinderen schryft.’
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Onweerscène uit het Tweede vervolg der
kleine gedigten voor kinderen van Hieronymus van Alphen. Het onweer is een fraai
natuur verschijnsel: ‘Hoe schoon schiet
daar de bliksem neêr! / Hoe statig rolt de
donder!’ Het vormt echter ook een herinnering aan degene die dit alles in zijn
macht heeft: ‘Maar eeuwig God! Gij blijft
gedugt / Zelfs in uw zegeningen.’
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Kinderverdriet: de dienstmaagd zegt dat het
jongetje met Sinterklaas alleen een roe in zijn
schoen zal krijgen. Tekening van Cornelis Troost.

Bij de nieuwe belangstelling voor het kind hoort een nauwkeuriger onderscheid tussen verschillende leeftijdsgroepen binnen het leespubliek dan voorheen. Typerend voor de oudere aanpak is bijvoorbeeld de bundel Gedichten op
alle hoogtyden, en feest dagen des jaars; mitsgaders, op alle voorvallende gelegentheden toegepast, zeer dienstig tot gebruik voor de Jonge Jeugd in de schoolen. Dit
geschrift wordt ergens in de eerste decennia van de achttiende eeuw gepubliceerd
door Jan van Gyzen. De bundel bevat verzen als ‘Nieuw Jaars wensch aan myn
waarde vader en moeder’, ‘Heyl-wensch, op Christi Hemelvaard, gedaan aan
myn beminde ouders’ en ‘Verjaar-gedigt op myn eerwaarde vader, bereikende
den ouderdom van … jaren’. Door hun passepartoutkarakter, waarbij je bijvoorbeeld de verjaardagsleeftijd of het geslacht van het toegezongen familielid
zelf kunt invullen, vormen zulke verzen een handige oplossing voor kinderen
die (nog) niet zelf in staat zijn tot het vervaardigen van een bruikbaar gelegenheidsgedicht. Nu hebben ze iets om bij verjaardagen of andere hoogtijdagen te
declameren of, in fraai handschrift overgeschreven, te presenteren.
Maar voor welke leeftijdsgroep zijn deze versjes bestemd? In zijn ‘Voorreden
aan de jeugd’ schrijft Van Gyzen onder meer: ‘Ik heb tot uwen dienst alleen, ô
zoete Jeugd, / Dees Brieven, kort, en zeer eenvoudiglyk geschreven.’ Maar zo
eenvoudig klinken de beginregels van een kerstgedicht voor de ouders toch niet:
‘Dit’s weer het Feest waar op ons Heiland wierd geboren, / Ten tyde als Juda had
haar Scepter-Staf verlooren, / en Zalems vryheid was hervormd in slaverny, /

Door ’t opgeleide jok der Roomsche Monarchy.’ En wat voor ‘jonge jeugd’ of
‘zoete jeugd’ is het eigenlijk, die een gedicht ‘Op het hertrouwen van myn waarde vader’ begint met de volgende regels?
Eilaas! wat trof ons huis een droevig ongeluk,
Wat zag men weê geklag en herten leet en druk,
Wanneer de bleeke dood ontydig had verslagen,
Ons Moeder die ons eerst ter Waereld had gedragen,
Die ons helaas! al te ontydig wierd onthaald [weggenomen]
En al te vroeg heeft tol aan de natuur betaalt.
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Tot diep in de achttiende eeuw is de categorie van ‘kinderen’ of ‘jeugd’ als leespubliek nog tamelijk ongedifferentieerd. Ze omvat in de praktijk dikwijls zo’n
beetje alles van peuter tot adolescent en nog ouder. De inhoud van boeken is
daardoor vaak niet erg aangepast aan het kinderlijk begripsvermogen. Dit geldt
zelfs voor boekjes als het, sinds de Reformatie massaal in het onderwijs gebruikte, Groot ABC boek. Vanwege de omslagillustratie met de haan wordt het
vaak het ‘Haneboek’ genoemd. Met dit Haneboek moeten kinderen de eerste
beginselen van spellen en lezen onder de knie zien te krijgen. Maar de leeftijd
waarop men leert lezen kan nog sterk variëren. Pas tegen het einde van de eeuw
wordt de leeftijd van een jaar of vijf, zes een soort algemene norm. Toch valt
op hoe ‘onkinderlijk’ het Haneboek is. Onmiddellijk op de leerstof over het alfabet en de lettergrepen volgen gewoonlijk niet alleen het onzevader, de tien
geboden en enkele gebeden voor bij het opstaan, de maaltijd en het slapengaan,
maar ook de twaalf artikelen des geloofs of andere vormen van uiterst complexe
religieuze leerstof. De wat gevorderde lezers beginnen vervolgens vaak meteen
met de catechismus en met een verzamelbundel spreuken van Salomo. Zo’n gebrek aan gerichtheid op een specifiek uit kinderen van een bepaalde leeftijd bestaand publiek zien we ook in tal van leer- of leesboeken over rekenen, aardrijkskunde, goede manieren, enzovoort. Ze vertonen dikwijls weinig didactische
opbouw en presenteren de stof meteen op een niveau dat eigenlijk meer aan
een volwassen publiek doet denken.
Iets dergelijks geldt ook voor de bellettrie voor kinderen. Deze beperkt zich
in de eerste helft van de achttiende eeuw nog voornamelijk tot centsprenten,
fabels en volksboeken. Veel ervan is bepaald niet speciaal voor kinderen bestemd.
Pas rond 1800 begint men bijvoorbeeld sprookjes, zoals die van Moeder de Gans,
specifiek voor kinderen te bewerken. Iets dergelijks geldt ook voor de volks-

M E N S E N M A AT S C H A P P I J

Van kwaad tot erger
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Nog tot het einde van de achttiende eeuw
bleven de oude prozaromans, zoals
Fortunatus borse, herdrukt. Hier een versie
uit 1796.

boeken, die voor een groot deel nog uit de Middeleeuwen stammen. Dit ‘storiegoed’, zoals het in boekhandelstermen heet, omvat de avonturen van Malegijs,
De ridder met de zwaan, Valentijn en Ourson, Fortunatus, Uilenspiegel en diverse andere helden uit vroeger en later tijd, onder wie ook Bontekoe. Men blijft
zulke boekjes gewoonlijk zetten in een gotische drukletter, de letter die in de
achttiende eeuw in onbruik begint te raken en steeds meer een kenmerk van
goedkoop, populair drukwerk wordt. Ook gezien het feit dat vele ervan tot diep
in de eeuw herdruk na herdruk beleven, zijn ze ongetwijfeld buitengewoon
populair. Maar bij wie precies? Bij ‘het volk’ of de eenvoudigen van geest? Bij
kinderen of jeugdigen? Misschien wel gewoon bij elke lezer die zoekt naar pretentieloos vermaak. Pedagogen in de laatste decennia van de achttiende eeuw
constateren in elk geval dat dit soort verhalen, dat vaak smakelijke beschrijvingen van moord en doodslag, drinkgelagen en hoerenbezoek bevat, principieel
verwerpelijk en volstrekt ongeschikt is voor jeugdige lezers.
Naast deze oude, telkens gerecyclede leesstof ontsnappen echter ook de meer
moderne romans niet aan de belangstelling van kinderen. In zijn autobiografische Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap (1792) beschrijft Gerrit
Paape hoe hij als jongen al vóór zijn dertiende jaar met zijn vrienden beide typen
ontspanningslectuur had verslonden. De opsomming gaat als het ware van

kwaad tot erger, van oorspronkelijk middeleeuws storiegoed tot uitgesproken
pornografische werkjes als d’Openhertige juffrouw (1680):
Gij weet hoe dikwijls Malegijs, Ourson en Valentijn, de zeven Wijzen van Romen,
Jan van Parijs, Uilenspiegel, Reintje de Vos, en, toen wij in ’t groot begonnen te
handelen, Casandre en Orontes, Robinson Crusoe, de Zweedsche Robinson, de
Haagsche Ligtmis, de Openhartige Jufvrouw en een menigte anderen van dat soort,
van de eene hand in de andere ging, en wij er een koopmanschap van maakten,
waarmede alle onze zondagsduiten verlooren gingen!

Het bedorven en het goede kind
Elementen van de nieuwe pedagogie waren al te vinden bij John Locke. Niet
voor niets noemt Aagje Deken in haar voorzang bij Betje Wolffs Proeve over de
opvoeding dit Engelse icoon van het Verlichtingsdenken ‘een heerlyk Schryver’.
Hij publiceerde in 1693 Some Thoughts Concerning Education, in 1698 vertaald
in het Nederlands als Verhandeling over de opvoeding der kinderen. In deze verhandeling besteedt Locke veel aandacht aan het elementair leesonderwijs. Daarbij legt hij de nadruk op het spelend leren, een benadering die is terug te vinden
in de beroemde beginregels van ‘Het vrolijk leeren’, een van de kindergedicht-
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Dit soort lectuur, zo vindt men nu, kán niet langer voor de jeugd, en zeker niet
voor jonge kinderen. Ironisch genoeg valt nu ook het andere einde van het spectrum in ongenade: kinderen behoren niet te vroeg te worden geconfronteerd
met onbewerkt gepresenteerde Bijbelse geschiedenissen, religieuze leerstellingen
en donderpreken.
Achter dergelijke oordelen gaan nieuwe pedagogische visies schuil. Die
stellen nadrukkelijk dat kinderen alleen boeken behoren te lezen die ‘geschikt
naar de vatbaarheid der jeugd’ zijn, zoals de ondertitel van Kinderpligten van
Gerrit Paape en Maria van Schie het uitdrukt. De verschillende leeftijdsfasen
worden nu duidelijker onderscheiden. Zo zegt Van Alphen in het voorbericht
bij zijn kindergedichtjes dat hij de proef op de som heeft genomen bij zijn eigen
zoontje van vijf jaar. Die kon, soms na één of twee keer herhalen, alle versjes
begrijpen. De dichter concludeert hieruit dat de versjes geschikt zijn voor alle
kinderen ‘boven de vijf en beneden de tien jaaren’. Niet alleen de vrij nauwkeurige omschrijving van de leeftijdsgroep, maar ook Van Alphens consumentenonderzoekje zelf is kenmerkend voor de nieuwe pedagogie. Niet de norm van
de volwassene, maar het begripsvermogen van het kind zelf wordt hier het uitgangspunt.
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jes van Van Alphen: ‘Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen / En waarom
zou mij dan het leeren verveelen?’ Locke ziet het kind als een tabula rasa, een
onbeschreven blad dat door de opvoeding zinvol moet worden ingevuld en
waarmee men in principe nog alle kanten op kan. Dit is al een belangrijk verschil met veel traditionele religieuze ideeën, die het kind als essentieel zondig
beschouwen en menen dat de opvoeder allereerst tot taak heeft de aangeboren
kwade neigingen te beteugelen of weg te snoeien.
Veel principiëler en radicaler nog dan Lockes verzet tegen die opvatting is
de denkwijze van Jean-Jacques Rousseau, die met zijn Émile, ou de l’éducation
(1762) een grote invloed uitoefent op de Verlichtingspedagogie. De kerngedachte in dit boek, dat ondanks diverse verboden in korte tijd alom bekend
raakt, is dat de opvoeding juist moet aansluiten bij de eigenschappen van het
kind. Het kind is van nature goed maar kan door de conventies van de samenleving al snel bedorven worden. Rousseaus Émile wordt daarom ver buiten de
menselijke samenleving opgevoed; geen wonder dat Robinson Crusoe het enige
boek is dat hij te lezen krijgt. In Nederland slaat het pedagogisch radicalisme
van Rousseau niet erg aan. Dat heeft niet alleen te maken met zijn reputatie als
godloochenaar, maar ook met het ‘antimaatschappelijke’ karakter van zijn pedagogie. Hier hechten Verlichtingsdenkers juist erg aan wat een spectatorschrijver als Justus van Effen al de opvoeding tot ‘een goed lid der Burgerlyke
samenleving’ noemde. Bovendien vormt hier de christelijk-humanistische opvoedingstraditie van auteurs als Erasmus en Jacob Cats al vanouds een relatief
‘kindvriendelijk’ tegenwicht tegen de gedachte dat dwang, straf en afschrikking de belangrijkste opvoedingsmiddelen zijn.
De filantropijnen
In Nederland begint vanaf ongeveer 1760 een stroom aan pedagogische verhandelingen te vloeien, mede gevoed door genootschappelijke prijsvragen. Bij
de auteurs ervan vinden we gewoonlijk een grote eerbied voor Cats en een even
grote weerzin tegen de opvoedingsideeën van Rousseau. In hun Geschrift eener
bejaarde vrouw (dat niet over het leven van een bejaarde vrouw maar over de
opvoeding van een meisje gaat) zeggen Wolff en Deken: ‘Emile is een meesterstuk, maar het idee is een harsenschim. Indien het al uitvoerlijk ware, dan nog
moest het niet gevolgd worden.’ Veel succes daarentegen heeft hier de benadering van de Duitse beweging der filantropijnen. Hun voorman Johann Bernhard Basedow sticht in 1774 een modelschool, het Philanthropinum te Dessau,
en schrijft onder meer een alomvattend pedagogisch handboek, het Elementarwerk (1774). Dit wordt in Nederland in het Duits en in Franse vertaling gelezen, maar er verschijnt geen Nederlandse vertaling van. Zijn aanhangers Joachim
Heinrich Campe en Christian Gotthilf Salzmann daarentegen behoren hier tot

Deez’ kleinen boom ben ik gelyk:
Ook nog, als hy, aan hoop slegts rijk,
Bloei ik, beloovende, in myn jeugd;
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de meest vertaalde en met instemming geciteerde auteurs. De filantropijnen
stichten scholen en publiceren niet alleen pedagogische handboeken en verhandelingen, maar ook kinderboeken en kindertijdschriften. Van Alphens kindergedichtjes zijn geïnspireerd door Duitse voorbeelden uit deze kring. Enkele
van de vroegste kindertijdschriften in Nederland, zoals De Vriend der Kinderen
(1779-1783), zijn vertalingen of navolgingen van filantropijnse tijdschriften. En
ook het werk van W.E. de Perponcher, die een flink aantal pedagogische verhandelingen, leerboeken en kinderboeken publiceert (waaronder in 1782 een omvangrijke, complete methode voor Onderwys voor kinderen van drie tot vyf jaar
in samenspraken) vertoont een overduidelijk filantropijnse inslag. Zo geeft de
titel al aan hoe belangrijk een precieze markering van de leeftijdsgroep voor de
auteur is.
Bij de filantropijnen zijn tal van de door Rousseau gepropageerde opvoedingsprincipes terug te vinden. Op die manier oefent de Fransman indirect wel
degelijk een grote invloed uit op de Nederlandse pedagogie. Een belangrijk
verschil is echter dat de filantropijnen Rousseaus antimaatschappelijke inslag
niet delen. In Nederland buigt men de nieuwe pedagogie zelfs om tot een van de
middelen bij uitstek waarmee men het vermeende economisch en moreel ‘verval’ probeert te bestrijden. De nieuwe pedagogie moet het soort nieuwe vaderlanders en staatsburgers kweken dat kan bijdragen aan herstel van de vroegere
grootheid van de natie. Vanuit dat gezichtspunt wordt zelfs een kinderlijke neiging om ongehoorzaam te zijn, al moet men daar als opvoeder natuurlijk niet
te veel aan toegeven, bij iemand als Betje Wolff tot een soort vaderlandse deugd
voor inwoners der vrijheidslievende Republiek: ‘Een Kind heeft gaarn zyn zin
– Dit is het eigenaartig gevolg eener onuitroeibare zucht tot vryheid. Verstikt
die niet! zy is de adem zyner ziel: leidt haar tot het goede, en gy zult Burgers
voor den Staat opvoeden.’
Dit aansluiten bij de bestaande neigingen van het kind is typerend. Het
geeft ook aanleiding tot een nieuwe tuinmansbeeldspraak. Waar vroegere opvoeders vaak hun toevlucht zochten tot het beeld van de kwade, zondige aandriften als onkruid dat men met wortel en tak moet uitroeien, overheerst nu
het beeld van de natuurlijke goede neigingen als planten die men soms wel
flink moet bijsnoeien, maar die men vooral in de juiste richting moet ‘leiden’.
Tuinlieden en boompjes vormen vaste verschijningen in de moraliserende kinderliteratuur. ‘Het jonge boompje’, een liedje uit Hendrik Riemsnijders Liedjes
voor kinderen eindigt bijvoorbeeld met:

In ryper dagen
Zal ’k vruchten draagen
Van Eer en Deugd.

Burgers en burgeressen
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Naast de aloude schoolboeken en kinderboeken met hun lange traditie komt
in de laatste decennia van de eeuw een omvangrijke en gedifferentieerde, nieuwe kinder- en schoolliteratuur tot stand. Almanakken speciaal voor kinderen,
tijdschriften voor kinderen, gedichten en romans voor kinderen, prentenboeken
en leerboeken, zoals de fysicotheologische Katechismus der natuur van Martinet
voor adolescenten en diens Kleine katechismus der natuur voor jongere kinderen. De productie wordt al snel onafzienbaar. Hoewel veel kinderlectuur allerlei oudere tradities gewoon voortzet, vertoont een zeer substantieel gedeelte
ervan toch de invloed van de Verlichtingspedagogie. Niet langer draait alles
om de vrees voor God en gebod. Het vaderland staat nu centraal. In de woorden
van Van Alphens kinderversje ‘De liefde tot het vaderland’:
Al ben ik maar een kind,
Tog wordt mijn Vaderland van mij op ’t hoogst bemind;
Ik werd er in geboren;
Ik heb er drank en spijs;
Ik mag er ’t onderwijs
Van wijze meesters hooren.
Ik heb er ouders, vrienden in,
Die ik met al mijn hart bemin;
Ik kan er veilig woonen;
Dies zal ik dankbaar mij betoonen;
En, worde ik eens een man,
Zo nuttig zijn voor ’t land, als ik maar wezen kan.

In de jaren 1780 en 1790 gaat de algemene vaderlandsliefde vaak op in een sterk
gepolitiseerde ideologie. Deze ontwikkeling laat zich al aanwijzen in het Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd van J.H. Swildens uit 1781. De
artikelen des geloofs, zoals het aloude Haneboek die presenteert, lijken hier
vervangen door de geloofsartikelen van de patriottische beweging die dan net op
gang begint te komen. In deze beweging speelt bijvoorbeeld het streven naar
burgerbewapening een belangrijke rol. Onder de letter B leert de jonge (stads)burger bij Swildens dan ook: ‘Alle Kinderen, van wat stand ook, moeten zo
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vroeg, als mogelyk is, leeren dat zy ook aankoomende Burgers en Burgeressen
zyn. De lust om met het snaphaantje [geweer] te speelen moet in de Knaapjes
aangekweekt worden. De Meisjes moeten vermaak scheppen in zulk een spel
te zien.’
Deze oriëntatie op het burgerschap wil overigens niet zeggen dat het geloof
geen rol meer speelt. Het gaat om de opvoeding van het kind ‘als mensch, als
christen en als burger’, zoals de uitdrukking luidt. Het geloof is nu echter niet
zozeer een kwestie van Bijbelse en leerstellige waarheden, maar eerder een op
de rede en het ‘boek der natuur’ gebaseerde, fysicotheologische overtuiging.
Onder de letter G stelt hetzelfde A-B boek van Swildens: ‘Gods oneindige Wysheid en Goedheid straalt door in al het geschapene, in het kleine ding zo wel als
in het grootste. Doch nergens is Gods Almagt verbaazender dan in ’t Gestarnte.’
In dit kader raakt de oudtestamentische God van de wrekende en straffende
gerechtigheid op de achtergrond ten gunste van de nieuwtestamentische Jezus.
Deze wordt nu voorgesteld als een soort van verlicht burger, een mensenvriend en kindervriend, iemand die niet straft maar vergevingsgezind is en
zelf het goede voorbeeld geeft. Zoals Van Alphen het uitdrukt in een van zijn
kindergedichtjes:
Jesus is een kindervriend!
Onzer wil hij zig erbarmen.

M E N S E N M A AT S C H A P P I J

‘Neêrland is uw Vaderland!’ Het Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd van de
patriot J.H. Swildens (1781) wilde deze boodschap er grondig inprenten bij de jeugd.

Hij nam kinders in zijn armen:
Jesus is een kindervriend!
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Het streven naar opvoeding tot volwassen burgerschap krijgt een sterke impuls door de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in 1784.
Dit genootschap stelt zich onder meer ten doel het lagere volk, de ‘gemeene
man’, te verheffen. Daarom werkt het toe naar ingrijpende hervormingen in
het lager onderwijs. Die zullen na 1800 inderdaad hun beslag krijgen in tal van
wettelijke regelingen, met voorschriften voor de inrichting van lagere scholen,
te gebruiken schoolboeken, et cetera. Zelf draagt het Nut ook bij met prijsvragen, opdrachten en initiatieven waaruit hele series boeken, tijdschriften en
leermiddelen voortvloeien. Ze richten zich op een onontwikkeld publiek, waarbij de doelgroep van de kinderen en die van de ‘gemeene man’ vaak enigszins
door elkaar lopen.

Van Alphens kindergedichtjes: poëtische en pedagogische principes
Voor Jezus hoef je niet bang te zijn. Het zojuist aangehaalde gedichtje van Van
Alphen over Jezus als kindervriend vervolgt dan ook met de woorden: ‘Ach was
Jesus nog op aarde! / Aanstonds vloog ik naar hem heen.’ Ook de ouders zijn
bij Van Alphen geen wrekende instantie, maar mensen- en kindervrienden.
Zorgzaam, belerend, sturend en leidend. Zulke ouders hebben (overigens een
idee dat ook al bij iemand als Jacob Cats te vinden was) de boeman niet nodig om
op terug te vallen als dreigement. ‘Die aan zulk een man gelooft, / Is van zijn verstand beroofd’, luidt de conclusie van Pietje in een versje over de ‘zwarte man’.
Dergelijke dichtregels verankeren zich snel in het geheugen. Dat de nieuwe
kinderliteratuur aanvankelijk vooral vorm krijgt in poëzie valt wel te begrijpen. Kleine, afgeronde verhaaltjes in gemakkelijk te memoriseren regels zijn
bij uitstek geschikt voor kinderen. Maar de nieuwe ‘kindertoon’ slaat niet alleen
bij kinderen aan. Niet voor niets kenden talloze Nederlanders nog tot diep in
de twintigste eeuw hele stukken van de dichtbundel uit het hoofd. En nog steeds
komen regels als ‘Zie daar, lieve wigtjes! / Een bundel gedigtjes’, ‘Jantje zag eens
pruimen hangen’, ‘Cornelis had een glas gebroken’, ‘Gezondheid is een groote
schat’ en ‘Geduld is zulk een schoone zaak’ veel mensen bekend voor. Dit zal
toch eerder komen door de poëtische kwaliteit van de versjes dan door de
boodschap die ze uitdragen. Door hun melodieuze klank zijn ze bovendien bij
uitstek geschikt om op muziek te zetten, wat dan ook al snel gebeurde.
Met hun ongedwongen rijm en hun soepele metrum en ritme vertonen de
beste van Van Alphens kindergedichtjes een grote vrijheid in gebondenheid. Zijn

dichterschap valt de hedendaagse lezer misschien vooral op in regels waarin de
poëtische beschrijving de moraliserende boodschap aan de jeugd overschaduwt, zoals deze uit ‘De kleine zangster’:

Soms weet de dichter zelfs het rijm geheel los te laten, zonder dat dit meteen
opvalt:
Wij zaten laatst bij Saartje,
Onze oude goede baker,
Die sprookjes kan vertellen.
Wij dronken chocolade,
En deden honderd vragen.

Zo gewent Van Alphen de Nederlandse lezer niet alleen aan een nieuwe pedagogie en kinderlectuur, maar tegelijk ook aan de nieuwe literatuuropvattingen
die hij in deze zelfde periode uiteenzet in theoretische geschriften als de Digtkundige verhandelingen (zie hoofdstuk 4). Vorm en inhoud vallen in de kindergedichtjes in zekere zin samen. De vrijheid in gebondenheid, als poëtisch
principe, vormt een weerspiegeling van de pedagogische beginselen der filantropijnen en andere vertegenwoordigers van de nieuwe pedagogie. Ook die
zoeken immers voortdurend naar een evenwicht, een balans tussen kernwaarden
als ‘gehoorzaamheid’, ‘deugd’ en ‘leren’ enerzijds, en ‘vrijheid’, ‘vrolijkheid’ en
‘spelen’ anderzijds.
Een hoed vol pruimen
Een belangrijk pedagogisch principe is bijvoorbeeld dat opvoeders niet alleen
het verkeerde gedrag dienen te straffen, maar vooral ook het goede moeten
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Het starrengeflonker
Vervrolijkt het donker;
De lichtende maan
Begint op de weiden
Haar glansen te spreiden,
En speelt door de blaên.
Al ziet men geen kleuren,
Men wordt tog door geuren
Verkwikt waar men gaat.
’k Hoor zelfs in seringen
Den nagtegaal zingen,
En ’t kwarteltje slaat.
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belonen. Daarom krijgt Van Alphens beroemde Jantje, die lekkere pruimen aan
de boom ziet maar zich houdt aan het verbod om ze te plukken, van Papa ‘zijn
hoed vol pruimen’. En Cornelis, die een ruit heeft gebroken en in eerste instantie de scherven stiekem heeft verstopt, biecht bij nader inzien zijn wandaad
op. Als beloning krijgt hij van moeder een zoen, met de woorden: ‘Die altoos
wil de waarheid spreken, / Wordt wel beloond. / Die leugens zoekt voor zijn
gebreken, / Wordt nooit verschoond.’ Zo wordt de ouder geen gevreesde gezagsdrager maar een vertrouwde raadsman: ‘Mijn vader is mijn beste vrind. / Hij
noemt mij steeds zijn lieve kind. / ’k Ontzie hem [heb respect voor hem], zonder bang te vreezen’, dicht Van Alphen.
Een ander principe: het kind moet veel leren, maar dat leren moet waar
mogelijk ‘vrolijk’ en ‘spelend’ gebeuren, in aansluiting bij de leeftijdsfase waarin het verkeert. We zagen dit al in Van Alphens ‘Mijn speelen is leeren’. Het leren
moet dan ook niet al te abstract zijn; aanschouwelijk onderwijs valt vaak te
prefereren. Deze voorkeur voor aanschouwelijk onderwijs maakt onder meer
dat de nieuwe pedagogie haar gedichten, verhaaltjes en lessen vaak giet in de
vorm van een samenspraak over iets aanwijsbaars of een concreet voorval. Het
wordt dan een soort socratische dialoog tussen het kind en de ouder die zijn
beste vriend is, of tussen de kinderen onderling, die elkaar spelend leren.
Dezelfde voorkeur voor aanschouwelijk onderwijs leidt ertoe dat prenten
en boekillustraties een uiterst belangrijk instrument worden voor de nieuwe
pedagogie. Waar bijvoorbeeld de kindergedichtjes van Van Alphen en ’t Hoen
aanvankelijk nog geen plaatjes hebben, zijn latere edities fraai geïllustreerd.
Van Alphen zelf draagt er zorg voor dat een andere uitgever dan die van zijn
gedichtjes er losse plaatjes bij levert, die men met de (los geleverde) vellen van de
tekst tot een geheel kan laten inbinden.
Daarnaast doet zich het verschijnsel voor dat ouders eind achttiende eeuw
– al dan niet gewapend met microscoop, telescoop en de Kleine katechismus
der natuur van Martinet – met hun kinderen de natuur in trekken. Vaker nog,
en dat geldt zeker voor Van Alphens kindergedichtjes, maakt het aanschouwelijk onderwijs gebruik van alles wat zich in de directe omgeving van het kind
in huis, tuin en keuken bevindt. Bij Van Alphen zien we de vader en de moeder,
de broertjes en de zusjes, de tuinman en de baker, de hond en de kat, het tamme
sijsje en de koolmees, de roos en de vallende bladeren, de boeken en het klavecimbel, de priktol en de hoepel. Slechts zelden komt het kind hier in de boze
buitenwereld. Daar wordt het dan ook meteen geconfronteerd met betreurenswaardige verschijnselen zoals de bedelaar:
Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit,
En trillend van de kou, mij om een duitje bidt,

Is even goed als ik. Gods wijsheid gaf alleen
Mij wat meer geld dan hem. Ben ik dan beter?… Neen.
Een vroom en eerlijk mensch draagt dikwijls slegte kleeren,
Ik wil dan ook de deugd in arme menschen eeren.
Die met veragting op hem ziet,
Doet naar ’t bevel van Jesus niet.

Denkt gij weleens lieve kleinen
Die Van Alphens boekje leest!
Welk een zegen deze brave
Voor de kindren is geweest?
[…]
Ja, gij zegt misschien bewogen:
Was Van Alphen nog op aard’,
Hartlijk zouden wij hem danken,
Hij was onze erkentnis waard.

Maar de dichter en dominee P.A. de Génestet verwoordt in een gedicht uit 1849
reeds forse kritiek op de ‘vrome vaerskens van Hieronymus van Alphen’, al onderbreekt hij zichzelf met de woorden: ‘Voorts wil ik van Van Alphen liever
zwijgen… / Om ’t vrouwlijk Nederland niet aan den hals te krijgen.’ En in een
lezing Over kinderpoëzy uit 1857 merkt hij op dat je bij Van Alphen geen kinderen aantreft, maar ‘Hieronymusjes’. Pas rond 1900 krijgen de kindergedichtjes
weer een hernieuwde populariteit en worden ze regelmatig opnieuw uitgebracht,
nu vaak in fotografische herdruk. Ze zijn dan een nostalgische herinnering
aan een voorbije wereld geworden.
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De kindervriend en de Hieronymusjes
Buitenshuis constateert het kind als vanzelfsprekend dat God hem ‘wat meer
geld’ dan de bedelaar heeft toebedeeld, zoals binnenshuis al even vanzelfsprekend een clavecimbel aanwezig is. Dit herinnert eraan dat de wereld van Van
Alphens kindergedichtjes nogal elitair is. Daar komt nog bij dat in de Verlichtingspedagogie de balans tussen gehoorzaam leren en vrolijk spelen vaak sterk
doorslaat in de richting van het eerste. Dit maakt dat de versjes in de loop van
de negentiende eeuw langzamerhand bij heel wat lezers uit de gratie beginnen te
raken. Het verlichte streven naar deugd binnen een elitaire en besloten wereld
begint bij sommigen een aura van onkinderlijke, walgingwekkende braafheid
te krijgen. De Friese dichteres Francijntje de Boer kan in 1818 nog de nagedachtenis van ‘den grooten kindervriend Van Alphen’ eren met regels als:
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De kleine Grandisson
Meer nog dan Van Alphens kinderversjes raakt rond het midden van de negentiende eeuw ook dat andere grote succes van de Verlichtingsbellettrie voor
kinderen uit de mode. Het is De kleine Grandisson of de gehoorzame zoon van
Margareta Geertruid de Cambon-van der Werken (1734-1800). Deze tweedelige
briefroman voor kinderen speelt zich af in eenzelfde soort wereld als die van
de kindergedichtjes. Het boek ziet in 1782 het licht en demonstreert daarmee
hoe snel nieuwe genres in deze periode tot de kinderliteratuur doordringen.
Pas in hetzelfde jaar verschijnt immers de eerste oorspronkelijk-Nederlandstalige briefroman voor oudere lezers: Sara Burgerhart. De titel van De kleine
Grandisson verwijst naar de beroemde briefroman van Samuel Richardson,
The History of Sir Charles Grandison (1753). Maar met de plot daarvan heeft
het boek slechts gemeen dat de hoofdpersoon een voorbeeld van deugdzaamheid is. De Cambon-van der Werken laat de twaalfjarige Willem, een Nederlands
jongetje, uit logeren gaan bij de familie Grandisson in Londen. Tussen de leden
van de twee gezinnen, vooral Willem en zijn moeder, gaan brieven heen en weer
over zijn wederwaardigheden. Daarbij valt op dat vader en moeder Grandisson, net als hun dochter Emilia en vooral hun dertienjarige zoon Karel (de
‘kleine Grandisson’), allen buitengewoon sympathiek en deugdzaam zijn, terwijl de oudste zoon Eduard een ongehoord vervelend ventje is. Eduard stoot
een ketel heet water om, zodat zijn broertje een ernstige brandwond op zijn
been oploopt; Eduard wil niets aan de armen geven; Eduard gaat zonder toestemming in een bootje zitten dat omslaat, waardoor hij bijna verdrinkt; Eduard
houdt zich afzijdig bij de leerzame wandelingen die de huisleraar met de kinderen in de natuur onderneemt. Kortom, Eduard is een ‘ongehoorzaame wildzang’, slechts geschikt om de braafheid van Karel reliëf te bieden. Dit roept wel
de vraag op waar de grote populariteit van het boek, naast de bevattelijk vertelde en herkenbare episodes, nu eigenlijk aan te danken is. Identificeert de jonge
lezer zich met de brave Karel, of zijn het de schelmenstreken van Eduard, die
de aantrekkingskracht van het boek bepalen?
De Cambon-van der Werken zal nog verschillende kinderboeken schrijven.
In 1786 verschijnt bijvoorbeeld een tweedelig vervolg op haar succesboek onder
de titel De jonge Grandisson. Een equivalent voor meisjes is De kleine Klarissa
(1790), eveneens genoemd naar een beroemde briefroman van Richardson,
Clarissa. En rond 1800 ziet Maria en Carolina, of de opvoeding door voorbeelden het licht. Maar geen van die boeken maakt zo’n opgang als De kleine
Grandisson. Dit boek wordt in Nederland in 1786 en 1798 herdrukt en er komt,
zoals dat wel vaker gebeurt, een enkele malen herdrukte bewerking tot schooluitgave op de markt: De kleine Grandisson verkort en in themata’s of kleine leeslesjes verdeeld. Maar vooral het buitenlandse succes van het boek is indruk-

wekkend. Er zijn meer dan tachtig drukken bekend van vertalingen en bewerkingen, al dan niet als schoolboek, in het Frans, Engels, Duits en Zweeds.

Boekenlezen is geen ambacht
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De wereld van Van Alphens Jantje en Cornelis, net als die van De Cambons
kleine Grandisson, is de besloten wereld van het ideale gezin in een gegoed
milieu. In die wereld leven vaders en moeders die aandacht hebben voor de
behoeften van het kind en die het met zorg en liefde willen opvoeden tot een
deugdzaam mens, christen en burger. ‘Ik ben een kind, Van God bemind, / En
tot geluk geschapen’, dicht Van Alphen. Deze laatste woorden gaan dwars tegen
de predestinatiegedachte van de gereformeerde orthodoxie in, maar zijn in
sociaal opzicht allesbehalve revolutionair. Verreweg de meeste kinderen groeien immers op onder heel andere omstandigheden dan die uit Van Alphens
kinderversjes. Zij zijn niet zozeer geschapen voor geluk, maar voor een kortstondig leven vol armoede en ontberingen. Hun geluk kan hoogstens berusten
op acceptatie van hun lot en van het feit dat Gods wijsheid nu eenmaal de een
‘wat meer geld’ heeft gegeven dan de ander. Voor die kinderen en hun ouders
is de wereld van Van Alphen en zijn geestverwanten niet slechts een ideaal,
maar ook een volstrekt onrealistisch en utopisch ideaal.
Op verbetering van hun lot, dat van de ‘gemeene man’, richt zich een
genootschap als de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Zoals gezegd brengt
de Maatschappij veel tot stand, maar het is de vraag of ze werkelijk de ‘gemeene
man’ weet te bereiken. Veel van haar inspanningen lijken toch eerder aan te slaan
bij de middengroeperingen. Dit betekent echter wel dat ze een veel breder publiek bereiken dan dat van de elitaire milieus waar men zijn eigen kinderen
kan onderwijzen of een huisonderwijzer kan bekostigen. Hoe dat ook zij, voor
de meeste nieuwe lezers blijft de harde waarheid van kracht waaraan Gerrit
Paape, de boekenwurm, als kind werd herinnerd door zijn vader: ‘Mijn Vader
intusschen begreep, dat boekenleezen geen ambagt was.’
Daar komt nog iets bij dat geldt voor alle lezers van de, dikwijls sterk op het
gezinsleven gerichte, nieuwe kinderboeken. De boze buitenwereld is misschien
wel wat angstaanjagend, maar heeft dat niet soms iets heel aantrekkelijks?
Schuilt in de voortdurende zorg en begeleiding van de ouders niet ook een element van verstikkende controle? Het is de vraag of er naast de nieuwe kinderliteratuur, waar de verlichte ouders zo enthousiast over zijn en die ‘geschikt
naar de vatbaarheid der jeugd’ is, niet nog iets te wensen overblijft. Hebben
het Oude Testament en de leerstellingen van het orthodoxe christendom, met
hun gespierde taal vol halfbegrepen toverformules, voor sommige kinderen niet
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een huiveringwekkende schoonheid en aantrekkingskracht? ‘Nieuwsgierigheid
is een der noodwendigste raderen in een kind om het werkzaam te houden,’
constateert Betje Wolff in haar Proeve over de opvoeding. Daarmee bedoelt ze
bepaald niet dat kinderen met rode oortjes moeten genieten van de moordpartijen, drinkgelagen en erotische avonturen in de volksboeken en al die andere
volgens pedagogen onverantwoorde romans, tot aan d’Openhertige juffrouw
toe. Maar hoeveel kinderen zullen dat niet toch hebben gedaan, in het geheim
en tegen het verbod van hun ouders in? Het verhaal van het kinderboek der
Verlichting is ook het verhaal van de eeuwige strijd tussen de goede bedoelingen van opvoeders en het verlangen van kinderen om aan die goede bedoelingen
te ontsnappen. Dezelfde strijd vinden we ook terug in de literatuur voor de
oudere jeugd.

6.4 Jeugd voor de toekomst. Verbeelding,

verliefdheid en vriendschap

De adolescent als romanlezer
Schelmenromans, galante romans, robinsonades, travestieromans en pseudoautobiografische romans richten zich in de achttiende eeuw graag tot jongelieden en jongejuffers. Jongeren bezitten immers volgens de auteurs de juiste
leeshouding, nodig voor een goede appreciatie van dit weinig gewaardeerde
genre. Zij zijn nieuwsgierig of ‘neuswijs’. De adolescent kan nog zonder vooroordelen van de roman genieten. In het voorwoord bij De wonderlyke en niet
min zeltzame levens-loop van den doorluchtigen gauwdief Duval (1732) heet het:
‘op dat gy, met geen voor-oordeel ingenomen zynde, met een rype overweging,
en geen minder vermaak, de volgende Bladeren zoud konnen lezen’. Dit geeft
al aan dat jongeren naast nieuwsgierigheid ook nog een andere belangrijke
kwaliteit bezitten die hen kwalificeert als romanlezers: de wens om vermaakt
te worden. De gegoede jeugd zou weinig omhanden hebben, vanwege haar
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Al aan het einde van de Middeleeuwen was de adolescent door literatoren en
uitgevers ‘ontdekt’ als aparte lezersgroep. Toch lazen de jongeren vaak nog mee
met de volwassenen in niet specifiek naar leeftijdsgroep uitgekristalliseerde
genres, zoals de volksroman, de fabel en de exempelverzameling. In de zeventiende eeuw gaan literatuurproducenten nog actiever de groeimarkt voor adolescentenlectuur bespelen. Liedboekjes, kluchtboekjes en emblematabundels worden heel gericht opgedragen aan de Nederlandse jongeren. Uitgevers zoeken
naar de vormgeving die de jeugd het meest zal aanspreken. In de achttiende eeuw
verliezen de emblematabundels hun aantrekkingskracht, maar liedboekjes
met vrolijke liedjes over de liefde blijven de jongeren boeien. Deze genres worden de laatste decennia van de zeventiende eeuw aangevuld met een gestage
stroom avonturenromans. In de achttiende eeuw groeit de roman uit tot het
adolescentenmedium bij uitstek. Dit is een traag groeiproces. Literatoren en
uitgevers gaan op zoek naar nieuwe strategieën om de jongeren als lezersgroep
aan te spreken. Daarbij ontdekken ze deze leeftijdsgroep ook als onderwerp.
Met name de romanauteurs maken de leefwereld van de jongeren tot object
van uitgebreide studie. Tijdens dit proces verandert de roman van vorm en inhoud. De op sensationele gebeurtenissen gerichte avonturenromans worden
ingewisseld voor romans die zich meer richten op het onderzoek van het gemoedsleven van de (jeugdige) personages.
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wispelturigheid snel verveeld zijn en daarom op zoek zijn naar vermaakslectuur, ‘want de hedendaegsche Jeugt is zodanig besmet, datze liever hondert
guldens aan Vise-vase willen besteeden, dan vyftig aan zedige en eenvoudige
geschrifte’. Degene die hier aan het woord is, de auteur van de roman Den vervallen, bedrukte en gefaljeerde salet-jonker (1708), speelt maar al te graag in op
deze jeugdige gril. Met veel zorg, aandacht en liefde beschrijft hij de pikante
avonturen van de saletjonker tot in detail.
Een andere kenmerkende eigenschap van de adolescent is het vermogen
zich te laten meeslepen door spannende verhalen. Dit vermogen wordt door
romanauteurs ook in de verf gezet doordat zij het romanlezen beschrijven als
ritueel omslagpunt in het leven van hun personages. Het romanverhaal komt
vaak pas goed op gang wanneer de hoofdpersoon de studieboeken inruilt voor
meer spannende lectuur, of wanneer de jonge juffer ‘romanziek’ wordt door
het lezen van liefdesavonturen. Identificatie met helden zet de romanpersonages aan tot avontuurlijk gedrag. Charlotta, de hoofdpersoon van De vrouwelyke
Cartouche (1756), begint op haar twaalfde, na het lezen van ‘eenige fieltige
boeken’, te stelen en gaat vervolgens rondzwerven.
Hoewel verbeeldingskracht in het algemeen wordt gewaardeerd als een belangrijk en voor dichters zelfs onmisbaar vermogen, maken literatoren in de
loop van de achttiende eeuw zich ook veel zorgen over een ongebreidelde verbeeldingskracht. Met name de jongeren worden hierbij gezien als kwetsbare
groep: ‘de verbeelding speelt bij jonge levendige menschen altoos de hoofdrol.’
Doordat het verstand bij de jongeren nog niet volledig ontwikkeld is, nemen
driften en verbeelding snel de overhand. Meisjes zouden vanwege hun levendige fantasie en geringere verstandelijke vermogens zelfs nog eerder tot waandenkbeelden te verleiden zijn: ‘Jonge meisjes hebben maar al te veel de geschiktheid, om die gevoelens aan te nemen, die zy in deeze haare geliefde boeken
vinden. Zy gelooven dat de Waereld in de daad zo is, als zy die leeren kennen.’
Het vermengen van fictie en werkelijkheid kan drastische gevolgen krijgen
voor het dagelijks leven. J. Lublink de Jonge merkt op ‘dat de jonggetrouwde
vrouwen haaren echtgenoot, dien zij als minnaar voor alles berekend hielden,
nu vergelijkende met den maatstaf van die voorbeeldelijke mannen, welke
haar de Romanschrijver vertoonde (louter schaduwbeelden, die zich niet laaten meeten) en zich nu te deerlijk bedrogen vindende, daaronder lijden’. De
jonge echtgenote kan daardoor ‘onvergenoegd’ worden, waardoor zij ‘het echtjuk met zekeren weêrzin torscht’.
De nieuwere generaties schrijvers zeggen geen misbruik meer te willen maken van dit verbeeldingsvermogen. Zij willen zich hiermee onderscheiden van
de avonturenromans die de verbeelding te zeer geprikkeld zouden hebben en
daarmee de jeugd in verleiding zouden hebben gebracht. Veel romanauteurs

werpen zich in de tweede helft van de achttiende eeuw op als redders van de
jeugd (waarmee ze trouwens even negeren dat ook de auteurs van de oude
avonturenromans vaak al riepen dat ze de jeugd wilden stichten door haar te
waarschuwen voor de gevaarlijke ‘klippen’ van het leven). Wolff en Deken nemen
in het voorwoord bij Sara Burgerhart de taak op zich de jongeren te behoeden
voor negatieve impulsen:
Ons hart kan trillen van vrees, wanneer wy bevallige, zoetaardige, ouderloze, of
niet wel opgevoede jonge Juffertjes, in dien gevaarlyken leeftyd, waarin de jeugd
gevoelige harten ontwikkelt, en nog sluimerende driften wakker maakt, eene
Waereld zien intreden, met de onargdenkentheid eens kinds, dat geen gevaar kan
vrezen, ’t geen het niet kent.

De adolescent als personage
Jongeren zijn al langer de belangrijkste beoogde lezers van romans. Toch geven
de zeventiende- en vroeg-achttiende-eeuwse romanauteurs vrijwel nergens een
uitgebreide typering van de jeugdige personages. De meeste avonturenromans
bestrijken als een soort biografieën het hele leven van hun hoofdpersonen. De
adolescentie vormt slechts een korte fase in het grotere geheel. Wel is het een
essentiële fase, omdat de romanheld in deze periode het gevaar loopt los te geraken van de samenleving. Heroïsch-galante gelieven vluchten weg om gedwongen huwelijken te ontduiken. De hoofdpersoon uit Franciscus Lievens Kerstemans Bredasche heldinne (1751) besluit als jongedame de broek aan te trekken
en het leger in te gaan, ‘dewyl ik nog tot die rypheid van jaaren niet gekomen
was, om met overleg een bestendig besluyd tot myn welweesen te neemen’.
Avonturenromans zoals De dwaalende student, Gysje van H… beurzesnyder,
De Amsterdamsche lichtmis, De Middelburgsche avanturier en Het leven van
Pater philo, ofte den academischen dromer laten hun mannelijke hoofdpersonen van het rechte pad afdwalen in hun studententijd of tijdens hun leertijd
als ambachtsleerling. De jeugdige roekeloosheid, niet getemperd door voldoende vermogen aan redelijke beheersing, vormt de opstap tot het avontuurlijke
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De roman probeert niet langer misbruik te maken van deze situatie, maar afficheert zich als medicijn voor de kwalen van deze gevaarlijke leeftijd. Wolff en
Deken treden overigens ook in het dagelijks leven op als beschermvrouwen van
de bedreigde juffertjes. In de Beemster pastorie en hun Beverwijkse hofstede
Lommerlust vangen zij liefdevol jonge meisjes op met opvoedkundige ondersteuning en met ‘lieve conversatie & vertrouwelijke gesprekken’.
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leven. Doorgaans beslaat het grootste deel van de roman echter het volwassen
leven, zonder dat er sprake is van duidelijk gemarkeerde momenten van overgang. De jongere is een typische losbol, maar niet veel meer dan dat.
Dit verandert in de tweede helft van de eeuw, met de introductie van de zedenkundige roman, al dan niet in briefvorm. Daarin komt de adolescentie veel
meer centraal te staan. De jongere wordt onderwerp van onderzoek. Betje
Wolff en Aagje Deken zijn hier de belangrijkste pioniers. Zij geven het Nederlandse lezerspubliek de Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782), een
uitvoerige kennismaking in 175 brieven met het bewogen gemoedsleven van
dit jonge meisje. De roman opent programmatisch met een opdracht aan de
Nederlandse meisjes:
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Nederlandsche Juffers!
Velen uwer lezen: niet eenig en alleen, om de verveling te ontvlieden; niet eenig
en alleen, om eene ongevallige vertoning te maken, door het opzeggen van
kundigheden, die niet altoos van de nuttigste soort zyn; neen: velen uwer lezen,
om uwe denkbeelden te vermeerderen; en dus verstandig te leren denken en doen.
Men heeft, zedert eenige jaren, zich meer beginnen toe te leggen, om ook voor
u te schryven. Men heeft u gezonde begrippen gegeven van zaken, waar by gy
het hoogste belang hebt; daar gy niet onkundig van zyn moogt, indien gy geen
afstand doen wilt van het voorname doeleinde, waaröm de Eeuwige wysheid
Menschelyke zielen vormde – Kennis en Gelukzaligheid!

Het lezen van romans wordt hier niet als zedenbedervend, maar juist als essentiële factor voor de vermeerdering van de kennis en het geluk van de jongeren
gepresenteerd. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen zijn de schrijfsters
teruggekeerd naar hun eigen jeugd. Ze willen zich stellen ‘in de plaats der jonge
lieden, voor wie dit werk meer bijzonder geschikt is’. ‘Wij herinnerden ons hoe
wij zagen, gevoelden, en des over de dingen die buiten ons waren, en in betrekking met ons stonden, oordeelden, toen wij zestien tot twintig jaar telden.’
Wolff en Deken zetten zo zichzelf in als ervaringsdeskundigen om de adolescentenwereld te onderzoeken. Op die manier kunnen ze de jongeren afbeelden zoals ze ‘werkelijk’ zijn: ‘Het is ten onzen oogmerke voldoende, dat wij onze
jonge lieden neemen zo als wij die vinden, en zo als zij denkelijk wel altijd min
of meer blijven zullen.’
Door de herhaalde en uitgebreide beschrijving van adolescenten in romans
krijgt deze levensfase meer vaste kenmerken. Adolescentie is de periode tussen
de veertien en twintig jaar, wanneer de jeugdige naïviteit verandert in interesse
voor het bredere maatschappelijke leven én voor de andere sekse. Bij de adolescentie hoort een heel pakket aan karaktereigenschappen. Zowel voor jongens
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als voor meisjes geldt dat de rede nog maar weinig vat heeft op het gemoedsleven. Jongeren zijn naïef en oppervlakkig: ‘Een der hoofdgebreken in de jonge
lieden is de lichtzinnige losheid, die alles en alles te gelijk bekijkt, maar eigenlijk niets ziet.’ Over het algemeen hebben jongeren nog te weinig corrigerend
vermogen om het eigen gedrag, dat door hartstochten en verleidingen wordt
geleid, bij te sturen door rede en verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom zijn
betrokken en soms strenge opvoeders ook zo belangrijk voor deze leeftijdsgroep, net als vriendschappelijke raadgevers.
Ontberen de jongeren vrienden, opvoeders en betrokken voogden, dan gaat
het mis. Op dit punt kunnen de verhalen over jongens en meisjes uiteenlopen.
Dat is bijvoorbeeld het geval in de romans van Wolff en Deken, in de Historie van
mejuffrouw Sara Burgerhart, de Historie van den heer Willem Leevend (17841785) en de Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut, of de gevolgen der opvoeding (1793-1796). Bij de jonge mannelijke personages bestaan de gevaren
doorgaans uit bedreigingen van de geest en deels ook van de deugd. Jongens verliezen zich in heterodoxe ideeën, lichtmisgedrag, hoogmoed of slechte poëzie.
De dreiging bestaat hier in het feit dat de jonge mannen geen productieve leden
van de samenleving worden, maar zich daarbuiten plaatsen doordat zij zich
vooral op de bevrediging van de eigen hartstochten blijven concentreren. Uiteindelijk komen ze in de romans toch allemaal weer op hun pootjes terecht.
Alleen met Hendrik van Arkel, de lichtmis uit Cornelia Wildschut, loopt het
dramatisch af: hij sterft na een duel. Toch komt ook hij tot inkeer. Van Arkel
krijgt berouw en zielenpijn. Hij sterft in goede handen: ‘Nader nogmaals, mijne – vrienden! – waar zijn uwe handen – geef mij die, nog éénmaal! – ik – sterf
– maar niet – in wanhoop!’
Veel slechter loopt het af met Hendrik van Arkels zus Christina Lenting.
Het verhaal van deze ongevoelige intrigant en atheïst eindigt in eenzame opsluiting, razernij en uiteindelijk zelfmoord, en daarmee in eeuwige verdoemenis. Haar personage is echter atypisch. Niet vanwege het dramatische einde
– zoals we zullen zien loopt het met meisjes in romans vaak heel wat slechter af
dan met jongens –, maar omdat zij vooral geestelijk van het rechte pad af raakt.
Doorgaans richt de dreiging in het meisjesleven zich veeleer op de deugd en de
zedelijkheid. Op dat punt zijn meisjes het meest kwetsbaar en op dat gebied
kunnen ze dramatisch ten val komen. We zullen dit bespreken aan de hand van
Sara Burgerhart en Cornelia Wildschut.

Het bedreigde jonge meisje
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Schoon, gelijk de jonge Lente
Was de lieve, jonge, Chloris,
’t Zuiver waas der edele onschuld,
Lag nog op heur zagte wangen,
Toen de dartele Verleiding,
Met heur losse, blonde, vlegten,
’t Hoofd bekranst met frissche rozen,
Uit heur volgeschonken beker,
Haar, al lagchend, dwong te drinken.
Chloris bloosde, en stak heur handje,
Bevend, naar den gouden beker. –
IJlings daalde een Engel neder:
‘Chloris! vlied! in dezen beker
Is het gif, voor jeugdige onschuld!’

In een ogenblik kan het gedaan zijn. Eén moment van verleiding is voldoende
om de kuisheid, het meest precaire bezit van een meisje, te doen verliezen. Daarmee voltrekt zich de meest drastische overgang, die van onschuld naar schuld,
van jeugd naar volwassenheid, of zelfs van leven naar dood. De overgave aan
de verleiding is immers een ingrijpende zonde; de eer van het meisje kan niet
meer worden hersteld. Vaak rest de auteur niets meer dan de zondares te laten
sterven. Dat lot is ook Chloris beschoren in dit gedichtje van Jacobus Bellamy.
Uiteindelijk wordt zij opgenomen door de dood, die haar, als een nieuwe minnaar, in zijn armen neemt. Verlost van de verleiding vindt ze rust aan de boezem van de dood, waar ze weer een onschuldig kind wordt. ‘Eindelijk sloten
zich heur oogen, / En zij sliep zoo zacht en lieflijk, / Als een zuigling aan den
boezem / Van een tedre moeder, sluimert!’ In de dood wordt de onschuld hersteld.
In de achttiende-eeuwse literatuur komen veel vergelijkbare verhalen voor
van meisjes met wie het (net niet) fout afloopt. Blijkbaar biedt de topos van de
bedreigde maagdelijke onschuld een zeer krachtige verhaallijn. De conventies
en idealen van een maatschappij laten zich goed blootleggen via voorbeelden
van jonge vrouwen die zich er niet aan (dreigen te) houden. Iedere lezer wil
immers een samenleving waarin meisjes veilig kunnen zijn. En wanneer het
fout gaat, zegt dat veel over de gemeenschap waarin de adolescent leeft. De
deugd wordt nooit zo fel bedreigd als bij de onschuldige maar roekeloze burgerdochter, de grenzen van het betamelijke nooit zo schrijnend overschreden
als door de overspelige vrouw en de avontuurlijke harpij. De teloorgang van

het meisje toont hoe precair het spel tussen de mens en de samenleving kan
zijn. In de visie van de maakbare mens ligt immers een grote belofte, maar
eveneens een grote kans op falen. Hoe houdt men het eigen lot in handen nu
men het net uit de handen van God heeft gehaald? Romanauteurs bieden hier
de helpende hand.
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Sara Burgerhart
In navolging van Richardson richten ook Wolff en Deken zich graag op meisjes. Natuurlijk zijn er veel mannelijke personages te vinden in de romans van
Wolff en Deken. Willem Leevend en Abraham Blankaart krijgen zelfs hun eigen
romans. Maar in Sara Burgerhart en Cornelia Wildschut zijn mannen opvallend vaak afwezig. Abraham Blankaart is in Sara Burgerhart het grootste deel
van de tijd in Parijs. Paulus Wildschut, de vader van Cornelia, bemoeit zich weinig met zijn dochter; ze zien elkaar vrijwel alleen bij de maaltijd. Jongemannen verschijnen slechts in de gedaante van potentiële huwelijkskandidaten of
verleiders. Sturing en goede raad komen vooral van oudere wijze vrouwen, of
van welmenende vriendinnen.
Zowel in Sara Burgerhart als in Cornelia Wildschut werken Wolff en Deken
aan een uitgebreid ‘ontwerp’ van het jonge meisje. Ze typeren het als zorgeloos, levendig, behaagziek, gericht op uiterlijkheden, vatbaar voor indrukken,
en wispelturig: ‘gij weet, een jong meisjen is het eigendom der ijdelheid’. Veel
van de jonge dames delen dit karakterpalet en dat maakt hen zeer kwetsbaar:
‘Volgen wy, myne lieve jonge Vriendinnen, eens zulk een meisje met onzen aandagt. Er behoeft mooglyk maar één sterfgeval voortekomen; maar één nimmer te voorzien toeval; maar één nooit gezogte gelegenheid, en de gevolgen
kunnen deerlyk zyn.’ Hier klinken nog de bedreigingen van de avonturenromans. Het toeval kan van een dame een gevallen vrouw maken en haar vanuit
de burgerbeschaving laten verdwalen in de schelmenondergrondse.
Deze dreiging roepen Wolff en Deken zelf ook op in het voorwoord, wanneer
zij hun lezeressen plagen met het feit dat deze liever erotische liefdesromannetjes lezen. Sara Burgerhart breekt met deze traditie: ‘Men vindt in deeze Roman
geen wandaden, die een Engelschman zelfs met rilling leest; geen zo overdreven deugden, dat zy voor ons zwakke menschen onbereikbaar zyn.’ Daarmee
distantieert Sara Burgerhart zich nadrukkelijk van de heroïsch-galante roman
én van de avonturenroman. De schrijfsters zetten in op karaktertekening en
stellen deze expliciet tegenover de traditionele roman, die voortgestuwd werd
door ‘gevallen’. In hun romans zal de lezer geen ‘historietjes uit het Serrail,
ontmoetingen van minnaars in Barbarijen gevangen, misdaadige schakingen,
grillige reizen door ingebeelde gewesten’, aantreffen, maar ‘afbeeldingen van het
menschelyk leven’. Toch roept het verzet van de auteurs tegen de oude roman
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juist dit universum van ‘tomeloze drift’ en gruwelijke levenslopen voor de geest
van de lezer op.
Voor de achttiende-eeuwse lezer moet het verhaal van de constant bedreigde Sara behoorlijk spannend zijn geweest. Deze spanning wordt niet alleen ingegeven door de langgerekte intrige die de lezers herkennen uit romans als
Pamela en Clarissa: de potentiële verleiding en de daaraan gekoppelde teloorgang van de jongedame. De vraag is vooral of het Sara zal lukken om een goede
balans te vinden tussen haar verschillende karaktertrekken. Haar levendige en
ontvankelijke, gevoelige aard biedt de mogelijke opstap tot een rijk, doorleefd
volwassen leven. Maar diezelfde aard kan haar evenzeer in twijfel en dweperij
storten, waardoor ze het contact met de wereld kan verliezen. Sara heeft vlagen
van depressie. Haar adolescentie is een moeizame zoektocht naar een gelukkig
leven. Daarbij zijn niet alleen haar eigen karaktertrekken, maar ook haar relaties met vrienden en potentiële huwelijkskandidaten van belang.
Het geluk van het individu ligt besloten in de omgang met de medemens.
Het is essentieel je te omringen met de juiste mensen en daar de juiste verbindingen mee aan te gaan. Nauwkeurig nemen de personages elkaar dan ook de
maat. Moeder Willis besteedt in Sara Burgerhart veel aandacht aan de vraag
wat er zou gebeuren als Willem Willis en Sara via een huwelijk bijeen zouden
worden gebracht. Haars inziens is dit de opmaat tot ellende. Sara is lief, maar
te kwikzilverig voor Willem. Zij kijkt niet echt naar hem op. Ze zou in haar onschuld haar medelijden met hem verwarren met liefde. Willems liefde voor
Sara en zijn inschikkelijke karakter zouden niet bestand zijn tegen haar onbezonnen wispelturigheid en lust tot vermaak. Via dit soort ‘meetbrieven’ leren
de lezers op een vergelijkbare manier na te denken over de andere relaties die
Sara vervolgens aangaat. Met de in de brieven aangeboden gegevens kunnen
de lezers nu zelf gaan ‘rekenen’ en zich de potentiële positieve of negatieve gevolgen van bepaalde sociale combinaties levendig voorstellen. Zij zullen in spanning hebben doorgelezen om te kijken of hun voorspellingen uitkwamen.
Een andere dreiging wordt ingebracht door de sociale controle. Wat zullen
de buren en de gemeenschap vinden van Sara’s gedrag? De intrige wordt voortgestuwd door de brieven die aangeven hoe er over Sara gedacht en geoordeeld
wordt of kan worden in bredere kringen. Haar vriendin Anna Willis is constant
bezorgd over de consequenties die Sara’s handelen heeft voor haar reputatie.
Dit had een luchtige zij-intrige kunnen zijn, ware het niet dat de achttiendeeeuwse lezer hierin waarschijnlijk een verwijzing naar Betjes privéleven herkende. De schrijfster had in haar eigen leven immers herhaaldelijk ervaren
hoe bedreigend en ingrijpend roddel en smaad konden werken. In brieven en
openbare publicaties werd zij beschuldigd van ‘ongodisme’ en socinianisme;
zij zou een atheïst zijn die de heilige drie-eenheid ontkende. Ook haar al te

Het publieke privéleven van Betje Wolff
De nadruk op de dreigende kracht van roddel en publieke smaad voert ons
even terug naar een opvallend element in het schrijverschap van Betje Wolff,
dat al in het tweede hoofdstuk naar voren kwam: haar geavanceerde manier om
haar eigen leven met haar literaire teksten te verweven. Geen andere achttiende-eeuwse dichter dicht zo openhartig over de eigen leefomgeving of verwijst
zo vaak in fictionele teksten naar eigen ervaringen. Dit literaire spel blijkt een
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familiaire zorg voor een aantal jonge meisjes in haar Beemsterwoning leidde
tot geroddel.
Door de inzet van karaktertekening en afbeelding van het menselijk gemoed
wordt de lezer uitgenodigd mee te leven met het gemoedsleven van de personages. Een roman kan echter ook té gevoelig worden, de personages té sensitief.
Evenals veel andere auteurs haasten Wolff en Deken zich om zich te distantiëren
van de sentimentalistische romans. Daarin proberen de auteurs met hun herhaalde ‘achs en ochs!’ het idee te geven dat ze directe gevoelsuitingen weergeven, terwijl ze in feite juist de meest onnatuurlijke, geëxalteerde en ingestudeerde formules herhalen. Het publiek lijkt hierom te vragen, zo betogen
Wolff en Deken in het voorwoord bij Willem Leevend: ‘Weinige schriften worden door jonge lieden met zo veel drifts gezogt en doorloopen, dan zulke, die
de gevoeligheid opwekken.’ Hier ligt een dreiging van ontaarding, zowel voor
de lezer als voor de personages: ‘Mogten maar zulke schryvers, die menschenkennis hebben en schilderende schryven kunnen, die bekwaamheeden aanleggen ten nutte van jonge Leezers! Mogten zy de gevoeligheid niet tot zedelyke
ziekte doen ontaarten!’
Het droeve verhaal van Lotje Roulin uit Willem Leevend maakt dramatisch
inzichtelijk hoe makkelijk een jong meisje kan afglijden van natuurlijke gevoeligheid naar een ‘nuttelooze zwaargeestigheid, die het levensvuur en de
werkzaamheid der ziel, te gelyk met haare kragt, ondermynen’. Lotjes gevoelsleven is te overspannen, te nerveus. Haar gezond verstand ontbeert controle,
waardoor zij uiteindelijk letterlijk sterft aan een onmogelijke liefde. De door
haar beminde Willem Leevend scheert ook op de rand van de (morele) afgrond,
maar weet zich, ondersteund door evenwichtige raadgevers, toch weer in het
gareel te krijgen.
Een zedenkundige roman heeft zo de lastige taak gevoelige personages af te
schilderen zonder te vervallen in sentimentalisme, en de dreiging van onkuisheid aan de orde te stellen zonder expliciet erotische passages in te voegen. Meehuilen met het treurige verhaal van Clarissa mag, zolang het huilen tenminste
opbouwend is: ‘De traanen, die men stort over haare rampen, verzwakken ons
niet; nooit voelt men zo zeer het vermogen der deugd, dan in haare zegepraal.’
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uiterst handig hulpmiddel bij het ontwerp van ‘menskundige’ romans. Het refereren aan het eigen leven in fictie geeft de roman een krachtige suggestie van
authenticiteit. De auteur presenteert zichzelf als ervaringsdeskundige. Zo wekken auteurs de suggestie dat zij voor hun personages inderdaad ‘onze origineelen in de samenleeving vonden’.
Betje schrijft Sara naar zichzelf toe door haar dezelfde karaktereigenschappen te geven, die zij ook gebruikt in haar brieven om zichzelf mee te typeren.
Zij ziet zichzelf niet als een grote schoonheid, maar als een levendig meisje,
kwiek van geest, grappig, ongegeneerd en zelfbewust. Sara’s schaking door de
lichtmis R. is tegen 1780 al sinds jaar en dag een romantopos, maar dit avontuur roept ook Betjes eigen jeugdervaring in herinnering. In de zomer van
1755 had zij zich laten schaken door de vaandrig Matthijs Gargon. De vergelijking gaat echter mank, want Betjes ‘schaking’ geschiedde geheel vrijwillig, terwijl Sara wordt overdonderd en aangerand. Matthijs was een innig geliefde
minnaar, ‘R.’ is daarentegen een goddeloze lichtmis. De affaire leerde Betje
echter wel hoe ingrijpend het impulsief handelen van adolescenten kan zijn
en hoe langdurig de gevolgen: ‘Met een hart gescheurd tot aan de wortel toe, en
wiens wonde na tien jaren treurens, nog niet nalaat somtyds eens te bloeden,
heb ik de verrukkingen eener jeugdigde liefde betaalt!’ Ook haar volgende liefdesdaad, het plotselinge huwelijk met de 31 jaar oudere, geleerde dominee en
weduwnaar Adriaan Wolff, wordt meegenomen in Sara Burgerhart. Jacoba
Blondel laat haar (ongetwijfeld verbouwereerde) vriendin raden met wie zij
gaat trouwen: ‘Misschien met een aartig coquet jong luchtig Fransch Predikantjen, een geliefd Acteurtjen, dat… – gij raadt het niet! juist in alles het tegendeel, met een Zeeuwsch Dominé, tien jaaren ouder dan ik, een verstandig,
geleerd man, die eere doet aan zijn waardig amt; een weduwnaar…’ Hoeveel
van dit soort biografische reminiscenties de romanlezers hebben opgepakt is
onduidelijk, maar er is veel aanleiding om te vermoeden dat ze er wel wat van
meekregen. Betjes privéleven was immers zeer publiek.
Het is tekenend dat de schrijfsters juist de briefvorm kiezen om als ‘publieke privépersonages’ op te treden. Het eerste gezamenlijke literaire product van
Wolff en Deken is namelijk de publicatie van een reeks rijmbrieven (1777) die
de schrijfsters elkaar stuurden naar aanleiding van de dood van Betjes man en
die van de doopsgezinde predikant Adriaan Houttuin uit Hoorn. In 1780 volgen ze deze lijn met hun Brieven over verscheiden onderwerpen, waarin de lezers
kunnen kennisnemen van zeer persoonlijke correspondentie van met name
Betje. Zij beoogt met deze publicatie haar naam te zuiveren tegen de vele insinuaties rond haar persoon uit het geruchtencircuit. Daarnaast worden de
brieven ten voorbeeld gesteld aan Nederlandse briefschrijvers, als bijdrage
aan de eerder in dit hoofdstuk gesignaleerde beweging die pleit voor een losse,

informele briefstijl. Zo kunnen de lezers leren om ‘gemeenzame en vertrouwelijke’ brieven te schrijven, die de conversatietoon benaderen en die de mogelijkheid bieden om het ‘gevoelige hart’ te openbaren. De schrijfsters zien de
briefvorm als geschikt medium voor introspectie, waarbij de nadruk wordt gelegd op natuurlijkheid, levendigheid en individualiteit. Dit wensenpakket
wordt meegenomen in de briefroman. Wellicht in navolging van Lavaters Unveränderte Fragmente benadrukt Betje Wolff in het nawoord dat zij nooit had
verwacht deze brieven ‘uit myne handen te zullen geven’. Dat zou zo kunnen
zijn, maar het vergroot ook de suggestie van spontaniteit en authenticiteit.
Ondertussen hebben de schrijfsters goed kunnen oefenen met de brief als literair communicatiemedium.
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De val van Cornelia
Komt bijna iedereen in Sara Burgerhart uiteindelijk nog goed terecht (met uitzondering van de lichtmis en de ‘fijnen’), de Historie van mejuffrouw Cornelia
Wildschut, of de gevolgen der opvoeding (1793-1796) loopt uit op een slachting.
Wellicht proberen Wolff en Deken lessen te trekken uit hun ervaringen met
het tegenvallende vervolg op Sara Burgerhart. Hun roman De historie van den
heer Willem Leevend (1784), die uitgebreid de geestelijke ontwikkeling van de
hoofdpersoon behandelt, is geen succes geworden. In 1802 is de eerste oplage
nog steeds niet uitverkocht. De schrijfsters moeten dan ook constateren: ‘Veele
Leezers en Leezeressen waardeeren Saartje Burgerhart verre boven Willem
Lee vend.’ Wanneer Wolff en Deken zich jaren na Willem Leevend opnieuw
wagen aan een briefroman, beseffen zij dat ze een andere route moeten volgen.
Terug naar de vrouwelijke adolescent, maar nu met meer dramatiek, meer
avontuur en meer aandacht voor de ‘zwarte’ kant van het bestaan. Dit heeft
ongetwijfeld met de politieke context te maken. De schrijfsters en het publiek
hebben recent immers heel wat grimmige en extreme politieke ontwikkelingen meegemaakt en meebeleefd. In 1793, het jaar waarin de eerste delen van
Cornelia Wildschut verschijnen, verblijven Wolff en Deken alweer jaren in het
revolutionaire Frankrijk, uitgeweken vanwege hun patriotse overtuigingen. In
Frankrijk hebben ze de situatie grimmiger zien worden met het terreurbewind
van Robespierre. Thuis hebben de orangisten ondertussen de weg naar een
democratisch bewind afgesneden.
De personages in Cornelia Wildschut hebben weinig greep op hun leven. Ze
zijn een speelbal van hun karakter en de omstandigheden. Dat is ook zichtbaar in de epistolaire structuur van de roman. Cornelia Wildschut mag dan de
hoofdpersoon van de roman zijn, ze is opvallend weinig zelf aan het woord.
Waar Sara Burgerhart is gecentreerd rond de hoofdpersoon, verschijnt Cornelia
alleen in het begin even kort op het toneel. Daarna verdwijnt ze voor een lange
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tijd op de achtergrond, slechts besproken in andermans brieven. Dat is jammer, want als personage is Cornelia zeker geslaagd te noemen. Zij komt tot leven
door haar aparte, eigen woordkeus, passend bij haar leeftijdsgroep. Ze vindt
dingen ‘woelig’, ‘gramstorig’, en ‘dingsig’, en maakt snedige opmerkingen (‘gij
hebt geen talent van grommen’). Met gemelijke uitspraken, zoals ‘als het
nieuwtjen eraf is, is er niets meer aan’, kenmerkt zij zich als wispelturige en
snel verveelde adolescent. De auteurs sluiten hiermee aan bij menskundige
verhandelingen zoals het populaire Ontwerp tot eene algemeene characterkunde (1788) van W.A. Ockerse. Daarin wordt het belang van taal als een belangrijke kenbron van het karakter gezien: ‘Al wat uitwendig is, drukt iets inwendigs
uit, en het zijn de gesprekken, die eene der rijkste bronnen van Charakterkundige waerheid openen. […] Het geen de Phijsiognomie is voor het oog, is
de taal voor het oor.’
In principe heeft Cornelia alles mee: stand, klasse, rijkdom, liefhebbende
ouders, veel vrienden, een rijk en dynamisch leven. Cornelia zelf heeft een lief
en onschuldig karakter, met een groot vermogen om van het leven te genieten.
Ze is echter verveeld, stuurloos en depressief. Niets kan haar boeien. Zich kleden en kappen, bals, concerten, speelpartijen, kaarten: ‘alles is zo oud’. Blasé
constateert ze: ‘Daar ben ik pasjes negentien jaar, en er is niets nieuws meer
onder mijn bereik.’ Veel begrijpt ze niet, maar ‘ik ben er ook niet nieuwsgierig
naar om het te begrijpen’; ‘ik weet het niet, maar dit kan mij niet schelen’. Zelfs
de tijd, en haar eigen persoontje, vervelen haar: ‘weet immers dat niets in de
heele wereld mij zo zeer verveelt dan de tijd, en dat geen schepzel mij zo lastig
is dan ik mij zelve ben’. Kortom, ze zit zichzelf in de weg.
Cornelia’s weigering om menskundig onderzoek te verrichten blokkeert de
mogelijkheid tot zelfinzicht. Ze leest geen romans die haar tot reflectie zouden
kunnen dwingen: ‘daar is nu die beroemde Clarissa; wel mensch! ik heb geen
geduld om het eerste deel te leezen; en ook alles is zo akelig en zo treurig!’ Met
een knipoog naar het eigen schrijverschap laten Wolff en Deken Cornelia fulmineren tegen schrijfsters die halve zedenpreken in romans stoppen. Cornelia
schampert: ‘en dan móeten wij die wel leezen: daar zitten wij dan mooi te kijken! doch wij zijn ook niet gek, wij willen er niet van gebruiken, wij slaan dit
alles over – Zeg eens Naatje! hebt gij al die Clarissa’s, al die Grandisons, al die
Julia Mandevilles, enz. allegaêr uitgeleezen? van letter tot jota?’ Ook negeert
zij de raad van haar vriendin Elizabeth Stamhorst om ‘meer menschenkennis
[te] verkrijgen […] door eene wèl geleerde, achtervolgde, openhartige briefwisseling met verstandige lieden’. Cornelia leest wel brieven, maar ze komt vaak
niet aan schrijven toe. En wat ze schrijft heeft, zo weet ze zelf maar al te goed,
niet de kwaliteit van de brieven uit de instructieboeken waaruit zij brieven
leerde schrijven:

Wij noemen echter elkander intime vriendinnen; de duiker! daar zijn wij beiden
zeer vast op; wij beginnen altoos met een: ‘Tendre & douce amie,’ maar ik schrijf
dit juist zo als toen ik naar een exempel leerde schrijven, bij voorbeeld: ‘Xerxes
weende zeer en wist van geen bedaaren;’ en dikwijls als ik zo een briefjen overlas,
moest ik zien of ik dat: ‘Tendre & douce amie,’ ook vergeten had, want ik ben
schrikkelijk vergeetachtig.

De jongeman op drift
Niet alleen de roman, ook poëzie wordt ingezet om het leven van de adolescent
te beschrijven. Hierin komt juist de jongeman meer naar voren. Zo verschijnt
rond 1780 een aantal bundels met gedichten waarin het liefdesleven van jonge-
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Ook al heeft Cornelia weinig menskundig inzicht, ze heeft wel door waar het
fout is gelopen. Het feit dat zij zich zo licht laat verleiden ligt aan haar opvoeding. Haar ouders zijn afwezig als sturende krachten in haar leven, zowel letterlijk als figuurlijk: ‘Nooit ben ik nog tegengesproken: wenschen en bezitten
volgt elkander oogenblikkig op.’ Cornelia’s onafwendbare val toont dus, zoals
de ondertitel van het boek al aankondigt, ‘de natuurlijke gevolgen eener verwaarloosde opvoeding’. Voor lezers die het nog niet helemaal hadden begrepen komen Wolff en Deken nog met een ‘Geschrift gevonden onder de papieren van den heere Paulus Wildschut’, waarin vader Wildschut het failliet van
zijn vaderschap herkauwt. De lezer wordt opgeroepen zijn treurig voorbeeld
ter harte te nemen ‘zo lief uw tijdelijk en eeuwig geluk is, zoo vuurig gij
wenscht Medeburgers voor den Staat en den Hemel voordtebrengen’.
Cornelia Wildschut is een grimmige variant van Sara Burgerhart. Critici
mogen Cornelia Wildschut te grote zwart-wittekening van de personages hebben verweten, daar valt tegen in te brengen dat de samenleving in de jaren 1790
ook in werkelijkheid wemelt van de extreme personages. Radicale filosofen,
atheïsten, politieke dwepers, dwalende geesten, orthodoxe scherpslijpers, apathische of gewelddadige heersers, en ook sociale klimmers, zoals de plots
machtig geworden sansculottes in Parijs. In een dergelijke situatie is het van
groot belang om harmonieuze en bruikbare ‘Medeburgers voor den Staat en
den Hemel’ te garanderen. In de dood van dit ene meisje ligt het failliet van
een samenleving besloten. Niet voor niets ervaren de schrijfsters de negatieve
recensie van Cornelia Wildschut in De Recensent ook als een ‘ijsselijk banvonnis’. Cornelia en Sara zijn maar twee voorbeelden uit de reeks geschriften
waaruit de achttiende-eeuwse lezer kan leren hoe precair de adolescentie is.
Literatoren bieden hun werk aan als gidsen voor deze lastige levensfase.
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lingen centraal staat. De dichters van deze bundels verzetten zich openlijk tegen
‘de romans van de vorige eeuw’, waarin de liefde omlaag zou zijn gehaald en te
zeer verward met de lichamelijke min. Zij bieden ‘anacreontische’ poëzie: liederen en gedichten over de liefde, drank en vriendschap. Met name Duitse
dichters worden in de achttiende eeuw gegrepen door de eenvoudige en luchtige stijl van de liefdes- en vriendschapspoëzie van de Griekse dichter Anacreon.
Eind jaren 1770 slaat dit enthousiasme over naar een aantal jonge dichters uit
de Republiek. Deze dichters komen grotendeels uit dezelfde vriendenkring.
J.H. Swildens is ‘al’ 34 als hij zijn Bardietjes componeert, Bilderdijk is nog maar
23 wanneer Mijn verlustiging (1779) verschijnt, Bellamy is 25 bij de publicatie
van Gezangen mijner jeugd (1782) en Kinker is pas 21 als Mijne minderjarige
zangster (1785) in de boekhandel ligt. De bundels verschijnen merendeels anoniem. Een bundel liefdespoëzie van Johannes Petrus Kleyn en Frans van Gogh
heeft zelfs geen titel, alleen een indicatie van auteurschap: ‘door twee vaderlandsche vrienden’ (1780). Kleyn (1760-1805) is op dat moment 20 jaar oud en
Van Gogh (?-1824) waarschijnlijk niet veel ouder. Doordat de dichters in eerste
instantie anoniem blijven, lijkt het alsof ze zich distantiëren van hun poëzie.
In werkelijkheid spelen ze in hun bundels een boeiend spel van fictie en authenticiteit. Ze verleiden de lezer om de liefdeslyriek te lezen als intieme gevoelsuitstortingen, geput uit de ‘persoonlijke’ ervaringen van de dichters.
Sommige van de jeugdige dichters genieten, met name in genootschapskringen, al enige bekendheid via vertalingen van klassieke werken, verhandelingen, leerdichten en ‘vaderlandsche poëzie’. Hun intieme liefdespoëzie vormt
hiermee een breuk. Dat is althans wat de auteurs ons voorspiegelen. Ze presenteren hun liefdespoëzie als een bevrijding van de classicistische poëzie, die
zich in hoogdravende verzen voornamelijk zou richten op God en Vaderland.
De suggestie is dat liefdespoëzie zich niet door bombast laat verleiden. Zij staat
dichter bij de innerlijke mens en drukt daardoor meer waarheid uit. Bellamy
ontdekt naar eigen zeggen in deze tijd ‘Losheid, waarheid en natuur’. Hij leert
‘dat men het waare eenvouwige gevoel der natuur in zijne gedichten mag en
moet uitdrukken’. Dat is ook zichtbaar in de vorm. Geïnspireerd door buitenlandse auteurs van gevoelige poëzie, zoals Young, Gessner, Gleim, Hölty en
Klopstock, experimenteren de Nederlandse jongelingen met rijmloze verzen.
Jacobus Bellamy: de wanhopige dichter en zijn verliefde ziel
De dramatische levensgeschiedenis van Jacobus Bellamy (1757-1786) en zijn
schijnbaar persoonlijke lyriek hebben vele literatuurhistorici ertoe verleid om
Bellamy, net als Poot, zijn tijd ver vooruit te laten zijn als ‘romantisch genie’.
Oudere literatuurgeschiedenissen laten de (pre)romantiek bij Bellamy aanvangen. Men verwijst dan graag naar zijn dramatisch vroege dood – hij stierf

nog voor zijn dertigste levensjaar – en citeert verzen waarin hij zijn nakend
einde in tedere verzen lijkt te voorvoelen:

Romantiek heeft men ook in zijn levensloop gezien. Jacobus Bellamy verliest
al op vierjarige leeftijd zijn vader en kan daardoor maar kort naar school. Als
bakkersknecht voelt hij zijn geest gekluisterd, beperkt in zijn ‘onverzadelijke
lees- en weetlust’. Toch ontpopt hij zich al vanaf zijn veertiende jaar als dichter
van gelegenheidsverzen, liefdesgedichten en vaderlandse gezangen. Via steun
van bevriende weldoeners kan hij gaan studeren. Het wordt een studie in de
theologie in Utrecht. Ook wordt hij opgenomen in de kringen van de kunstgenootschappen, waar hij zijn poëzie kan uitproberen. Zijn ster rijst door zijn
vaderlandslievende gedichten, die in de politiek steeds onrustiger wordende
jaren 1780 een duidelijk patriots standpunt innemen. Hij publiceert ze onder
andere in De Post van den Neder-Rhijn onder het pseudoniem ‘Zelandus’ en
bundelt ze later in zijn Vaderlandsche gezangen (1782-1783).
Zijn stijging op de maatschappelijke ladder vormt echter geen medicijn voor
zijn terugkerende droefgeestigheid. Aan een jeugdvriend beschrijft hij zijn bezwaard gemoed:
[…] er zijn somtijds oogenblikken waarin men, zonder de reden te weten een
zekere droefgeestigheid gevoelt, die onzen geest genoegsaam buiten staat stelt
tot eenige wezenlijke verrichtingen; deze droefgeestigheid heeft haren oorsprong
niet altijd uit een misnoegen wegens geledene of drukkende rampen, schoon
deze genoeg in staat zijn, het edelste vuur der ziel voor een wijle, ja, somtijds voor
altoos te verdooven.

Naar eigen zeggen zijn het dit soort momenten van twijfel en somberheid die hij
omzet in literatuur. Poëzie beschrijft hij als een gevoelsuitstorting. Als hij ‘afgemat, in stille sombre luim peinst van den avond tot den morgen’, zoekt hij
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Lieve vrienden, reisgenooten,
Als ik eens, vermoeid van ’t wand’len,
Aan uw zijde neêr zal zijgen
En de Dood mijn oogen sluiten
En mij zachtkens zal doen slapen; –
Dan, mijn vrienden, voert mij slapend
In een stil en eenzaam boschje:
[…]
Geeft mij, onder deze boomen,
Dan een stille, zachte rustplaats!
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‘troost en zoet geluk’ in zijn verzen. Als hij zijn geest zich ‘te fel door zorg voelt
bespringen’, krijgt hij ‘drift tot zingen’.
Bellamy maakt zichzelf, net als Wolff, tot personage in zijn werk. Hij gebruikt
zijn poëzie om zichzelf literair vorm te geven. Veel van de gedichten hebben
een ik-figuur die over zijn intieme gevoelens schrijft. Waar Betje Wolff en
Juliana Cornelia de Lannoy dichten ‘Aan mijn geest’, dicht Bellamy ‘Aan mijn
ziel’. Hij schildert zijn ziel af als een rusteloos en vluchtig schip, dat zonder de
leiding van de rede zich te veel laat slingeren op de winden van zijn driften.
Bellamy gebruikt het gedicht om zijn ziel te leren kennen: ‘Wie zijt gij?’ Met
name zijn gedetailleerd beschreven twijfel en bezwaard gemoed geven de lezer
de indruk een lyrische zoektocht mee te beleven naar de moeizaam kenbare
ziel van de schrijver.
De suggestie van authenticiteit wordt versterkt door Bellamy’s vernieuwende invulling van de inmiddels wat uitgesleten metaforiek. In zijn liefdeslyriek,
gepubliceerd in de bundel Gezangen mijner jeugd (1782), worden afgeleefde
petrarkistische beelden – de rozenrode mond, de stoute lippen die een kusje
willen roven, de blanke boezem die het maanlicht weerspiegelt – doorbroken door beelden en fraseringen die het oude thema een nieuw soort frisheid
geven.
De krachtigste authenticiteitsfictie ligt in de bezongen geliefde. Vrijwel alle
gedichten uit de bundel gaan over ‘Fillis’. Bellamy’s vriend Kleyn spreekt dan
ook van zijn ‘Phylliade’. Hierdoor overstijgen ze de luchtige toon van de arcadische en anacreontische lyriek, waar het ene nymfje moeiteloos inwisselbaar
is voor het andere. Bellamy’s Gezangen daarentegen vormen het verhaal van een
hevige, maar uiteindelijk onmogelijke verliefdheid op één meisje. Dat die papieren Fillis een literaire afspiegeling is van zijn Vlissingse geliefde Francina
Baane, wordt eens te meer duidelijk bij de publicatie van de tweede druk van
zijn gezangen in 1790. Bellamy is dan al gestorven, maar op zijn verzoek neemt
uitgever Loosjes, net als bij Petrarca en diens Laura, een gravure van de geliefde
van de dichter op. De Gezangen vormen zo een knap staaltje van authenticiteitsfictie. Bellamy verweeft zijn eigen liefdesleven openlijk met zijn lyriek en
bindt de lezer op die manier niet slechts aan de papieren dichter en zijn geliefde,
maar aan het treurige liefdesdrama van Jacobus Bellamy en Francina Baane.
Kinkers bordeelslet
Groot succes kennen de Gezangen van Bellamy aanvankelijk niet. Sommige lezers
waarderen de verbeeldingskracht en de natuurlijke taal waarin hij zijn verliefde hart weet te doen spreken. Maar al meteen wordt ook gewaarschuwd dat de
gedichten van de lezers wel een ‘zuiver hart’ vergen; verschillende critici vinden de lyriek te vrijmoedig. Bellamy geeft inderdaad behoorlijk gedetailleerde

Ach Chloë! … Zijt gij ’t? – Ja ’k gevoel het.
Hoe beeft ze op mijn kloppende borst:
Hoe gloeijen haar lieff ’lijke wangen
Terwijl ik haar drukkend omhels.
[…]
Kom smaaken wij ’t hoogste genoegen!
Een oogenblik vluchtige pijn,
Verbonden aan ’t eerste genieten,
Wordt ras bij ’t omhelzen verzoet.
Beef niet, wees gerust in mijn armen…
Daar is reeds uw lijden voorbij.
De min biedt geen wreede vermaaken.
Mijn Chloë! wat hemelsch genot! –
Wat onverwachte bedwelming! ….
Gevoelt gij die ook? Ja gij zwijmt.
Ge ontsluit uwe zuigende lipjes …

De gedetailleerde minbeschrijving leidt uiteindelijk zelfs tot een soort van
hoogtepunt, waarin lichaam en ziel van de twee geliefden samensmelten:
Hoe haakt onze ziel naar het tijdstip
Waar in zij zich zelve verliest! –

535
M E N S E N M A AT S C H A P P I J

beschrijvingen van de lichamelijke kant van de verleiding. Daardoor krijgt de
bundel een veel intiemer en sensitiever gehalte dan de doorsnee liefdespoëzie
uit zijn tijd. De lezer wordt lichamelijk betrokken bij de zintuiglijke ervaringen van de dichter. Hij is niet alleen bedrukt wanneer hij zijn geliefde moet
missen, hij kan nauwelijks ademhalen. Hij probeert zijn droefheid, ‘in zijn gelaat zo zichtbaar’, ‘voor aller oog te dekken’. Maar zijn ‘bleeke wangen gloeijen’,
zijn ogen branden. Opwinding kan de lezer aflezen aan de lichamelijke reacties:
haar boezem zwoegt, zijn borst gloeit, zijn ogen verflauwen en zwijmen. Het
lichaam vormt hier de belangrijkste graadmeter voor het gevoel.
Bellamy is echter nog behoorlijk ingetogen in vergelijking met sommige van
zijn jonge dichtvrienden, zoals Johannes Kinker. Eerder zagen we al dat De
Recensent in 1785 vreest dat Kinkers muze ‘eene der afgerigtste straatnymphen
en bordeelsletten’ zal worden. Hij spreekt over ‘verregaande ombeschaamdheid’.
Kinkers gedichten hebben door hun uitgebreide observaties van de lichamelijke indrukken van de personages dan ook een behoorlijk erotische lading. In
het gedicht ‘De nacht’ vindt de dichter zijn geliefde Chloë op de tast in een
donkere laan:

Ik voel uwe minste beweeging:
Niets dat mijne zinnen ontsnapt –
Zo digt in elkander gestrengeld
Gevoelen wij niet dan te zaam.
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Voor dit zinnelijke vocabulaire is Kinker waarschijnlijk te rade gegaan bij de
sentimentalistische literatuur, waaraan hij ook zijn geëxalteerde uitroepen en
typografische vormgeving ontleent. De puntenrijen, uitroeptekens en liggende
streepjes verhogen de suggestieve werking van het gedicht. In de sentimentalistische literatuur gebeurt dit vooral om het gemoedsleven van de personages
mee in de verf te zetten, Kinker gebruikt het hier om de lichamelijke beleving
voelbaar te maken, zonder al te expliciet te hoeven worden.
Dat wil overigens niet zeggen dat Kinker zich als een sentimentalistische
dichter beschouwt. We merkten al op dat hij zich, net als Bellamy, met kracht
distantieert van de ‘zeer Sentimenteelen Schrijvers’. Bellamy waardeert als recensent in zijn Poëtische Spectator weliswaar dichters die het ‘ware sentiment’
weten te verwoorden in hun poëzie. Ook vaart hij uit tegen ‘stramme, prozaische, beschrijvingen, zonder leven, zonder sentiment’. Maar men moet zich
niet verliezen in bombast, zoals de ‘zwermen van vaerzenmakende wezens, zich
verëenigen, om een enkel traantje, sentimenteel, te bezingen’. Hoeveel lichamelijke gevoeligheid de auteurs van de generatie van 1780 ook willen losmaken,
zij hechten allen belang aan een duidelijk onderscheid tussen hun teksten en
die der ‘sentimentelen’ met hun ‘verzwakte zenuwen’.
In de bundels van Kinker en Bellamy wordt de liefde der jongelingen gevat
in termen van zintuiglijke gemoedsbeleving. Verliefdheid leidt tot introspectie,
tot een exclusieve en allesverterende band met de geliefde, en ook tot twijfel,
wanhoop en afzondering van de samenleving. De geliefden verliezen zich in
elkaar. Wanneer het noodgedwongen afscheid komt, functioneren zij helemaal
niet meer. Wanneer Kinker door zijn geliefde in de steek wordt gelaten smeekt
hij om vergetelheid, om weg te strepen wat in zijn geheugen staat gegrift:
Ach! had ik met haar hart ’t herdenken ook verlooren
Dier stonden die ik nu maar al te duur betaal
Toen mij haar mond niets dan dat streelend was, deed hooren –
Toen zij mijn onspoed wrocht door een te zoet onthaal.

Met de liefde vergaat ook zijn dichtvermogen. De wellust van zijn ziel, die eertijds zijn dichterslier besnaarde, is als een bliksemschicht uit zijn gevoelig hart
geschoten. Zijn lier zal nooit meer vrolijke liederen zingen.

Die liedjes leert mamma mij:
Ik zit op haaren schoot dan;
Wij kijken dan de prentjes;
En dan vertelt mamma mij
En ik vertel mamma dan;
Zo leer ik dan de liedjes;
En moet dan ook papa die
Vertellen; en dan heeft mij
Papa zo lief! zo lief!
[…]
In Utrecht woont Van Alphen
Die gaf papa dit boekje
Voor mij tot een geschenkje
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Liefde als bindende kracht voor de samenleving
De meeste vrienden en collega’s van Bellamy en Kinker geven een andere invulling aan hun liefdeslyriek. In Bilderdijks Mijn verlustiging (1779) leidt liefde
niet tot afzondering. Voor Bilderdijk is de liefde een belangrijke beschavingsimpuls, een noodzakelijke motor voor de samenleving. De liefde verbetert het
hart, zuivert dit van onwaardige driften, verbant de ‘logheid van gevoel’ en
veredelt zo de mens. Het wezen der liefde is de vereniging van wil, hart en ziel.
De ware liefde is verbonden met de christelijke liefde. Zijn bundel eindigt dan
ook met een lofzang op het huwelijk: ‘Geheiligde echt! behoud der stervelingen! /
Wiens zachte boei heel ’t menschdom houdt vereend: / Ter uwer eer’ is ’t dat wij
zingen!’
J.H. Swildens neemt in zijn Bardietjes (een nieuw soort van gedichtjes) (1779)
weliswaar een aantal vertalingen van Anacreon op, maar geeft tegelijkertijd ook
af op deze dichter die zijn zangkunst zo verspilde aan aardse nietigheden zoals
‘zwelglust’ en ontucht. Swildens wil een nieuwe variant van de anacreontische
lyriek ontwerpen, toegesneden op de Nederlandse cultuur. De aandacht verschuift naar de natuurlijke, eenvoudige liefde en de edele drift. Swildens wil niet
zijn eigen liefdesverlangen bevredigen, maar samen met zijn ‘schoon en deugdzaam maagdje’ gelukkig zijn. Met ‘een menschlievend eerampt, / alleen om ’t
land te dienen’ zullen zij een lang en deugdzaam leven kunnen leiden, waarna
het huisgezin hopelijk door de lieve hemel wordt opgenomen. Liefdespoëzie
wordt familiepoëzie; verliefdheid groeit uit tot huwelijkse liefde, waarin ook de
liefde tot de kinderschaar een plaats krijgt. Anacreontische gedichten worden
opgevolgd door gedichtjes zoals ‘Van Alphens lof ’ waarin de dichter aan zijn
dochtertje vraagt hoe ze de liedjes heeft geleerd die ze samen met haar popje
aan het zingen is. Dochterlief antwoordt:

Die heeft het voor ons kind’ren
Gemaakt; en alle kind’ren
Die ’t hebben zijn er blij meê.

Swildens begrijpt liefde in termen van familie, gemeenschap en vaderland.
Bellamy’s vrienden Van Gogh en Kleyn sluiten zich bij het project van
Swildens aan. Zij presenteren zich als ‘twee vaderlandsche vrienden’ die met
veel genoegen het ‘vertrouwlijk boekjen’ van de ‘Nederlandsche bard’ hebben
gelezen. Ze dragen hun werk op aan ‘de beste Nederlanders’ en besnaren hun
nederig ‘hollandsch liertjen’ om de edele liefde te bezingen. Ook zij gruwelen
van onkuisheid:
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Bestaat de gansche wereld
Dan enkel uit verleiding? […]
Zijn wij niet allen kindren
Van éénen goeden Vader?
Beveelt hij niet aan allen
De zuiv’re menschenliefde? […]
De onkuischheid, mijne vrienden,
Vernedert ons nog laager
Dan tot het rijk der dieren!

Vriendschap en dichterschap
De liefde werkt niet alleen via het huwelijk en het huisgezin als bindende factor
voor de samenleving, ook de liefde tussen vrienden speelt hierbij een belangrijke rol. En ook hier vormen de jongeren een doelgroep van betekenis. In de
menskunde wordt de adolescentie gezien als de levensperiode waarin de vriendschapsband het sterkste is. Zowel in de briefromans als in de liefdeslyriek uit
de jaren 1780 en 1790 wordt de liefde tussen mannen en vrouwen vergeleken
met en besproken binnen het kader van de vriendschap. Is de verliefdheid vaak
vluchtig, de vriendschap is duurzaam. Goede liefde is gegrondvest in hechte
vriendschap. Vriendschap is essentieel om veilig over de doornige paden van
de liefde geleid te worden. De twee ‘vaderlandsche vrienden’ Van Gogh en
Kleyn vergelijken vriendschap met het hart van de bloem, dat zich aan het
steeltje vasthoudt nadat de blaadjes ervanaf zijn gevallen. Zo moet ook het
hart der vrienden de smart van dit leven, de bitterste ongenoegens en zelfs de
dood overleven. Wanneer ‘vriend K…’ ongelukkig in de liefde is, wordt hij getroost door Bellamy: ‘Uw meisje was uw liefde, / Uw teder hart niet waardig!’
In Cornelia Wildschut wordt het dwepen met vriendschap als een recent
modeverschijnsel afgeschilderd. Cornelia Wildschut moet zich het nieuwe
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vriendschapsideaal nog eigen maken: ‘ei lieve zeg mij dan eens, wat is toch eene
vriendin? […]: ik begrijp ook zo weinig wat eigenlijk vriendschap is, maar ik
geloof toch dat het iet zeer goeds en aangenaams zijn moet: ik zie zo veel nufjes die van daag vriendinnen zijn als David en Jonathan uit den Bijbel vrienden
waren; zij zijn altoos bij één, zij schrijven alle daag briefjens, en als zij scheiden, is het als of de eene naar Oostindiën en de andere naar Lapland ging.’
In het sensitieve jargon dat met name de meisjes ervoor gebruiken, lijkt intieme vriendschap wel erg op verliefdheid: ‘Zegt mij, bemint gij mij ook? en
bemint gij mij genoeg om zeer dikwijls aan mij te denken? naar mij te verlangen?’
Dit soort vriendschap wordt in termen van liefde, verlangen en bijzondere
aandacht beschreven. Tegenstanders vinden dit soort vriendschap ‘romanesq’,
omdat het lijkt alsof de meisjes niet meer zonder elkaar kunnen, ‘net als eene
coquette zonder twee of drie douzijn flikflojers’.
De vriendschap tussen jongemannen is in de vroegmoderne literatuur een
veel bekendere literaire topos. Groepen studenten geven bijvoorbeeld al veel
langer bundels uit met aan elkaar opgedragen en over elkaar geschreven gedichten. Dit soort bundels heeft echter wel een heel andere kleur dan de lyriek
van de jaren 1780. Drank, humor en actualiteit kleuren de verzen van de studenten. De vrienden maken elkaar uit voor ‘verbruide domme vent’ en proberen
elkaar een hak te zetten. Veel grappen zijn alleen voor insiders (medestudenten)
goed te begrijpen. Bij Bellamy en zijn vrienden worden vriendschap en liefde
juist heel serieus genomen. Niet alleen in hun poëzie, ook in het dagelijks leven
cultiveren zij hun vriendschap. In navolging van Duitse vriendenkringen, zoals die rond de dichter Gleim, richten Bellamy, Sebald Fulco Rau (1765-1807),
Jan Hinlopen (1759-1808) en Willem Carp (1763-1821) een club ‘genialische vrienden’ op. De naam geeft al aan hoezeer zij dwepen met het genie. Ze kunnen
zich hiermee van andere auteurs onderscheiden. Bellamy’s vriend Joannes Petrus
Kleyn start in 1786 Eenige bijdragen voor genie en menschengevoel, in navolging van ‘Über das Genie’ van Matthias Claudius, de auteur van de populaire
Wandsbecker Bote. De vriendenclub fungeert als een alternatief voor het geïnstitutionaliseerde genootschap doordat de dichters elkaar niet alleen als vrienden ondersteunen, maar ook als auteurs met een buitengewoon talent, als ware
‘genieën’.
In het volwassen leven gaat het gezin de plaats van de vriendenclub innemen.
Dat is althans, zo willen we nu laten zien, het ideaalbeeld zoals dit wordt uitgedragen door de literatuur over de volwassenheid.

6.5 ‘Waarde en nutte leden van de groote

Maatschappy.’ De volwassene en het huisgezin
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Het volwassen leven, grofweg tussen het dertigste en vijftigste levensjaar, vormt
het hoogtepunt van de trap des levens. Hier zijn man en vrouw in topvorm.
Adriaan Loosjes kenschetst in zijn Verhandeling over de menschenkennis (1786),
geïnspireerd door Popes Essay on Man, de volwassenheid als de hoogst te
waarderen levensfase. De volwassene levert immers de belangrijkste bijdrage
aan de samenleving. Anderzijds gelden volgens hem de ‘middelbaare jaaren’
ook als de meest afstandelijke en daardoor moeilijk kenbare levensfase. Een
menskundige heeft het knap lastig om zicht te krijgen op het gevoelsleven van
volwassenen. Volwassenen schermen hun innerlijk immers zorgvuldig af van
de buitenwereld, terwijl niet alleen bij kinderen en adolescenten, maar ook bij
ouderen de innerlijke beroeringen meestal direct van het gezicht zijn af te lezen.
Daarnaast ligt er veel druk op de volwassene. Nu moeten de beloften worden
ingelost. De jongere dient productief te worden. Die productiviteit wordt gegarandeerd door een stabiel, vruchtbaar en gelukkig huwelijk.
Een productief huwelijk is, zo leert de achttiende-eeuwse literatuur ons, het
resultaat van een geslaagde balanceeroefening. De partners mogen niet te veel
uiteenlopen in sociale achtergrond, rijkdom of leeftijd. Literatoren halen ook
in de achttiende eeuw nog graag het bekende stereotype van de oudere man met
het jonge kippetje van stal: ‘Eene fluksche maegd aen eenen suffenden grijsaerd
gekoppeld, krijgt haer geroep om kindren met knorren en kuggen beantwoord, of slijt kwijnende het beste deel haerer dagen met eenen knikkebollenden Vader.’ Hoe zeer stereotype en werkelijkheid uiteen kunnen lopen blijkt
wel uit het feit dat de bundel waaruit dit citaat afkomstig is, Mijne uitspanningen
(1758), wordt toegeschreven aan Betje Wolff. Zij zal een jaar later als 21-jarig
meisje trouwen met de 52-jarige dominee Wolff.
Hoe essentieel een goede huwelijksbalans is, blijkt ook uit het dramatische
verhaal van Cornelia Wildschut. Vader Wildschut realiseert zich dat hij de meest
ideale vrouw heeft getrouwd, maar de beroerdste moeder. Als koopman had
hij een vrouw nodig die ‘woelig luchthartig, min of meer los was, en altoos in een
goed humeur bleef ’. In Francina de Wind heeft hij een echtgenote gevonden
die aan al deze eisen voldoet. Zij laat hem vrij, eist geen rekenschap van zijn
komen en gaan, en kan zonder zeuren een grote diversiteit aan (buitenlandse)
gasten ontvangen en vermaken. Het onbezorgde vrijheidsmotto van leven en
laten leven is echter de pest voor de opvoeding van de jonge Cornelia. Zij wordt
veel te vrij gelaten door haar afwezige vader en haar op vermaak gerichte moeder. Omdat Francina als ‘woelige huisvrouw’ moeite heeft haar personeel te
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bestieren, laat zij Cornelia helemaal buiten het ‘huiselijk bestuur’. Het huishouden van de Wildschuts is evident uit balans. Het huwelijk is ongelijk. Paulus
Wildschut heeft ten opzichte van zijn vrouw en dochter nauwelijks overwicht.
Hij zucht:
… hoe dikwijls heb ik ondervonden, dat het geheel wat anders is zijn recht in
de maatschappij te handhaven, en verongelijkten vergoeding te bezorgen bij
vermogenden, dan eene geliefde vrouw en dochter iet te weigeren: niemand
houdt mij voor een beuzelende jabroêr; ik zeil altoos buiten ’s huis half wind,
maar in mijn huis ben ik niets.

Terwijl hij dit schrijft overziet de gemankeerde huisvader de potentiële bedreigingen nog niet die de consequenties kunnen zijn van een dergelijk ongelijk
huwelijk en slecht bestuurd huisgezin. De dood van Cornelia zal dit pijnlijk
duidelijk maken. Een goede huwelijkskeuze is van levensbelang.

Vaderlandse kooplieden. Het gezin als economische eenheid
Cornelia Wildschut staat hiermee in een lange traditie van verhalen waarin het
koopmanshuwelijk en het koopmansgezin als uitgangspunt worden genomen
om de balans van de samenleving op te maken. Het bekendste voorbeeld is de
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Ongelijke liefde. Betje Wolff waarschuwt: ‘Eene fluksche maegd aen eenen suffenden grijsaerd
gekoppeld, krijgt haer geroep om kinderen met knorren en kuggen beantwoord, of slijt kwijnende het beste deel haerer dagen met eenen knikkebollenden Vader.’
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Spiegel der vaderlandsche kooplieden (1760) van Pieter Langendijk. Wanneer
hij dit satirische blijspel schreef, is niet duidelijk. Het wordt in ieder geval pas
uitgegeven na zijn dood in 1756. Twee editeurs, waarschijnlijk Henri Jean Roullaud
en Frans van Steenwyk, moeten het stuk dan nog afmaken, want Langendijk
heeft het onvoltooid gelaten. In het toneelstuk worden twee generaties kooplieden getypeerd. De oude kooplieden Ernst en Hendrik worden door hun zonen Lichthart en Losbol en hun schoondochters Kwistgoed en Zoetje schandelijk behandeld. De programmatische namen geven natuurlijk al aan dat de
rijke ‘Ernst’ en de meer luchthartige ‘Huisvader’ Hendrik de wijsheid in pacht
hebben. De tweede generatie van Lichtharts en Losbollen brast alle zuurverdiende centen van de eerste erdoor met rijk vertoon, gemaskerde bals en uitzinnig luxe diners. Ze brengen met hun verkwistende gedrag hun families bijna tot de bedelstaf en zichzelf in de gevangenis. Het is aan de standvastigheid
van de oude garde te danken (en aan een gelukkig lot in de Londense loterij) dat
alles toch nog goed afloopt. Rykje, dochter van de oude koopman Rykerd, en
Sybrand, zoon van Lichthart, bezitten gelukkig wel de innerlijke beschaving
en werklust van de oude kooplieden. Zij worden dan ook beloond met een huwelijk.
Spiegel der vaderlandsche kooplieden beweegt zich met deze thematiek op
een voor het publiek bekend terrein. De hele achttiende eeuw lang wordt het
huisgezin in de literatuur beschreven als peilstok voor de economie. Het koopmansgezin vormt een geliefd decor op het toneel. De internationale speculatiegolf en beurskrach van 1720 zijn in dit boek al herhaaldelijk ter sprake gekomen;
ze leidden tot een internationale windhandel aan pamfletten over gewenst en
ongewenst koopmanschap. In de Nederlandse Republiek ontdekken literatoren
ook de schouwburg als plaats om de aandelenhandel ten toon te stellen. Pieter
Langendijk componeert het blijspel Quincampoix of de windhandelaars (1720)
en een commedia dell’artestuk Arlequyn actionist, ‘naar het Theater Italien’.
Zijn vriend en stadsgenoot Govert van Mater (1697-1729) laat zich inspireren tot
de eenakter Het dolhuis der actionisten. De Amsterdamse broodschrijver Gijsbert
Tijssens (1693-1732) schrijft De windhandel, of Bubbles compagnien en het vervolg daarop: De bedriegelijke actionist. Jacob Clyburg (1698-1753 (?)) komt met
een Krispijnklucht. Deze windhandeltoneelstukken zijn behoorlijk populair.
Langendijks Quincampoix wordt vijftienmaal achtereen vertoond in de Amsterdamse schouwburg, en Arlequyn actionist tienmaal. De windhandel wakkert de
kopieerlust aan bij de literatoren. De windhandeltoneelstukken lijken erg op
elkaar, zowel in hoofdlijnen als in de nevenintriges, de grappen en de programmatische namen. Langendijks Eelhart en Krispyn komen terug in Clyburgs
Krispyn bedrieger, Tijssens maakt van Eelhart Edeling, Govert van Mater zet net als
Langendijk ook een actiehandelaar Windbuil en een joodse Judas op het toneel.
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In de meeste van de windhandeltoneelstukken wordt het koopmanshuishouden als een economische eenheid beschreven. De toneelauteurs onderzoeken
in hoeverre financiële concepten zijn toe te passen op huwelijk, gezinsleven en
liefde. Veel stukken hebben een hoofdintrige waarin een burgerdochter door
haar vader (die tijdelijk door de windhandel bevlogen is geraakt) gedwongen
wordt tot een huwelijk met een actiehandelaar. De dochter, die haar hart heeft
verpand aan een deugdzame en niet door de windhandel besmette minnaar,
doorziet echter feilloos dat de huwelijksbelofte van de actiehandelaar slechts op
geldzucht en waanrijkdom is gebaseerd. Samen met haar minnaar en met leden
uit het huishouden (soms de moeder, soms de knecht of dienstmeid) weet zij de
windhandelaar te ontmaskeren en vaak tegelijkertijd het familiekapitaal veilig
te stellen. Wanneer de vader zijn dwaasheid inziet, schenkt hij zijn dochter aan
haar minnaar. Evenals in Langendijks Spiegel der vaderlandsche kooplieden is
dus ook in deze eerdere toneelstukken het huwelijk de ‘prijs’ voor stabiel economisch en moreel gedrag.
De stabiele huishoudelijke economie wordt bedreigd door de speculatiekoorts, die in één ogenblik het langzaam opgebouwde familiekapitaal kan doen
vervliegen. Nuttige en nutteloze handel worden via de seksen van elkaar gescheiden. De vrouwen zijn hier de stabiele basis van het huisgezin, terwijl de vaders
en aanbidders zich tot goklust laten verleiden. De moeders en dochters hebben
steevast al vanaf het begin door dat men de handen niet moet branden aan de
actiehandel. Zij beschermen de huiselijke economie tegen de bedreigende nieuwe geldhandel en organiseren tevens de beste partnerkeuze, zodat het huiselijk
geluk ook voor de toekomst is gegarandeerd.
In dit soort literaire teksten dient het bedreigde en geredde huisgezin gelezen
te worden als spiegel voor de samenleving. Goed georganiseerde huiselijkheid
creëert productieve burgers voor de samenleving, die daarmee een betere toekomst tegemoet kan zien. Het begrip ‘huiselijkheid’ verwijst niet alleen naar het
eigen gezin of de eigen familie, maar naar het hele land. Samenleving en huisgezin liggen in elkaars verlengde. Onder de term staathuishoudkunde, de achttiende-eeuwse term voor de (politieke) economie van een land, worden familie
en landsfinanciën met elkaar verbonden. De patriot J.H. Swildens stelt in Over
den tegenwoordigen toestand der samenleving in onze Republiek en de middelen tot
verbetering (1791) het huisgezin dan ook centraal in de economie: ‘De oekonomie-kunde heeft tot onderwerp elks Beroep, ieders Neering en Handteering,
en dus het Belang en de Welvaart van elk Huisgezin, van elk Mensch zonder
onderscheid, rijk of arm, aanzienlijk of gemeen, Stedeling of Landman. Zij is
het zeker Oog der waare Regeer-kunde.’
De volwassene vormt als spil van het huisgezin zo de belangrijkste pijler
van de nationale economie. Geen wonder dus dat de taak van de volwassene

om de stabiliteit van het gezin te waarborgen zo’n belangrijk thema vormt in de
achttiende-eeuwse literatuur. Wanneer Paulus Wildschut of Abraham Blankaart
te zeer afwezig zijn, wanneer vaders in windhandeltijden vallen voor windbuilen of zich door welvaart tot ‘onmannelijk’ luxegedrag laten verleiden, dan wordt
de samenleving uitverkocht. Het einde van Sara Burgerhart is in dit licht zeer
zorgvuldig gekozen. Sara trouwt met Hendrik Edeling, een liefhebbende echtgenoot die als nijvere en ondernemende zakenman het vaderland, dat grote
‘huisgezin’, ondersteunt. Het huwelijksgeluk wordt bezegeld met verschillende
kinderen en een bloeiend bedrijf.
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De smaak der natie. De gezinsmaaltijd als graadmeter voor
de samenleving
Niet alleen de huiselijke economie, ook de gezinsmaaltijd wordt een topos waarin de stabiliteit van het huisgezin en de samenleving met elkaar worden vergeleken. In Langendijks Spiegel der vaderlandsche kooplieden vormt het eten een
belangrijke graadmeter voor het gedrag van de volwassenen. Als er champignons, kikkers en kleine Franse vogeltjes op tafel komen, is onmiddellijk duidelijk dat het gezin de vaderlandse sobere dis heeft ingewisseld voor Franse fratsen.
Die zullen eerder de huishoudbeurs legen dan de magen vullen. De maaltijd
weerspiegelt het beschavingsverloop van de Nederlandse Republiek. Via smaakverschil verbeeldt Langendijk de kloof tussen de oude, spaarzame generatie en
de spilzuchtige jongere garde. De jongere familieleden halen hun neus op voor
‘Snyboonen, worst, graauwe erreten, gebraade kalfsborsten en harsten [lendestukken]’, de voedzame maaltijd voor de noest werkende kooplieden, die een
handelsimperium hadden op te bouwen. De jongeren prefereren fazanten, patrijzen, kostbaar wild en ‘piramiden met banket en confituuren’. Dit symboliseert, en versterkt tegelijk, de teloorgang van het land:
Door deezen weg worden veele Inwoonders van ons Land buiten staat om hun
rekening te kunnen maaken;
En zo kon ons Vaderland, hoe magtig het is, arm en geheel te gronde geraaken.

Het land wordt zo letterlijk te gronde gegeten door de spilzieke families. Het
zijn vooral de verkwistende dames aan wie hier de les gelezen wordt. Zij dienen
hun huishoudens te vrijwaren van dergelijke excessen. Vroeger was het hele
gezin productief:

De Mans snooven er beter op uit, om wat te spaaren en te winnen.
De vrouwen zaten met de meiden voor ’t huishouden een webbetje te spinnen.

… ik zag eindelyk tot myn grote verligting, Man en Vrouw t’allen zyde naast
den anderen gezeten, gelyk ook de jonge luiden van beide sexen, die onderstelt
wierden van malkander niet afkerig te zyn, mede waren by een geschikt.

Wellicht naar voorbeeld van Boileaus Le repas ridicule (1666) meet Van Effen
hier het burgerschap van de huisvader af aan zijn vermogen om ‘goede smaak’
te ontwikkelen. Het ideale burgergezin weet zich via goede smaak, gastvrijheid
en wellevendheid te onderscheiden van de lagere en hogere sociale groepen.
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Dit ideaal van het productieve huisgezin is nu ver te zoeken. Families zijn vooral consumptief geworden. Zij teren in op het door de ‘oude kooplieden’ vergaarde familiekapitaal en plaatsen kaarttafeltjes in het interieur in plaats van
spinnewielen. Een van de personages probeert nog een alternatieve interpretatie te geven, die refereert aan The Fable of the Bees (1714) van Bernard Mandeville. De consumerende familie houdt toch een hele beroepsgroep in stand?
Stimuleert het wellustig koopgedrag niet de nijverheid? Langendijks oordeel
is echter onverbiddelijk: excessief consumptief gedrag past de steenrijke adel,
maar niet de burgers. Zij verliezen hun fatsoen, richten zichzelf te gronde en
uiteindelijk ook de natie.
Langendijk is niet de enige die de maat van de samenleving neemt via een
onderzoek naar smaak en eetgedrag. Justus van Effen besteedt verschillende
afleveringen van De Hollandsche Spectator aan dit thema. Als ‘Heer Spectator’
bezoekt hij diverse burgerhuizen, om zich te verbazen over de eet- en disgewoonten van Nederlandse gezinnen. Hij schudt het hoofd over nodeloze plichtplegingen en etiquettedwang, over de vele regels die alleen voor het uiterlijk worden
opgehouden en niet zijn aangepast aan de innerlijke behoeften van de disgenoten. Elke leeftijdsgroep en sekse, elk individu heeft immers een eigen fysieke
samenstelling, een bepaalde humorale balans, waar het eten bij aangepast moet
worden. Men moet een volwassen vrouw ander voedsel aanbieden dan een
jonge jongen. Anderzijds maakt hij zich vrolijk over regels die vrouwen anders
behandelen dan mannen, zoals de ‘grondregels van de burgerlyke wellevendheid, die de Mans verpligten de Vrouwen by hen gezeten op te passen en voor te
dienen, als of ze geen handen hadden’. Tot zijn grote vreugde heeft het burgergezin echter wel de oude vormelijkheden losgelaten bij de tafelschikking. Deze
komt niet langer overeen met de sociale hiërarchie van het gezelschap. Disgenoten zijn geschikt naar leeftijdsgroep en onderlinge genegenheid, niet naar
status:
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Gebraden zwanen en de teloorgang van het Ancien Régime
Het onderscheid tussen burgersamenleving en oude adel vormt het thema van
‘Het gastmaal’ (1777) van Juliana Cornelia de Lannoy, een lang gedicht in
alexandrijnen. In tegenstelling tot wat het geval is bij Langendijks koopliedenspiegel wordt hier traditioneel, behoudend gedrag juist als conservatief afgekeurd. De ‘ik’ van het gedicht wordt uitgenodigd voor een maaltijd in hogere
kringen, bij de familie Van Langenstijl, een geslacht van vergane glorie, volledig
vastgeroest in oude eetpatronen en omgangsvormen. Het feit dat De Lannoy
haar eigen persoon inweeft in het gedicht – de ‘ik’ is net als zij een treurspeldichteres die een gedicht ‘Aan myn geest’ heeft geschreven – vergroot de authenticiteitsfictie. Het geeft de lezer het gevoel dat de Van Langenstijls werkelijk
bestaan en dat De Lannoy uit eigen ervaring spreekt.
In het gedicht wordt de ineenstorting van het Ancien Régime verbeeld via
het huiselijk leven van de Van Langenstijls. De familie leeft in het verleden en
is tot stilstand gekomen. Mevrouw Van Langenstijl, ‘die puikbazin der vrouwen’, doet niets liever dan over haar ‘grootpapa’s en overoudooms’ praten. Ze
pronkt met haar erfstukken, waarbij ze ‘tot van haar bedpan toe d’historie zal
vertellen’. Baron van Jagerstein wijst zonder enige kennis van zaken de astronomische inzichten van de afgelopen eeuwen af: ‘al die werelden, ik weet niet
waar gelegen, / en hun vermeend gedraai, staat mij enorm tegen.’
Het gedicht heeft een hoog horrorgehalte. De Lannoy neemt fysiek afstand
van de oude samenleving door haar personage steeds te laten schrikken en
gruwen van haar familie en hun ouderwetse gewoonten. Het geeft het gedicht
een hoge vaart. Steeds wordt de ik-persoon verrast door de vreemde, onvoorspelbare gewoonten van dit oude adelsgeslacht. De familie praat hard, de jager
schept op over zijn vangsten, de poëet leest met een ‘ijsselijke galm’ een gedicht
voor waaraan slechts ‘vinding, rijm en reden’ ontbreken. Zelfs het eten is fysiek
bedreigend en afstotelijk. De spiering stinkt, de vijf kippen zijn aangebrand,
de uiensoep is afgevuld met hele uien, net een troep eenden. De kalfskop lonkt
zo afgrijselijk dat de ik opspringt. Het hoogte- of dieptepunt wordt gevormd
door een enorme gebraden zwaan, die weg schijnt te willen zwemmen, en een
‘teder varkentje’, dat net van de moeder af lijkt te zijn gekomen. Het nakende
en krakende einde van dit oude regime wordt gesymboliseerd in het enorme,
wankele, piramidevormige trapbuffet, volgeladen met porseleinen erfgoed van
vele generaties. Onder de onbeheerste hartstochten van de ruziënde familie
stort het hele kabinet uiteindelijk met donderend geraas in elkaar. De ik neemt
definitief afscheid van dit afschrikwekkende, grove, aristocratische verleden.
De toekomst is aan de moderne burgerfamilie.

‘Doodvyandinnen van alle Cabalen.’ Berusten in sociale verschillen
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Het Ancien Régime dat bij De Lannoy met daverend geweld in elkaar stort, maakt
plaats voor de minder hartstochtelijke, meer harmonieuze burgersamenleving.
Heel wat literaire teksten dragen in de tweede helft van de achttiende eeuw via
het thema van het huisgezin de noodzaak uit van een stabiele maatschappij. Het
dynamische ‘Gastmaal’ van De Lannoy wordt opgevolgd door gedichten die
vooral rust willen uitstralen, zoals de Economische liedjes van Wolff en Deken.
Dit soort bundels zijn zeker verlicht en vooruitstrevend te noemen voor zover
ze een zorgzame maatschappij verbeelden waarin iedereen actief participeert.
De maatschappij moet het geluk van allen kunnen garanderen. Anderzijds bestendigt dit soort literatuur ook de bestaande sociale verhoudingen en de manvrouwverhoudingen.
De Economische liedjes zijn vernieuwend omdat ze ook de lagere sociale bevolkingsgroepen van de Nederlandse samenleving bij de nationale communicatiegemeenschap willen betrekken. Wolff en Deken werpen zich op als vriendinnen van de ‘gemeene burgerluidjes’. De ‘goede gemeente’ krijgt haar eigen
liedjes, die berekend zijn ‘voor uwen horisont’. Na de kinderen, de vrouwen, de
jongeren en ‘de ander’ (zie hoofdstuk 7, ‘Op reis naar ‘de ander’’) geeft de letterkunde nu ook stem aan ambachtslieden, winkeliers, dienstboden, marktkoopvrouwen en andere mensen ‘die in den dienstbaren staat geplaatst zyn’.
Door het verbeteren van de smaak van de lagere sociale klassen, die tot nu toe
werd verpest door ‘vuiligheden die het valsch vernuft u zend’, kunnen deze
groepen verheven worden. Mentaliteitsverandering moet bijdragen aan nationaal economisch herstel.
Toch leidt dit verlicht activisme niet tot een progressief sociaal programma.
Integendeel zelfs. De verschillende sociale groepen worden door Wolff en Deken
duidelijk van elkaar gescheiden. De keten der wezens wordt ook op menselijk
niveau als lovenswaardige realiteit geïdealiseerd. God heeft het sociaal onderscheid gewild, de mensen dienen dit te accepteren en te respecteren. De schrijfsters wijzen iedereen op de specifieke taken, gedragscodes en verantwoordelijkheden die bij de eigen groep horen. Zij dienen zich dit gedragspatroon eigen te
maken en te berusten in hun positie. Alleen zo kunnen zij gelukkig worden.
Wolff en Deken bieden deze maatschappijvisie als een evangelie aan. Zij vergelijken hun liederen met psalmen (verschillende liederen zijn ook op psalmmelodieën gecomponeerd) en raden de lezers aan ze inderdaad als psalmen uit
te voeren; sommige delen moet men zingen, van sommige delen moet men alleen
de melodie spelen of de tekst voorlezen.
De conservatieve toon van de liedjes weerspiegelt zich in de gekozen vorm.
De Economische liedjes stralen rust en orde uit. De meeste liedjes hebben korte

regels, met gepaard of gekruist rijm en met weinig complex enjambement. De
zinnen eindigen doorgaans aan het einde van een rijmpaar, een kwatrijn of een
strofe. In de liedvorm liggen veel herhalingen besloten, die de al evidente boodschap nogmaals verkondigen. Dat wordt verder aangezet door de geïmiteerde
spreektaal van de ongeschoolde klassen, die in de versie van Wolff en Deken getypeerd wordt door een beperkt jargon met veel stopwoordjes en herhalingen:
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Elk die getrouw zyn pligt betragt,
In zynen levensstand,
Leeft ook tot nut van zyn geslagt,
En ook voor ’t Vaderland.
De mensch is ’t die zyn plaats verëert,
Maar niet de plaats den mensch.

De zingende werkmeid voegt hieraan toe: ‘Dit heeft my myn Mevrouw geleert; /
Ik vond die les naar wensch.’ Vorm en inhoud zijn in deze liedjes goed op elkaar
betrokken. Zoals de schrijfsters zelf al stellen:
Alles ademt orde, rust,
Liefde, huislyk vergenoegen;
Alles weert verboden lust.
Zingt nu, waarde en nutte leden
Van de groote Maatschappy!

Het woord ‘rust’ (ook in varianten als ‘gerust’, ‘niet ongerust’, ‘berustend’, ‘rust
zacht’) komt in de bundel bijna honderdmaal voor. Maatschappelijke rust en
orde worden bewerkstelligd door gehoorzaamheid, dankbaarheid, vertrouwen
in de wijsheid van ouderen of bazen en tevredenheid met het door God beschikte lot. Noeste arbeiders verliezen geen tijd met nodeloos geklets: ‘Tyddievery
zal ik steeds haaten […]. Verdien uw loon, zo wordt ge een man.’ Echtgenoten
dienen voldoende te hebben aan elkaar en aan het huiselijk geluk: ‘Wy zyn gelukkig, doch zonder pracht.’
De schrijfsters willen geen sociale omwenteling bewerkstelligen; ze willen
alle burgers van de samenleving wijzen op hun plichten en verantwoordelijkheden. Ze willen stem geven aan tuinmannen en dienstmeiden, maar daarmee
beogen ze geen paleisrevolutie: ‘Wy zoeken geen aanhang te maaken. Wy hebben
geen oogmerk, om de Regenten der Poëtische Republiek van ’t kussen te helpen,
en er onze byzondere Vrienden op te plaatsen: Ook in deezen, zyn wy doodvyandinnen van alle Cabalen [facties].’ De Economische liedjes lijken door hun
uitgesproken ideële programma meest over de hoofden van de ‘gemeene burger-

luidjes’ heen te spreken. Ze zullen vooral de traditionele groep van geletterde
burgers hebben aangesproken. Ook die konden profiteren van de boodschap
die de schrijfsters, zoals zovele auteurs in hun tijd, uitdragen. Die boodschap
luidt dat de waarlijk volwassen mens als gezinslid de plichten en taken accepteert die het vestigen van een stabiel huishouden met zich meebrengt. Een volwassen houding, zo zal in het volgende hoofdstukgedeelte blijken, maakt dat
de ouder wordende mens aan het eind van zijn leven zonder wroeging zal kunnen terugzien op zijn leven.
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6.6 ‘Wat zijn bejaerde boomen quastigh!’

De ouderdom en het graf
Wat is het mensenleven? Jan Luyken (1649-1712) geeft er aan het einde van zijn
emblematabundel Des menschen begin, midden en einde (1712) een korte samenvatting van:
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De Mensch werd van een Kindje groot,
Met moeiten en bezwaarlykheden,
En op het laatste komt de Dood,
Daar alles meê werd afgesneden,
Behalven, wat de waarde Ziel,
Door vreeze Gods in zich behiel.

Erg opgewekt klinkt het niet. Ook Willem van Haren schetst in zijn ode Het
menschlyk leeven (1760) geen zonnig beeld van de levensloop. Het gedicht, dat
zo’n honderd regels lang is, schakelt na acht regels over de vrolijke kindertijd,
een tijdperk ‘van drie tot zeven jaren’, over op de rampen van het onderwijs:
strenge meesters stampen het kind de werken der klassieke schrijvers in. Ver volgens komt de adolescentie, met al haar lusten, maar mede daarom ook haar
lasten. De volwassenheid wordt gekenmerkt door doodsberichten van vrienden,
vrouw of kinderen. En nauwelijks zijn we op de helft van het gedicht gekomen,
of de dichter stelt al de vraag:
Wie koomt daar aan, vermoeid en neergebogen?
Zyn Wenkbraauw is gelyk aan ’t ingaan van den Nagt;
De glans der Maan is in zyne oogen;
Zyn kruin is ’t zwerk met sneeuw bevragt.
’t Is de Ouderdom. Waar mag hy toch op wyzen?
Wat teekent hy daar gints met zynen vinger af?
Wat hoop van Aarde doed hy ryzen?
’t Is ’t Eind van alles; ’t is het Graf.

De ouderdom leidt naar het graf, zoveel is wel zeker. Van Haren, die pas vijftig
jaar oud is wanneer hij zijn sombere overzicht van het menselijk leven publiceert, zal de uitkomst acht jaar later bespoedigen door zelf een einde aan zijn
leven te maken. In zijn gedicht wijst hij er al op: ook zonder ouderdom is er veel
dood. Het is daarom begrijpelijk dat heel wat achttiende-eeuwse dichters zich

bezighouden met het graf, zonder ooit aan een beschouwing van de ouderdom
toe te komen. Vooral in het sentimentalisme is het graf een geliefd onderwerp.
In navolging van literaire werken als de Night Thoughts (1742) van Edward Young
en de Meditations among the Tombs (1746) van James Hervey bezingen talloze
gevoelige dichters hun bezoek aan het kerkhof, liefst bij maanlicht. Het is de
plaats – far from the madding crowd, zoals Thomas Gray het uitdrukt in zijn
Elegy Written in a Country Churchyard (1751) – waar de mens wordt herinnerd
aan de eigen sterfelijkheid en de eigen zonden of tekortkomingen. Maar het is
ook de plek waar hij het dichtst kan komen bij God en bij de geliefden van wie
hij in het aardse leven afscheid heeft moeten nemen.
Rhijnvis Feith is zo’n gevoelige dichter. In 1792, hij is dan nog geen veertig
jaar oud, publiceert hij zijn monumentale ode Het graf, waarin het graf als leermeester fungeert:
Ja, stille Graven! ja, gij blijft mij wijsheid leeren.
Hier kan ik ’t best met God en met mij zelv’ verkeeren,
Hier, waar de vrede woont, de zorg het hart niet knaagt,
De beek welluidend ruischt, de tortel troostrijk klaagt,
De zoô [graszode], die de armoê dekt, en ’t marmren eereteken,
De duurzaamheid en prijs van aardsche grootheid preeken.
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P. Kikkert verzamelde met zijn Proeve van
ets-kundige uitspanningen (1798) een serie
afbeeldingen van Nederlandse boeren en
boerinnen, bedelaars, gebochelden en
andere armlastigen, geflankeerd door
verklarende gedichtjes. Hier de bejaarde
Marrietje van Harten, ook wel bekend als
‘Kluit water en brij’. Het begeleidende versje
vertelt hoe zij vroeger het hoofd van menig
jongeling op hol heeft gebracht. Nu is ze
afhankelijk van aalmoezen en Gods genade:
‘Ik schik mij thands tot goede zeden, / En
kruisig mijn bedorven leden, / En wenschte,
dat de dartle jeugd, / Zich toch wat vroeger,
weer begaf op het pad der deugd.’

Feith laat het echter niet bij dit gedicht en komt tien jaar later met een al even
groots opgezette ode over de levensfase die normaal gesproken aan het graf
zou moeten voorafgaan: De ouderdom.

Nuances van de ouderdom
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De ouderdom was natuurlijk altijd al onderwerp van filosofische, religieuze of
literaire beschouwingen en overdenkingen. Maar in de achttiende eeuw wordt
de ouderdom, net als de kindertijd en de andere levensfasen, voorwerp van een
meer intensieve, ‘menswetenschappelijke’ aandacht. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit de verhandeling ‘Over den ouderdom’, die Johannes Lublink de Jonge, voorman van het Amsterdamse Concordia et Libertate, in 1791 houdt voor de leden
van dat genootschap. Enkele jaren later verschijnt de voordracht in druk.
Kennis over de ouderdom is bij Lublink duidelijk een onderdeel geworden
van het soort informatie dat tot de geestelijke bagage van elke verlichte, beschaafde burger dient te behoren. In zijn lezing keren dan ook tal van preoccupaties
uit het Verlichtingsdenken terug. Daaronder bijvoorbeeld de gedachte, bekend
geworden door de Engelse Verlichtingsdenkers John Locke en David Hume,
dat al onze denkbeelden in eerste instantie voortspruiten uit zintuiglijke gewaarwordingen. Daarom heeft de ouderdom volgens Lublink zulke direct ingrijpende gevolgen: deze levensfase gaat gepaard met een toenemend verlies aan zintuiglijke vermogens. Ook verwijzingen naar verlichte denkbeelden over de
politiek ontbreken bij Lublink niet. Zo merkt hij op dat eerbied voor de ouderdom pas goed tot zijn recht komt in een democratisch stelsel, een ‘volksregeering’. Monarchie en aristocratie bekleden iemand immers met macht of gezag
op grond van toevallige, erfelijk verworven eigenschappen. Bij volksregeringen daarentegen ‘heeft hy alleen aanspraak op hoogen rang en gezag, die door
hooge jaaren, of eigen persoonlyke verdiensten en bedryven uitmunt’. Typerend
is eveneens dat Lublink zich niet beperkt tot abstracte beschouwingen en illustratieve citaten uit de klassieken of de Bijbel. Hij draagt ook statistische gegevens
aan. Dat de levensverwachting destijds een stuk lager lag dan tegenwoordig,
blijkt wel uit zijn berekening:
Maar, wat volgt nu hieruit, om de kans van een merkelyken ouderdom, voor
iemand van 40 jaaren, te berekenen? Dit – dat de waarschynlykheid voor zulk een
mensch, om 60 jaaren oud te worden, staat als 18 tegen 100; – om 70 jaaren oud
te worden, als 18 tegen 1000; – en om 80 jaaren oud te worden, als 3 tegen 40,000.
Wat dunkt u, Mynheeren! moet, na zulk een berekening, de naderende zekerheid
van het sterven, het gewigt van den ouderdom, niet elk nadenkend mensch op het
sterkste in de oogen vallen?

Rhijnvis Feith heeft zich bij het schrijven van De ouderdom mede door Lublinks
verhandeling laten inspireren. Wel twijfelt hij aan de authenticiteit van een door
Lublink vertelde anekdote over Newton. Sprekend over de kindsheid, die we
nu de ziekte van Alzheimer zouden noemen, zegt Lublink namelijk:
De kindschheid, dit laatste gevolg van een zeer hoogen ouderdom, ik beken het,
is een aandoenlyk gebrek, en als een vernederende spiegel voor den trotschen
mensch, die zich zo veel op zyn krachten, op zyn geleerdheid laat voorstaan, en
vergeet hoe de hooge ouderdom een Marlborough [Engels legerleider en staatsman] tot een vreesächtig mensch maakt, en een Newton doe schreijen, dat hy zyn
eigen meetkundige werken niet meer kan verstaan.
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Dan wort men gemelyk en lastigh,
En ’t bloet der maegschap traeg en koel.
Wat zyn bejaerde boomen quastigh! [knoestig]
En hoe ontwykt hun ’t groen gevoel!

Maar hij merkt er meteen bij op dat we knorrigheid niet alleen bij bejaarden
vinden, en dat het er maar helemaal van afhangt hoe iemands karakter is. Aardige
mensen blijven vaak aardig, ook als ze oud worden, net zoals nare mensen vervelend blijven, en net zoals vele bejaarde kletskousen, ijdeltuiten of gierigaards
reeds in hun jeugd die slechte eigenschappen bezaten.
Een positief geluid klinkt ook op uit ‘De ouderdom, in drie zangen’ (1788)
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Newton, symbool van de triomfen der wetenschap, die huilend beseft dat hij
zijn eigen ontdekkingen niet meer begrijpt: een sprekender voorbeeld van de
ellende der kindsheid laat zich voor de achttiende-eeuwse geletterde niet denken. Maar of de anekdote nu wel of niet op feiten berust, Lublink wijst al direct
op een positieve keerzijde. De kindsheid kan ook een zegen zijn. Immers, ze
maakt de bejaarde uiteindelijk ongevoelig voor de eigen tekortkomingen en het
gemis dat de laatste levensfase met zich meebrengt.
Zoals zoveel van het Nederlandse Verlichtingsdenken cirkelt Lublinks hele
betoog rond de gedachte dat alles in het leven zijn goede en kwade kanten heeft.
Allerlei verschijnselen op zichzelf zijn neutraal, maar de mens heeft de keuze
ze ten goede of ten kwade te gebruiken of te interpreteren. Zo bezien zijn de
verschillende levensfasen aan elkaar verwant en staat de mens in principe steeds
voor dezelfde keuzes: ‘Braave jeugd en braave ouderdom, zyn vruchten van éénen
stam, staan met elkanderen in een heerlyk verband.’ Lublink citeert weliswaar
met smaak enkele regels van Poot, die in het begin van de eeuw over de knorrigheid van bejaarden dichtte:

van Bernardus de Bosch. Deze overdenking in verzen werd, aldus de editeur van
De Bosch’ Dichtlievende verlustigingen, ‘in de laatste dagen zyns levens eerst
voltooid, zodanig zelfs dat die uit zyn mond door den een en ander die hem
bezocht is opgeschreven. Dus kan dit met recht zyn Zwaanenzang genoemd
worden.’ Het gedicht begint met de opgewekte woorden ‘Na dat my zeventig
en tweepaar zonnekringen / Bescheenen, lust het my den Ouderdom te zingen.’
Ook verder ademt het gedicht acceptatie van de ouderdom en het besef dat
deze naast allerlei nadelen ook voordelen brengt: ‘Zoud ge my onwelkom zyn? /
ô Neen! / Gy hebt, hoe vreemd het schyne, ook uw bekoorlykheên.’ De Bosch
loopt de kenmerken van de verschillende leeftijdsfasen nog eens door en constateert:
554

Het kind is slaafsche vrees, den jongling stoutheid eigen,
Volwasnen zien we allengs zich tot bedaardheid neigen,
Maar de ouderdom bezit, tot loon van zorg en vlyt,
De rypheid, die men moet bekomen door den tyd.

Bij De Bosch is het vooral de natuurbeschouwing die het verschil maakt tussen
een positieve en een negatieve visie op de ouderdom. Ze leidt de oudere mens
af van zijn kwalen en gebreken. Ze laat hem met vreugde om zich heen zien,
tevreden terugblikken naar vroeger tijden en met een gerust hart het einde
verwachten, in de wetenschap dat de omringende natuur getuigenis aflegt van
een goedertieren en rechtvaardig God:
Wat zwaar, wat lastig pak ook de ouderdom moog’ schynen,
Geen gryzaarts, met verstand en deugd gewapend, kwynen
Aan zielbekommering. Zy heffen ’t hoofd omhoog,
En zien Gods wondren met een opgehelderd oog.

‘Zaai, als de zon nog stooft!’
Zo wordt de ouderdom in de loop van de achttiende eeuw genuanceerder bezien
dan tevoren vaak gebeurde. In een reeks lezingen die Arend Fokke Simonsz
begin jaren 1780 houdt voor de leden van het genootschap Felix Meritis geeft
hij toe dat de ‘grijsheid’ met gebreken komt. Ja, het is waar, dan ‘vallen de wangen in, even als een bouwvallig huis, waar uit men een steunbalk wegneemt’.
Het haar wordt grijs of valt uit, de ogen verzwakken en ‘het voorhoofd wordt van
rimpelen doorploegd, en de beevende handen, gekromde rug, en wankelende
voeten, volmaaken het tafereel van den afgeleefden mensch volkomen’. Hier-

mee gepaard gaat een geestelijk verval, dat soms de gedaante aanneemt van ‘eene
onnozelheid, gelijk aan die der kinderen’. Maar dit ligt nu eenmaal in de natuur
en er staat veel tegenover: de rijke ervaring en de rust van een gemoed dat niet
door driften geteisterd wordt, maken de oudere mens bijvoorbeeld geschikt om
op te treden als bestuurder en ‘is het al niet met de daad, ten minsten met nutten
raad bij het gemeenebest verdienstelijk te zijn’. Fokke geeft zijn toehoorders
het advies:

De ouderdom is dus niet noodzakelijkerwijs vooral een bron van ellende, zoals
hij dat bijvoorbeeld was in deze regels uit Jacob Cats’ autobiografische Tweeen-tagtig-jaerig leven:
Wat hebt ge nu te wachten,
Als daegen sonder rust en veel benaeuwde nachten?
Als swackheyt, sware kug, en ongewoone pijn,
En dat ge sult een last voor u, en d’uwe zijn?

Rhijnvis Feith kent deze regels maar al te goed. De jaren tussen het schrijven
van Het graf en De ouderdom heeft hij immers voor een flink deel besteed aan
het vervaardigen van een Alle de werken van Jakob Cats in negentien delen. ‘Zijn
deugden zijn waare deugden’ meent hij. Feiths letterkundige propaganda voor
Cats heeft dan ook de bedoeling het Nederlandse volk de oud-vaderlandse
deugden weer in te prenten. Op die manier zal de decadent geworden natie iets
kunnen herwinnen van de verloren gegane grootheid uit vroeger dagen.
Maar juist gezien zijn grote waardering voor Cats is het opvallend dat Feiths
beschouwingen over de ouderdom een heel andere geest ademen dan de zojuist aangehaalde regels. In De ouderdom overdenkt de dichter zijn leven en het
menselijk leven in het algemeen. Het vliegt, ‘een pijl gelijk’, voorbij en brengt
meestal niet de vreugde die de jeugdige verbeelding zich ervan voorstelt. De
mens is afhankelijk van Gods wil, als het bootje dat zich moet laten meevoeren
door de stroom, als de eeuwige pelgrim die rusteloos over de aarde zwerft, of als
het gewas dat zelf geen invloed heeft op groei of verdorring. Toch kan hij zelf
zijn lot beïnvloeden en heeft hij een zekere keuzemogelijkheid. Verschillende
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Gaan wij dan der grijsheid met blijde, met opene armen te gemoet, zij wordt
ons door de Natuur toegezonden; de Natuur, welke de onmiddellijke dienaaresse
Gods is; laaten wij daarom alles, wat door haar gebeurt, ten goede neemen,
en met een blij gemoed ontvangen; wij hebben den vrolijken leeftijd der jeugd,
uit haare handen, ten geschenk ontvangen; laat ons ook de ernstige, de eerenswaardige grijsheid, als haar laatste geschenk niet van de hand wijzen.

personages in het gedicht demonstreren verschillende houdingen en gedragspatronen. In de avond van het leven blijkt wie zich kan verheugen in ‘het kalm
bewustzijn van een welbesteden dag’, en wie daarentegen zijn beste jaren heeft
verspild aan schijngenot en ledigheid:
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God heeft aan elke daad haar wis gevolg beschooren.
Niets was in ’t groot heeläl ooit doelloos of verlooren.
ô Woeker met uw jeugd, waar u de jeugd nog vleit,
Zaai, als de zon nog stooft, gij zaait voor de eeuwigheid! –
Wat valsche flikkring hier onze oogen moog verblinden,
Slechts op den weg der deugd is ’t waar geluk te vinden.
Wie hier het volle wit van zijn bestemming raakt,
Heeft, aan het eind’ des tochts, het meeste heil gesmaakt.

Dit is de christelijk-verlichte boodschap van auteurs als Feith. De mens is weliswaar afhankelijk van Gods wil, maar hij kan zijn lot mede zelf bepalen. Door
te kiezen voor de deugd kan de mens ook zijn eigen ouderdom vormgeven in
de beste van alle mogelijke werelden, een wereld waarin niets zonder zinvolle
gevolgen blijft. Het menselijk leven staat daarbij tevens symbool voor de menselijke samenleving als totaliteit. Zoals de deugdzame mens in de loop van zijn
leven zijn mogelijkheden kan verwezenlijken en beter en wijzer kan worden,
zo is ook groei naar een betere samenleving mogelijk.

6.7 Tot besluit: het licht en de schaduwzijden
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Bundels als de Kleine gedigten voor kinderen en de Economische liedjes komen
op de hedendaagse lezer waarschijnlijk vooral belerend en star over. Net als in
literaire werken over de natuur spiegelen achttiende-eeuwse literatoren ook in
gedichten en romans over mens en samenleving de lezer graag een idyllische
wereld voor, een wereld waarin alle schakels van de schepping harmonieus samenwerken. Dit wil niet zeggen dat schrijvers in deze periode geen oog hebben voor
de dissonanten en de schaduwkanten. Waar in hofdichten wel degelijk geluiden
uit de wereld van het geld en de macht doorklinken, en waar in natuurbeschrijvingen de jacht van het roofdier op zijn prooi wordt beschreven, de bittere
koude van de poolcirkel, de verzengende hitte van de tropen, de gevaren van de
zeereis en de ratelende donder, daar ontkomt de lezer bij schrijvers en dichters
als Van Alphen en Wolff en Deken niet aan een gevoel van dreiging op de achtergrond. Om de hoek van buitenplaats of burgerwoning, zo weet de lezer maar
al te goed, begint de boze buitenwereld. Daarin leeft bijvoorbeeld de bedelaar,
‘die bijkans nakend zit’. Niet elke tuinman is tevreden met zijn maatschappelijke positie en niet elke vrouw ziet het huisgezin als levensvervulling.
Achttiende-eeuwse lezers houden zich trouwens niet strikt aan een dieet van
zedenkundige romans of moreel verantwoorde en opbouwende poëzie. Ze lezen
ook avonturenromans, erotische geschriften en radicale teksten waarin menselijke zonden en de rafelranden van de samenleving worden blootgelegd. In dat
soort literaire werken wordt openlijk getwijfeld aan de gedachte dat we in ‘de
beste aller werelden’ leven. De twee typen literatuur – enerzijds de moreel verheffende geschriften die de nadruk leggen op de idyllische kanten van mens en
samenleving, en anderzijds de geschriften die de duistere aspecten naar voren
halen – lijken op het eerste gezicht diametraal tegengesteld. Bij nadere beschouwing blijkt dat ze verbonden worden door eenzelfde onderzoekende geest, de
geest die zo kenmerkend is voor dit tijdperk. In beide typen literatuur draait
het daarbij om een zoektocht naar het juiste evenwicht. De brave Karel en de
ongehoorzame wildzang Eduard Grandisson, het deugdzame meisje en de gevallen deerne, de oppassende jongeling en de ontaarde lichtmis, de vergenoegde
tuinman en de afschrikwekkende bedelaar, de deugdzame huisvrouw en de lichtzinnige hoer, de bejaarde zondaar die wordt verteerd door wroeging en de man
die tevreden uitziet naar het einde – ze keren in de letterkunde van de achttiende eeuw steeds terug. Oppervlakkig gezien is er een groot verschil in waardering
voor de ene of de andere kant van de tegenoverstelling, al naargelang het type
literatuur. Maar of boeven, lichtmissen en bedelaars nu als schurken dan wel als
helden worden voorgesteld, dienen de fictieve verhalen over hun belevenissen

niet in beide gevallen ook om fascinatie voor het onbekende te wekken of om
angsten te bezweren?
De onderzoekende geest van de achttiende-eeuwse literatuur beperkt zich niet
tot de mens en de samenleving die de auteurs van nabij kennen. In het volgende
hoofdstuk laten we zien dat ze het bekende ook confronteren met ‘de ander’ en
‘het andere’ in verre gewesten. De ontdekkingsreis voert dikwijls naar de meest
exotische wereld die er is: de samenleving die slechts in de fantasie bestaat,
maar die juist daardoor kan helpen het juiste evenwicht te bepalen.
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7

Op reis naar ‘de ander’

7.1 Gestalten tegenover ons. De verbeelding van de

buiten-Europese ‘ander’
Komt hier, verachte Slavenmakers!
Natuurverkragters, Deugdverzakers!
Hier wordt u, door een slaef, uw haetlijke aert geleerd.

Duivelse negers en (machts)wellustige tirannen
Aan het begin van de achttiende eeuw lijkt de wereld voor literatoren redelijk
overzichtelijk. De Europese, christelijke beschaving vormt het ijkpunt waaraan andere werelden worden afgemeten. Het beeld van de niet-Europese ander
is weinig gedifferentieerd. Er worden maar weinig gedetailleerd uitgewerkte
beschouwingen geschreven over ‘de Turk’, ‘de Chinees’ of ‘de Japanner’. ‘Neger’
is een stereotype waaronder zeer uiteenlopende volkeren kunnen worden geschaard. In het algemeen wordt het stereotype weinig uitgewerkt en wordt het
vooral ingezet voor kluchtige scènes zoals in Het huwelyk sluiten (1685, herdruk
1739) van Pieter Bernagie (1656-1699):
Houd den dief! […]
Jou hond! jou beest! jou schelm! dat zal ik jou betaalen!
Jou Neger! jou baviaan! jou plat geneusde moor!
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De ander als spiegel voor het zelf. In 1775 confronteert de Rotterdamse dichter
Jan Verveer (1743-na 1803) de slavenhandelende ‘huichelaars’ met hun afzichtelijke gelaat door hun de spiegel voor te houden van de ‘koninklijke slaaf ’
Monzongo. Diens droevig lot is het jaar daarvoor theatraal voorgesteld door
Nicolaas Simon van Winter. Van Winter klaagt in zijn treurspel Monzongo, of
de koningklyke slaaf (1774) de excessen van de slavenhandel aan met een beroep
op de medemenselijkheid. Een gevoelig mens ziet de natuurverwantschap tussen
alle mensen. De slaaf Monzongo heeft zelfs de grootsheid om de conquistador
Cortés als gelijke te zien: ‘Hy is een mensch, en ik ben het ook.’
Het treurspel van Van Winter vormt een interessant scharnierpunt in de
Nederlandse verbeelding van ‘de ander’, die we in de komende paragrafen bespreken. In grote lijnen maakt deze verbeelding een beweging door van stereotypering naar nuancering, van afgrijzen naar medeleven, van het verleden naar
het heden, van het Oosten naar het Westen, van vorsten en regenten naar volkeren en medemensen, en van voorbeeld naar protest.

Jou aape bakkes!
[…]
’t Zyn dingen, daarje de haaren
Van te bergen zullen staan,
’t Is een drommedaris! een Hottentot, een Brasiliaan;
’t Is een mensche vreeter!
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Oosterse vertellingen en toneelstukken leveren andere stereotypen op, zoals ‘de
machtswellustige tiran’ die aan ‘de deugdzame troonopvolger’ zijn rechtmatige
troon ontzegt en ‘de schone prinses’ begeert, maar die als het goed is in toom
wordt gehouden door ‘de oosterse wijsgeer’. Het stereotype van de onbeheerste oosterse despoot vindt ondersteuning in de klimaattheorie, die leert dat in
de vochtige en warme streken de gemoederen snel hoog kunnen oplopen. Ook
de politieke theorie biedt argumenten. Zo neemt Montesquieu in zijn De l’esprit
des lois (1748) de despoot als afschrikwekkend voorbeeld voor wat er gebeurt
wanneer wetgevende machten niet worden gecontroleerd door onafhankelijke
uitvoerende en rechtsprekende machten. Elke monarchie kan afglijden tot tirannie, waar angst, machtswillekeur en slavernij de regeringsvorm bepalen.
Met name de Turkse sultan met zijn tot de verbeelding sprekende serail biedt
als stereotype goede mogelijkheden om ongebreidelde machtswellust te combineren met ongecontroleerde hartstochten. Niet voor niets spiegelt de losbandige lichtmis ‘R.’ zich aan de Turkse despoten wanneer hij Sara Burgerhart
verheft tot zijn ‘sultane favorite’ en zichzelf als Soliman verkneukelt over de op
handen zijnde overgave van het meisje. Wanneer dat gebeurt, beroept hij zich
tegenover de tegenstribbelende Sara op zijn recht als lichtmis om ieder meisje
aan zijn serail te mogen toevoegen. In het Oosten regeert het recht van de
sterkste.
Arzases en Varanes
Gedurende de hele achttiende eeuw is men gefascineerd door de persoon van
de onbeheerste heerser. In classicistische treurspelen worden ideale en desastreuze regeringsvormen en leiderschapsstijlen onderzocht via voorbeelden uit
de Bijbelse en klassieke geschiedenis, of via zelf verzonnen stof. Balthazar Huydecopers Arzases, of ’t edelmoedig verraad (1722) kan hier als voorbeeld gelden.
Voor dit populaire treurspel – het werd ruim veertig keer opgevoerd in de
schouwburgen, terwijl het ook door amateurs herhaaldelijk werd gespeeld –
schiep Huydecoper de fictieve tiran Varanes, koning der Parthen. Deze usurpator houdt Arzases, zoon van de vorige koning, van zijn troon af en maakt zelfs
plannen om hem te vermoorden. Trouwe aanhangers van de overleden vader
van de kroonprins proberen Arzases’ dood te voorkomen en bereiden in het
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geheim een opstand voor, ondertussen trouw veinzend aan Varanes en ontrouw
aan Arzases. Het recht zegeviert: Arzases wordt koning en Varanes pleegt zelfmoord.
Toneelstukken als Arzases functioneren als vorstenspiegels, teksten waaruit
vorsten of andere gezagsdragers kunnen leren hoe zij zich idealiter dienen te
gedragen en hoe zij kunnen voorkomen dat heerschappij in tirannie ontaardt.
Huydecoper spiegelt de regenten voor dat het niet passend is voor een koning
om onwettig eigenbelang na te streven. Het belang van het land dient altijd
voorop te staan. Arzases is een rechtgeaard vorst: rechtdoorzee, compromisloos in zaken van landsbelang en het hart, bereid het leven te offeren voor het
vaderland.
Arzases wordt gekenmerkt door een interessante spanning die ook in sommige andere achttiende-eeuwse oosterse toneelstukken te vinden is. De oosterse
heerser mag dan het prototype van een despoot zijn, om hem als overtuigend
toneelpersonage in een Frans-classicistisch treurspel te laten optreden kan hij
niet als onvoorwaardelijk antipathiek worden afgeschilderd. Dan wordt identificatie met hem onmogelijk, en identificatie is binnen de aristoteliaanse katharsistheorie een essentiële voorwaarde voor medeleven, opgewekt door schrik of
medelijden. Identificatie maakt het afschrikwekkende voorbeeld van de ondergang van de vorst des te sterker. Overigens doet Huydecoper hier een bijzondere keuze. De aristoteliaanse katharsistheorie is in het classicisme niet onbekend,
maar doorgaans geeft men in het voetspoor van Corneille toch de voorkeur
aan een ondubbelzinnige karaktertekening, waarin de slechtaard enkel afkeer
wekt en de deugd wordt beloond.
De tiran Varanes is in zoverre inderdaad een gecompliceerde ziel, dat hij
nooit wreedheden heeft begaan om zijn macht te handhaven en voortdurend
door angst over zijn usurpatie wordt beheerst. Het is de hoop zijn zielenrust
terug te winnen die hem het plan ingeeft Arzases om het leven te brengen. Deze
rusteloze, angstige kant van Varanes komt telkens weer naar voren en wat dat
betreft behoort Varanes tot Huydecopers best geslaagde personages. Maar tegelijk lijkt de schrijver er moeite mee te hebben het contrastieve schema los te laten:
Varanes’ goede eigenschappen worden van tijd tot tijd genoemd, maar zijn
optreden op het toneel legt er weinig getuigenis van af en erg veel sympathie kan
hij daardoor moeilijk wekken. Huydecoper geeft trouwens zelf in zijn voorwoord (waarschijnlijk achteraf geschreven, toen het werk zelf al gezet was) aan
dat hij er niet overtuigend in is geslaagd te tonen dat ‘de Staatzucht ook een
deugdelyk mensch beweegen kan, om iets te doen, dat hem in een poel van
rampen doet verstikken’. Als Varanes aan het einde, wanneer een ‘edelmoedig
verraad’ Arzases aan de macht heeft gebracht, tot het zelfinzicht komt dat hij
‘te deugdsaam was, om een tieran te zyn’, brengt dat hem niet tot berouw en

verzoeningsgezindheid. Hij voelt zich voor het eerst van zijn angst bevrijd,
maar hij gebruikt zijn nieuwe moed alleen om zich aan zijn vonnis te onttrekken:
Nu ik den troon derf, vrees ik wraak, noch dood, noch straf.
Ik sterf,
(Hy doorsteekt zich met een verborgen ponjaard)
maar niemand zal oit zeggen, tot myn schanden,
Dat ik gesneuveld ben door mynes vyands handen.
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Hoe moeten we dit duiden? Een zich verharden in het kwaad? Of toch een moedige, eervolle daad? De zo op transparantie gerichte Huydecoper laat het in
het midden. Daar komt nog bij dat de titelheld Arzases eigenlijk een onbeduidende figuur is. De staatsgreep wordt geheel georganiseerd en uitgevoerd door
zijn oom Tiridates. Arzases’ eigen rol berust slechts op het koesteren van een
diepe wrok jegens Varanes. Voor een toekomstige heerser toont hij al heel weinig daadkracht en ook van belangstelling voor anderen geeft hij nauwelijks blijk.
De sympathie van de toeschouwer gaat veeleer uit naar Arsinoë, de dochter
van Varanes, die met haar (onbeantwoorde) liefde voor Arzases in een stereotiep dramatisch dilemma verkeert.
Helemaal gelukt is het experiment dus niet, maar tot het einde van de eeuw
biedt het de toeschouwers kennelijk toch genoeg om het op het repertoire te
houden. Omdat niet meteen duidelijk is wie op de hoogte zijn van de samenzwering, is er volop spanning en dubbelzinnigheid. Justus van Effen noemt
Arzases in zijn Hollandsche Spectator van 1733 zonder voorbehoud het beste
stuk van eigen vinding dat de vaderlandse literatuur heeft opgeleverd.
De oosterse potentaat: tussen tiran en held
Die spanning blijft het personage van de oosterse heerser tekenen gedurende de
achttiende eeuw. Aan de ene kant verschijnen er toneelstukken zoals De dood
van sultan Selim, Turksen keizer (1717) van Willem van der Hoeven, waarin sultan
Selim zijn eigen zoon door beulshanden laat ombrengen vanwege een misverstand. Hier regeert de machtswillekeur. De nieuwe despoot Piali, die door machinaties onrechtmatig de troon heeft ingenomen, sluit dan ook af met de
woorden dat ‘niets zeker is, dan slechts de onzekerheid’. De enige positieve
personages in dit toneelstuk zijn de christenslaaf Bernhard en de Ottomaanse
prinses die zich onder zijn invloed tot christen laat bekeren.
Anderzijds zien ook verschillende toneelwerken het licht waarin, net als in
Arzases, de despoot een potentieel goedaardig karakter krijgt toebemeten. De
sultan in Achmet (1708) van Coenraad Droste is bijvoorbeeld zeker geen hope-
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loos geval. Het Turkse hof is ook in Achmet een plaats van ‘loose streecken’, intriges en geheimen. De sultan is hopeloos verliefd op de dochter van de grootvizier, die echter vanwege haar verliefdheid op haar vermeende broer aan het
wegkwijnen is. Fatima confronteert de sultan brutaal met zijn morbide verlangens: ‘Wat vint uw Majesteyt in my behaechelijck / Voortaen? als vel en been
gelijck een levent lijck.’ Toch gaat het de sultan niet slechts om de bevrediging
van zijn verlangen. Hij heeft daadwerkelijk medelijden met het meisje: ‘De
liefde wert in my vergroot door medelijden: / En wenst den dagh te sien, dat
ick haer magh verblijden. / Hoe meer ick wert belet door haer rampsaligh lot, /
Hoe meerder ick verlangh te smaecken haer genot.’ Uiteindelijk leert de sultan
van zijn fouten; op het einde van het stuk komt hij tot inkeer en laat hij Fatima
trouwen met haar geliefde.
Frans van Steenwyk voelt zich in het voorwoord bij zijn Thamas Koelikan,
of de verovering van het Mogolsche rijk (1745) geroepen om te verklaren waarom hij een oosterse potentaat als held opvoert. Inderdaad zal de keuze voor
Nadir Shah als hoofdpersoon de schouwburgregenten en het publiek de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Het gaat hier immers om een verwoede veroveraar, die tegen 1745 een groot deel van India heeft veroverd. Van Steenwyk legt
uit: ‘Het zal misschien vreemd schynen dat ik eenen overweldiger, die zyn wettigen koning van den troon heeft verstooten, een edelmoedig karakter geef.’
Hij heeft er, zegt hij, goede redenen voor. Allereerst heeft deze vorst duidelijke
blijken van trouw en lankmoedigheid gegeven. Uit mededogen heeft hij namelijk besloten zijn vijand, die hij al tijden in de houdgreep had en via een belegering aan het uithongeren was, te spijzen. Toegegeven, hij neemt wraak op zijn
vijand, maar dat moet volgens Van Steenwyk in cultureel perspectief worden
gezien. Bij mohammedanen is het toegestaan om wraak te nemen.
Van Steenwyk en Droste voelen beiden de behoefte te beargumenteren waarom ze zich niet houden aan de Frans-classicistische regel dat men geen recente
stof als uitgangspunt voor een toneelstuk mag nemen. Wanneer men dat doet,
zo is de gedachte, kan dit al snel leiden tot onenigheid en twist. Van Steenwyk
geeft onmiddellijk toe dat hij deze regel overtreedt: ‘Het is eene nieuwigheid
vorsten van onzen tyd ten tooneele te voeren.’ Maar het feit dat de vorsten ver
weg wonen maakt dit weer goed. Droste hanteert eenzelfde redenering, maar
hij wijst ook op de volkenkundige meerwaarde: ‘Men vindt hier in oock eenige
kennis van den aert en seden van een Volck, dat soo ver van ons woont, dat
men door de afgelegentheyt van ’t Landt de nabyheyt van den tijdt, waer in het
gebeurt is, ligt kan overstappen.’ Het gebrek aan distantie in de tijd wordt gecompenseerd door de geografische afstand.

Volkenkunde
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Voor de informatie die hij nodig heeft om ‘de aert en seden van een Volck’ te
kunnen beschrijven kan Frans van Steenwyk een beroep doen op zijn goede
contacten bij de voc. Hij blijkt voor zijn toneelstuk over de meest actuele informatie over de politieke situatie in het Verre Oosten te hebben beschikt. Voor
de etnografische en cultuurhistorische gegevens kan hij verder gebruikmaken
van het corpus aan reisverslagen en etnografische studies, dat rond 1750 al aanzienlijk is en dat nog steeds groeit. Via landkaarten, volkenkundige studies,
reisverhalen, afbeeldingen en nieuwsberichten produceren uitgevers, graveurs
en auteurs een indrukwekkende hoeveelheid informatie over alle verschillende
volkeren van de aarde. In de achttiende eeuw wordt dit project onverminderd
voortgezet. Werken zoals de vijf dikke delen Oud en Nieuw Oost-Indiën (17241726) van François Valentijn geven een schat aan informatie over religie, staatsinstellingen, rechterlijke instellingen, rituelen en gebruiken van de niet-Europese samenlevingen.
Volkenkundige studies en reisteksten bespreken de culturele eigenheden en
eigenaardigheden van groepen en gemeenschappen, waarbij vaak de eigen beschaving als meetlat gebruikt wordt. De niet-christelijke beschavingen worden
dan al snel als ‘heidens’, ‘wild’ en ‘onbeschaafd’ gespiegeld aan de christelijke
beschaving. Anderzijds geven de werken duidelijk blijk van grote interesse voor
de andere cultuur.
Die interesse is ook zichtbaar in de aandacht voor de taal en geschiedenis van
de overzeese gebieden. In de achttiende eeuw breidt de academische studie van
de oosterse talen, die van oudsher sterk op het Hebreeuws gericht was, zich uit
tot het Arabisch en de talen van het Verre Oosten. Geleerden bestuderen bijvoorbeeld de (Voor-)Indische en Iraanse cultuur en maken kennis met het
Sanskriet. Incidenteel gaat deze geleerde activiteit ook over in literaire bemiddeling. Zo zorgt Adriaan Reland, hoogleraar oosterse talen te Utrecht, in 1701
voor een nieuwe vertaling van de beroemde roman van Ibn Tufayl over de ‘natuurlijke wijsgeer’ Hai Ebn Yokdhan, de man die opgroeit op een onbewoond
eiland en zichzelf alles leert. De Latijnse vertaling uit het Arabisch zag het licht in
1672 en de hierop gebaseerde Nederlandse vertaling verscheen een jaar later als
Het leeven van Hai Ebn Yokdhan. Met het Arabische origineel in de hand bewerkt
Reland het verhaal tot De natuurlyke wysgeer, of het leven van Hai Ebn Jokdhan.
Verderop in dit hoofdstuk zullen we deze roman nog tegenkomen als inspiratiebron voor veel Europese auteurs, onder wie de schrijvers van Robinsonades.
Het leeven van Hai Ebn Yokdhan is een goed voorbeeld van de verschuiving
die plaatsvindt in deze periode. De grenservaringen, de nieuwe en hernieuwde
kennismaking met andere culturen in de zestiende en zeventiende eeuw, zowel

Lofzangen op het koloniaal bewind
Veel van de Nederlandse literatuur over de niet-Europese gebieden is gerelateerd aan de handelingen van de voc en wic. De literatuur over Oost- en
West-Indië kan in eerste instantie worden omschreven als onderdeel van de
cultuur van de macht. Literatoren stellen hun pennen in dienst van het
Nederlands gezag en zingen de lof op voc- en wic-voormannen. Ze schetsen
het koloniaal bewind als een zegen voor het buitengebied. De westerling
brengt beschaving en introduceert het christendom als ware religie, en geeft
daarmee de andere samenleving de kans om op te gaan in de vaart der volkeren. Slavernij en slavenhandel worden gezien als onderdeel van dit beschavingsideaal: de werkers zijn bij de westerse plantagehouders beter af dan bij
hun inheemse heersers. De vroege kolonisten passen hun zelfbeeld niet aan bij
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fysiek als met een boekje in de leunstoel, veroorzaken een ‘antropologische
wending’: de ander wordt ontdekt als mogelijke spiegelzijde van het zelf. De
confrontatie met de nieuwe wereld zet aan tot reflectie op de eigen samenleving.
In de achttiende eeuw wordt druk geworsteld met dit soort problemen. Zijn
christenen fundamenteel beschaafder dan barbaarse heidenen of moeten religies
primair gezien worden als sociale waardesystemen? Zijn de Europese en nietEuropese beschavingen met elkaar vergelijkbaar? Is ‘de wilde’ edeler dan ‘de
beschaafde mens’? Een van de meest indrukwekkende voorbeelden van deze
verschuiving in de perceptie van niet-Europese beschavingen is Cérémonies et
coutumes religieuses de tous les peuples du monde. Dit negendelige werk, dat
tussen 1723 en 1743 in Amsterdam vervaardigd wordt door graveur Bernard
Picart en uitgever Jean-Frédéric Bernard, laat in duizenden bladzijden en honderden gravures zien dat alle volkeren van de wereld zeer vergelijkbaar zijn in
de manier waarop zij met religie omgaan. Religie is in dit werk niet langer een
door God geopenbaarde waarheid, die bijvoorbeeld de christenen onderscheidt
van de ‘heidenen’. Religie is veeleer een sociaal gegeven, een instrument waarmee gemeenschappen belangrijke momenten uit het leven betekenis geven,
zoals bij geboorte, huwelijk of dood. Indianen verschillen daarin niet fundamenteel van de joden, de islamieten of de protestanten.
Zo worden in de Nederlandse Republiek stromen werken gepubliceerd waarin de wereld etnografisch in kaart wordt gebracht. Uit deze werken doemt het
beeld op van het bestaan van een ‘mensheid’: een optelsom van alle volkeren
op aarde. Dit wankele idee zal echter nog heel wat strijd moeten leveren met
andere visies op de verschillende volkeren der aarde, zeker wanneer deze visies
worden verwoord binnen een koloniale context.

de nieuwe samenleving waarin zij zich vestigen of waarin zij tijdelijk verblijven.
Ze vereenzelvigen zich niet met de autochtone bevolkingsgroepen en zijn geheel op het thuisland gericht. In de literatuur worden de ongelijke verhoudingen
tussen Europeanen en andere bevolkingsgroepen keer op keer bevestigd: Europeanen zijn rechtmatige heersers en eigenaren van de ‘nieuwe’ landen.
Soms pakken de bewindslieden ook zelf de pen op, zoals Jan Jacob Mauricius, die van 1742 tot 1751 gouverneur van Suriname is. Zijn driedelige Dichtlievende uitspanningen (1753-1762) bevatten gedichten zoals ‘Gezang op zee’
(1752), waarin hij zijn eigen bewind ophemelt:
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In negen jaren van myn zuure landvoogdy,
Is het Land een vierde en meer verbeterd in waardy,
[…] met slaaven zonder tal,
Waar van men na myn tyd de vrucht eerst trekken zal.
’k Droeg al de lasten van myn Ampt by nacht en dagen,
Vaak met myn kwaale op ’t lyf, of Surinaamsche plaagen.

Dat er achter dit soort zelffelicitaties en lofdichten een grimmigere werkelijkheid schuilgaat, blijkt ook uit Jan de Marres Batavia (1740). Het is een zesdelige
lofzang op het Batavia dat geschapen is door ‘de Maatschappij’, de door de Nederlandse overheden gecontroleerde voc. In de drempeldichten wordt bejubeld
hoe De Marre in dit werk ‘met gouden snaren’ de heldendaden en verworvenheden van de voc bezingt: de verrezen koopgebouwen, de cultivering van de
landbouwgebieden, de gewonnen zeeslagen tegen de Chinezen en de Engelsen,
en de gebieden die dankzij grote dapperheid bevochten zijn op de ‘woeste indiaan’. In het voorwoord geeft De Marre echter toe dat het vreemd zal lijken
‘dat ik eenen grooten ophef van die Koopstad make, alsof niets by haar te gelyken ware, daar de inkomende berichten ons getuigen van derzelver ongezonde
lucht, drooge en stinkende watergrachten, verval der gebouwen, en ontvolking
door een langduurige sterfte’. Hij ziet dit echter als ‘toevallen die het wezen der
zake niet wegnemen’. Wanneer de regering ferm ingrijpt, zal Batavia weer als
de zon schijnen.
Toch sluit De Marre niet volledig zijn ogen voor conflictsituaties. Hij protesteert tegen een al te wrede behandeling van de ‘ingeboornen’:
Maar gy, die onbeschaamd de wetten wederstreeft,
En al te bitter met ’s Lands ingeboornen leeft;
Hen knevelt, en de huid zoekt van het lijf te stroopen,
Om dus uw schatten door hunne armoe op te hoopen,
Gy zelf zyt oorzaak van den opstand van ’t gemeen;
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Titelplaat van Jan de Marres Batavia, begrepen in zes boeken (1740). Het is een lofzang op het
zegenrijke werk van de voc, waarin echter ook enkele kritische noten staan.

De Marre wordt vanwege deze regels tegenwoordig wel geprezen als de eerste
‘nestbevuiler’, de eerste criticus van het koloniale bewind. Toch lijkt hij bij de
aanklacht tegen de wrede praktijken minder geïnteresseerd in het effect dat ze
hebben op de gemartelde slaaf dan op de Bataafse samenleving. Hij klaagt immers de wrede plantagehouder vooral aan vanwege de destabiliserende effecten
die hij teweegbrengt:

Gy baart dit muiten, en den val der Stad met één.
Kan uw gewisse [geweten] zulk een knaging noch verdragen,
Daar gy het alles om uw gierigheid wilt wagen,
U zelf, de Stad, en zo veel zielen, ja den Staat
Der Maatschappy zo snood durft wikklen in dit kwaad?
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Het gaat hier dus eerder om de dreiging van de ‘val der Staaten’, ‘veroorzaakt
door driften’. De episode vormt voor De Marre een nieuwe opstap om het koloniaal bewind te lauweren, met name vanwege de kordate manier waarop ‘de
Maatschappij’ deze kwestie heeft aangepakt. Ook in zijn andere laus regionis,
Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop (1746), een lofdicht van bijna duizend
versregels, rechtvaardigt De Marre de Europese heerschappij met een beroep
op de verbeteringen die het koloniale regime de overzeese samenlevingen heeft
gebracht.

Antropologische wending en verlichte vrijheid
Grenservaringen, het contact met andere culturen, leiden ook tot confrontatie
met de eigen gewoonten en opvattingen. Men gaat zichzelf bekijken via de ogen
van de ander. In de achttiende eeuw wordt dit gegeven literair uitgewerkt in
vele pseudobrieven, zogenaamd geschreven door een niet-Europeaan, een
buitenstaander die met frisse ogen de westerse wereld kritisch beschouwt. In
Nederland worden Alle de brieven, en gedenkschriften van eenen Turkschen
spion in de hoven van Europe (vertalingen in 1710-1720, 1737 en 1748) populair,
naar het origineel van de Italiaanse auteur Giovanni Paolo Marana. Bekendheid krijgt ook de hierop geïnspireerde Persiaansche spion, of persiaansche
brieven (1721, vertaald in 1736) van Montesquieu. Ook in kortere pseudobrieven,
gepubliceerd in spectators of opgenomen in oosterse vertellingen wordt op
lichtvoetige wijze de westerse of Nederlandse samenleving gefileerd. Nederlanders mogen dan een rechtmatige regering hebben en een grote vrijheidsdrang, zij zijn ook bezeten van geld, lijken het met de religie niet zo nauw te
nemen en leveren hun culturele identiteit moeiteloos uit aan de Fransen, hetgeen zichtbaar is in de absurd weelderige haardossen van de zich naar Parijse
mode kledende Amsterdamse dames.
Pieter van Woensel creëert in zijn almanak De Lantaarn (1792-1801) het fictieve personage Amurath-Effendi, Hekim-Bachi, oftewel ‘de heer Amurath,
hoofdgeneesheer’. Deze geneesheer ontleedt met zijn scalpel de zieke westerse
cultuur. In zijn vergelijking tussen de Turkse en Nederlandse cultuur slaat de
wijzer vaak door naar het Oosten. De Lantaarn kan gelezen worden naast Van

Woensels Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkeyen, Anatoliën,
de Krim en Rusland in de jaren 1784-89 (1791-1795). Daarin strijdt hij eveneens,
nu onder eigen naam, tegen Nederlandse vooroordelen jegens de Turken. Om
deze perspectiefwisseling te bewerkstelligen trekt Van Woensel een knap register open van vervreemdingstechnieken. Ze dwingen de lezer de eigen cultuur als
anders en de andere cultuur als eigen te zien. De lezer wordt meegenomen op reis
en zal als een ander mens terugkeren. Voor Van Woensel zijn reizen namelijk:

Van Woensel mag graag gebruikmaken van omkeringsprocedés. De Turkse sultan is geen despoot. Integendeel, zijn macht is uiterst beperkt omdat hij zich te
houden heeft aan de wetten van de Koran. Daarentegen zijn de Nederlanders,
die vrijheidsdrang tot hun credo hebben gemaakt, de meest volgzame burgers.
Met weerzin is Van Woensel gebleken dat de door hem eens vereerde Hugo de
Groot in feite een voorvechter was van ‘blinde gehoorzaamheid van de onderdaanen jegens den Soeverein, wien hij geneegen schijnt te zijn eene goddelijke
commissie te geeven’. Niet het christendom maar de islam is de meest redelijke
godsdienst: ‘Toen Mahomed begon te propheteeren, was de kristelijke godsdienst niets anders dan een vernieuwd, opgewarmd, verergerd heidendom, eene
afgodendienst, een religie, alleen geschikt om haare priesters te mesten in luiheid en overvloed, verworven ten koste van ’t zweet en armoede der door hen
in domheid, slaafachtigheid en bijgeloof opgevoede gemeente.’ De hele wereld
mag dan in Van Woensels kosmopolitische ideaal ‘ons vaderland’ zijn, er is nog
veel kennis te vergaren voordat iedereen zich ook als waardige wereldburger
zal gedragen.
De antropologische wending leidt zo in de literatuur tot het uitdiepen van
verschillende stijlmiddelen van omkering. Dat Van Woensel niet alleen een
literair en humoristisch spel wil spelen, maar zijn vervreemdingstactieken ziet
in het licht van een algemeen verlicht programma, blijkt ook al uit het feit dat
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de steevigste borstel tegen den nationaalen, dien lelijken hoogmoed, de kwaal
der gansche menschelijke natuur. Zij ontsluiten den geest uit den kerker van
vooroordeelen, van kleine, onedele, burgerlijke, schoolsche, landstad- familieenz. -eigene meeningen, die onze denk-vermogens des te naauwer knellen,
naarmaate de kring, waarin wij geleefd hebben, enger is. De grootste dienst,
welken zij ons bewijzen, is dat zij ons ’t beste bekwaam maaken tot den omgang
met menschen. Zij geeven een tact van waereldkennis, verstooken van de welke
de onnozele honderdmaal voor ’t gelag blijft zitten, en in een maalstroom
gebragt wordt door de arglistigen. En waarom onder stoelen of banken
gestooken, dat zij ons de gansche waereld als ons vaderland, onzen aardkloot
als onze algemeene wooning doen beschouwen?
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hij het beruchte radicale traktaat Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes (Amsterdam 1770)
van Guillaume-Thomas Raynal in 1782 in het Nederlands vertaalt. In dit traktaat,
dat in Frankrijk verboden en verbrand wordt, waarna Raynal op de vlucht moet,
wordt betoogd dat ieder mens een in de natuur verankerd recht op vrijheid en
een bijbehorende vrijheidsdrang heeft, die er uiteindelijk toe zullen leiden dat
slaven in opstand komen. Het wachten is op een nieuwe Spartacus. Raynals
woorden weerklinken in Betje Wolffs vertaling van de utopische roman L’an
deux mille quatre cent quarante (1770) van Mercier. Ook daarin wordt de verwachting uitgesproken dat een door de natuur geschapen ‘wreeker der nieuwe
wereld’ ervoor zal zorgen dat negers en indianen hun ‘onvervreemdbaare rechten, die de Natuur hun gaf ’ kunnen herwinnen. Betje Wolff herhaalt de aanklacht tegen de excessen van de slavenhandel middels haar vertaling van De zaak
der negerslaaven, en der inwooneren van Guinéa (1790) van B.S. Frossard. In dit
werk doet de auteur een voorstel voor een gefaseerde afschaffing van de slavernij.
De stem van de onderdrukte
Literatoren vinden via het procedé van omkering en vervreemding krachtige
middelen om verlichte ideeën te ventileren. Naast kritische beschouwingen
van vreemdelingen en spionnen ontwikkelen ze echter nog een andere manier
om de vergelijking van de eigen cultuur met de andere te bevorderen. Ze schrijven literaire werken die empathie met de medemens oproepen. In de eerste
helft van de achttiende eeuw is de literaire ‘ander’, zoals we zagen, doorgaans
een hooggeplaatste persoon of een stereotiepe domkop of boef. Land- en volkenkundige studies en reisverhalen beschrijven dan weer vooral complete volkeren. Alleen in de imaginaire reisverhalen is meer ruimte voor individuele kennismaking met niet-Europeanen, maar die kennismaking duurt doorgaans
maar kort.
In de tweede helft van de achttiende eeuw krijgt ‘de ander’ een eigen stem.
Auteurs vertonen interesse voor het individuele verhaal achter de gemeenschap, voor het persoonlijke gezicht van de met henzelf vergelijkbare mens en
voor de negatieve effecten van de westerse aanwezigheid op deze medemens.
De schijnwerpers worden gezet op de onderdrukte, de lijdende ander. Aan het
begin van de achttiende eeuw komen we empathie vooral tegen in het treurspel,
dat het publiek ertoe aanzet zich in te leven in de lastige dilemma’s van vorsten.
In de literatuur van de tweede helft van de eeuw wordt empathie een centraal
gegeven. Deze richt zich nu op de onderdanen in plaats van op de vorst. De
schijnwerpers zwaaien daarmee ook van het Midden-Oosten naar het Verre
Westen en de Aziatische gebieden. Slavernij en uitbuiting door de voc en de
wic komen centraal te staan.
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Een van de eerste voorbeelden hiervan is het dramatische ‘Gedicht op den
moord gepleegd aan de Chineesen te Batavia, den 9 October anno 1740’ van
Willem van Haren. Dit gedicht vormt een felle aanklacht tegen de Nederlandse regenten en de inwoners van Batavia die in 1740 een massahysterie tegen de
Chinese inwoners ontketenden. Binnen drie dagen werden duizenden Chinezen
afgeslacht. Van Haren is gechoqueerd door de barbaarse, dierlijke moordlust
van de ‘christelijke’ Nederlanders:
Wat Treurtooneel is dit? Wat Volk word dus mishandeld?
Wiens Vuur is ’t dat deez Veste op ’t ysselykst doorwandeld? […]
’t Zyn Christenen! Het zyn, o Hemel! Batavieren,
Veel doller dan ten stryd en wraak gehitste Stieren,
Verschrikk’lyker dan in het woest Numidisch woud
’t Geslacht der Draken is […].

Als lammeren zijn de Chinezen naar de slachtbank geleid. Van Haren voert de
lezer mee naar het slachttoneel. Hij laat daar een Chinese vader aan het woord
die zijn gezin probeert te redden. Dat doet hij via een beroep op de empathie
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Moord op de Chinezen te Batavia, 9 oktober 1740.
De prent toont het brandende huis van de leider
der Chinese ‘opstandelingen’.

van de christenen, wier redelijkheid hen van gruweldaden zou moeten weerhouden:
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Zie hier hoe de Chinees, omringd van Vrouw en Kind’ren,
Deemoediglyk geknield, zyn ramp niet kan verhind’ren.
Zie hier hoe hy bezwykt, geregen door ’t hert,
Terwyl hem zyne schuld niet eens verkondigd wert.
‘O (roept hij) Gy, die u nog Christenen durft noemen;
En op een reedlyker begrip en Godsdienst roemen;
Toon slechts in deeze tyd een menschelyk gemoed,
En straft wie schuldig is, maar plengt geen zuiver bloed!
Of, zo myn waarde Vrouw my moet ter dood zien voeren,
Laat dit onnoozel Kind, dit Kind u toch ontroeren!
O Mannen! ’t zy gespaard; het zy, zo lang het leeft,
Getuige dat men hier nog medelyden heeft!’
Tot antwoord voeld hy ’t Staal zyn hart en nieren kerven,
En ziet nog stervende zijn dierste Panden sterven.
Men vat het arme Kind by ’t teere en ’t poezel been,
En slingerd het driewerf door rook en vlammen heen;
En durft het op den muur, nog kermend, dus verpletten,
Dat brein en bloed den Beul in zyn gelaat besmetten.

Dergelijk gedrag mag niet ongestraft blijven, zo roept Van Haren uit. De verantwoordelijken moeten hun verdiende loon krijgen! Hij zal een roepende in
de woestijn blijken. Andere geschriften over het bloedbad roemen immers juist
het bestuur, dat door deze actie een opstand op Batavia wist te voorkomen.
Van Harens meelevende aandacht voor het lijden van de gekoloniseerden
zien we in de tweede helft van de eeuw herhaaldelijk ook bij anderen. Niet verwonderlijk is Cornelius van Engelen een van de eersten, met een gefingeerde
‘Brief van Kakera Akotie aan zijn Broeder Atta’, gepubliceerd in 1764 in zijn
spectator De Denker. De brief past perfect in het ‘ontbolsteringsprogramma’
van Van Engelen als verlicht toneeltheoreticus, zoals we dat beschreven in hoofdstuk 4. Via het aankweken van een grotere gevoeligheid bij het lezerspubliek
wil hij empathie met de lijdende medemens bewerkstelligen. Het verhaal van
de Afrikaanse Kakera Akotie, die door Hollandse slavenhandelaars naar Curaçao
wordt meegenomen, is hier uiterst geschikt voor. In plastische termen vertelt
het over vrijheidsberoving, dwangarbeid, martelingen, massale sterfte en onmenselijke uitbuiting. De confrontatie tussen Akoties wereld en die der ‘wrede
christenen’ wordt extra aangezet door Akotie vanuit zijn eigen denk- en waar-

Monzongo en Kraspoekol
Ook het toneel vormt een goed platform voor het aankweken van medelijden
met de lijdende medemens en voor kritiek op het koloniale bewind. Dat laatste
gebeurt bijvoorbeeld in het vrolijke toneelstuk Het Surinaamsche leeven (1771),
een satire van ‘Don Experientia’ op het winstbejag in de plantagewereld. Veel
meer bekendheid krijgt het toneelstuk waarmee we dit hoofdstuk openden:
Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774). Nicolaas Simon van Winter verbeeldt
hierin het wrede Spaanse koloniale verleden via het verhaal van Monzongo, de
tot slaaf gemaakte koning van Veragua (Centraal-Amerika). Van Winter nodigt het publiek uit zich in te leven in de algemeen-menselijke eigenschappen
van deze koninklijke slaaf, door het moment van vrijheidsberoving plastisch
te omschrijven:
Verbeeld u, zo uw hart door teêrheid is te ontroeren,
Een man, een vader, die zijn vrouw en kindren mint,
Op ’t oogenblik dat hy den band, die hem verbind,
Vanéén ziet rukken, en misschien voor eeuwig slaaken.
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nemingswereld over de wereld der Europeanen te laten spreken. Hij heeft het
over de ‘grote canoes’ waarmee de Hollanders de slaven ‘over een zeer groot en
uitgestrekt water’ voeren en over het feit dat hij de zon vijfenzestig maal in de
zee heeft zien op- en ondergaan tijdens de reis. Vanuit deze eigen, ‘naïeve’ perceptie kan hij met verwondering de complexe en tegenstrijdige samenleving der
blanken observeren. Ze prediken liefde en kuisheid, maar verkrachten vrouwen.
Ze zeggen dat zwarten en blanken broeders zijn en één God hebben, maar ze
geven de zwarten een allesbehalve broederlijke behandeling: ‘Zagtmoedigheid
en Menschlievendheid zyn by hen niet bekend.’ De blanken reduceren de Afrikanen tot ‘werkbeesten’, tot een kudde varkens die men naar believen met slagen
kan voortdrijven. Het komt niet in hen op dat ‘Zwarten tot eenige voordelen
der menschelyke Natuur, zo wel als zy, geregtigd zouden zyn’. De Denker zet zo,
naar voorbeeld van de Perzische brieven van Montesquieu, de literaire kunstgreep
van de culturele distantie in als middel om tot scherpe en genadeloze observaties
over de eigen samenleving te komen.
De brief draait de concepten van beschaving en barbarij om. De Hollanders
zijn barbaars omdat ze de natuurlijke inwoners van Zuid-Amerika hebben verdreven of vermoord en omdat ze door slaven gewassen laten verbouwen die
alleen tot weelde en overdaad dienen. Koffie, cacao en suiker zijn immers luxeproducten; ze zijn zelfs schadelijk voor de gezondheid. Wat geeft de overheersers het recht om zo te handelen?

576

Titelplaat van Monzongo, of de
koningklyke slaaf (1774) van Nicolaas
Simon van Winter.

Genadeloos prikt Monzongo door de vermeende idealistische doelstellingen van
de Spaanse kolonisten heen. Zij zeggen het christendom te willen verspreiden?
Voor ons heil? ‘Neen, uw belang dryft u naar dit gewest. / Uw roofziek oog is
op den glans van ’t goud gevest.’ De westerlingen kunnen veel leren van de slaven, onder andere de kracht van de natuurlijke neiging tot vrijheid: ‘Geen
heerschappye / Of dienstbaarheid verdelgt ooit de inspraak van ’t gemoed, /
Natuur, die deeze stem elk stervling hooren doet, / Maakt ieder pand ons waard,
aan ’t welk ze ons heeft verbonden.’ Bij Van Winter zijn de rollen omgedraaid:
de christen is de roofzieke en wrede ‘ander’ geworden, de Afrikaan het ‘zelf ’.
Het medeleven met de lijdende medemens geldt overigens niet alleen de
koloniale samenleving; een vergelijkbare empathie zagen we eerder al in de
aandacht voor het lot van gevangenen, armen en andere noodlijdenden. Waar
de treurspelen aan het begin van de eeuw het publiek laten meeleven met hooggeplaatsten die zich gekrenkt zien in eer en ambitie, richt de literatuur van de
tweede helft der achttiende eeuw zich meer op de misdaden tegen de menselijkheid. De inleving met de ander leidt tot de formulering van algemene wetten

Ach! tjampakka, zyt gy het? Gy, die ik nog, zoo weinig tyds geleeden…! Helaas!
moet ik nu … sterven in die armen… die ik liet binden…? besproeid met die
traanen, die …. myne wreedheid niet uit uwe oogen perssen kon…? ô schande…!
ô hartzeer…! eene Heidinne … zoo weldaadig…! zoo menschlievende…! en ik…
een Christen…! zoo onbarmhartig…! Ach tjampakka…! druk my niet langer …
in uwe armen … ik ben … deeze hulpe onwaardig…! Myne wroegingen…! myn
berouw…! myn einde nadert…! tjampakka…! vergeef my … myne wreedheid…!
en laaten … myne stervende lippen … u mogen zegenen!

Dirk van Hogendorp heeft tijdens zijn zestienjarig verblijf in Indië gemerkt dat
mishandeling van slaven een algemene praktijk is. In 1796 pleit hij in Soerabaja voor een onmiddellijk einde aan de slavenhandel en een gefaseerde stopzetting van de slavernij. In zijn toneelstuk herhaalt hij deze eis: ‘Wanneer men
nagaat op welk eene wijze de meeste dier ongelukkigen tot slaavernij gebragt

577
OP REIS NAAR ‘DE ANDER’

die de mensheid zouden moeten regeren. Vrijheid en gelijkheid worden naar
voren geschoven als onvervreemdbare natuurrechten, en de ontroving ervan
kan als een verkrachting worden getypeerd. Met het omarmen van deze verlichte gelijkheidsprincipes groeit ook de noodzaak tot protest tegen de schendingen ervan. Wat geeft de westerling het recht om de niet-westerling de vrijheid
te benemen?
Bij Van Winter zijn het nog de Spanjaarden die de zwarte bladzijden in de
koloniale geschiedenis schrijven. Kort daarna worden echter ook de Nederlanders als slavendrijvers aangeklaagd. Dat gebeurt, evenals bij Onno en Willem
van Haren, in familieverband. In 1780 publiceert de schoonzoon van Onno
Zwier van Haren, Willem van Hogendorp (1735-1784), een novelle, Kraspoekol,
of de droevige gevolgen van eene te verre gaande strengheid jegens de slaaven
(1780). Twee decennia later pakt zijn zoon Dirk van Hogendorp (1761-1822) het
thema weer op en bewerkt het verhaal van zijn vader tot een toneelstuk, Kraspoekol, of de slaavernij (Een tafereel der zeden van Neerlands Indiën) (1800). De
verschillen tussen de twee ‘Kraspoekols’ zijn opvallend. De korte novelle van
de vader richt zich tegen de excessen van het systeem, tegen de ‘weinige’ Nederlandse slavenhouders op Batavia die hun slaven slecht behandelen. Doorgaans
zijn de Nederlanders volgens Willem echter veel milder dan andere Europeanen ten opzichte van hun slaven.
Kraspoekol (‘Kraspoekol’ betekent ‘sla hard’) is een onverbiddelijke slavenhoudster, die onder andere haar brave slavin Tjampakka, nadat deze een bordje
heeft gebroken, laat afranselen en aan een ladder hangen. Uiteindelijk komen
haar slaven in opstand, zij wordt neergestoken en krijgt haar katharsis wanneer
zij de door haar zo slecht behandelde slavin ziet wenen:
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worden; en wat toch altijd voor een mensch het gemis van zijne vrijheid is; zoo
zal men niet ontkennen dat de staat der slaavernij noodlottig, en strijdig met
de natuur is.’ De slavernij is in strijd met de rechten van de mens. Het probleem
ligt volgens Dirk in het gebrek aan Nederlandse vrouwen in de Indische samenleving. Dit leidt ertoe dat Nederlandse kolonisten met Indische vrouwen huwen
en dat met name hun dochters leren slaven als minderwaardig, als ‘een bijkans
van de natuur’ te zien. Dat geeft hun een vrijbrief voor wreedheid, willekeur,
ongevoeligheid en oneerlijke behandeling. In het toneelstuk laat hij een slaaf
de Nederlanders aanklagen: ‘wreede Hollanders! zijn wij niet uw natuurgenooten? uwe medemenschen? Neen, wij zijn uwe honden! – er is geen recht voor
ons, dan dat wat wij ons zelven bezorgen. Dit recht is heilig! De worm, die vertrapt wordt, kromt zich tegen den voet die hem trapt; en zouden wij alle mishandelingen, alle wreedheden geduldig moeten verdragen? neen!’ De slaaf
komt dan ook in opstand tegen zijn wrede onderdrukkers.
Eind achttiende eeuw zijn de Nederlandse slavenhouders de oosterse treurspeldespoten van het begin van de eeuw geworden: machtswillekeur, wreedheid en ongecontroleerde driften zijn de belangrijkste kenmerken van deze
personages.
De economie van de empathie
Niet alleen de regenten en de slavenhouders worden aangesproken op hun gedrag, ook de Nederlanders die in de Republiek leven worden betrokken in de
economie van de empathie. Dat gebeurt allereerst, zoals hiervoor beschreven,
door het medeleven van de lezers en kijkers te mobiliseren via toneelstukken,
gedichten en romans. Dit medeleven proberen de schrijvers vervolgens om te
zetten in verontwaardiging, de verontwaardiging in aanklachten en de aanklachten hopelijk in verandering van beleid. De publieke opinie werkt hier op
volle kracht. In de jaren 1770 vinden literatoren echter nog een andere manier
om het publiek te betrekken in de economie van de empathie. Het spectatoriale tijdschrift De Vaderlander roept de lezer in 1775 op tot een consumentenboycot van koloniale producten: ‘’t Vogt, dat gy in uwen Koffy-kop hebt, is dan
geen water meer, maar traanen; ik zeg, ’t is het bloet en zweet van die ellendigen,
in welken eene blanker ziel woonde dan in de lighaamen hunner beulen.’ Een
gevoelig mens leeft te zeer mee met het wrede lot van de slaven om dit leed te
kunnen laten voortbestaan. Via een consumentenboycot moeten de planters
worden gedwongen hun slaven beter te behandelen of, beter nog, de vrijheid
terug te geven.
Wolff en Deken zetten dit pleidooi kracht bij in hun Geschrift eener bejaarde
vrouw (1802), waarin hoofdpersoon Mietje terugkijkt op haar opvoeding. Het
boek wordt pas in 1802 gepubliceerd, maar Wolff en Deken waren er al aan be-

De plantocratie aan het woord
Deze verlichte en empathische pleidooien nemen niet weg dat er ook heel andere geluiden blijven bestaan. In veel geschriften wordt de slavernij nog steeds
verdedigd. Een wel heel opmerkelijke voorvechter van de slavernij is de ex-slaaf
Jacobus E.J. Capitein (1717-1747), geboren aan de kust van Guinea. Na zijn leven
als slaaf verhuist hij naar Nederland om daar theologie te studeren. Hij promoveert op een dissertatie waarin hij de slavernij verdedigt op Bijbelse gronden.
De heren van de West-Indische Compagnie belonen hem met een baantje als
predikant in Elmina, het centrum voor de Nederlandse slavenhandel aan de
Afrikaanse kust. Daar raakt de ‘zwarte dominee’ tussen de wal en het schip: hij
is ver verwijderd geraakt van de Afrikaanse cultuur en ligt voortdurend overhoop met zijn ‘mede-Nederlanders’, een kolonistenvolkje dat aanzienlijk minder belangstelling voor kerkbezoek heeft dan de Nederlandse werkgevers van
Capitein beseffen.
Over het algemeen genomen is de literatuur die in de koloniën wordt gepro-
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gonnen in hun ‘Franse jaren’. Enkele passages verwijzen ook naar de gespannen
situatie in het revolutionaire Frankrijk van de jaren 1790. Een voorbeeld is de
episode waarin Mietje met haar vader, moeder en zusje door het Franse land
rijdt, op weg naar een bezoek aan een kasteel. Tijdens de reis bespreken ze de
toestand van de maatschappij, waarbij ze zich verwonderen over het leed van
de derde stand. Van de derde stand komt het gesprek op de slavernij, waarbij de
onschuld en naïviteit van dochter Coosje wordt gebruikt als klankbord voor
de verontwaardiging over de uitbuiting van de slaven. ‘Toen wij hoorden hoe
gruwzaam de slaaven in Oost en Westindien gehandeld worden, schreiden wij
uit medelijden.’ Moeder vindt het vooral ijselijk dat de wreedheden niet alleen
worden begaan door Europese volkeren die zelf de vrijheid niet kennen, maar
dat ook de Nederlanders, die tachtig jaar voor hun vrijheid hebben gestreden,
andere volkeren uitbuiten. Vader gooit er nog een schepje bovenop: de slaaf zucht
vooral voor nutteloze luxeproducten: ‘’t Zijn deze ongelukkige menschen, die
ons duizend onnoodige dingen bezorgen; onze geliefde coffij en suiker, en veele
producten die gij niet bij naame kent, en die wij, om gezond en gelukkig te leeven, niet behoeven.’ De natuur geeft immers elk land het voedsel dat nodig is
voor de inwoners. Coosje wil in actie komen: zij stelt voor om nooit meer suiker
te eten. De slavernij strijdt zó ‘tegen onzen aanleg als menschen, dat zij onze
natuur geheel omkeert; en wel eens geen de minste ruïne daar van overlaat’.
Alleen de vrijheid kan de mens eigenwaarde geven en hem zo bekendmaken
met zijn natuurlijke en burgerlijke rechten.
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De ex-slaaf Jacobus E.J.
Capitein, die in Leiden
promoveerde op een
proefschrift ter verdediging
van de slavernij.

duceerd veel conservatiever van aard dan de geschriften van Nederlandse auteurs die nooit de oceaan overstaken. Wanneer in de tweede helft van de achttiende eeuw in overzeese vestigingen als Batavia en Paramaribo schouwburgen,
genootschappen en uitgeverijen worden opgericht, die voor een eigen en meer
constante literatuurproductie kunnen zorgen, werkt dit als een motor voor
literatuur waarin slavernij nu juist verdedigd wordt.
Bij een bespreking van de literatuur uit de koloniën is het van belang zich te
realiseren dat de kolonisten in het thuisland niet op een zeer positief beeld
kunnen rekenen. Vaak spreekt men over kolonisten als mislukkelingen, bankroetiers, boeven of (religieuze) radicalen. Waarom zouden deze avonturiers
anders de grote risico’s van de lange overtocht en het onzekere bestaan aan de
overzijde van de zeeën voor lief nemen? Het satirische toneelstuk Het Surinaamsche leven, toneelschwyse verbeeld (1771) speelt met dit stereotype:
Wat siet men menig kaalen Haan,
En ander soort Lantloopers;
Voor Adels en Barons hier staan,
Daar hun de honger dreef te gaan,
Tot hier, door Sielverkoopers.

De kolonisten hebben dus heel wat negatieve beeldvorming te overwinnen. Ze
zijn in zekere zin zelf ‘de ander’. Ze vergelijken de eigen positie dan ook wel met
die van de slaven, zwoegend onder het dwangjuk van het ‘moederland’:
Hoe! zyn we in ’t West dan niet dan slaaven,
Die werken, wroeten, zwoegen, draaven,
Tot voordeel van ons Nederland?

Ja, myn vriend! ik leef gelyk een vorst:
De slaaf past op myn werk, myn woorden zyn bevelen.
Een landsman zou de rol van koning kunnen spelen.

Ook in het gedicht ‘Avond gebed’, geschreven door de advocaat N.C. Lemmers,
een van de ‘Surinaamsche Lettervrienden’, krijgt de lezer een harmonieuze wereld
voorgeschoteld:
’k Zie ginds mijn Slaaven afgezwoegd,
Geen zorgen vreezend, vergenoegd,
Hun afgematte leen verkwikken.
Niets stoord die heilrijke oogenblikken.
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Via de literatuur proberen de kolonisten hun positie te bevechten. Dit geldt overduidelijk voor de Surinaamse plantagehouders, die zich na de beurscrisis van
1773 ook financieel bedreigd zien. Amsterdamse beleggers, die de decennia daarvoor veel geld in Surinaamse plantages hadden belegd, stoppen nu immers met
het uitgeven van onbeperkt krediet. Veel plantages moeten worden verkocht.
Dit is de reden waarom de Letterkundige uitspanningen van het genootschap: de
Surinaamsche Lettervrienden (1785-1787) vol staan met klaagzangen op de economische situatie, en lof- en smeekdichten voor de nieuwe gouverneur. Men
spreekt de wens uit dat de gouverneur de marrons, de opstandige negers, eronder
weet te krijgen: ‘Zoo zien wy ons eerlang bevryen / Van trotsche Neger-Dwing’landyen.’ Niet de kolonist, maar de slaaf is het probleem in de koloniën, zo betogen deze auteurs. Het beeld van de doorsnee slaaf, van ‘Cham’s geslacht’, is dat
van iemand met een luie, onbetrouwbare, leugenachtige aard: ‘De vuige slaaf is
loom, genegen om te liegen, / En acht het fraai als hy zyn meester kan bedriegen.’
De plantocratie functioneert het beste wanneer de door God gegeven sociale
ordening wordt gerespecteerd. Die stelling wordt ook uitgedragen door een
van de meest verdienstelijke Surinaamse literatoren, Paul François Roos. In zijn
Schets van het plantaadjeleven looft Roos de hiërarchische verhoudingen tussen
bazen en knechten:

Deze idyllische verbeelding van het Surinaamse landleven conflicteert voor de
hedendaagse lezer op schrijnende wijze met het systeem van uitbuiting en ongelijkheid dat eraan ten grondslag ligt.
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Reinhart: meester of medemens
Zelfs de vrome en gevoelige Reinhart heeft grote moeite om in de wereld van
de plantages trouw te blijven aan zijn verlichte idealen. In Reinhart, of natuur
en godsdienst beschrijft Elisabeth Maria Post hoe de Nieuwe Wereld deze
Nederlandse emigrant confronteert met zijn wat naïeve, verlicht-christelijke
opvattingen over vrijheid, gelijkheid en geluk. Reinharts ‘zielreize’ vormt een
worsteling met de harde realiteit van het koloniale leven.
In de inleiding van Worm en donder zagen we Reinhart op zijn tocht naar
Guyana al ternauwernood ontsnappen aan een schipbreuk. Wanneer hij uiteindelijk aan land komt, na elf weken beperkte bewegingsvrijheid op het schip,
ervaart hij dit als een bevrijding. En zoals in de hele roman het geval is, drukt
ook nu de natuur de gemoedsbeweging van de personages uit:
o! hoe zoet was mij de vrijheid […] toen ik, in stede van het dompig gebrom
der golven, het geruis der landwinden in de bladeren hoorde speelen; en in
plaats van breedgewiekte graauwe zeevogelen, die mij onderwegen tog een lief
gezelschap waren, kleine zangerige vogeltjens in de boomen zag huppelen, en
in hunne eenvoudige kunstlooze toonen een streelend concert hoorde! toen
ik rondom mij, onder alle dieren, die vrijheid en dat geluk bespeurde, waarna
ik zelf zoo snakte!

Het land van vrijheid en geluk lost tijdelijk de belofte voor Reinhart in. Hij zet
een welvarende plantage op, hij trouwt en krijgt een kind.
Reinhart is zich echter ook bewust van de schaduwzijde van zijn planterswelvaart. De komst van de westerse gelukszoekers is ten koste gegaan van het
geluk en de vrijheid van de oorspronkelijke bevolking, zo beseft hij. De eerste
stappen die de Europeanen onder leiding van Columbus aan land zetten in
Zuid-Amerika vormden een rommelende donder voor het nakende imperialistische geweld:
… hoe beklaag ik de arme onschuldige goedhartige eilanders, die, geheel
onbewust van het akelig onweer dat reeds aan hunnen hemel graauwde, zonder
eenigen argwaan, de verstoorders van hun geluk met eene nieuwsgierige
ingenomenheid, met eene eerbiedige opgetogenheid komen begroeten, en hen
met goedhartigheid bejegenen! weinig dachten toen deeze onnozele menschen,
dat deeze gewaande Godenzoonen, met alle hunne opvolgers, tot eene natie

behoorden, wier wreedheid, heerschzucht, en gierigheid, de akeligste tooneelen
van geweldaadige verwoesting in hun midden zou oprichten.
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De uitbuiting en wreedheid waarmee Reinhart in Guyana geconfronteerd wordt,
stuiten hem zeer tegen de borst. Het is alsof hij ‘uit de verblijven der menschen,
in de wooningen der duivelen’ is verplaatst. De idylle lijkt eerder op een nachtmerrie. Edele christenen worden hier tot slaaf van hun geldzucht. Daarmee
verstoort de westerling de door God gegeven harmonie en orde: ‘Jammer is het
dat hier, en elders, over de geheele wereld, de menschlijke verkeerdheid het
schoone, dat Natuur, of haar Schepper, alom bedoelde, verstoort, en door ondraagelijke dissonanten het juichende der algemeene symphoniën verstomt.’
Als plantagehouder moet Reinhart echter ook zelf vuile handen maken: hij
maakt gebruik van ‘zijn’ negerslaven om zijn aardse welvaart te garanderen. Dat
probeert hij recht te praten door erop te wijzen dat hij als een zorgzame vader
voor zijn rechteloze slaven zorgt. Zij zijn zo toch beter af dan de vele arme
boeren in Europa. Ook hanteert hij een interessante cirkelredenering: doordat
de slaven hun vrijheid is ontnomen, zijn zij afgestompt, slaaf van hun botte
driften, meer dier dan mens. Dat rechtvaardigt het feit dat zij ook als slaven
worden behandeld.
Toch vertrouwt Reinhart op een betere toekomst voor de slaven, zowel op
aarde als in het hiernamaals. De centrale gedachte in Reinhart is dat het ware
geluk niet op aarde te vinden is. Voor de rechterstoel van God staan de slaaf en
de meester uiteindelijk ‘in denzelfden rang, om rekenschap van ons bedrijf op
deeze wereld te geeven’. En waar het gaat om de toekomst hier op aarde, blijft
Reinhart hopen op de heilzame invloed van de Verlichting: ‘O! komt gelukkige
eeuwen, waarin menschlijkheid en recht heerschen! verrijs, edele vrienden der
menschheid, die door uwen invloed het recht der volken beschermen kunt!
zaait geluk onder menschen, en vernietigt de slavernij.’
De confrontatie met ‘de ander’ en diens samenleving leidt, zowel voor Reinhart als voor de vele andere personages die we in dit hoofdstuk bespraken, tot
nieuwe inzichten over het ‘zelf ’ en de eigen samenleving. Tot nu toe kwamen
we vooral literaire werken tegen waarin de letterkundige verkenning van de
steeds expanderende wereld, ondanks alle literaire kunstgrepen en toevoegingen van de verbeelding, uiteindelijk toch relatief dicht bij de werkelijkheid blijft.
Heel anders ligt dit bij het type literatuur dat we in het volgende hoofdstukdeel zullen bekijken. Het imaginaire reisverhaal, de naam zegt het al, voert de
lezer naar werelden die slechts zichtbaar zijn voor de verbeelding, het ‘innerlijk oog’ van de schrijver van fictionele literatuur. Toch, zo zal nog blijken, vertonen zelfs die werelden soms nog verrassend veel gelijkenis met de wereld die
de achttiende-eeuwse mens uit eigen ervaring kent.

7.2 Imaginaire reizen door ruimte en tijd
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Het is het jaar 1702. In de stad Taloujaël heeft Juan de Posos een verrassende
ontmoeting. Taloujaël ligt in het machtige koninkrijk Krinke Kesmes, gevestigd op een eiland met een omtrek van ‘400 uuren gaans’. Het behoort tot het
verre, nog niet in kaart gebrachte Zuidland. De Posos is hier terechtgekomen
nadat zijn schip in een storm uit de koers is geraakt. Met andere leden van de
bemanning is hij nu op verkenningstocht. De geharde zeeman heeft eerder al
heel wat avonturen beleefd tijdens zijn reizen naar Amerika en andere delen
van de wereld. Hij gebruikt die reizen mede om voor eigen rekening handel te
drijven. Op een gegeven moment heeft hij een Spaans klinkende naam aangenomen, maar van origine is hij een Nederlander. Daarom is De Posos blij dat
hij uitgerekend in het exotische Krinke Kesmes, waar hij rondgeleid wordt
door een autochtone gids, een landgenoot tegenkomt. Het is een voormalige
scheepsjongen uit Nederland, in de plaatselijke taal ‘de El-Ho’ geheten. Hij
heeft zijn belevenissen op schrift gesteld en De Posos mag dit verslag lezen.
Met klimmende verbazing en bewondering neemt De Posos kennis van het
relaas. Hij leest hoe de El-Ho (wat ‘vrijman’ betekent) in 1655 als twaalfjarige
varensgast deelnam aan een expeditie naar het Zuidland. Op een onbewoonde
kust verloor hij zijn scheepsmakkers uit het oog en raakte hij verdwaald. Nadat
het schip zonder hem was vertrokken moest hij verder geheel alleen zien te
overleven. Zijn enige kameraad was een hond, door hem Drager genoemd, die
op een gegeven moment aanspoelde na een schipbreuk. Van wrakstukken, natuurlijke materialen en door de bemanning achtergelaten benodigdheden wist
de scheepsjongen enkele hutten en een versterkt ‘kasteel’ te bouwen. Gelukkig
had hij de beschikking over vuurwapens, waardoor hij op jacht kon gaan. Ze
kwamen ook goed van pas toen hij na enige tijd toch niet geheel alleen in dit
stukje van de wereld bleek te zijn. Herhaaldelijk kreeg hij bezoek van troepen
Zuidlanders:
Dag wordende, zag ik aan de rievier naa gissing wel duisend Menschen, voerende
eenige houten spiessen, andere groote knodsen, daar zy mijn hutten meede verbraaken en dan verbranden; waar aan ik merkten dat het Oorlog was. Mijn Bassen
[scheepsgeschut] en Roers [geweren] gelaaden hebbende, bereiden ik my tot
vegten. Door mijn verrekijker konde ik zien, dat eenige hun aangesigten met een
geelagtige verf geheel geverfd hadden; andere hadden ringen om de oogen, en
een streek over ’t voorhoofd en neus; de meeste waaren gants niet geverfd.
Zy, zoo ’t scheen hielden raad; daar naa al schreeuwende naa ’t kasteel loopende,
slaande met hun kodden [knotsen] op ’t kasteel met groot geraas. Ik losten een
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schoot [schot] boven uit […] maar zy bleven staan, en lagten, slaande eeven
sterk op mijn fort, dies schoot ik uit een kijkgat zoo een geschilderden door sijn
hoofd dat hy beuitelden. Doen nog eens in den hoop brandende [schietende],
schreeuden zy geweldig, vliedende naa ’t Bosch en twee à drie zoo dood of
gekwetst meede neemende.
God heb dank tot dus ver zeide ik in my zelven; ik nam een roemer Wijn tot
victory, en gaf Draager een schootel Vis.

Uiteindelijk kon de scheepsjongen met zijn wapenoverwicht toch niet op tegen
het grotere getal van zijn belagers. Hij werd overmeesterd en meegevoerd. Na
verschillende verdere avonturen belandde hij in Taloujaël. Daar werd hij leraar
in de Nederlandse taal. Dit laatste klinkt misschien wat onwaarschijnlijk, maar
het wordt volkomen begrijpelijk wanneer men weet dat op het eiland alle Europese en Aziatische talen worden gesproken en onderwezen aan bepaalde groepen inwoners.
Als hij het verhaal van de scheepsjongen uit heeft, zet De Posos zijn rondreis voort onder begeleiding van zijn oorspronkelijke gids, de ‘Garbon’ zoals hij
in de plaatselijke taal heet. Eerder had hij met hem al een bezoek gebracht aan
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De scheepsjongen vindt zijn scheepskist,
die door zijn medeopvarenden voor hem op
de kust van het Zuidland is achtergelaten.
Illustratie bij Krinke Kesmes van Hendrik
Smeeks (1708).

Nemnan, het eiland met een academie waar uitsluitend mannelijke geleerden
werkzaam zijn, en aan Wonvure, het eiland met een universiteit die exclusief door
vrouwen wordt bevolkt. Nu volgt een verdere verkenning, onder meer naar de
hoofdstad Kesmes. Daar bezoekt De Posos de grote piramide, waarin beelden en
opschriften een illustratief overzicht geven van verschillende aspecten van deze
wonderlijke samenleving. Uiteindelijk wordt het dan tijd voor de terugreis.

De werkelijkheid en de verbeelding
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Tot zover de korte inhoud van Beschryvinge van het magtig koningryk Krinke
Kesmes, geschreven door de Zwolse chirurgijn Hendrik Smeeks (1645-1721) en
gepubliceerd in 1708. Literatuurhistorici brengen dit soort romans en verhalen
gewoonlijk onder in een categorie ‘imaginaire reisverhalen’. Daarbij moeten
we wel bedenken dat voor de vroegachttiende-eeuwse lezer het onderscheid
tussen feit en fictie in deze verhalen minder helder is dan voor de hedendaagse.
De talloze ontdekkingsreizen van de voorgaande eeuwen hebben over verafgelegen landen, volkeren en samenlevingen de meest onwaarschijnlijke en bizar
klinkende gegevens opgeleverd. Wat is waarheid en wat niet? Zo kan pas in de
jaren 1770 het mythische ‘Zuidland’ door James Cook gereduceerd worden tot
een enigszins nauwkeurig afgebakend Australië. Tot die tijd is eigenlijk alles
mogelijk. Misschien wonen er in het Zuidland inderdaad mensen die het hoofd
op de borst dragen, zoals sommige reisverhalen melden.
Op zulke onzekerheden kan Smeeks bijvoorbeeld inspelen bij zijn beschrijving van de huwelijksgewoonten op Krinke Kesmes. Wanneer een man en een
vrouw van plan zijn te trouwen, zo krijgt zijn vertelpersonage De Posos te horen,
dienen ze eerst onder begeleiding van een bejaarde man en vrouw de trouwzaal van de piramide te bezoeken:
Deese in de kamer gekomen zijnde, en de deure gesloten hebbende, ontkleeden
dan elk de sijne, en vertoonen die malkander gantsch naakt, welke malkanderen
dan bezien van agteren en van vooren, gaande, staande, bukkende &c. Jaa zy
bevoelen malkander van boven tot beneeden, van agteren en van vooren. En
indien zy beide wel en gesond zijn, dan is het huwlijk klaar en moet voortgaan.
Maar eenig accident aan den eenen of den anderen vindende, dan staat het in
de keur [keuze] van beide de jonge luiden.

Wanneer hij zich hierover verwondert, krijgt De Posos te horen dat dit niet
vreemder is dan bepaalde Europese gebruiken. Wanneer men een paard of een
hond koopt, beklopt en betast men het dier van tevoren nauwkeurig. Waarom

Reflectie op mens en samenleving
Vele imaginaire reisverhalen beperken zich tot de avonturen of schelmenstreken van de hoofdpersoon op zijn reizen. Maar gewoonlijk spreekt men pas van
een imaginair reisverhaal in eigenlijke zin wanneer de reisavonturen mede
aanleiding zijn voor nadere beschouwing van mens en samenleving. Reizen
zijn bij uitstek een middel om je bewust te worden van de eigen beperkingen,
of van de verschillen tussen de eigen samenleving en andere. De confrontatie
met andere landen en volkeren leidt gemakkelijk tot reflectie, tot filosoferen
over verschillen en overeenkomsten, over mogelijke en denkbare werelden. Geen
wonder dat het genre in de achttiende eeuw uiterst populair wordt als drager
van ideeën over de ware samenleving, de ware religie, taal, opvoeding of verhouding tussen de seksen. Daarbij neemt het soms de gedaante aan van een
satire op de eigen samenleving, soms die van een utopie waarin een alternatief
voor die samenleving wordt geschetst. In sommige gevallen komt de satire of
het denken over het utopische alternatief zelfs zo centraal te staan dat er nauwelijks meer sprake is van een reis. Maar meestal is het imaginaire reisverhaal een
combinatie van dit alles: reisverslag, avonturenroman, utopie, satire. Vandaar
dat het verhaal, zoals bijvoorbeeld het geval is in Krinke Kesmes, vaak in de
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dan niet hetzelfde gedaan bij de partner met wie men zijn leven zal delen, en die
men niet gemakkelijk kan verkopen als er mankementen aan blijken te kleven?
Waar het hier om gaat, is dat De Posos nu vervolgt met de woorden: ‘Ik had in
de Utopia van Morus ook zulks geleesen, dog meenden dat het verçierd [verzonnen] was; maar nu bevond ik het de waarheid te zijn, dat my zeer verwonderde.’
Dit is het grote verschil tussen het boek van Smeeks en Utopia (1516) van
Thomas More, zo is de suggestie: Utopia bestaat niet, en Krinke Kesmes wel. In
dezelfde trant laat W.E. de Perponcher in Rhapsodieën of het leeven van Altamont
(1775) zijn hoofdpersoon, verbannen naar een onbewoond eiland, genieten
van de vele hulpmiddelen die hij heeft meegekregen om te overleven. Daaronder
ook reisbeschrijvingen en imaginaire reisverhalen. Vooral het verhaal van Robinson Crusoe biedt hem troost: ‘Wat zou die goede man niet gegeeven hebben, voor
een half dozyn myner werktuigen, voor myne tuinzaden, myne boeken…’
Opnieuw is de suggestie: Robinson Crusoe is fictie, het levensverhaal van Altamont is dat niet. Maar natuurlijk weet de enigszins erudiete lezer wel beter.
Het gaat hier om niet meer dan een knipoog van de schrijver. Soms ligt het
echter ingewikkelder. Zo strooien sommige auteurs kwistig met gegevens over
waargebeurde schipbreuken of geven ze de nauwkeurige coördinaten van plaatsen en landstreken die werkelijk bestaan. Heel wat lezers zullen hierdoor op het
verkeerde been zijn gezet. Juist de combinatie van sterke verhalen en mogelijk
waargebeurde reisavonturen behoort tot de aansprekende kanten van het genre.

vorm van een raamvertelling wordt gegoten. Het verhaal-in-een-verhaal-ineen-verhaal, dikwijls mede met behulp van documenten die de hoofdpersoon
te lezen krijgt, is een geëigend middel om zeer uiteenlopende perspectieven
aan bod te laten komen.
We gaan nu eerst wat nader in op de verschillende soorten imaginaire reisverhalen, waarbij we ons beperken tot de afzonderlijk uitgegeven geschriften.
De werkelijk talloze voorbeelden van verhalen in tijdschriften laten we buiten
beschouwing. Vervolgens maken we enkele opmerkingen over de literaire motieven en hun vormgeving, waarna we de blik richten op de ideeën die in dit
soort verhalen aan de orde komen.
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Reizen in soorten en maten
Het is opmerkelijk om te zien hoe consequent achttiende-eeuwse auteurs de
mogelijkheden van verschillende soorten reizen exploreren. Het imaginaire
reisverhaal als genre wordt in de achttiende eeuw zelf een soort systematische
ontdekkingsreis, een verkenningstocht naar de grenzen van een literair genre
dat door eerdere generaties nog slechts incidenteel en voorlopig in kaart was
gebracht. Met enkele tientallen oorspronkelijke titels leveren Nederlandse auteurs een substantiële bijdrage, maar het is opvallend dat ze daarmee in eigen
land relatief weinig succes behalen. Van buitenlandse romans als Gulliver’s
Travels en Robinson Crusoe verschijnt de ene herdruk na de andere, maar binnen de oorspronkelijk-Nederlandstalige productie is Krinke Kesmes een van de
zeer weinige boeken die meerdere keren worden herdrukt. In 1776 verschijnt
een vijfde druk.
Het is begrijpelijk dat de hoofdpersoon in imaginaire reisverhalen dikwijls
iemand uit de eigen samenleving in het heden of het zeer nabije verleden is.
Deze tijdgenoot van de lezer verhaalt over een reis naar een exotische plaats op
de aardbol, waar hij of zij – al dan niet na een schipbreuk – geconfronteerd
wordt met andere mensen en andere samenlevingen. Dit is het geval in de
hoofdvertelling van Krinke Kesmes, maar een veel vroeger voorbeeld is Nova
Atlantis (1624) van Bacon. De confrontatie kan ook die van de reiziger met de
natuur en uiteindelijk met zichzelf zijn. Dit is met name het geval wanneer hij
in het verre oord geen andere mensen aantreft maar geheel alleen moet zien te
overleven. Het beroemdste voorbeeld is natuurlijk dat van Daniel Defoe’s
Robinson Crusoe (1719), in Nederland onmiddellijk vertaald en nagevolgd.
Maar we zagen dat het thema van de verdwaalde zeeman, de schipbreukeling
of banneling op een verlaten kust of onbewoond eiland ook al voorkomt in het
verhaal van de scheepsjongen binnen de raamvertelling van Krinke Kesmes. Er
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zijn zelfs literatuurhistorici geweest die dachten dat deze roman als voorbeeld
voor Defoe moest hebben gediend. Het thema is echter veel ouder. Ook Odysseus leed al schipbreuk, en de Franse auteur Fénelon laat in Les aventures de
Télémaque (1699) Odysseus’ zoon Telemachus eveneens schipbreuk lijden.
Fénelons boek werd in Nederland onmiddellijk vertaald en werd zeer bekend,
net als L’Histoire des Sevarambes, een utopische roman van Denis Vairasse uit
1677. Zoals vele imaginaire reisverhalen speelt ook dit zich af in het mythische
Zuidland, en datzelfde geldt voor het eveneens zeer populaire La terre Australe
connue (1676) van Gabriel de Foigny. Zoals we eerder zagen, kan het reisprocedé ook in ‘omgekeerde’ richting worden toegepast: de auteur laat een reiziger
uit een ver land overkomen en commentaar geven op de eigenaardigheden van
de westerse samenleving. G.-P. Marana’s L’esploratore Turco (1684) is hier het
voorbeeld voor talloze ontdekkingsreizigers en spionnen uit exotische landen.
Op deze wijze kunnen de tegenstellingen tussen verschillende typen samenleving op een verrassende manier maximaal worden uitgebuit. Vaak heeft dat een
komisch effect, maar belangrijker nog is dat de lezer eens te meer beseft dat de
eigen samenleving niet per se superieur is. De overwegingen van de buitenstaander tonen, net als de confrontatie van de westerse reiziger met sommige
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Titelprent bij Het leven en de wonderbaare
gevallen van Robinson Crusoe (1721-1722).

exotische samenlevingen, dat de beschaving van verre volkeren niet hoeft onder te doen voor de Europese.
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Vreemde wezens
Waar het reisverhaal een uitgesproken imaginair karakter heeft, biedt dit volop mogelijkheden om de reiziger werelden te laten verkennen die niet worden
bewoond door mensen, maar door sprekende dieren of fictionele wezens met
menselijke eigenschappen. De lilliputters, reuzen en andere merkwaardige
wezens uit Jonathan Swifts Gulliver’s Travels hebben de eeuwen getrotseerd,
maar in de achttiende eeuw is De onderaardse reis van Claas Klim minstens zo
bekend. Dit boek van de Deens-Noorse auteur Ludvig Holberg verschijnt in
1741 in het Latijn. De Nederlandse vertaling is er nog hetzelfde jaar – eerder
dan de Deense. Op zijn reizen komt Claas Klim in diverse merkwaardige landen.
Daaronder bijvoorbeeld Potu, een land van sprekende bomen die zich vaak
opmerkelijk behendig voortbewegen. Wat minder extreem is het land Martinia,
waar sprekende apen wonen; door hun uiterlijke verwantschap met de mens
vormen apen een voor de hand liggende en geliefde bron van vergelijkingsmateriaal in reisverhalen. In Nederland is Reize door het Aapenland (1788) van
‘J.A. Schasz, M.Dr.’, achter welk pseudoniem waarschijnlijk Gerrit Paape
schuilgaat, hiervan een heel fraai voorbeeld. Maar de apen figureerden ook al
prominent in het anoniem verschenen ’t Onbekende nieuwe Apenland uit 1714,
en nog eerder in een van de fabels van Pieter de la Court uit 1685, waar we in
hoofdstuk 9, over literatuur en macht, op terugkomen. Ook op dit punt kan
de formule weer worden ‘omgekeerd’. Zo is de hoofdpersoon in Gevallen van een
keeshond (1790), vermoedelijk eveneens geschreven door Gerrit Paape, geen
mens maar een dier dat de Nederlandse samenleving rondreist en de situatie
ter plekke becommentarieert.
Met Claas Klim verlaat de lezer overigens niet alleen de vertrouwde samenleving, maar ook het bewoonde aardoppervlak. Het verhaal komt immers op
gang wanneer de hoofdpersoon tijdens een bergtocht in een rotsspleet valt en
vervolgens in een onderaards planetenstelsel belandt. Al veel eerder werd de
reis naar het andere uiterste, het heelal, ondernomen. Francis Godwin beschrijft bijvoorbeeld een maanreis in The Man in the Moone (1638). Het boek
wordt in 1651 in het Nederlands vertaald. Ook de ruimtereizen waarover Cyrano
de Bergerac vertelt in Histoire comique de la lune et du soleil (1650) genieten in
Nederland bekendheid. Een geval apart is de anoniem in Nederland verschenen Geschiedkundige beschryving van de maan, deszelfs inwooneren en zyn beste
regeerings-vorm in een tydvak van 4500 jaaren (1794). Het gaat hier weer om een
‘omgekeerde’ reis: een tot mens gereïncarneerde maanbewoner bezoekt de aarde
en vertelt over de toestanden op zijn geboorteplaneet gedurende de afgelopen
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4500 jaar. Aanvankelijk lijkt zijn verhaal een dystopie, een beeld van een samenleving waarin alles mis is, vol machtshonger, oorlog en ongelijkheid. Het geschiedverhaal lijkt, met andere woorden, verdacht veel op dat over de wereld
op aarde. Maar bij recentere tijden aangekomen kantelt het beeld en blijkt op
de maan een meer utopische samenleving te bestaan.

Van ruimte naar tijd
De Geschiedkundige beschryving van de maan is een voorbeeld van een trend die
het imaginaire reisverhaal in de laatste decennia van de eeuw kenmerkt. De tijd
wordt in deze periode steeds minder gezien als een min of meer statisch gegeven.
De achttiende-eeuwse mens wordt zich in toenemende mate bewust van de
mogelijkheid tot ontwikkeling of vooruitgang. De toekomst wordt maakbaar.
Het aanvankelijke succes van de Amerikaanse en de Franse Revolutie laat zien dat
het inderdaad mogelijk is nieuwe samenlevingsvormen op te bouwen. Daar
komt nog bij dat grote delen van de aarde inmiddels in kaart zijn gebracht,
waardoor er weinig plaats meer is voor mythische oorden als het Zuidland.
Door de reis te verplaatsen van ruimte naar tijd openen zich nieuwe mogelijk-
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Bepruikte aap, burger van het binnenaardse rijk Martinia. Illustratie uit
De onderaardsche reis van Claas Klim
(1741), door Ludvig Holberg.
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heden. Naast het verhaal over de geschiedenis van imaginaire landen die vaak
erg op het eigen land lijken, maakt nu ook de imaginaire tijdreis naar een verre
toekomst in het eigen land furore. Men spreekt hier ook wel over een ‘uchronie’,
de tijdreisvariant van de utopie. Het bekendste voorbeeld daarvan is L’an deux
mille quatre cent quarante van de toneelschrijver en latere politicus LouisSébastien Mercier uit 1771. De roman verhaalt over een rondreis in het Parijs
van 2440, zevenhonderd jaar na het geboortejaar van de auteur. Het boek heeft
alom in Europa een enorm succes. Dit komt mede doordat de Franse Revolutie
in één klap allerlei voorspellingen van Mercier over het jaar 2440 vroegtijdig
waarmaakt. Daaronder bijvoorbeeld de verwoesting van de Bastille; voor dit
‘paleis van de wraak’ blijkt in 2440 een ‘tempel voor de goedertierenheid’ in de
plaats gekomen. In Nederland verschijnt in 1777 een klein, pamfletachtig boekje, gewoonlijk toegeschreven aan Betje Wolff, dat in de titel al meteen laat blijken waar de inspiratie vandaan komt: Holland in het jaar 2440. Van Alexander
Benjamin Fardon is Het toekomend jaar 2630, gepubliceerd in 1788, en van de
publicist Arend Fokke Simonsz verschijnt in 1792 Het toekomend jaar drie duizend, expliciet geïnspireerd door Mercier. Gerrit Paape, ten slotte, beschrijft in
De Bataafsche Republiek de toestand van deze republiek in het jaar 1998, tweehonderd jaar na de publicatie van zijn roman.
Bij tijdreizen naar de toekomst is de suggestie dat de reis werkelijk heeft plaatsgevonden nog veel minder plausibel dan bij imaginaire reizen in de ruimtelijke
dimensie. De oorsprong, bloei en ondergang van Hedonepolis (1783) van Pieter
Johannis van Lelyveld (1747-1819) heeft dan ook als ondertitel ‘Een zedekundige
droom’. De zojuist genoemde roman van Fardon noemt zich ‘Een profetische
droom’, terwijl Fokke Simonsz zijn boek als ‘Eene mijmering’ aanduidt. In
Betje Wolffs Holland in het jaar 2440 is eigenlijk zelfs geen sprake meer van een
echte reis. Het gaat hier om oudejaarsoverpeinzingen over de toekomst. En in
de roman van Paape over de Bataafsche Republiek in het jaar 1998 laat de hoofdpersoon, de revolutionair Balsamon, zich ter plaatse uitgebreid voorlichten
over de samenleving in dit jaar, waarna het verhaal echter als volgt eindigt:
Balsamon had nog een menigte vragen op de tong, toen hem een onzichbaare
hand hard genoeg aanstootede, om hem te doen ontwaaken. Hij zag in de rondte;
bevond zig in zijn eigen huis, en in het jaar 1798, – want alles, wat wij van het
begin deezes boeks af, tot hier toe, verhaald hebben, was louter een droom van
den egten revolutionairen Balsamon.

Niet alleen de tijdreis naar de toekomst, maar ook andere typen imaginaire reisroman doen de hedendaagse lezer vaak denken aan het genre van de sciencefictionroman in de traditie van Jules Verne. Al in de achttiende eeuw vinden

we reizen naar 20.000 mijlen onder zee, het middelpunt der aarde, dan wel de
maan. Het verschil is echter dat de imaginaire reisroman van de achttiende
eeuw een belangrijke drijvende kracht achter sciencefiction mist. Waar sciencefiction bouwt op vertrouwen in technologische vooruitgang, vertrouwt de imaginaire reis van de achttiende eeuw vooral op morele en verstandelijke vooruitgang. De technologische hulpmiddelen, zoals een door vogels voortgetrokken
ruimteschip, maken gewoonlijk een volstrekt onrealistische, evident ‘onmogelijke’ indruk. Wat dit betreft doet zich eind achttiende eeuw echter een belangrijke verandering voor. Begin jaren 1780 verschijnt de luchtballon op het toneel,
een uitvinding die luchtreizen werkelijk mogelijk maakt. De ‘luchtbollen’, als
middel om je over de aardbol te verplaatsen, komen al snel in tal van gedichten
en imaginaire reisverhalen voor. Dat met een luchtballon een reis naar een onbekende planeet zou zijn te maken, zoals Willem Bilderdijk suggereert in zijn
Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en planeetontdekking (1813), is en
blijft zeer onwaarschijnlijk. De schrijver weet dit zelf maar al te goed. In zijn
roman zien we dan ook al een werkelijke interesse in de technisch-wetenschappelijke problemen die zich bij zo’n ruimtereis zullen voordoen, en in de mogelijke oplossingen daarvoor. Met enig recht zouden we Bilderdijks verhaal daarom
als Nederlandse voorloper van de sciencefictionroman kunnen zien.

Motieven en literaire procedés
Ondanks de bonte verscheidenheid van het genre kent het imaginaire reisverhaal heel wat motieven en literaire procedés die zo vaak terugkeren dat je ze
haast wetmatigheden zou noemen. Waarom treedt in het genre bijvoorbeeld
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Uit de stand der planeten concludeert
de reiziger in Willem Bilderdijks Kort
verhaal van eene aanmerkelijke
luchtreis en planeetontdekking (1813)
dat hij terechtgekomen is op een
planeet die zich ergens tussen de aarde
en de maan moet bevinden.
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zo dikwijls een schipbreuk op, waarna de hoofdpersoon op een onbewoond
eiland terechtkomt? De verklaring is waarschijnlijk dat het verblijf op zo’n eiland bij uitstek geschikt is om de geest als het ware leeg te maken en open te
stellen voor nieuwe ervaringen en andere werelden. De situatie van de mens die
geheel op zichzelf is aangewezen, vormt bovendien een ideaal decor voor onderzoek naar een van de meest fundamentele vragen die de Verlichting zich
stelt: wat is het dat een mens tot mens maakt? In hoeverre is de ‘natuur’ dan wel
de opvoeding bepalend voor het mens-zijn? En waar het gaat om de verkenning
van een totaal vreemde, utopische samenleving kan een schipbreuk of ander
voorval waardoor de reiziger ver buiten de normale reisroutes geraakt, verklaren waarom niemand anders de samenleving in kwestie ooit ontdekt heeft. Zelfs
de maanreis in The Man in the Moone begint met een zeer aardse schipbreuk.
De hoofdpersoon bevindt zich door omstandigheden op een onbewoond eiland
met geen ander gezelschap dan een ‘Moor’ (die niet Vrijdag maar Diego heet).
Om aan het eiland te ontsnappen traint hij enkele tientallen grote vogels, die hij
met behulp van ingenieuze touwverbindingen bijeenvoegt tot een ‘vliegh-tuygh’,
zoals de Nederlandse vertaling het noemt. Zo vliegt hij weg, maar hij raakt uit
de koers en belandt op de maan, waar een geheel andere samenleving bestaat dan
op aarde.
Hoofdpersonen zoals de maanreiziger, de scheepsjongen uit Krinke Kesmes
of Robinson Crusoe kunnen in hun onbewoonde verblijfplaats de grenzen van
de menselijke mogelijkheden verkennen en zien hoe ver het individu kan komen
zonder gezelschap. Het imaginaire reisverhaal is een van de middelen waarmee
denkers en literatoren het voor de Verlichting zo belangrijke begrip sociabiliteit (‘gezelligheid’) onderzoeken. Het achttiende-eeuwse ideaal van de genootschappelijkheid vormt zich zo mede als tegenpool van het isolement waarin
de literaire schipbreukeling verkeert. Toegegeven, de schipbreukeling is vaak
heel gelukkig wanneer hij bemerkt hoeveel voldoening de rustige contemplatie
van de natuur, ver van het gewoel en de wereldse beslommeringen van de geciviliseerde samenleving, kan bieden. In de eenzaamheid leert men de beperkingen van de eigen samenleving zien en een meer ‘natuurlijke’ levenswijze
waarderen. Zoals de scheepsjongen uit Krinke Kesmes het uitdrukt:
In mijn hut sittende en een appel eetende, dagt ik, lieve God, wat is des menschen
leeven, hoe swerft men van ’t eene Land in ’t andere om geld en goed, ik heb maar
Waater en Appels, en ben nu wel te vreeden als ik die maar krijgen kan, dat ik mijn
Appelen nu voor goud verruilen kon, ik zou dat waarlik niet doen.

Toch blijkt telkens weer dat het individu uiteindelijk niet zonder ‘gezelligheid’
kan. De hoofdpersoon van De Perponchers Rhapsodieën of het leeven van Alta-

mont beklaagt zich erover dat hij niemand heeft ‘in wiens boezem ik myne gemoedsaandoeningen en de beweegingen myner ziele kon doen overgaen!
Niemand die ik dezelve, met wederzydsche meergevoelige aendoeningen, kon
zien beantwoorden!’ En in wanhoop roept hij uit: ‘En ’t is ook inderdaed voor
den mensch, die door de natuur met sympathetische gezellige neigingen begaefd, en voor de samenleeving geschaepen werd, volstrekt ondraeglyk!’

Hoe al wederom eene schipbreuk! zulke gestrande scheepen komen den
bewooneren van een woest afgeleegen eiland byzonder wel te pas; – en den
schryveren hunner geschiedenissen meê niet kwalyk. – Ik wil beide zeer gaerne
bekennen, goedgunstige Leezer! ik weet zelfs geen middel uit te denken dat
minder omslags en harssenbreekens kost. – Maer hoe zal men ook menschen
op een eiland kunnen brengen, als er geen scheepen by mogen te pas komen?

Tegelijkertijd is het ook niet wenselijk dat complete bemanningen veilig aan land
komen. Die zouden de situatie ter plaatse te veel verstoren: ‘Een enkele storm
ruimt alle deeze zwarigheeden zo gemaklyk als volkomen uit den weg. Zy geeft
ons juist alles wat wy nodig hebben, en niets meer; wyl zy al ’t overtollige door
de zee verzwelgen laet.’ Met deze filosofie weet de auteur voldoende nieuwe metgezellen te laten overleven om een tussenvorm te kunnen bieden tussen het
thema van de eenzame schipbreukeling op een onbewoond eiland en dat van het
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Honden, wilden en westerlingen
De mens heeft gezelschap nodig. Een hond kan dan al heel veel betekenen.
Maar met zo’n huisdier is geen echte dialoog mogelijk. Beter is dan ook een
onbeschaafde mens, zoals de zojuist genoemde ‘Moor’ van de man op de maan.
Robinsons trouwe vriend Vrijdag is hier exemplarisch geworden. Zozeer zelfs
dat de auteur van De wonderlyke reisgevallen van Maria Kinkons (1759), een
roman die mogelijk teruggaat op een Duits origineel, zijn vrouwelijke hoofdpersoon een kameraad met de naam Woensdag toebedeelt. Die kan haar troosten na allerlei nare ervaringen die ze op haar onbewoonde eiland heeft opgedaan.
Daaronder een verkrachting door een baviaan, van wie ze een kind baart dat al
snel overlijdt. Kameraden als Vrijdag en Woensdag kunnen opnieuw demonstreren dat mensen van buiten de westerse civilisatie niet per definitie minderwaardig zijn; ze vertonen soms een grotere innerlijke beschaving dan de westerse mens met al zijn ogenschijnlijk superieure kennis en kundigheden.
Ook gelijkgestemde westerlingen kunnen prettig gezelschap vormen. Maar
daarvoor is vaak weer een nieuwe schipbreuk nodig. Een voetnoot in Rhapsodieën of het leeven van Altamont anticipeert op de reactie van de lezer die in
deze roman de ene schipbreuk na de andere ziet voorbijkomen:

bezoek aan een meer of minder utopische samenleving. Het is het, in imaginaire reisromans vaak terugkerende, thema van de nieuwe ‘volksplanting’: de
utopische samenleving die door een kern van activisten op een geïsoleerde plek
wordt opgebouwd. Om de continuïteit te waarborgen is daarvoor wel nodig
dat zich onder de schipbreukelingen niet alleen mannen bevinden, maar ook
vrouwen in de vruchtbare leeftijd.
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De gidsfiguur
Tot de vertrouwde verschijningen in imaginaire reisverhalen behoort vaak ook
de figuur van de autochtone gids die de reiziger rondleidt en informeert over de
plaatselijke gewoonten en gebruiken. Dikwijls vormen de dialogen tussen de
hoofdpersoon en zijn gids de kern van het verhaal. De wederzijdse verwondering over de eigenaardigheden van hun beider samenlevingen zorgt voor interessante confrontaties, soms ook voor humoristische intermezzo’s. Volgens
de gids in Krinke Kesmes zijn de plaatselijke theologen bijvoorbeeld voortdurend verwikkeld in godsdienstige disputen en onderlinge hatelijkheden. Juan
de Posos reageert hierop met de woorden: ‘Ag! zeide ik, onnosele Zuidlanders,
in Europa gaat het heel anders toe, daar leeven wy als Christenen behooren te
leeven, in liefde, vreede en eenigheid.’

Ideeën en idealen
In imaginaire reisverhalen komen alle grote vragen en discussies van het
Verlichtingstijdperk aan de orde. Vaak wordt de zedenkundige briefroman à la
Richardson gezien als het belangrijkste literaire genre van de Verlichting. Minstens zo belangrijk is echter de imaginaire reisroman. Hierin staan niet zozeer
het individuele gevoelsleven en de affectieve relatie tussen individuen centraal. Waar de zedenkundige roman meer psychologisch van aard is, gaat het
in imaginaire reisverhalen meer om sociologische vraagstukken, zoals dat van
de verhouding tussen individu en samenleving of die tussen ‘natuur’ en ‘cultuur’ in de opvoeding; de mogelijkheid van verschillende soorten politieke en
economische maatschappij-inrichting; de gelijkwaardigheid of ongelijkwaardigheid van verschillende religies of wereldbeschouwingen. Het zijn allemaal
vragen die mede worden opgeroepen door werkelijke reizen en contacten met
vreemde, exotische landen en volkeren, en die nu tot in hun consequenties kunnen worden doordacht in de context van een imaginaire reis.
Gegeven het feit dat zulke principiële kwesties vaak zeer controversieel zijn,
is de imaginaire reis ook een geëigend middel om standpunten verhuld te presenteren en op die manier aan censuur te ontsnappen. Maar helaas voor de auteurs

Imaginaire reizen en radicale ideeën
Het voorbeeld van Smeeks en Tyssot de Patot zou kunnen suggereren dat imaginaire reisverhalen uitsluitend geschikt zijn voor het verkondigen van onorthodoxe en tegendraadse standpunten. Dit is niet het geval. Het imaginaire reisverhaal kan de consequenties van bepaalde filosofische uitgangspunten of mogelijke
maatschappijhervormingen veel verdergaand doordenken dan mogelijk zou
zijn in een verhaal dat zich bindt aan de beperkingen van de werkelijke wereld.
Zo wordt de imaginaire reis een laboratorium voor een radicale uitwerking
van allerlei ideeën. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat die ideeën zelf
ook per se ‘radicaal’ moeten zijn. Inderdaad zijn in deze romans en verhalen
dikwijls standpunten te vinden die deïstische, spinozistische of politiek-radicale opvattingen suggereren. Maar er zijn ook andere geluiden. Zo is Van Lelyvelds De oorsprong, bloei en ondergang van Hedonepolis (1783) het verhaal van
een idealistisch begonnen volksplanting die, onder invloed van een naburig volk
dat even ‘ligtvaardig’ als ‘geestig’ is, tot decadentie, weeldezucht en goddeloosheid vervalt. Op een gegeven moment volgt de straf: de kolonie wordt door de
zee verzwolgen en van de trotse stad Hedonepolis rest niets dan een stinkende
modderpoel. De analogie met de Nederlandse samenleving en haar Frans-decadente invloeden ligt voor de hand. In zoverre past het verhaal helemaal in
het achttiende-eeuwse vertoog over het verband tussen moreel en economisch

597
OP REIS NAAR ‘DE ANDER’

bevinden zich onder de goede verstaanders soms ook gekwetste autoriteiten.
Zo komt Hendrik Smeeks in 1710 in problemen wanneer men in zijn Krinke
Kesmes ‘domme godloosheid’ en kritiek op kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders meent te ontwaren. Hij reageert hierop met het argument dat de gewraakte
uitlatingen niet van hem maar van de Zuidlanders in zijn boek zijn. Dit verrassend modern klinkende pleidooi voor een ‘autonome’ literatuuropvatting
mag niet baten. De auteur wordt door de Zwolse kerkenraad gedurende zeven
jaar uitgesloten van deelname aan het avondmaal. Het is dan ook geen wonder
dat heel wat imaginaire reizen anoniem of onder schuilnaam verschijnen, en
dat nogal wat auteurs te maken krijgen met censuurmaatregelen of erger. Dat
geldt bijvoorbeeld ook voor Simon Tyssot de Patot, hoogleraar in de wiskunde
aan het Athenaeum te Deventer. Zijn Voyages et avantures de Jacques Massé
presenteert zich als verschenen te Bordeaux in 1710, maar wordt in werkelijkheid enkele jaren later op Nederlandse bodem gepubliceerd. Dit utopisch reisverhaal zit boordevol explosief spinozistisch gedachtegoed en wordt dan ook
verboden, wat niet verhindert dat het een grote internationale bekendheid verwerft. Zodra eenmaal bekend wordt dat Tyssot de Patot de auteur is van deze
reisroman en nog diverse andere werken met soortgelijke ideeën, is het gedaan
met zijn maatschappelijke carrière.
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verval van de Nederlandse samenleving. Hier echter geen vertrouwen op de
menselijke rede en op politieke en economische hervormingen. Niet de mens
staat hier centraal, maar de wrekende, oudtestamentische God van het gereformeerde geloof.
In de meeste imaginaire reisverhalen is het echter lang niet altijd duidelijk of
het gaat om propaganda voor bepaalde ideeën of juist om kritiek daarop. Dat
is nu juist het aardige van de reis naar een andere cultuur, van de constructie als
raamvertelling of van het achtereenvolgend bezoek aan uiteenlopende landen of
regio’s: dergelijke procedés maken een confrontatie van zeer verschillende standpunten mogelijk. De imaginaire reis is een typisch Verlichtingsmedium, niet in
zoverre het een eenduidig standpunt overdraagt, maar in zoverre het de opvatting dat er één definitieve waarheid bestaat in twijfel trekt. In de ideeënwereld
van de imaginaire romans komen echter diverse thema’s herhaaldelijk terug.
Een universele godsdienst
Keer op keer leiden de overwegingen van de eenzame schipbreukeling of de
rondleiding door een alternatieve samenleving tot de conclusie dat de ideale
godsdienst ‘natuurlijk’, ‘redelijk’ en ‘universeel’ dient te zijn. De satire in veel
reisverhalen hekelt het dogmatisme, de kerkelijke scheuringen en het blinde
vertrouwen op religieuze autoriteiten. Het utopische alternatief schetst daartegenover vaak een eenheidskerk, waarin theologische haarkloverijen over het
‘ware wezen’ van God afwezig of expliciet verboden zijn. Zoals gezegd heeft de
religie zelf soms deïstische of spinozistische trekjes. Maar in de Nederlandse
reisverhalen vinden we ook herhaaldelijk een uitgesproken fysicotheologische
beschouwingswijze die God zoekt in de verschijnselen van de schepping. In
De Walcherse Robinson uit 1752 bijvoorbeeld blijft Robinson, na het overlijden
van zijn ouders en hun goede vriend Filopater, alleen achter op het onbewoonde eiland Ponedo de St. Po. Hij is pas drie jaar oud, maar hij weet zichzelf op te
voeden tot iemand die niet alleen in staat is tot overleven. Hij blijkt als analfabeet ook in staat tot redeneringen en experimenten waaruit hij alle basisprincipes van de christelijke godsdienst kan afleiden, voor zover ze niet gebonden
zijn aan de Bijbelse openbaring. De Walcherse Robinson blijkt zo een westerse
nazaat van Hai Ebn Yokdhan, de in het wild op een onbewoond eiland opgroeiende hoofdfiguur uit een roman van Ibn Tufayl. Niet voor niets luidt de
titel van de Latijnse vertaling waarin dit Arabische boek de westerse wereld bereikte: Philosophus autodidactus (1671). De achterliggende gedachte dat de
mens in staat is geheel op eigen kracht, als ‘autodidact’, tot een ontwikkelde
levensbeschouwing te komen, verovert de westerse wereld en is in veel Robinsonades terug te vinden. In de Republiek verschijnen diverse Nederlandse
vertalingen.
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Titelplaat bij Ibn Tufayl, Het leven
van Hai Ebn Yokdhan (1701).

De religie die de Walcherse Robinson ontwikkelt is bij uitstek fysicotheologisch. Zo trekt hij als een volleerd fysicotheologisch anatoom zijn conclusies
uit de dieren die hij ontleedt:
Nu zag ik in de ingewanden der dieren eene onbegrypelyke juistheid van
ingewanden, derzelver nut en onderlinge werking. […] Dan zag ik weder
de long, lever, en zoo vele wonderlyke en onbegrypelyke zaken, in mond,
in oog, en tand, in oor, spieren, ruggegraat, en het geheele samenstel der
dieren, dat ik overtuigd werd, dat er niet alleen een Schepper was; maar dat
ook die Schepper Alwys en Almachtig moest wezen.

Een universele taal
Niet alleen de godsdienst, ook de taal zou universeel moeten zijn. Het nationaliseringsproces maakt in de achttiende eeuw het internationale geleerdenlatijn
tot een medium dat in toenemende mate als achterhaald wordt beschouwd.
Wel is de Franse taal, de naam zegt het al, binnen Europa de lingua franca. Maar
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met de opkomst van het vertaalbedrijf groeit de ergernis over communicatiestoornissen. Bovendien neemt in landen als Nederland de frustratie over de
ondergeschikte positie van de kleine talen toe. Zo groeit het verlangen naar de
universele, alom gangbare en voor iedereen onmiddellijk verstaanbare taal. Deze
kan in imaginaire romans verschillende gedaanten aannemen. In de praktijk
blijkt de bevolking van exotische of utopische samenlevingen soms te spreken
in anagrammen van woorden uit de taal van de auteur. Het opleidingseiland
voor mannen in Krinke Kesmes draagt de naam Nemnan, terwijl dat voor vrouwen Wonvure heet. Krinke Kesmes zelf is een enigszins vervormd anagram van
Hendrik Smeeks. En wie weet dat Smeeks een zoon Barend, een dochter Judith
en een dochter Suzanna had, verbaast zich niet over de namen van enkele steden
op Krinke Kesmes: Tenbar, Jitdu en Sannasa. Naast de eigen taal onderwijst
men op Krinke Kesmes trouwens ook alle andere talen.
Maar in de reisromans vinden we ook meer structurele suggesties. In Holland in het jaar 2440 voorspelt Betje Wolff dat in dit jaar de geleerde wereld
geen Latijn meer zal spreken, maar de landstaal. Dit lost de kloof tussen de geleerde wereld en de leken definitief op, maar laat die tussen de naties intact. In
Fokke Simonsz’ Het toekomend jaar drie duizend is de oplossing voor de universele taal dan ook eenvoudig. Het Latijn, dat in het jaar van publicatie al volop
aan het verdwijnen was, is in het jaar drieduizend helemaal terug. Nu niet exclusief als geleerdentaal, maar als universele taal voor alle volkeren. Sara Burgerhart is in het jaar drieduizend bijvoorbeeld algemeen bekend als Sara Cor
Civicum, in een uitgave met noten en variantenapparaat, verschenen te Irkoetsk in 2090. Complete nieuwe talen zoals het negentiende-eeuwse Volapük
of het Esperanto zijn in imaginaire reisromans niet aanwezig. Wel geeft De
Vairasse in zijn Histoire des Sevarambes al een hele grammatica van de plaatselijke taal. De oplossing van Godwin, die zijn maanbewoners laat spreken in
muzieknoten, lijkt weinig realistisch. Dit geldt in nog sterkere mate voor de
vondst waarmee Jonathan Swift in Gulliver’s Travels reeds het hele taalutopisme
op de hak neemt: sommige geleerden aan de universiteit van Lagado willen misverstanden uitsluiten door het object waarover ze spreken niet te benoemen,
maar te tonen. Deze universele taal zou problemen kunnen opleveren bij abstracte begrippen. Maar belangrijker nog is het praktische bezwaar dat de gesprekspartners haast bezwijken onder de last van de zakken met voorwerpen
die ze met zich meetorsen.
Man en vrouw
Tot de belangrijkste kwesties die in imaginaire reisverhalen aan de orde komen,
behoort de verhouding tussen man en vrouw. De gangbare verhoudingen blijken in deze verhalen vaak sterk verschoven ten gunste van de vrouw. Zo is het

Opvoeding en onderwijs
Dat de boodschap van imaginaire reisverhalen niet eenduidig is, blijkt onder
meer waar het gaat om opvoedingsidealen. Enerzijds wordt de Robinsonfiguur
telkens weer gebruikt om aan te tonen dat het individu tot veel in staat is en
dat de natuurlijke omgeving in tal van opzichten te prefereren valt boven de
geciviliseerde samenleving met haar hypocrisie, haar conventies en haar voorkeur voor de rijken en de machtigen. Anderzijds staat in deze romans ook dat
andere belangrijke thema van de Verlichting, het belang van de opvoeding,
centraal. Bij zijn geboorte is de mens een onbeschreven blad, en dit blad kan
slechts zinvol worden beschreven door een gedegen opvoeding. De twee standpunten zijn te verenigen door ervan uit te gaan dat opvoeding en onderwijs in
handen moeten zijn van uiterst bekwame, verstandige en waarlijk verlichte
mensen. ‘Een goede Opvoedinge der Kinderen, is de grondvest der Borgerye,
en het wel-wesen van Landen en Staaten’, zo luidt een van de spreuken die Juan
de Posos op het Zuidland te lezen krijgt. Wat dat betreft zal de situatie aldaar
voor sommige lezers een pijnlijke herinnering hebben gevormd aan de toestanden in het onderwijs in eigen land:
Deese Zuidlanders meenen, dat het geluk van haar land, en haare goede en zeer
heerlijke regeering, alleen afhangd van de goede opvoeding der jeugd, daarom
mogen hier geen todden van wijven, School-matressen nog geen dronkene
suipers, of kwaalijk gemanierde mannen, Schoolmeesters zijn; de zulke worden
veragt, zoo wel als die haar natuurlijk verstand ontbreeken, neevens de talmers
en teemers, die niet glad van tong zijn. Zy gelooven hier, dat alle, of de meeste
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soms heel gewoon dat vrouwen een academische opleiding volgen. We zagen
al dat in Krinke Kesmes een universiteit is gevestigd op het vrouweneiland
Wonvure. Interessant is dat deze academie ‘moderner’ lijkt dan het mannelijke
equivalent: de vrouwen hangen de empirisch-experimentele ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ aan, terwijl de mannen op Nemnan zijn blijven steken in
een cartesiaanse, rationalistische filosofie. Het huwelijk is in deze romans vaak
minder contractueel en meer op liefde gebaseerd dan in de reële samenleving
van de auteur. Ook om praktische redenen – op een onbewoond eiland zijn
gewoonlijk geen geestelijken of ambtenaren aanwezig – wordt het huwelijk
tussen twee geliefden dikwijls ‘onder de blote hemel’ gesloten. Overigens is er
wel een verschil tussen de contemporaine en de huidige opvattingen over wat
‘vrouwvriendelijk’ is. Dit geldt bijvoorbeeld voor progressieve regelingen die
ervoor willen zorgen dat vrouwen verlost worden van de last van betaalde arbeid. Daardoor kunnen ze zich dan eindelijk eens geheel wijden aan hun eigenlijke roeping, het huishouden en de zorg voor de kinderen.

fouten, welke veele menschen als eigen zyn, zy die in haare Jeugd, van haare
Opvoeders, en Onderwijsers ontfangen, en dat de zelve dan door gewoonte haar
by blijven. Daarom moeten hier de Schoolmeesters verstandig, zeer opmerkende,
voorsigtig, en welleevende zijn.
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Politiek, wetgeving en staatsinrichting
De exotische samenlevingen in imaginaire reisverhalen, althans die welke niet
als afschrikwekkend voorbeeld bedoeld zijn, wijken vaak af van de bestaande
samenlevingen in zoverre ze geen of aanzienlijk minder corruptie, machtsmisbruik, onrechtvaardige straffen en economische uitbuiting kennen. Regeringsmacht is niet gebaseerd op erfelijkheid of op geld, maar op kwaliteiten. De
doodstraf is afgeschaft of wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegepast. Zowel de vertegenwoordigers van de overheid als de burgers jagen niet
uitsluitend hun eigenbelang na, maar iedereen werkt mee om het grootste geluk
voor het grootste aantal mensen te realiseren. Een kosmopolitische instelling
maakt dat staten geen oorlog voeren maar samenwerken, waardoor ze zich de
kosten van militaire inspanningen kunnen besparen.
In de laatste decennia van de eeuw ontwikkelen dergelijke ideeën zich van
algemene filosofische idealen meer en meer tot politieke programmapunten
– zoals omgekeerd politieke programma’s als de Declaration of Independence
en de Déclaration des droits de l’homme een steeds ‘utopischer’ karakter krijgen.
De overgang in de reisverhalen, van vreemde landen in de eigen tijd naar het
eigen land in de toekomstige tijd, markeert tevens een zekere verschuiving van
filosofie naar politiek. Ook wanneer het nog wel gaat om een reis naar een exotisch land vormt die reis nu, vaker dan tevoren, ofwel een rechtstreekse satire
op concrete toestanden in het eigen land, ofwel een schets van een concreet alternatief voor die toestanden.
In Nederland geldt iets dergelijks bijvoorbeeld voor een hele reeks imaginaire reisverhalen die anoniem of onder het pseudoniem van ‘J.A. Schasz
M.Dr.’ verschijnen, en die worden toegeschreven aan Gerrit Paape. Zo biedt
Reize door Dirk Denker, naar het wonderland, waterland en eenige andere landen
(1780) een rondreis door Wonderland, Springerland en Waterland. Tijdgenoten
zullen hierin moeiteloos een beschrijving van de conflicterende landsbelangen en nationale eigenaardigheden van Engeland, Frankrijk en de Republiek
ten tijde van het begin van de Vierde Engelse Zeeoorlog hebben herkend. Op
Reize door het Aapenland (1788) komen we nog terug. Het land der willekeurigen (1789) wordt gepresenteerd als ‘sleutel op mijne Reize door het Aapenland’
en laat zien dat niet alleen onder apen belachelijke gebruiken, vooroordelen,
misverstanden en machinaties voorkomen. De hoofdpersoon is, net als de auteur zelf, inmiddels op de vlucht in het buitenland. Mogelijk is ook De staat-

kundige geschiedenis van het land der aapen en keeshonden of het koningrijk
Klipkrariko (1789) van de hand van Paape. De Reize door het land der vrijwillige
slaven (1790) beschrijft hoe de Schapen zich onder het gezag van de Tijger stellen in de hoop dat deze hen zal verlossen van het regime van de Beer. De Tijger
heeft mooie praatjes en de schapen geloven hem. ‘Bleee! riepen al de Schaapen’,
is het telkens herhaald refrein. Maar zoals dat zo vaak gaat, blijkt de gewaande
verlosser slechts een nieuwe, ergere dictator. Zoals eerder vermeld beschrijft
De Bataafsche Republiek uit 1798 de toestand in Nederland tweehonderd jaar
na dato.

Aller Aapenöogen waren nu geslagen op de Seinmachine: veeler Aapenharten
klopten geweldig: – het zou er nu op aan komen. – Hunne staarten gingen, voor
eeuwig, – helaas! – voor eeuwig verlooren!
De zwaare kogel verhief zig in de hoogte. Men staarde hem na. – Hij viel. – De
trommel gaf een vervaarlijke brom. – fluks lag [legde] elke Aap den aangegreepen
staart van zijnen voorzitter op het blokje.
Het tweede Sein, de bromming van den trommel, volgende, verhieven zig al de
bijltjes in de hoogte.
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Dr. J.A. Schasz en de actualiteit
Deze romans zitten vol curieuze personages in rare landen, bizarre verwikkelingen en satirische overdrijvingen. Achter die literaire façade blijkt bij nader
inzien echter een verslag, haast van dag tot dag, schuil te gaan van grandeur en
misère der patriottische beweging in de jaren 1780 en de Bataafs-Franse tijd.
Op vele plaatsen valt dit verslag tevens te lezen als een commentaar op Paapes
eigen aandeel daarin: de hooggestemde idealen, de gefrustreerde ambities, de
ergernis over het smerige handwerk van de politiek en de schaamte over de
vuile handen die men daarin onvermijdelijk maakt.
Een hoogtepunt in de reeks is ongetwijfeld Reize door het Aapenland. Dit boek
beschrijft gedetailleerd de deliberaties in apenland over een revolutionair project. De apen, die geen namen maar nummers dragen, redeneren dat het enige
belangrijke verschil tussen mens en aap de staart is. Door hun staarten af te kappen, kunnen ze eindelijk hun voornaamste wens vervullen: mens te worden.
Vele vergaderingen, redevoeringen, retorische trucs, politieke machinaties en
achterbakse complotten volgen. Uiteindelijk overwinnen de Nommer vijfiaanen, de aanhangers van aap nummer vijf, die voor het afkappen van de staart is.
Hun tegenstanders, de Nommereeniaanen, laten zich overreden om mee te doen.
Dan breekt de grote dag aan. Alle apen zitten in een gigantische kring, met een
bijltje in de hand en de staart naast een hakblokje. Ieder maakt zich gereed om
op het afgesproken signaal de staart van zijn naaste buurman af te kappen:

Nu jaagde mijn kloppend hart mij bijna ten boezem uit. – Ik zag de moordtuigen
opgeheven! – gereed om oogenbliklijk toe te slaan! – en – Hemel! – een gansch
geslacht te bederven! – o Aapen riep ik uit, – bedenkt wat gij doen wilt, gij zult, –
Dan [maar] het laatste Sein werd gegeeven! de slag, de geweldige slag, – waarvan
het gansche Aapenland dreunde, – volgde! – en de Aapen werden de Menschen
gelijk, – doch alleen daarin, om zig van hunne Agterrechten vrijwillig te berooven.

Het revolutionaire project is op zichzelf volledig geslaagd. Maar het lot van de
apen, ook dat van de ooit zo enthousiaste voorstanders van het plan, is allesbehalve benijdenswaardig:
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De ellenden van het staartlooze Aapendom waren onbeschrijflijk. Zommige
bloeddeden zo geweldig, dat zij binnen tien minuuten flauw werden, en als
dooden daarheen vielen. Anderen niet weetende wat zij deeden, staaken hunne
pooten in hunne wonden, en trokken er de darmen uit; anderen werden zo
vehement gedrongen of vertrapt, dat alles, wat maar eenigzins vloeibaar in hun
lighaam was, er van agter uitspoot, even als het water uit een glaze waschspuit;
anderen zogten hunne staarten wederom op, en deeden moeite, om ze er
wederom aan te zetten, – dan, – rechtvaardige Goden! te vergeefsch! – anderen
wentelden in hun eigen bloed, zig zelf met vuisten slaande. – Het bloed liep
met gansche stroomen het Aapenland uit.

Hoezeer deze gebeurtenissen ook aan de Terreur en de guillotine doen denken,
Reize door het Aapenland kan nog geen reflectie van deze episode in de Franse
Revolutie zijn. Die revolutie zelf zou immers pas een jaar later plaatsvinden.
Toch raakt de auteur met zijn satire aan een belangrijke keerzijde van de droom
der utopisten en revolutionairen, een keerzijde waarvan de auteurs van imaginaire reisverhalen in de laatste decennia van de achttiende eeuw zich maar zelden bewust lijken. Om de droom van een hemel op aarde te verwezenlijken,
zullen krachtige maatregelen nodig zijn. Zal het middel niet erger zijn dan de
kwaal?

Droom of nachtmerrie?
In imaginaire reisverhalen vinden we namelijk niet alleen ideeën en hervormingsvoorstellen van het type dat we tegenwoordig zouden toejuichen, zoals
godsdienstvrijheid, grotere gelijkheid van man en vrouw, of kiesrecht. Tegenover de gedachte aan algehele persvrijheid staat bijvoorbeeld Betje Wolffs
enthousiasme voor boekverbranding, een enthousiasme dat diverse auteurs
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van imaginaire reisromans delen. Volgens de schrijfster van Holland in het
jaar 2440 is het voldoende als er enkele algemeen toegankelijke exemplaren
beschikbaar zijn van uitsluitend moreel en opvoedkundig verantwoorde werken.
De rest kan worden verbrand: ‘Van alle de nu afgekeurde werken, en de menigvuldige exemplaren, hebben we een soort van brandstof weten te fabriceren,
daar we voor eenige eeuwen genoeg aan zullen hebben.’ En tegenover de wens
van sociale zorg voor ouderen en invaliden staat in Paapes De Bataafsche
Republiek het plan om veenkoloniën op te richten met werkkampen voor ‘zulke
lediggangers, welke noch kunst noch handwerk verstonden’. Wie niet wil meewerken, wordt verbannen: ‘Om dit werk het volle beslag te geeven, waren er
Opzigters, die, over alle de anderen gesteld telkens rekenschap aan het Bataafsch
Bestuur moesten geeven, van ’t geen er daaglijks voorviel.’ Zo’n dagelijkse
controle zou moeilijker te realiseren zijn in het geval van de bevolkingspolitiek
in Het toekomend jaar 2630 van Alexander Benjamin Fardon (1749-1794). Om
een einde te maken aan voedselschaarste als gevolg van overbevolking is in de
utopische samenleving van Fardon bij wet bepaald dat mannen pas vanaf vierendertigjarige leeftijd mogen huwen, en vrouwen vanaf dertigjarige leeftijd.
De verantwoordelijkheid voor deze vorm van gezinsplanning wordt bij de vrouw
gelegd: ‘Wanneer eene jonge dochter zich laat verleiden, en moeder wordt voor
zij vrouw is, wordt zij voor tien jaren gevangen gezet, en deze straf schrikt onze maagden zoo zeer af, dat het geen mensch heugt dat dezelve plaats hebbe
gehad.’
Deze laatste toekomstvisie is in Nederland nooit gerealiseerd – nog niet althans. Dit in tegenstelling tot Paapes gedachte aan veenkoloniën voor werkelozen, een project dat enkele decennia na verschijnen van zijn boek tot een
tamelijk grimmige werkelijkheid werd. Vele van de ideeën uit de imaginaire
reisverhalen der Verlichting zijn echter pas op substantiële schaal gerealiseerd
door de totalitaire regimes van de twintigste eeuw. Pas toen waren de technologische middelen en de infrastructuur aanwezig voor de alomvattende maatschappijhervormingen en de totale controle van de burger door de overheid,
zoals die de auteurs van deze romans voor ogen stonden. Inmiddels waren
echter de achterliggende idealen – mede onder invloed van meer Romantische
ideeën over geschiedenis, ras en natie – in de praktijk verkeerd in hun tegendeel.

7.3 Tot besluit: ‘de gansche wereld als algemeene

woning’
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Kapiteins, matrozen, kooplui, vissers, slavenhandelaren en ontdekkingsreizigers:
op elk willekeurig moment in de achttiende eeuw bevindt zich een niet onaanzienlijk deel van de (mannelijke) Nederlandse bevolking op zee. Zeevarenden
komen terug met voorwerpen, stoffen, specerijen, planten en dieren. Maar
bovenal keren ze huiswaarts met verhalen over vreemde landen, volkeren, gewoonten en gebruiken. De confrontatie met het vreemde en andere geeft stof
tot nadenken over de meest fundamentele vragen naar de aard van de mens en
de verhouding tussen individu en samenleving. Kan het individu overleven
zonder contact met anderen? Wordt hij dan een soort wild dier? Zou een kind
dat in het wild opgroeit uit zichzelf een religieus besef en een geweten kunnen
ontwikkelen? Zijn de godsdienstige opvattingen en gebruiken van vreemde
volkeren per definitie inferieur aan die van het christelijk geloof? Is er eigenlijk
wel een fundamenteel verschil tussen blanke en gekleurde aardbewoners? Is er
een samenleving denkbaar waarin vrijheid en gelijkheid heersen of waarin het
privébezit is afgeschaft?
Over dit soort vragen kun je filosoferen en theoretische verhandelingen
schrijven. Dat gebeurt in de achttiende eeuw dan ook op ongekende schaal.
Maar daarbij zetten de beperkingen van de realiteit toch een rem op het vrije
denken. In het rijk van de verbeelding bestaan zulke remmingen veel minder.
Literaire werken bieden de mogelijkheid de confrontatie met het andere tot in
de uiterste consequenties te onderzoeken en als reële mogelijkheid te presenteren. Daarbij worden literatoren geholpen door het feit dat lange tijd de grens
tussen werkelijk gebeurde avonturen en sterke verhalen nog uiterst moeilijk
valt te trekken. In het begin van de eeuw suggereren auteurs van imaginaire
reisverhalen nog graag dat hun verhalen over vreemde landen op waarheid
berusten. Die suggestie valt echter moeilijker vol te houden naarmate de stroom
beschrijvingen en afbeeldingen van verre landen en volken aanzwelt, waardoor de kennis daarover snel toeneemt en een nauwkeuriger beeld van iets als
‘de mensheid’ ontstaat. Schrijvers moeten steeds verder uitwijken om nieuwe,
onbekende gebieden te kunnen beschrijven, tot diep onder de aarde of hoog in
de lucht.
De confrontatie met het andere dwingt tot een herbezinning op de eigen
waarden. Literaire werken verbeelden dit onder meer door te werken met perspectiefwisselingen. Populair worden satires waarin bezoekers uit verre gewesten zich verwonderen over de eigenaardigheden van de Westerse beschaving.
In het theater gruwelt het publiek niet langer om de despotische handelingen
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van de machtswellustige sultan, maar worden de kijkers uitgenodigd om in de
huid te kruipen van gemartelde slaven. Zij kunnen zo fictioneel aan den lijve
ondervinden wat de christelijke ‘beschaving’ de niet-westerling kan aandoen.
Ook in gedichten en prozavertellingen krijgen slaven en onderdrukten stem om
het wrede koloniale bewind aan te klagen. Via medeleven met het lijden van de
ander zet de letterkunde de lezers aan tot verontwaardiging en vervolgens tot
protest. Ze worden opgeroepen om hun sociale en politieke verantwoordelijkheid te nemen. Ook economisch protest behoort tot de mogelijkheden. Zo
wordt de literatuur over de ander steeds meer tot een politiek hervormingsprogramma. Bij de roman zien we een vergelijkbare beweging. Doordat de
wereldkaart steeds verder ingevuld raakt, verplaatst de aandacht zich in de
tweede helft van de eeuw van imaginaire landen naar gebieden dichterbij. Nu
reist men eerder in eigen land, maar dan in een verre, vreemde toekomst. Deze
varianten van het imaginaire reisverhaal zijn minder algemeen-filosofisch van
aard. Net als de literatuur over de ander dragen ze een meer praktisch-politiek
programma uit.
Met het denken over de toekomst van de eigen, nationale samenleving – hoe
idealistisch, utopisch of onwaarschijnlijk die toekomst er ook uit mag zien –
komt de literatuur van de Verlichting weer wat dichter bij huis. Naast de kosmopolitische ideeën van de vroege imaginaire reisverhalen en de literatuur
over slavernij, treden nu ook de meer typisch nationale zorgen en belangen op
de voorgrond. In Het toekomend jaar 2630. Een profetische droom voorziet
Fardon bijvoorbeeld dat Nederland na een lange periode van economische
crisis al rond het jaar 2400 in een ‘gelukkige natuurstaat’ zal verkeren. Daartoe
behoort dat het economisch accent inmiddels zal zijn verplaatst van de steden
naar het platteland. De gedwongen uittocht van stedelijke nietsnutten naar
het platteland heeft ertoe geleid dat van een stad als Amsterdam nog slechts
wat ruïnes over zijn, dat er nu een bos is op de plek waar vroeger Den Haag
lag, en dat Rotterdam en Delft nu liefelijke dorpjes zijn. Deze natuurstaat valt
echter slechts te handhaven doordat men in Europa ‘de inkomst van vreemdelingen begon te beletten, zelfs in die uitgestrekte landen, waar nog wel eenige
plaats zou zijn geweest: hier te lande had men honderd jaren te voren reeds
daaromtrent wetten gemaakt, die toch van weinig gebruik waren, vermits weinig vreemdelingen lust hadden om herwaarts te komen’. Zo loste het immigrantenprobleem zich vanzelf op.
Voordat Nederland zich in een gelukkige natuurstaat bevindt, moet er echter
nog heel wat geschreven worden. In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe
de letterkunde zich in de loop van de eeuw meer in het algemeen ontwikkelt van
filosofisch-beschouwend naar maatschappijhervormend. Uiteindelijk zullen
zo goed als alle genres gepolitiseerd raken.

Deel iv:

Literatuur als beweging

8

‘Het gezegend licht der opklaring’

De poëzie bevecht het priesterdom, de ‘tempelbeulen’, in deze titelplaat bij Jacob Zeeus,
De wolf in ’t schaepsvel (1711).

8.1 De literator als christen-wijsgeer

Geen prent kan d’euveldaên der priesterschap bepalen.
Waer wou men koper tot zoo groot een omtrek halen?

Hoe wenschelyk ware het dat de liefhebbers dier overedele kunst zich bevlytigden
tot het rechte gebruik der zelve, om alzoo hare achting te doen aengroeien en de
verdorvene zeden dezer eeuwe al zingende uit de werelt te helpen!

Kerkbespiegelingen in woord en beeld
Dat meer literatoren zichzelf deze taak stellen, blijkt uit de grote hoeveelheid
religieuze werken die zij produceren. Gelovige lezers kunnen zich natuurlijk
laten stichten door het lezen van Nederlandstalige Bijbelboeken, lijvige kerkgeschiedenissen en catechismussen. Daarnaast kunnen zij zich echter ook laven
aan vele andere vormen van literaire ‘zielenlekkernij’: bundels met stichtelijke
rijmen, zedenkundige gezangen, ‘geestelijke liedekens’ die bij almanakken worden gevoegd, ‘schriftuurlijke liedekens’ op het Oude en Nieuwe Testament, of
aan emblemen over Gods koninkrijk. We zagen eerder al dat Bijbelse stof op het
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Waar de schilderkunst tekortschiet, kan de dichtkunst uitkomst bieden. Terwijl
er nooit voldoende koper voor gravures zal zijn om alle misdaden van het
priesterdom uit te tekenen, onderneemt Jacob Zeeus (1686-1718) met zijn lange
hekeldicht De wolf in ’t schaepsvel (1711) een manmoedige poging om dit in woorden goed te maken. De titelplaat (zie hiernaast) verbeeldt de jonge dichter als
een krachtfiguur die de wolf, die het kerkkoor met zijn drek bevuilt, uit de kerk
trapt. Door de wolf zijn schaapsvacht af te stropen, onthult de moedige dichter de wrede en bijgelovige praktijken van de ‘tempelbeulen’. De waarheid barst
hem hierbij uit de borst. Op de voorgrond sticht de zanggodin, haar ogen op de
hemel gericht, de jeugd met zoete ‘kerkbespiegelingen’.
Zo geven de titelplaat en de verklaring der plaat niet alleen een korte samenvatting van dit gedicht van Jacob Zeeus, ze weerspiegelen ook een van de taken
die de literatuur zichzelf stelt aan het begin van de achttiende eeuw. De dichtkunst dient beschouwingen over de kerk en religie te geven en de gelovigen te
stichten met ‘kuissche poëzy’. In het voorwoord bij het gedicht haalt Zeeus
dan ook fel uit naar dichters die hun pen lenen aan ‘vuile minnedeunen’ en
drinkliederen, of die anderszins de lieflijke tuin der poëzie met onkruid ontheiligen:
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‘Klopt, en u zal open gedaan
worden.’ Pelgrim bij de poort die
de weg naar het heil ontsluit.
Titelplaat bij John Bunyan, Eens
christens reize na de eeuwigheit.

toneel taboe is geworden, maar de Bijbelse treurspelen van Vondel worden
nog regelmatig herdrukt. De lezers kunnen dus blijven meeleven met Jeptha
en Joseph in Dothan, of zich verbijten bij Lucifer. Voor romanliefhebbers is er de
geestelijke pelgrimstocht Eens christens reize na de eeuwigheit van John Bunyan
(The Pilgrim’s Progress, 1678). Deze zeer vaak en in hoge oplagen herdrukte allegorische roman zou in veel gezinnen naast de Bijbel hebben gelegen. De in
woord vervatte ‘zinnebeelden’ zijn niet alleen goed geschreven, met herkenbare
personages en geloofskwesties, ze zijn ook nog eens sterk ingebed in de schriftuurlijke traditie. Zo kunnen ze een mooie opstap vormen voor verdere
Bijbellezing. De prenten die Jan Luyken maakt bij de Nederlandse vertaling
worden wereldberoemd; tot in Amerika toe worden ze herdrukt en nagebootst.
Ze vormen een fraaie tegenhanger voor Bunyans zinnebeelden: terwijl de
schrijver zeer beeldend vertelt, vertellen de gravures verhalen die door (Bijbel)teksten in de afbeeldingen worden ondersteund. De combinatie van woord en
beeld vormt zo voor vele ‘boetvaardige en God zoekende zielen’ een goede leidraad op het smalle pad ‘door de woestenij dezer wereld naar het eeuwige
Jeruzalem’.

De krachtige formule van beeldend verhaal en verhalend beeld geeft aan dat
er rond 1700 binnen de protestantse geloofsgemeenschap wat meer ruimte komt
voor het gebruik van beelden. De kritiek op dit soort ‘katholieke’ middelen
begint ook aan orthodoxe zijde weg te ebben. Onder invloed van de Verlichting
gaat de geloofsliteratuur zich meer richten op sociale instructie dan op het inhameren van theologische principes. Het beeld vormt hiervoor een krachtig
middel.

Zo zal de Mensch zich niet bezeeren,
Maar ’t is zyn Geest tot Heil gewend.
Het recht gebruik, na eis van Gode,
Is, dat hy met dit scherpe Mes,
De lust van ’t Vlees geduurig doode,
Dat is d’oprechte en waare les.

Het mes snijdt hier spreekwoordelijk aan twee kanten. Enerzijds leert het dat
men het woord van God aan de goede kant moet aanpakken om zich niet te
snijden. Anderzijds gebruikt Luyken het als metafoor voor de noodzaak de
neiging tot zonde te onderdrukken: ‘Doodet dan uwe leeden die op de aarde
zyn, [namelijk] hoererye, onreinigheid, beweeginge [hartstochten], quaade
begeerlykheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst.’ Deze les keert steeds
weer terug. Materie vergaat, het aardse lichaam is slechts een tijdelijk hulsel.
Het ware geluk kan de mens pas deelachtig worden in het hiernamaals. De kleinste zaken in het leven kunnen de grootste lessen leren. Wanneer de gelovige
leert om in het ‘boek der dingen’ goed te lezen, zal duidelijk worden dat
De dingen die van waarde zyn,
Getuigen van een hooger waarde,
En heffen ’t Wezen boven schyn,
Gelyk als Hemel boven aarde.
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Leerzaam huisraad
Dat religieuze dissenters, zoals de doopsgezinden en de remonstranten, een
belangrijke rol spelen in de ‘emancipatiebeweging’ van het beeld, blijkt onder
andere uit het werk van de doopsgezinde Jan Luyken. In zijn embleembundel
Het leerzaam huisraad (1711) bundelt hij zijn competenties als graveur, dichter
en kenner van de Bijbel om het protestantse huisgezin attent te maken op de
geloofslessen die te trekken zijn uit de directe leefomgeving. Tafels, spinnewielen, wastobbes, blaasbalgen, servetten en zelfs ragebollen dragen wijze levenslessen met zich mee. Neem bijvoorbeeld het mes:
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‘Het mes’, embleem uit Jan Luyken, Het leerzaam huisraad (1711).

De wolf in het schaapsvel: (radicale) Verlichting als nieuwe religie
Ook in De wolf in ’t schaepsvel komt het mes voor. Het huismes is hier echter
een ‘moortmes’ dat door ‘Aertswichlaers’ wordt gewet om de onschuldige Palamedes te slachtofferen. Voor Zeeus is dit een van de vele voorbeelden van de
corruptie, machtswellust en gewetenloosheid van het priester- en predikantendom. Stralen de illustraties bij Jan Luyken de rust van de contemplerende
gelovige uit, bij Jacob Zeeus spatten de agressie en het bloed van de dichtregels. Witheet van woede is hij, over het ‘papendom, dat niets dan heerschappy betracht’ en op de domme vorsten die zich op zieners, priesters of andere
machtsbeluste kerkelijke raadgevers verlaten: ‘Wat zyn er koningen van ’t rechte
spoor gebragt, / Die op der priestren raet hun glory wilden staven.’
Zeeus’ hekeldicht is een krachtig voorbeeld van de manier waarop verlichte
ideeën aan het begin van de achttiende eeuw in literatuur worden verwoord.
Het gedicht vormt een felle aanklacht tegen elke vorm van kerkelijke dwang.
Het richt zich met name tegen de machinaties van de kerk om mensen van de

Wie zou niet lachen, als hy ziet een guichelpaep
’t Geheim van ’t nootlot in een zevenjarigh schaep,
Met zwarte wol bedekt, naeukeurigh onderzoeken?

Zeeus geeft een hele catalogus aan voorbeelden van de bedrieglijke en corrupte
praktijken der kerkdienaren door de eeuwen heen. Wat hem vooral interesseert, is hoe de kerk er steeds in geslaagd is haar ‘valsche leere’ als geloofswaarheden te verkopen. Dat gebeurt onder andere door de kerkleer met de paplepel
in te gieten: ‘d’Onvaste jeugt wordt door haer bakermoêr bedrogen.’ Het liefst
houdt men de gemeenschap van gelovigen blind, ‘gelyk een mol die onder
d’aerde wroet’. Door machtswellust gedreven likt de kerk zich in bij de wereldlijke overheid en kan zo het beleid mee bepalen. De verwevenheid van kerk en
staat geeft aanleiding tot ‘felle stokenbranden’, waarbij priesters er geen probleem in zien het gepeupel op te hitsen om hun zin door te kunnen drijven.
In dit soort machinaties staan de heidense en katholieke priesters niet alleen. Ook de protestantse kerk heeft zich geregeld bezondigd aan geloofsdwang, censuur, intolerantie en bedrog. Voor de verlichte dichter is dit een essentieel gegeven: kennis dient vrij te zijn en niet afgeschermd te worden voor
de onderzoekende geesten. Daarom windt hij zich ook op over de manier waarop
verlichte auteurs zoals Descartes in de Republiek zijn behandeld:
Hoe fel was d’Afgunst niet in heeten toorne ontsteken,
Beroemde Kartes, toen ’t naturelyke licht,
Dat uw verstant verlichtte, elk flikkerde in ’t gezigt.
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ware kennis af te schermen. De priester en de predikant hebben in de ogen van
Zeeus hun krediet als leidsmannen verloren: ‘… wie vindt zich niet misleit /
Die reukeloos vertrout op ’s priesters heiligheit?’ Geen wonder dat Zeeus zelf
is opgehouden de hervormde kerkdiensten in zijn woonplaats Zevenbergen
bij te wonen. Ondervraagd door de kerkenraad stelt hij ‘dat hy in syne eensaamheid meer vrugt hadde, als in de Kerk’.
De wolf in ’t schaepsvel kan gelezen worden als een samenvatting van enkele
kernpunten van het verlichte programma, zoals dat in de tweede helft van de
zeventiende eeuw in de Republiek door veel verschillende filosofen, wetenschappers, predikanten, literatoren en andere stedelijke geletterden bijeen werd geschreven. Voortbordurend op het werk van Descartes en soms ook Spinoza
vielen Nederlandse auteurs zoals Antonius van Dale en Balthasar Bekker het
bijgeloof in geesten, duivelen en wonderen aan en schreven ze de orakelen en
offeranden van de heidenen weg als magische nonsens. Ook Zeeus verwondert
zich over de ‘priester-huichelaars’ en hun ‘heilloos offeren’:

Hoon en spot vallen ten deel aan dit soort filosofen die de mensheid met rede
proberen te stichten: ‘En, och! waer Kartes nogh de laetste maer geweest, / Die
heeft geleden om de leiding van zyn geest.’
Na Descartes werden nog vele ‘priesters van de waarheid’ door de kerk beschuldigd van afgoderij. Zeeus verwijst hier naar de felle strijd die eind zeventiende
eeuw woedde tussen de aanhangers van de orthodox calvinistische theoloog
Voetius uit Utrecht en de volgelingen van de rekkelijke Leidse theoloog Johannes Coccejus. En ook in zijn eigen tijd zijn er nog verschillende helden van de
geest die voor ketters worden uitgekreten en als godslasteraars worden gebrandmerkt. Het zijn zulke kerktwisten die volgens Zeeus het land verscheuren.
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De macht van het woord
Zeeus’ grimmige verzen geven aan hoezeer de geletterde en religieuze gemeenschap aan het begin van de achttiende eeuw verdeeld is geraakt. Op dat moment
woedt namelijk al decennialang een verwoed gevecht tussen (radicale) verlichte
auteurs enerzijds, en anderzijds de kerkelijke en wereldlijke overheden, verdedigd
door orthodoxe auteurs. Verlichte auteurs die nieuwe ideeën proberen te publiceren, vinden de traditionele kennisbastions van kerk en universiteit tegenover zich. De laatste decennia van de zeventiende eeuw werden er vele filosofische
en theologische werken verboden en werden radicale denkers veroordeeld of
zelfs zonder proces vastgezet, zoals de polemische pamflettist Ericus Walten.
Ook literaire werken waarin radicale ideeën waren verpakt, zoals de spinozistische sleutelroman Het leven van Philopater (1691-1697), werden door kerk en
overheid verboden en in beslag genomen. Deze vervolgingen gaan in het begin
van de achttiende eeuw onverminderd voort. In 1709 besluit het gemeentebestuur van Utrecht, onder druk van de kerkenraad, Dirk Santvoorts Zedig ondersoek of de geleertheid en wetenschap meerder, en de zeden […] erger, zijn dan
in voorgaande tijden (1709) te verbieden en uit de handel te halen. In dit traktaat breekt Santvoort, in lijn met Bernard Mandevilles Fable of the Bees, een lans
voor het nut van geldzucht en andere lusten. De moderne maatschappij kan
immers slechts functioneren bij de gratie van zulke drijfveren. De kerkenraad
kan er blijkbaar niet om lachen. Eveneens in 1709 komt de Zwolse arts Hendrik
Smeeks in aanvaring met de kerkelijke autoriteiten vanwege zijn imaginaire
reisverhaal Beschryvinge van het magtig koningryk Krinke Kesmes. In 1710 wordt
Hendrik Wyermars tot vijftien jaar gevangenschap, 3000 gulden boete en vijfentwintig jaar verbanning veroordeeld vanwege de ‘pernicieuse Stellingen’ in
zijn spinozistische filosofisch-theologische traktaat Den ingebeelde chaos.
De meest felle publieke polemiek wordt gevoerd rond de Zwolse predikant
Frederik van Leenhof (1647-1712). In Den hemel op aarden; of een korte en klaare
beschrijvinge van de waare en stantvastige blydschap (1703) onderzoekt hij hoe
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mensen via de rede gelukkig kunnen worden in het aardse leven. Evenals Dirk
Santvoort neemt Van Leenhof afstand van het dominante idee dat we bijvoorbeeld bij Jan Luyken aantroffen dat het ware geluk slechts in het hiernamaals
te vinden is en dat welvaart altijd een bedreiging vormt voor het zedelijke en
godsdienstige gehalte van mens en samenleving. Voor hem is de hemel niet
zozeer een plaats als wel een geestestoestand, die hier op aarde te bereiken is.
Deze verwarring van ‘schijn en wezen’, van het schijnbare aardse geluk met de
werkelijke hemelse zaligheid, druist rechtstreeks in tegen de fundamenten van
het geloof. Zo briest bijvoorbeeld de predikant Johannes Sluiter (1664-1742) in
verontwaardigde hekelverzen: ‘De smalle Weg heeft afgedaan, / Men magh den
Breeden Weg nu gaan; / Als ons Heer Leenhof heeft geschreeven.’ Frederik van
Leenhof wordt niet alleen verketterd in vele tientallen pamfletten, zijn werk wordt
ook verboden, vanwege de ‘gruwelijcke ende lasterlijcke opinien, directelijck
strydende tegens Godts heylige Woord, ende waare Gereformeerde Christelijcke Religie’. Nog jarenlang zal de zaak tegen hem aanslepen.
De gereformeerde kerk heeft duidelijk moeite om een effectieve strategie te
bepalen waarmee ze haar gelovigen binnen de publicitaire perken kan houden.
Ook al is de gereformeerde kerk geen staatskerk, ze neemt wel een sterk geprivilegieerde positie in. Zij beheerst de openbare ruimte waar het gaat om geloofswaarheden en levensbeschouwing. In feite gaat het hier echter om een achterhoedegevecht. Geleerde en geletterde auteurs benutten in toenemende mate de
publieke ruimte om hun nieuwe ideeën over de godsdienst voor het voetlicht
te brengen. Ze experimenteren met aantrekkelijke literaire vormen. De kerk
blijft daarentegen nog lange tijd vooral de traditionele middelen inzetten om de
leer te verspreiden. Latijnse en Nederlandstalige traktaten waarin de geloofsdogma’s worden herhaald hebben echter niet dezelfde reikwijdte als gedichten, romans en in het Nederlands geschreven religieuze overdenkingen. De
meer orthodoxe gelovigen zien de groeiende groep buiten de kerk opererende
letterkundigen en predikanten dan ook als een bedreiging. Zij proberen dit
probleem allereerst het hoofd te bieden middels huisbezoek, uitsluiting van het
avondmaal, preventieve censuur en het uitoefenen van druk op de wereldlijke
overheid. Later in de eeuw zal ook het orthodoxe deel van de kerk de publieke
ruimte ontdekken als mogelijk strijdperk om de gelovigen te overtuigen van
de juiste religieuze houding. Dit is zichtbaar in het toenemend aantal prekenbundels, persoonlijk getinte leerredenen, of religieus-beschouwelijke werken,
en in het opzetten van tijdschriften met een duidelijk orthodoxe signatuur, zoals
de Nederlandsche Bibliotheek (1774-1780), gericht op lezers die ‘de Belydenis
der Hervormden de voortreffelykste, de redelykste, en met de Heilige Schrift
meest overeenstemmende’ vinden. Aan het begin van de eeuw bestaat echter
de voornaamste strategie uit pogingen om predikanten die van de geloofskern
afwijken, zoals Frederik van Leenhof, monddood te maken.
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Voor de rekkelijke literatoren wordt Van Leenhof het boegbeeld van martelaarschap voor het vrije woord. Verdediging van zijn werk kan echter nauwelijks openlijk plaatsvinden. Zo stelt de uit het orthodoxe Middelburg gevluchte
schrijver en uitgever Willem Goeree (1635-1711) dat hij graag ‘openhertig en
eerlijk’ zou zijn. Hij heeft echter ondertussen geleerd dat men ‘de swakste toegangen van onze Ziele niet al te kennelyk open moet zetten’. Dit is een directe
uitnodiging aan de lezer om tussen de regels door te lezen. Dan blijken zijn
met gedichten gelardeerde kerk- en Bijbelhistorische werken inderdaad op de
meest onverwachte momenten uithalen te bevatten naar de vervolging van vermeende ‘ongodisten’ en ‘spinozisten’ in de Republiek. Goeree ageert fel tegen
de bemoeienissen van kerk en staat, die door ‘een al te driftige opvatting en vasthouding aan wisje wasjes, de Burgerlyke vryheyd en goede Politie vertrappen’.

Het Bijbels epos
Wie bereid is tussen de regels door te lezen, ziet in de religieuze literatuur uit
de eerste decennia van de achttiende eeuw allerlei verwijzingen naar de verscheurende twisten van dat moment. Waarom wil Arnold Houbraken, de (teken)leraar van Jacob Zeeus, bijvoorbeeld met alle geweld een epos schrijven over
de apostel Paulus? Jarenlang is hij bezig met dit slepende project. Hij probeert
Zeeus als hulp in te schakelen, maar die bedankt voor de eer. Pas wanneer Jan
van Hoogstraten als coauteur inspringt, kan de levensgeschiedenis van de
martelaar voor het geloof gepubliceerd worden. De publicatie van De kruisheld, of het leven van den grooten apostel Paulus, leeraar der heidenen (1712) zal
overigens zelf een martelgang worden. Beide auteurs krijgen vrijwel onmiddellijk ruzie over de te kiezen uitgever, de bekostiging, de drukproeven, de
snelheid van werken en over de gravures die Houbraken bij het werk maakte.
Nog in hetzelfde jaar laat Van Hoogstraten een nieuwe uitgave maken, zonder
de gravures en wetenschappelijke aantekeningen van Houbraken, met nieuwe
illustraties en bij een concurrerende uitgever uit Gouda.
Waarom hangt Houbraken zo aan dit project, terwijl hij naar eigen zeggen
‘onder dit lastige werk gelyk als zugtende’ is? Wil hij met dit epos de literaire
schuld inlossen van Johannes Antonides van der Goes? Deze had in de voorrede
bij zijn Ystroom (1671) immers aangekondigd dat hij voornemens was een heldendicht over Paulus te schrijven. Als we Antonides’ bewonderaar David van
Hoogstraten mogen geloven, was ‘al de werrelt in verwagting’ van de vervulling
van deze belofte. Die wereld zal allereerst het wereldje zijn geweest waartoe
Van Hoogstraten zelf behoorde: de kring rond de Rotterdamse dichter Joachim
Oudaen. Dat hier een bijzondere belangstelling voor Antonides’ plan leefde, lag
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voor de hand. Oudaen eiste immers van een dichter dat hij in zijn literair werk
ernst maakt met zijn geloof. Een epos van een protestants dichter zou bovendien een einde maken aan de monopoliepositie op dit terrein van de katholieke
Vondel. Deze had met zijn Joannes de boetgezant (1662) de toon gezet, maar sindsdien was het religieus epos nauwelijks verder gekomen. Antonides maakte zijn
belofte niet waar; toen hij in 1684 overleed, liet hij zelfs geen begin van een
Paulinade na. Maar liefst vijf van de Rotterdammers, onder wie Oudaen zelf,
gaven in hun lijkzang op Antonides uiting aan hun teleurstelling hierover.
Het epos blijft ook in de achttiende eeuw een struikelblok voor veel dichters. Het is immers het hoogste gebergte in het Koninkrijk der Poëzie. Niet voor
niets beweert Rhijnvis Feith in zijn ‘Verhandeling over het heldendicht’ (1781)
dat er veel genie nodig is om dit verheven genre te beoefenen. De kwaliteit van
de literatuur van een land of periode kun je afmeten aan de heldendichten. De
Grieken hadden Homerus, de Romeinen Vergilius, de Italianen Tasso, de Fransen Fénelon en Voltaire, de Engelsen Milton en de Duitsers Klopstock. Welke
Nederlandse auteur durft zich in deze lijn van groten te plaatsen? Welke protestantse schrijvers zullen de Bijbelhelden de lofdichten kunnen geven die zij
verdienen?
In de eerste decennia van de achttiende eeuw is er een aanzienlijk aantal
literatoren dat de uitdaging durft aan te gaan. Met De kruisheld wordt het Bijbels
epos opnieuw op de Nederlandse literaire landkaart gezet. De religieuze epen
volgen elkaar nu snel op. Joan de Haes, een vriend van Jan van Hoogstraten,
waagt zich aan een epos over de klassieke antiheld, de verrader Judas (1714), en
kort daarop aan een ‘poëtische’ vertelling van het leven van Jonas de boetgezant
(1716). Coenraad Droste dicht over koning David (1716), Dirk Smout over Jezus
(1723), en Govert Klinkhamer doet een, weinig geslaagde, poging de levens van
de ‘kruisgezant’ Petrus (1725) en de profeet Elisa (1740) te verdichten. Het Bijbels
epos gaat zo het profane epos numeriek overheersen.
Zowel qua vorm als qua inhoud lopen deze epische vertellingen behoorlijk
uiteen. Elke auteur maakt eigen afwegingen bij de keuze voor rijm of ‘onrijm’,
het aantal boeken waarin het verhaal wordt verteld en de historiciteit van de
gegevens. Sommige auteurs volgen de Bijbeltekst nauwgezet, andere variëren
losjes op de oude verhalen, en een enkeling probeert via de verhaalde levensgeschiedenis een soort samenvatting te geven van de recente inzichten van theologen en wetenschappers. Toch kan er gesproken worden van genrevorming,
niet alleen omdat de auteurs naar elkaar verwijzen, maar ook omdat de werken
fysiek veel overeenkomsten vertonen. Het zijn allemaal zeer verzorgde, rijk
uitgegeven werken, in grote formaten, met illustraties, kanttekeningen, reeksen drempeldichten en opdrachten aan geloofsgenoten uit de hogere kringen.
Het gaat hier evident niet om religieus werk voor de brede gemeente. Het Bijbels

epos biedt de geletterde en gegoede Nederlandse gelovige de mogelijkheid om
op basis van de nieuwste theologische inzichten hernieuwd kennis te maken
met de oude Bijbelse helden.
Paulus en Arnold tegen gewetensdwang
De kruisheld van Houbraken en Van Hoogstraten vertoont twee opvallende afwijkingen ten opzichte van de eisen die de internationale traditie van oudsher
aan het epos stelde. Ten eerste blijven de auteurs dicht bij de oorspronkelijke
Bijbeltekst. Het gaat hier eerder om een door de bronnen gedicteerde kroniek
dan om een retorisch gestructureerd levensverhaal. De auteurs presenteren
deze keuze als een bewust programma:
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Wy dissen UE. hier geene ydele herssenschimmen, of bedenkingen uit
ongeregelde, of buiten het regte spoor hollende hartstogten op; geene
bedrieglyke eigen vindingen, met schyn van waarheit overkleedt, om
de werrelt te misleiden, maar eene stigtelyke uitbreiding van de kortheit
des Evangelisen Historyschryvers, zo na gevolgt als doenlyk is geweest.

Ten tweede ontbreekt in dit epos het gebruikelijke merveilleux chrétien: de metafysische zingeving en goddelijke sturing van de hoofdpersoon. ‘Het wonderbare’ vormde een wezenlijk element van het epos. Vondel had het wonderbare
weergegeven via een gepersonifieerde God en duivel, die samen met de engelen
zichtbaar ingrijpen in het leven van de held. Houbraken en Van Hoogstraten
maken hier een andere keuze. De hemelbewoners krijgen in De kruisheld een
puur ornamentele rol.
De afwijkende keuzes van Houbraken en Van Hoogstraten zijn tot nu toe
geïnterpreteerd als concessies aan de orthodox-calvinistische voorkeur voor
de letter van de Bijbeltekst en aan orthodoxe bezwaren tegen de personificatie
van God. Zij kunnen echter ook heel anders begrepen worden, namelijk als radicaal verlichte stellingnamen. In hetzelfde jaar dat De kruisheld verschijnt,
publiceert Houbraken anoniem Philalethes brieven (1712). In deze brieven aan
vrienden en ‘discipelen’, zoals Jacob Zeeus en Dirk Santvoort, gaat Houbraken
tekeer tegen de kerkelijke autoriteiten, die hij gewetensdwang en corruptie
verwijt. Kerkdienaren zijn marktkooplui, die met de meest geslepen middelen
proberen hun klanten tot gewillige papegaaien om te toveren. In navolging
van Balthasar Bekker, wiens omstreden boek De betoverde weereld (1691) een
mijlpaal vormt in de verlichte strijd tegen allerlei vormen van bijgeloof, ontkent Houbraken het bestaan van engelen en duivels. Het is evident dat de Bijbel
‘niet letterlyk maar zinnebeeldig’ gelezen moet worden, en dat ‘de Slange maar
als een Figuur in het Historisch Tapyt is ingeweeven’. Kerkbezoek vindt Hou-

Abraham de aartsvader: het Bijbels epos in gematigder vaarwater
De kruisheld mag verschillende literatoren geïnspireerd hebben tot het schrijven van nieuwe Bijbelse epen, dit wil niet zeggen dat zij de radicale ondertoon
van dit epos overnemen. Zo plaatst Joan de Haes (1685-1723) zijn epos Judas de
verrader terug op de lijn van Vondel. Hij herstelt het episch wonderbare in ere en
breekt met de filosofisch-historische lijn van Houbraken. De poëzie vereist,
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braken tijdverkwisting. Het is volgens hem onmogelijk om te bepalen welke
godsdienst de ware is. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat in 1713 de ZuidHollandse synode pogingen onderneemt om Philalethes brieven te verbieden.
Men ‘verfoeyt het boek, als vervult met godlose stellingen’. Maar ‘de wijl de
drucker er mede blyft sitten’ wordt uiteindelijk besloten de vraag om een wereldlijk verbod te laten vallen en in plaats daarvan eens ‘ernstig te spreken’ met de
auteur. Deze betuigt zijn ‘groot leedwesen’ en is bereid ‘satisfactie’ te geven. Daar
komt het echter niet meer van, want kort daarop blijkt Houbraken met de
noorderzon vertrokken, naar Engeland.
Met deze feiten in het achterhoofd dringt zich een andere verklaring op voor
het ontbreken van het wonderbare in De kruisheld. Verlichte filosofen en classicistische literatoren wantrouwen het wonder en het verwonderlijke. Wonderbaarlijke zaken op het toneel slaan het publiek slechts met domheid en zetten
het niet aan tot kritische beschouwing. Het lijkt paradoxaal dat Houbraken als
verlicht auteur enerzijds ervoor pleit de Bijbel figuurlijk te lezen, terwijl hij
anderzijds zeer dicht bij de Bijbeltekst wil blijven in zijn epos. Dit is echter goed
te verklaren: Houbraken ziet de Bijbel als een historisch document, waarvan
de oorspronkelijke betekenis is verduisterd door de exegetische traditie. Literatoren moeten terug naar de brontekst en die cultuurhistorisch onderzoeken.
De kruisheld is een wapen in de strijd tegen verwarde Bijbelexegese, geloofsdwang en stupide bijgeloof. Het voorbeeld van Paulus kan laten zien dat, hoezeer het bijgeloof ook het ‘vinnig moortmes slypt op ’t ongekreukt geweten’,
het religieus plechtanker van de onwankelbare gelovige vast in de grond blijft
gehecht. Houbraken lijkt zichzelf met Paulus te vergelijken: beiden vechten voor
het ware geloof in een tijd waarin het geweten en het vrije woord worden onderdrukt. Schriftgeleerden beschrijft hij als zwarte schaduwen met ‘Inquisitieroeden’ in de hand. In De kruisheld wordt gedetailleerd en plastisch beschreven
hoe Paulus gegeseld wordt, gehoond en geteisterd, maar hoe hij steeds volhardt
in zijn geloof en zijn wens om het ware evangelie uit te dragen. Daar waar de
kerk zich als overheid gaat gedragen, daar naakt ‘gewetensdrang’ en burgertwist. De auteurs trekken een parallel met de Republiek, waar heerszucht van
de kerk ‘den vuilen gront van Neêrlands scheuring’ vormt. ‘Veel hoofden maken
een verwarring van veel zinnen.’
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zo verklaart hij in een programmatisch voorwoord, dat de stof wordt aangekleed en verfraaid met sieraden uit de dichterlijke verbeelding. De dichterlijke
vrijheid dient voorop te staan. Een Apology for Poetry dus, om de titel te lenen
van Philip Sidneys uitdagende poëtica – waarvan De Haes in 1712 een nieuwe
vertaling had geleverd. Het merveilleux chrétien is in Judas overvloedig aanwezig in de vorm van Satan met zijn helleraad tegenover God en zijn hemelraad.
Judas is met zijn zilverzucht uiteraard het instrument van ‘de grootvorst van
den nacht’.
Ook in het beroemdste achttiende-eeuwse Bijbels epos, Abraham de aartsvader (1728) van Arnold Hoogvliet, speelt God een zeer actieve rol. Hoogvliet
laat God bijvoorbeeld zijn beschermeling moed inspreken via donder en bliksem:
Toen schoot de Almachtige, by schoon en helder weêr,
Aan Abrams rechterhant een lichten bliksem neêr;
En liet, niet lang daarna, uit zyne azuure zalen
Een zachten donderslagh van verre nederdalen.
Dat geeft weêr moet en kracht in ’t hart myns grooten mans.
Nu staat zyn heilgeloof weêr in een vollen glans.

In Abraham de aartsvader speelt God weliswaar een heel actieve rol, maar de
duivel blijft afwezig. Daarmee ontneemt Hoogvliet zich een traditionele mogelijkheid om dramatische contrasten te kunnen aanbrengen tussen de macht
van het goede en de macht van het kwade. Die kunnen nu alleen op menselijk
niveau worden aangebracht. Abrahams geschiedenis biedt hier gelukkig voldoende mogelijkheden. Het hoogte- of liever dieptepunt van het menselijke
kwaad schildert Hoogvliet – het ligt voor de hand – in de beschrijving van het
leven in Sodom:
De godtsdienst is er spel, de tempels zyn bordeelen
Van overspel, en schande, en zondige krakeelen.
Maar ’t volk, vol dootslagh, haat en twist, en bastaardy,
Al t’ongebonden tot de snoode afgodery,
Bespot het godendom; vervloekt zyne offerhande;
Kent wet noch regel; roemt in bloetschult en in schande,
In moort en vrouwekracht, en treedt, uit overmoet,
En lekkerny, het broot baldadigh medt den voet:
Ja bloetschande, en ’t bedryf van mannen met malkandren,
In ’t aanzien van de jeugt, vertelde d’een den andren
Voor enkel kortswil; en in zoo veel weelde en lust,

Was elk, ô gruwel! in zyn gruweldaan gerust.
’t Geweten was van al zyn prikkelen verlaten.

Aan de andere zijde van het spectrum staat de ‘geloofsheld’ Abraham in zijn
toewijding aan God, een toewijding die zelfs standhoudt in zijn vertwijfeling
wanneer hem bevolen wordt zijn zoon te offeren. Abraham is ten volle bereid
om het mes in eigen boezem te steken, maar bezwijkt bijna bij de ijselijke opdracht die God hem geeft:

Het zijn waarschijnlijk juist dit soort hartverscheurende fragmenten die enkele
decennia lang lezers in verrukking hebben gebracht. Hoogvliets epos is immers
opmerkelijk succesvol. De eerste druk van 1728 wordt al het jaar daarop gevolgd
door een tweede, waarna er nog vele volgen. Abraham de aartsvader is ook een
van de weinige achttiende-eeuwse werken uit het Noorden waarvan een nadruk
in het Zuiden verschijnt: te Brugge in 1788.

Sodomieten, paalwormen, vrijmetselaars, katholieken en andere
plagen
Het is interessant dat Hoogvliet in 1728 dicht over Sodoms ‘bedryf van mannen
met malkandren’. Krap twee jaar later barst in de Republiek een van de meest
hevige vervolgingsgolven tegen homoseksuelen los. Allereerst in Utrecht, maar
vervolgens in meerdere steden, worden van sodomie verdachte mannen opgepakt, verhoord, gemarteld en geëxecuteerd. De vervolgingen maken een stroom
geschriften los, waarin met name vanuit gelovige hoek fel van leer wordt getrokken tegen deze als gruwel ervaren ‘onnoembare zonde’. De onrusten en onlusten
van de eerste decennia van de achttiende eeuw lijken zich nu samen te ballen
rond deze gruwel. De maat is duidelijk vol. Al jarenlang hebben religieuze auteurs gewaarschuwd tegen de mogelijk desastreuze effecten van nieuwe ideeën
en gebruiken. Predikanten en letterkundigen zien al lange tijd overal tekenen dat
de christelijke leer en levenshouding onder druk zijn komen te staan. Volgens
hen leidt de toegenomen welvaart de gelovige af van de werkelijke waarden en
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Myn haren ryzen my te berge; ik yze, ik schrik,
En voel den dootsteek zelf in ’t hart elk oogenblik,
En d’altaarkolen in myn eigen boezem branden!
Ruk los, ruk los, ô Godt, die teedre liefdebanden:
Verdoof de vaderliefde in my, opdat ik stil
Gehoorzaam uw gebot, naar uwen wondren will’.
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In 1730 werd de Republiek getroffen door een paalwormenplaag, die werd gezien als teken van
Gods toorn over het tot decadentie vervallen Nederland.

neemt het zedeloos gedrag epidemische vormen aan. Verlichte ideeën tasten
de grondwaarheden van de kerk aan, terwijl de nieuwe buitenkerkelijke sociabiliteit, zoals de discussiegroepen waaraan Jakob Zeeus en Arnold Houbraken
deelnemen, broeinesten voor dissenters kunnen worden.
Een volgend overtuigend bewijs van Gods onbehagen met de staat van de
Nederlandse samenleving vinden de predikanten in de activiteiten van een der
kleinste diertjes van Gods schepping: de paalworm. Precies in dezelfde periode
dat de sodomietenonrusten losbarsten, begint de paalworm aan zijn verwoestende tocht door de Nederlandse waterkeringen. Een paalworm is geen echte
worm, maar een weekdier, dat zich voedt met hout. Wanneer echter in 1730 de
paalworm toeslaat in de Republiek, denkt men nog dat dit schadelijke diertje
verwant is aan de houtworm. Die opvatting wordt in 1733 al tegengesproken
door de in Nederland verblijvende Duitse natuurwetenschapper Gottfried
Sellius, wiens Historia naturalis teredinis seu xylophagi marini meteen in het
Nederlands wordt vertaald als Natuurkundige histori van den zeehoutworm
ofte houtvreeter, zynde koker- en meerschelpigh. Linnaeus neemt Sellius’ observaties echter niet over, waardoor de opvatting dat de paalworm een worm is
nog tot laat in de achttiende eeuw wordt herhaald.

Veragte dieren, die nauwlyks een rang onder de schepzelen hebben, doen zig in
onze zeestromen op, zonder dat men recht raden kan, werwaarts, en op wat wyze
zy hier heen zyn gedreven. Dit zwak ongediert is nochtans met de ontsagchelykste
wapenen voorzien, en in staat om het hardste hout, ’t welk ’t zelve tot voedzel
strekt, en waar op ’t Land gevestigt is, met eene ongelooflyke spoedigheid te doorboren, en te doorknagen, en ’t zelve brozer als glas, en ligter als kurk te maken.

Ook in de ogen van deze verlichte auteur dient het Nederlandse volk zich eerst
standvastig te bekeren voordat God zal beletten dat de worm zich ‘dieper en
dieper in ’t hart van een ryk inboort’.
Van Effens reactie is tekenend voor de omslag die begin jaren 1730 plaatsvindt in de Republiek. De vroege radicale fase van de Verlichting is in een impasse gekomen. Het optimistische elan waarmee veel verlichte auteurs eind
zeventiende eeuw nog probeerden nieuwe grondvesten voor het geloof, de maatschappij en de politiek te formuleren, is door de felle tegenreactie van kerk en
staat op een loopgravenoorlog uitgelopen. Verbitterd leren radicale auteurs hun
mond te houden of hun boodschap tussen de regels te verstoppen. Veel mensen zullen opgelucht ademhalen nu de ergste steekgevechten tussen filosofen
en theologen, tussen orthodoxen en rekkelijken en tussen in de poëtenstrijd
verstrikte literatoren lijken te betijen.
De ruimte voor afwijkende meningen en gedragingen is in de jaren 1730 beperkt. Zo wordt de eerste Nederlandse vrijmetselaarsloge, in 1734 opgericht,
vrijwel meteen weer verboden. Het feit dat het wetboek van de loge mensen
van alle gezindten, ongelovigen en libertijnen uitgezonderd, de mogelijkheid
biedt om lid te worden, geeft namelijk aanleiding tot onrust. Men is bang dat
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Door predikanten wordt de paalwormplaag, zoals de meeste natuurrampen
en plagen, als een oordeel van God gezien. De Groningse predikant Harkenroth geeft zijn werk over de paalworm de volgende titel: Worm in Nederlands
paalwerk voor de zeedyken, tot een buitengewone straffe van den Heere der heirschaaren beschikt (1733). Justus van Effen ziet een parallel tussen de mannenliefde en de paalworm, die beide de grondvesten van de Nederlandse samenleving
zouden aantasten. Voor de gelegenheid laat hij zijn gebruikelijke scherts even
achterwege om zijn lezers streng toe te spreken. In dit soort ‘hagchelyke toestanden’ – Van Effen schetst het beeld van een belegerde stad – passen geen
‘quinkslagen’. Een korte geschiedenisles brengt de lezer in herinnering hoe het
Nederlandse volk als een ‘geringe aardworm’ de Spaanse ‘fiere Leeuw’ wist te
verslaan. De welvaart, het verhaal is bekend, verweekte echter de zeden van
deze stoere vrijheidsstrijders. En nu wordt de worm van weleer bedreigd door
de vernietigende zeewormen:
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de ‘onbehoorlijke Vergaderingen’ een dekmantel zijn voor ‘onbetamelijke Conventiculen’ (sektarische bijeenkomsten). Daarnaast vrezen de staatsgezinde
regenten dat orangisten, geruggensteund door connecties met Engelse vrijmetselaars, de loge zullen gebruiken voor politieke factievorming en zelfs voor
het aanzetten tot rellen of opstanden.
De theatermakers Schaaf en Frese boren met hun klucht De uitvaert van het
vrye metzelaersgilde (1735) nog een ander angstregister aan. Zij schilderen de
loge af als een brandpunt van ‘debaucherie’. In de Republiek, die op dat moment
nog nasiddert van de sodomietenvervolgingen, lijkt het succes van een klucht
over de losbandigheid van een geheim genootschap gegarandeerd. In datzelfde
jaar klaagt Christiaan Schaaf het Nederlandse ‘Sodom’ aan in het kader van de
paalwormplaag. In Godts dreigendt oordeel over Nederlandt (1735) spreekt hij
zijn landgenoten vermanend toe:
Ey onderzoekt u dan, en let op zyne hant,
Ja, onderzoekt u naau, en kent uw zonden: want
Zyn Oordeel is naby, hy zendt u zware plagen,
’t Gewormte, dat den Paal aan Neêrlandts dyk komt knagen.

Zo komen de bedreigingen van de maatschappelijke stabiliteit samen met die
van de natuurlijke en de religieuze orde. Overigens is Schaafs verontwaardiging
over sodomie op z’n zachtst gezegd dubieus te noemen: hijzelf heeft enkele
maanden vastgezeten op verdenking van sodomie en overspel. Het verzet tegen
de vrijmetselaars zal trouwens maar tijdelijk succesvol blijken. Aan het einde
van de eeuw zijn er in de Republiek al ruim zeventig loges te vinden, waar het
verlichte ideaal van verdraagzaamheid wordt gepredikt.
Na de sodomieten, de paalwormen en de vrijmetselaars wordt in dezelfde
periode nog een andere groep staatsvijanden doelwit van angst en gevoelens
van onrust: de katholieken. In 1734 breekt paniek uit over een gerucht dat de
katholieken een politieke coup voorbereiden en van plan zijn de protestantse
publieke kerken in te nemen. Die paniek wordt aangewakkerd door briefjes als
het volgende, die op openbare locaties worden opgehangen:
Holland is een Kasteel,
De Papen hebben ook een deel,
Maar de Geusen hebben een deel op scha of schande,
Dog de Geusen moeten brande,
Op Heijlige Sacramentsdag of op St. Jans Nagt,
Zijn de Papen op de Wagt.
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Het toch al wankele evenwicht tussen protestanten en katholieken lijkt verstoord.
De synodes beginnen nu ook weer sterker aan te dringen bij de wereldlijke
overheden om op te treden tegen de ‘aanwasch van het Pausdom’. Terwijl de
katholieken al lang een Nederlandse identiteit hebben ontwikkeld, worden zij
door de protestanten nog altijd gezien als staatsgevaarlijk en geneigd tot grotere loyaliteit met het katholieke Frankrijk dan met de Republiek. Dit is ook de
trom die satirici zoals Jacob Campo Weyerman graag slaan. Zijn driedelige
Historie des pausdoms (1725-1728) vormt een agressieve aanval op alle ‘Dwaalingen’, ‘Valsheden’ en ‘Wreedheden’ van dit bolwerk van bijgeloof en geloofsdwang. Het feit dat de beroepsauteur Weyerman zo veel bladen aan dit onderwerp wijdt, kan aangeven dat de groeiende antikatholieke sentimenten een
lucratief bedrijf zijn geworden. Geheel zonder gevaar is dit soort literaire arbeid
echter niet; in 1725 wordt Weyerman op straat door een groep katholieken in
elkaar geslagen.

‘’t Stichtlyk samenleven’
Het is een bekend mechanisme: in geval van onderlinge conflicten zoekt men naar
een gezamenlijke vijand die zich buiten of aan de rand van de eigen gemeenschap

‘HET GEZEGEND LICHT DER OPKLARING’

De paus wordt van zijn troon verjaagd
door een strijder in de wapenrusting
Gods. Titelplaat bij Jacob Campo
Weyerman, Historie des pausdoms
(1725).
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bevindt. Met hun grimmige geschriften tegen de paus, tegen katholieken, sodomieten, vrijmetselaars en paalwormen proberen de Nederlandse auteurs de
aandacht af te wenden van de interne conflicten binnen de geleerde en geletterde
protestantse gemeenschap. Het lijkt nog te werken ook. De rust keert terug.
Daarbij verschuift in de loop van de eeuw de aandacht binnen de religieuze
literatuur van de publieke rol van de kerk naar het innerlijk van de gelovige.
Literatoren stellen zich minder op als exegeten of filosofen. Zij presenteren
zich liever als kenners van het hart. Het geloof wordt gezien als een zelfstandig
verkregen overtuiging. De zetel van de religie verschuift zo van de publieke kerk
naar de persoonlijke vroomheid. Die blik naar binnen wordt echter meteen weer
naar buiten gekeerd. Innerlijke vroomheid wordt als essentiële factor gezien
in het vormgeven van de publieke rol van de individuele gelovige. Wat kan de
overtuigde gelovige bijdragen aan de samenleving? Het vaderland wordt nu beschreven als een morele gemeenschap van innerlijk betrokken individuen. Onderwijs en opvoeding staan hierbij centraal.
Een vroeg voorbeeld van een dergelijke beweging wordt zichtbaar in de
populaire bundel Stichtelyke gedichten (1726-1738) van de Middelburgse dichter
Pieter Boddaert (1694-1760). Boddaert geeft met zijn verzen inzicht in de moeizame zoektocht van de gelovige die op het rechte pad probeert te blijven door
de verlokkingen van het vlees te overwinnen:
Vlied, boze waereld, uit myn hert.
’k Heb my aan God gegeven:
Uw schynvreugd strekt my maar tot smert,
’k Wil voor myn Schepper leven.
Ik verzaak
Uw vermaak,
En wil naar hoger streven.

Boddaert benadrukt vervolgens de noodzaak van sociabiliteit voor een rijk en
volwaardig christelijk leven:
Gezellig mensch, hoe dus alleen
In ’t eenzaam stil vertrek gebleven?
Heeft ’t zoet van ’t stichtlyk samenleven
Voor u dan geen bekoorlykheên?

Het ‘stichtelijk samenleven’ wordt door Boddaert direct verbonden met het landsbelang. De innerlijk gesterkte mens dient als stut voor het dierbaar vaderland.
Daarom is opvoeding ook zo belangrijk:

Leert hen al vroeg met danken en gebeden
Den welstand van het Vaderland en Kerk
Van God afsmeken. ’t zy uw daaglyks werk
Daartoe met uw gezin tot hem te treden.

De laatste dagen van het Bijbels epos
In deze veranderende visie op religie zingt het Bijbels epos zijn zwanenzang.
David (1768) van Lucretia Wilhelmina van Merken is een van de laatste maar
ook een van de meest geslaagde voorbeelden van dit genre, naast Debora (1769)
van Anna van der Horst en Mozes (1771) van Nikolaes Versteeg. Deze epen ademen de nieuwe christelijk verlichte geest. Met haar lange gedicht wil Van Merken ‘deugdlievende gemoederen’ bevestigen in ‘het welgegrond vertrouwen op
de Godlyke Voorzienigheid, wier tedere zorg, getrouwe toevoorzicht en weldoende magt het nedrig hart versterkt, en in zwakheid kracht geeft’. Na dit
epos zal Van Merken zich echter van de Bijbelse geschiedenis afwenden en
haar epische kwaliteiten aanwenden voor vaderlands-historische doeleinden,
zoals in haar Germanicus (1779). Dit is een tekenend voorbeeld; de Bijbel wordt
door de heldendichters ingewisseld voor het vaderland.
Het feit dat Van Merken het Bijbels epos na David laat voor wat het is, kan
ook komen door een felle aanval op haar gedicht. In een anoniem pamflet, De
waare held. Lierdicht, onderzoekt de auteur – waarschijnlijk Willem Ockerse –
of David wel ‘een geschikt Onderwerp voor het Heldendicht’ is. Hij komt tot de
conclusie dat dit niet het geval is; David is geen held maar een gewelddadige,
machtsbeluste, overspelige echtbreker:
De man naar ’s Heeren hart,
In ’t net der lust verward,
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Met zijn ‘heilige poëzy’ roept Boddaert huisvaders en -moeders op hun kinderen
te stichten. Deze jonge gelovigen kunnen als verantwoordelijke burgers de samenleving versterken. Boddaerts poëzie wil hun daarbij de helpende hand bieden.
Religie en Verlichting komen in elkaars verlengde te liggen. Afgeschrikt door
de conflicten van het begin van de eeuw zoeken schrijvers naar een meer gematigde toon. Theologie en (natuur)wetenschap worden met elkaar verenigd in
de fysicotheologie. Rede en Openbaring worden als twee zijden van dezelfde
medaille gezien. Verlichte gelovigen kiezen voor een meer optimistisch zelfbeeld. Voor de christelijke Verlichting heeft de mens recht op geluk. De deugd,
de ‘gezelligheid’ en de medemenselijkheid treden in de plaats van de gehoorzaamheid aan de Schrift. De letterkunde levert een belangrijke bijdrage aan de
opbouw van deze christelijke Verlichting. De literator wordt christen-wijsgeer.

Bezondigd zig voor ’t Godlyk oog,
En ’t oog van Israël,
In schendig overspel,
Met Bathseba die hem bewoog,
Door ’t zien, tot dartlen gloed,
Dit was geen Heldenmoed.
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De Bijbel bevat volgens Ockerse een opeenstapeling van tegenstrijdige en onrealistische feiten. Een verlichte en onderzoekende geest zou naar zijn idee
kritisch afstand moeten nemen van het ‘bygeloof ’ van letterlijke Bijbelaanvaarding: ‘Die blindheid, en ’t misbruik verband, / En Reeden hulde doet, /
Die kend de waare Moed.’
Dit soort radicalere ideeën zullen ook in de tweede helft van de achttiende
eeuw in de minderheid blijven. Ze kunnen echter wel worden gezien als teken
dat de letter van de Bijbel voor veel auteurs niet langer zonder meer als uitgangspunt voor religieuze literatuur genomen kan worden. Auteurs kunnen
zich grote vrijheden veroorloven. Nederlandse auteurs en lezers hebben veel
bewondering voor de Messias, waaraan de Duitse dichter Friedrich Gottlieb
Klopstock in 1748 begint en die in 1772 voltooid wordt. Het belang dat zij aan
dit lange gedicht hechten blijkt ook uit de debatten die worden gevoerd rond
de verschillende Nederlandse vertalingen. De Messias is veeleer een kosmische
en extatische lofzang op de geloofsvreugde dan een tekstvaste levensbeschrijving van Jezus. De Duitse dichter benadrukt vooral het menselijke, edelmoedige karakter van de Verlosser. Zo raakt de engel Gabriël geheel vertederd en
verrukt bij het zien van de slapende Christus: ‘Stille, liefderyke wezenstrekken
der genade, vol goddelyke lagjes, Mildadigheid, Trouwe, en Tranen der eeuwige
Ontferming las hy als zo veel tekenen des verbonds in het aangezicht des
Menschenvriends.’
Ook in de theorievorming over het heldendicht wordt het Bijbels epos geen
dominante rol toegekend en wordt een verlicht-christelijke invulling gegeven
aan het heldendom. Volgens Rhijnvis Feith dient een epos vooral menslievend
te zijn. Hij definieert het heldendicht als een indrukwekkend verhaal over een
‘doorluchtige Personaadje’. Traditionele vormeisen, zoals alexandrijnen of
verheven taalgebruik, zijn voor hem van ondergeschikt belang. De handeling
dient een bepaalde mate van eenheid en waarschijnlijkheid te hebben, terwijl
de episoden variatie kunnen geven. Het meest essentiële is echter het ‘belang’:
het feit dat de lezer betrokken wordt bij het verhaal en daardoor de belangrijke
boodschap ervan tot zich laat doordringen. Dit belang kan worden opgewekt
door onderwerpen te kiezen die mensen na aan het hart liggen: godsdienst,
volksbelang, of menselijkheid. Menselijkheid geeft het grootste belang: ‘Zo
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deelt elk mensch in de rampen van zijnen Evenmensen.’ Feith benadrukt daarbij,
en hij verwijst hier naar Riedels esthetica, het belang van de ‘zachtere driften’,
zoals liefde, hoop en verwondering, die diep in de ziel dringen en daardoor
zeer geschikt zijn om gevoelens van grootsheid en verhevenheid te wekken.
‘Wij juigchen blijmoedig in den adel der menschlijke natuur’
Bestudering van de menselijke natuur komt ook in het heldendicht boven bestudering van de Bijbel te staan. Het wordt het credo van de christelijk-wijsgerige Verlichting, die zowel door de gereformeerde auteurs als door dissenters,
zoals de remonstrant Paulus van Hemert (1756-1825), wordt beleden: ‘Wij juigchen
blijmoedig in den adel der menschlijke natuur.’ De christelijke Verlichting
tendeert zo naar een dubbele harmonie: orthodoxen en dissenters vinden elkaar in het samenbrengen van wijsbegeerte en christendom.
Men is optimistisch over het vermogen van de rationele mens om Gods natuur te doorgronden en de eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van het welzijn der gemeenschap. Dit elan wordt uitgedragen door de
genootschappen, waarin predikanten een belangrijke rol spelen. Gelovigen van
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Voor de Verlichtingsdenkers van de achttiende
eeuw verpersoonlijkte Jezus de belangrijkste
eigenschappen van de verlichte burger.
Titelpagina van Gerrit Paape, Jezus Christus,
de waare wysgeer: de beste vaderlander, en de
grootste menschenvriend (1796).
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verschillende achtergrond gaan samen in genootschappen zoals het Rotterdamse Verscheidenheid en Overeenstemming (1760) en het Delftse Christo
Sacrum (1797). Het Stolpiaansch Legaat (1753) schrijft jaarlijks een prijsvraag
uit over de natuurlijke theologie of de christelijke zedenleer. In 1778 worden
de twee Teylers Genootschappen opgericht; één daarvan is Teylers Godgeleerd
Genootschap. Ook de wetenschappelijke en letterkundige genootschappen
schrijven regelmatig prijsvragen uit over religie en Verlichting. Zo vraagt Kunst
Wordt Door Arbeid Verkreegen in 1777 om verhandelingen over ‘De voortreffelijkheid van den Christelijken godsdienst’ en een jaar later over ‘Gods wijsheid in zijne werken’, terwijl het genootschap in 1794 een prijs uitlooft voor
een verhandeling over ‘De Verlichting’. Kunstliefde Spaart Geen Vlijt spoort in
1775 literatoren aan om na te denken over ‘Den heilzaamen invloed der dichtkunst op den godsdienst’. In 1789 volgt het genootschap het fysicotheologische
spoor met een prijsvraag over ‘Gods goedheid zichtbaar in al het geschapene’,
om in 1794 een christelijk-verlicht pijnpunt aan te snijden: ‘De schadelijkheid
van het bijgeloof en ongeloof ’. De genootschappen fungeren zo als verlichte
bastions voor het geloof. Zij streven ernaar ‘de balddaadigheid van het groeijend
Ongeloof te keer te gaan’, zoals Johannes Lublink het omschrijft in zijn ‘Verhandeling over het verdedigen van den Christelyken Godsdienst’ (1783). In deze
lezing voor Concordia et Libertate benadrukt Lublink dat het verdedigen van
het geloof niet zomaar aan de kerk overgelaten kan worden. De Bijbel en de
Openbaring dienen gepaard te worden met de rede en moeten door bekwame
letterkundigen op een aantrekkelijke en overtuigende wijze aan het publiek
worden overgebracht.
Met al deze genootschappelijke activiteit is het niet verwonderlijk dat Fokke
Simonsz zijn genootschapslezing over de Verlichting begint met zijn aarzeling
uit te spreken over de keuze voor dit thema: er is immers al zoveel over gesproken
in Felix Meritis en talloze andere genootschappen en gezelschappen. Geheel in
lijn met de context bespreekt hij niet de geleerde, filosofisch-wetenschappelijke
Verlichting, maar de Verlichting ‘die in den burgerlijken ommegang, van ouds
tot heden toe, hier te lande bespeurd werdt’. Hij eindigt met de vrome wens:
Hoe wenschlijk ware ’t niet, tot nut van ’t algemeen,
Dat eens het vredeslicht ons Vaderland bescheen;
Op dat elk, met verstand, het beste licht verkoore,
En ’s Lands bouwvallig huis zijn steunpunt niet verloore.

Zelfs Spinoza wordt ingepast in het ideaal van christelijke volksverlichting.
Verlichte wijsbegeerte dient niet alleen het land, maar ook de mens en zijn
godsvrucht te versterken, zo betoogt de filosoof Bernard Nieuhoff in zijn trak-

taat Over spinozisme (1798). In deze verhandeling probeert Nieuhoff een alternatief voor de fysicotheologie te formuleren, door spinozisme en de Bijbel samen
te brengen in een nieuwe theosofie: ‘Neen! ik bedrieg mij niet: een hervormd
spinozisme, hervormd zeg ik, zal veld winnen, met den voordgang der opklaring. Hoe meer, hoe sterker, hoe dichter het gezegend licht der opklaring zijne
koesterende stralen schiete op den redelijken mensch, hoe meer dit zelfde zijn
verstand verlichte, zijn hart verwarme: hoe nederiger, hoe zediger, hij zich uitlaat omtrent de oneindige oppermacht.’ God zal de wereld leiden naar een
steeds meer ‘opgeklaarde’ staat.

Waerom zoude men de bloeddorstige Cannibalen, die hunne vyanden mesten,
slagten en opeten, uit het koningrijk der Hemelen sluiten? Zy hebben geen meer
licht, en het Opperwezen heeft hen niet anders gemaekt. Konnen zy het helpen en
gebeteren dat hun een tong gegeven is, die smaek in menschen vlees heeft?
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Ware godsdienstkennis bloeit door vrijheid
De erepenning die Teylers Godgeleerd Genootschap uitreikt aan zijn prijsvraagwinnaars draagt het motto: ‘Waare Godsdienst-kennis bloeyt door Vryheyd’.
Het geeft aan dat men de vrijheid van meningsuiting en onderzoek gedurende
de hele eeuw blijft beschouwen als kernpunt van het verlichte programma.
Pogingen van orthodoxe zijde om deze vrijheid te beperken kunnen steeds rekenen op felle tegenstand. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Socratische Oorlog, het
debat dat in 1769 losbreekt tussen rechtzinnige en vrijzinnige gelovigen naar
aanleiding van Marmontels Bélisaire (1767, vertaald in het Nederlands in 1768).
Marmontels pleidooi voor verdraagzaamheid en vrijheid leidt tot grote ergernis aan orthodoxe zijde. De Rotterdamse gereformeerde predikant Petrus Hofstede (1716-1803) weerspreekt Marmontels opvatting dat het geloof een individuele zaak is, waar overheden zich niet mee zouden moeten bemoeien. Tevens
verzet hij zich fel tegen het idee dat ook heidenen opgenomen zouden kunnen
worden in de hemel. In de publicitaire oorlog die zich vervolgens ontspint,
wordt Socrates de speelbal: verdient hij als deugdzame heiden een plaats in de
hemel, of is de Griekse filosoof geenszins een schoolvoorbeeld van een deugdzaam leven te noemen?
Het geschil loopt uit in een debat over tolerantie, godsdienstig fanatisme en
de noodzaak tot (preventieve) censuur. Hofstede wordt hierin bijgestaan door
zijn collega Johannes Bareuth (1709-1782), die de uiterste consequentie trekt
uit het door de rekkelijken gepropageerde idee dat deugdzaamheid voldoende
is om in de hemel te komen. Moeten de hemelpoorten dan ook geopend worden voor barbaren?
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Ook in de jaren 1770 trekken de Rotterdamse collegae als ‘advocaten van de
vaderlandse kerk’ gezamenlijk ten strijde tegen de vrijzinnige Santhorstse
Kring, tegen deïsten en andere ‘vrijgeesten’, die het geloof proberen te reduceren
tot een moraalleer en Jezus tot een deugdzame mensenvriend. In 1772 zullen
zij hun gelijk nog bewezen vinden in de brand van de Amsterdamse schouwburg: een duidelijk teken van Gods toorn over het losgeslagen letterkundige
leven. De felle aanvallen kunnen gelezen worden als een poging van de orthodoxe predikanten om een meer centrale rol in de publieke ruimte in te nemen
bij het brengen van Gods woord naar het publiek. Rond het geestelijk lied, zo
zullen we hierna zien, ontstaat een vergelijkbaar gevecht tussen orthodoxe
gelovigen en hun geestelijke leidslieden enerzijds, en de verlicht-christelijke,
culturele elite anderzijds.

8.2 Nieuwe psalmen en gezangen: ‘Niet beter dan

myn oude schoen’?
Volgens het verhaal klapt stadhouder Willem v in 1773, tijdens een kerkdienst
in Den Haag, op een gegeven moment demonstratief zijn kerkboek dicht. Hij
weigert verder te zingen, geërgerd als hij is over een passage in Psalm 78. Daarin
laat de psalmberijmer God tegen afvalligen tekeergaan als een agressieve dronkenlap:

De berijming die de stadhouder zozeer tegen de borst stuit, is die van De 150
psalmen Davids, verschenen in 1566. De auteur is Pieter Datheen, die ook de Heidelbergse catechismus vertaalde. Datheen heeft een dappere poging gedaan de
Vergaderzaal van het Mauritshuis, 1 oktober 1773. Een lid van de commissie voor de psalmberijming leest enkele van de nieuwe psalmen voor.
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Maer gelyck een dronck mensch hem dan opmaeket,
Als de wyn wel verteert is, end ontwaeket,
Die seer luyd tiert end maeckt een seltsaem wesen [merkwaardig spektakel]:
Also is oock onse Godt opgeresen,
End sloegh t’achterdeel der vianden quaet,
T’welck hen een eewighe schand’is end smaet.
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Franse psalmvertaling uit 1562 van Clément Marot en Théodore de Bèze, vervaardigd op instigatie van Calvijn, in het Nederlands over te zetten. Hij boekt
daarmee een groot succes; al snel buitelen de edities over elkaar heen en klinken zijn verzen alom in de gereformeerde kerken. Maar van begin af aan ligt zijn
werkstuk onder vuur. Datheen is geen groot dichter. Mede doordat hij de
Franse tekst nauwgezet probeert te volgen om de oorspronkelijke melodieën
te kunnen handhaven, zitten zijn teksten vol stoplappen. Op talloze plaatsen
spot zijn vertaling met elk gevoel voor metrum en ritme, waardoor veel verzen
nauwelijks te zingen zijn. Ook slaat zijn interpretatie van de psalmteksten vaak
de plank mis. Daarbij moet wel worden bedacht dat de Bijbelstudie in zijn tijd
nog in de kinderschoenen staat en dat de Statenvertaling van de Bijbel pas in
1637 zal verschijnen. Die vertaling zal een groot gezag verwerven. Ze lost echter
niet het probleem op dat de psalmen, net als die in de oorspronkelijke versie,
ook in deze vertaling in rijmloze verzen gesteld zijn, en daarmee volgens de
gangbare opvatting ongeschikt zijn voor liederen in de volkstaal.
Heel wat dichters wagen zich aan een poging tot een betere dan de Datheense
berijming van enkele, dan wel alle 150 psalmen uit het Oude Testament. Een
tijdje lijkt het erop dat het Boeck der psalmen (1580) van Filips van Marnix van
St.-Aldegonde de nieuwe standaardversie zal worden. Maar net als de psalmen
van andere grote dichters als Hooft en Vondel – de laatste vervaardigt een complete nieuwe berijming onder de titel Koning Davids harpzangen (1657) – moeten
die van Marnix het afleggen tegen de vertrouwde teksten van Datheen, waarvan steeds meer mensen hele strofen uit het hoofd kennen. Ook het bekwame
collagewerk van Hendrik Ghijsen, die de beste regels uit een stuk of vijftien
verschillende psalmberijmingen kiest en ze aaneensmeedt tot Den hoonig-raat
der psalm-dichten (1686), vermag de psalmen van Datheen niet te verdringen.

Datheen in het gedrang
Rond het midden van de achttiende eeuw zwelt de kritiek aan. Datheens grove
vergelijkingen en verwijzingen naar lichaamsfuncties worden in toenemende
mate als onwelvoeglijk ervaren. En zijn taalgebruik klinkt de achttiendeeeuwse burger nu kinderlijker en ‘middeleeuwser’ dan ooit in de oren. Naast
de zojuist geciteerde regels over God als razende en tierende dronkenman die
het ‘achterdeel’ van zijn vijanden treft, worden ook tal van andere verzen berucht. Misschien kende Datheen bijvoorbeeld niet het oosterse gebruik om de
schoen te werpen naar iemand die men veracht. In elk geval is de regel ‘Op
Edom zal ik mijn schoen werpen’ in Psalm 60 bij hem geworden tot: ‘Edom
acht ick, met sijn volck koen, / Niet beter dan myn oude schoen.’
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De groeiende ergernis over dergelijke oplossingen spreekt treffend uit de lange ondertitel van Aanmerkingen op de psalmberymingen van Petrus Dathenus
(1756), geschreven door de Zeeuwse predikant Andreas Andriessen (1699-1768):
‘… in welke uit het algemeen gebrek van taal- en dightkunde, onheblyke wantaal van psalm tot psalm voorkomende, en ongelykvormigheidt aan den text,
derzelver onbestaanbaar gebruik, en noodzaaklykheidt der veranderinge vertoont en aangedrongen wordt’. Andriessen laat zijn betoog voorafgaan door
een uitgelezen verzameling citaten van bekende auteurs uit heden en verleden,
die Datheens ‘bastaardtaal’ en ‘kreupeldight’ hebben afgekraakt.
Maar misschien nog vernietigender dan de serieuze kritiek van Andriessen
is het satirische pamflet Datheeniana, of ophelderingen en aanmerkingen over de
vermaarde psalmberijminge van Petrus Dathenus, dat twee jaar later verschijnt.
Het is geschreven door ‘Juvenalis Glaucomastix, beschermer der verdrukte
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Illustratie uit Datheeniana, of ophelderingen en aanmerkingen over de vermaarde psalmberijminge van Petrus Dathenus (1758). De psalmberijmer, getooid met ezelsoren, wordt
geflankeerd door objecten die verwijzen naar omstreden passages uit zijn vertaling. Zo verwijst
de schoen rechtsonder naar zijn berijming van Psalm 60: ‘Edom acht ick, met sijn volck koen, /
Niet beter dan myn oude schoen.’
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onnoozelheid’, een pseudoniem waarachter zich waarschijnlijk de eveneens
Zeeuwse koopman en dichter Jan Guépin (1715-1766) verschuilt. Het pamflet
bevat een lofdicht op de briljante psalmdichter Datheen, geheel opgebouwd uit
de meest bizarre versregels van zijn berijming, gevolgd door een filologische
analyse van Datheens vertaalvondsten.
Op de titelprent staat Datheen afgebeeld met ezelsoren, een aanwijzing te
meer dat de lezer het vurige pleidooi voor diens verdiensten niet al te serieus
moet nemen. Het portret wordt bovendien geflankeerd door afbeeldingen die
verwijzen naar beruchte passages uit zijn psalmen. Onder de afgebeelde attributen bevindt zich bijvoorbeeld een oude schoen, en ook in de taalkundige
kanttekeningen keren de regels over het volk van Edom terug. De auteur vraagt
zich onder meer af wat Datheen precies bedoelt met dat ‘koen’ in ‘Edom […]
met sijn volck koen’. Moeten we dit soms lezen als een aanspraak tot een zekere
Koenraad, kortweg Koen? Of wilde de grote dichter misschien aangeven dat de
Edomieten dom als koeien waren, en moet het dus niet ‘koen’ zijn, maar ‘koe’?
Collectieve psalmberijmingen
Talloze gereformeerde kerkgangers zijn erg gehecht aan hun vertrouwde Datheen,
maar teksten als de Aanmerkingen en de Datheeniana doen bij de meer kritisch
ingestelden het besef groeien dat er iets moet gebeuren. Vanaf eind jaren 1750
komen verschillende nieuwe berijmingen op de markt. Gezien het gevoel van
urgentie, in combinatie met de heersende gedachte dat de letterkunde gebaat
is bij samenwerking, is het niet vreemd dat het hier eerder gaat om collectieve
projecten dan om het werk van individuele dichters.
In 1760 verschijnt Het boek der psalmen, nevens de gezangen, in de Her vormde Kerk in gebruik […], op nieuw in dichtmaat gebragt door een kunstgenootschap onder de zinspreuk Laus Deo, Salus Populo. Het genootschap Laus Deo,
Salus Populo (‘De lof van God is het heil des volks’) bestaat uit acht dichters
uit de kring van de boekhandelaar-literator Pieter Meijer. Het heeft geen ander doel dan het vervaardigen van een nieuwe psalmberijming. Van Meijer zelf
worden in de bundel zes psalmen opgenomen, maar de meest productieve leden
zijn Nicolaas Simon van Winter en diens latere echtgenote Lucretia Wilhelmina
van Merken; ze dragen respectievelijk 26 en 39 psalmberijmingen bij. Vooral
Van Merken blijkt in dit vak een gelukkige hand te hebben. Heel wat van haar
psalmregels zullen klassiek worden, bijvoorbeeld het begin van Psalm 42:
’t Hygend hart [hert], de jagt ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Der verkwikbre waterstroomen
Dan myn ziel verlangt naar God.

De psalmberijming van 1773
Een jaar of tien eerder is binnen de gewestelijke en plaatselijke synodes van de
gereformeerde kerk de discussie ingezet over de vraag welke van de bestaande
psalmvertalingen de voorkeur verdient als nieuwe standaardberijming. Jaren
van geharrewar volgen, maar overeenstemming blijft uit. Zo is een keuze tussen
de nieuwe psalmen van Voet en van Laus Deo niet gemakkelijk. Die van de gereformeerde Voet zijn minder dichterlijk, maar maken een rechtzinniger indruk.
Die van Laus Deo hebben grote poëtische kwaliteiten, maar in de interpretatie
en woordkeuze meent men de gevaarlijke invloed van dissenterse opvattingen
te bespeuren. Inderdaad behoren slechts twee of drie leden van Laus Deo, onder
wie Van Winter en Meijer, tot de hervormde kerk. Van Merken is remonstrants
en de rest is doopsgezind. In een schuitenpraatje in Van Engelens tijdschrift
De Philanthrope, of Menschenvriend merkt een rechtzinnig gereformeerd
personage op:
… als die beryming eens ingevoerd was, en het kwam naderhand eens uit, dat er
onder de maakers Sociniaanen, of Atheïsten, of andere diergelyke ketters geweest
waren; wat zou men dan onze Kerk niet uitlagchen, dat zy zig zo in de luieren hadt
laaten leggen?

Een remonstrants personage stelt hier tegenover: ‘Wy bedienen ons wel van dezelfde overzetting van den Bybel met de Calvinisten; waarom zoudt gylieden u
niet van de zelfde Beryming der Psalmen bedienen moogen?’
Maar naast dergelijke discussies over de nieuwere berijmingen rijst ook tel-
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Enkele jaren later, in 1764, publiceert de arts en dichter Johannes Eusebius Voet
(1706-1778) eveneens een nieuw Boek der psalmen. Bij het vervaardigen ervan
werd hij gesteund door een kring van bevriende letterkundigen en theologen,
onder wie de gerenommeerde predikant-dichter Rutger Schutte (1708-1784).
Een collectief project is zeker ook dat van het genootschap Kunst Wordt Door
Arbeid Verkreegen, dat eind 1771 het besluit neemt tot het vervaardigen van
een nieuwe psalmberijming. Ieder lid kan meewerken door zelf psalmen in te
sturen of door kanttekeningen te maken bij de rondgestuurde teksten van anderen. In 1772 verschijnt het eerste deel van het Boek der psalmen van het genootschap. Het bevat slechts 104 psalmen; de bedoeling is dat de rest in een later deel
zal worden gepubliceerd. Dit zal er echter niet van komen, want het genootschap is te laat. Inmiddels heeft zich dan namelijk een belangrijke ontwikkeling
voorgedaan.
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kens de vraag of in de vele oudere versies niet nog schatten van poëzie en
godsdienst verborgen liggen. Men komt er binnen de kerk niet uit. Een beroep
op de Staten-Generaal om de knoop door te hakken leidt in 1772 tot het besluit
een officiële commissie in te stellen die een keuze moet maken uit drie psalmberijmingen. Naast de recente vertalingen van Laus Deo en Voet wordt nu ook
de oude Hoonig-raat van Hendrik Ghijsen nog de moeite waard gevonden. De
commissie bestaat uit negen predikanten die de verschillende gewestelijke
synodes vertegenwoordigen, aangevuld met drie representanten van de StatenGeneraal. Met belangstelling gevolgd door niemand minder dan de stadhouder,
gaan ze uiterst voortvarend aan de slag. Ze beginnen in januari 1773, komen
maar liefst 121 keer bijeen en kunnen het resultaat van hun werkzaamheden al
begin juli aan de Staten-Generaal aanbieden. Die gaan er op maandag 19 juli
officieel mee akkoord, in een vergadering waarbij Willem v aanwezig is. Ongetwijfeld verwachtte de stadhouder de goede uitslag al; het is de maandag die
volgt op de zondag waarop hij, volgens de anekdote, demonstratief het psalmboek van Datheen dichtsloeg. Binnen enkele maanden verschijnt het nieuwe
Boek der psalmen in druk, op de titelpagina voorzien van de plechtige verzekering: ‘Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren [gekozen], met de noodige daar in gemaakte veranderingen.’ Er kan geen twijfel aan
bestaan: dit is de versie die officieel zal worden ingevoerd en die dan ook, naar
analogie van de Statenvertaling van de Bijbel, soms de ‘Statenberijming’ wordt
genoemd.
‘Poeetische aapen!’
De nieuwe berijming bevat 82 psalmen van Voet en 58 van Laus Deo, terwijl
slechts 10 psalmen uit de bundel van Ghijsen de toets konden doorstaan. Van
de dichters uit Laus Deo kan vooral Van Merken tevreden zijn: 17 van haar
psalmen beginnen hier een nieuw leven. Maar er is ook een keerzijde. Zoals de
ondertitel al aangeeft, hebben de samenstellers van de nieuwe bundel zich niet
beperkt tot het maken van een keuze uit de drie geselecteerde psalmberijmingen. Ze hebben, alsof ze de jury van een dichtgenootschap vormden, de gekozen verzen ook voorzien van ‘de noodige daarin gemaakte veranderingen’.
Heel wat versregels zijn gewijzigd om ze beter te laten aansluiten bij de taalkundige en theologische inzichten van de keurmeesters. Bovendien verschijnt
vijf jaar later een tweedelige Kerkelyke historie van het psalm-gezang der christenen. Auteur daarvan is de Zeeuwse deelnemer aan de commissie, Josua van
Iperen (1726-1780). Hij besteedt aanzienlijk meer aandacht aan de zegenrijke
arbeid van hemzelf en zijn collega’s dan aan de oorspronkelijke auteurs wier
werk ze hebben geplunderd en verminkt. Mogelijk is Van Merken zelf de au-

teur van een gedichtje dat in haar handschrift bewaard is gebleven en dat een
bitter commentaar geeft bij het portret van acht der commissieleden:
Zie hier de afbeeldsels van acht kerkelyke knaapen
Die uit Laus Deo en uit Ghyzen en uit Voet
Een psalmboek raapten ’t geen zy zeiden dit is goed.
Wat zal hun lof, waar na zy allen staan te gaapen,
By ’t nakroost weezen? dit: o acht poeetische aapen!

Toen stond God op met gunstige gedachten,
Als na een slaap ontwaakt met nieuwe krachten;
Ja als een held, ontzaglijk in zijn gangen,
Die nieuwen moed heeft door den wijn ontvangen
En sloeg tot smaad, met zijn geduchte hand,
Het uiterst deel van ’s vijands ingewand.

Is dit werkelijk een verbetering? Komt Datheens vertaling eigenlijk niet veel
nader aan de mentaliteit van de oudtestamentische psalmist, die zich lang niet
altijd even zachtzinnig uitdrukt? Hoe zit het met de nadruk die in veel nieuwe
psalmen valt op de deugd, waarmee gesuggereerd wordt dat het heil niet van
Gods wil maar van een verlicht streven naar burgermansdeugden afhangt?
Wijst dit niet op een onorthodoxe, ‘eigendunkelijke’ interpretatie van het geloof? En wat heeft het te betekenen dat God in de nieuwe psalmberijming
soms wordt aangeduid met de verdacht vage term ‘Opperwezen’? Zulke kritische vragen vallen op verschillende plaatsen te horen, maar de bezwaren tegen
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Een troost voor de dichters uit de kring van Pieter Meijer is echter wel dat hun
bundel ook in enkele remonstrantse en doopsgezinde gemeenten wordt ingevoerd. Bovendien zullen ze, onder leiding van de lutheraan Johannes Lublink
de Jonge, een zeer groot aandeel hebben in de samenstelling van de officiële
psalmen- en gezangenbundels van de lutherse en doopsgezinde kerken in
Nederland, die in de decennia na 1773 tot stand komen.
Kritiek op de nieuwe psalmberijming klinkt ook in de kerkelijke gemeenten
van de gereformeerden zelf. Zoals altijd wanneer vertrouwde teksten door nieuwere worden vervangen, rijst er op diverse plaatsen verzet tegen de invoering
van de nieuwe psalmen. In orthodoxe kring maakt men bezwaar tegen passages
waarin de bewerkers het onomwonden taalgebruik van Datheen hebben afgezwakt door meer verhulde uitdrukkingen. De eerder aangehaalde regels uit
Psalm 78 over God als tierende dronkenman zijn nu bijvoorbeeld vervangen
door:

de teksten zelf vallen in het niet bij een weerstand die berust op geheel andere
gronden. De nieuwe psalmbundel zou waarschijnlijk betrekkelijk geruisloos
zijn ingevoerd als niet tegelijkertijd ook een nieuwe manier van zingen was
geïntroduceerd.
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Het psalmenoproer
De metrisch zo gebrekkige berijming van Datheen kon mede zo lang standhouden doordat de gelovigen eeuwenlang een grote mate van vrijheid hadden
bij het zingen. Het kerkorgel is niet alleen duur, maar wordt lange tijd ook gezien als een verwerpelijk werelds instrument. Waar het aanwezig is, speelt de
organist vaak slechts ter markering van begin en einde van de dienst, of tijdens
concerten door de week. Pas in het kielzog van de nieuwe psalmberijming zal
het orgel op grote schaal in de kerken buiten de grotere steden verschijnen. In
veel gemeenten treedt wel de schoolmeester op als voorzanger, waarbij hij de
maat stampt met een stok. Maar tal van kerkgangers negeren zijn optreden en
trekken zich pas iets van hem aan wanneer hij per ongeluk met die stok op zijn
voet stampt. Men zingt de psalmen op hele noten en er zijn geen duidelijke
rusten aangegeven. Zo kan ieder de woorden op zijn eigen wijze fraseren en ze
zo lang rekken als zijn gemoedsstemming het wil. Ook leeft bij vele gereformeerden de gedachte dat het volume van de zang een indicatie vormt voor de
kracht van iemands geloof. Resultaat is het zogeheten ‘psalmenbrullen’: een
kakofonie van ongecoördineerd geluid. De nieuwe psalmberijming wil hieraan een einde maken. De noten aan het begin en einde van de regel zijn nu als
kort aangegeven, en aanduidingen voor een rust moeten maken dat alle gemeenteleden voortaan in hetzelfde tempo en op dezelfde wijze zingen. Schoolmeester-voorzangers krijgen de instructie om de nieuwe zangwijze alvast te oefenen
met kinder- of vrouwenkoortjes, zodat die tijdens de dienst kunnen fungeren
als plechtanker voor de gemeentezang.
In veel gemeenten gaat het goed, maar in een aantal plaatsen laat het kerkvolk zich de ‘lange zingtrant’ niet zo gemakkelijk afnemen. Onder meer op
Walcheren, in Vlaardingen en in Maassluis komt het tot ernstige ongeregeldheden. Wanneer in 1775 de nieuwe psalmen en de nieuwe zangwijze in Maassluis worden ingevoerd, zingen groepjes recalcitrante kerkgangers ‘al bulkende
en tierende’ dwars door de gemeentezang heen. Ook bedreigen ze de predikant, de voorzanger en de organist, waarbij ze aankondigen ‘dat men, indien
er den aanstaanden Zondag geene veranderinge kwam, het Orgel omver zou
haalen, en er de pypen uitbreeken’. Het resultaat is dat de gemeente voorlopig
maar weer overschakelt op de oude zangwijze. Wanneer een jaar later een nieuwe
poging wordt gedaan de korte zingtrant in te voeren, stuit dit op gewelddadige
tegenstand. Enkele prominente plaatsgenoten, die door de opstandelingen

Evangelische gezangen
Tot eind achttiende eeuw bevat het kerkboek van de gereformeerde kerkganger
gewoonlijk de Statenvertaling van de Bijbel, de Heidelbergse catechismus en
de psalmen van Datheen, aangevuld met slechts enkele andere liederen. De gereformeerden kennen niet, zoals de Duitse lutheranen, een rijke traditie van
gezamenlijk tijdens de dienst ten gehore gebrachte gezangen, bij verschillende
onderdelen van de liturgie en over allerlei thema’s uit de Bijbel en het religieuze
leven. Zulke gezangen worden bij gereformeerden soms wel tijdens meer informele bijeenkomsten gezongen, maar in de eredienst moet de verkondiging van
het woord centraal staan. Zoiets werelds als de zang valt in orthodox-gereformeerde ogen eigenlijk slechts te verdedigen waar het gaat om de 150 psalmen
die uit het Oude Testament afkomstig zijn, en die dus als het ware door God zelf
geautoriseerd zijn. Op die manier wordt volgens sommigen maar half voldaan
aan de opdracht in Bijbelpassages als Kolossenzen 3:16, ‘… leert en vermaant
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worden beschouwd als ‘uitvoerders en doordryvers van dien Dans- en Comediezang’, moeten het zwaar ontgelden. De volkswoede richt zich vooral tegen de
reder en belastingambtenaar Willem van der Jagt. Dat hij een warm voorstander
van de nieuwe psalmbundel is, ligt inderdaad voor de hand. We kwamen hem
al tegen als ijverig dichtgenootschapper; juist wanneer de nieuwe psalmen het
licht zien, wint hij een zilveren medaille bij het Haagse dichtgenootschap
Kunstliefde Spaart Geen Vlijt voor zijn vers over ‘De waare vereischten in een
dichter’. Wanneer het gerucht gaat dat Van der Jagt een pamflet ter verdediging
van de nieuwe psalmen heeft geschreven, wordt hij herhaaldelijk gemolesteerd, zijn huis wordt belegerd en ook zijn gezinsleden lopen klappen op. De
verspreiding van Vredebazuin, of aansporing tot eendrachtig psalmgezang, aan
de gemeente van Maassluis wordt uitgesteld. Van der Jagt en zijn medestanders
capituleren en zingen weer een toontje lager, of liever gezegd, langer. Maar na
enige tijd grijpen de Staten van Holland in. Een flink aantal oproerkraaiers,
mannen en vrouwen, wordt in hechtenis genomen. Uiteindelijk worden enkele
kopstukken, onder wie een vrouw, verbannen.
In diverse kerkelijke gemeenten blijft het nog lang onrustig. Tot op de dag
van vandaag klinken de psalmen van Datheen nog in enkele kerken van orthodoxe hervormden. Maar onder druk van kerkelijke en wereldlijke overheden
krijgt de psalmberijming van 1773 toch al snel de overhand, om zich vervolgens
bijna twee eeuwen te handhaven. We zullen zien dat de gang van zaken rond
de bundel Evangelische gezangen uit 1806 een enigszins vergelijkbaar patroon
vertoont, al neemt het verzet daartegen minder gewelddadige vormen aan.
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elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen.’ Het punt is echter
vooral dat de psalmen, als oudtestamentische geschriften, per definitie niet de
lof van Jezus kunnen zingen. In het tijdperk van de Verlichting wordt dit in
toenemende mate ervaren als een probleem en als een betreurenswaardige tekortkoming van wat nu, enigszins neerbuigend, de ‘oud-joodse’ traditie wordt
genoemd. Weliswaar vertoont de ‘primitivistische’ stroming binnen de nieuwe
esthetica veel belangstelling en waardering voor de beeldende taal en de
krachtige expressie van de oosterse poëzie. Maar tegelijk groeit het besef dat de
leef- en denkwereld van de ‘ruwe woestijnvolkeren’ uit het Midden-Oosten niet
langer strookt met die van de verlichte gelovige. De moderne christen richt
zich eerder op de figuur van Jezus als mensenvriend dan op de God die in het
Oude Testament zo dikwijls optreedt als wrekende gerechtigheid. De verlichte
kerkganger hoort en zingt liever over vergiffenis dan over verdoemenis.
In zijn toespraak bij de voltooiing van de psalmberijming van 1773 spreekt
een van de commissieleden, de predikant-dichter Ahasverus van den Berg (17331807), de wens uit:
dat eens spoedig de blyde dag voor de Nederlandsche Kerk moge aanbreken,
dat zy, gelyk nu eerlang door een beschaafd en verbeterd Psalmgezang, alzoo
ook […] door het gebruik van Euangelische lofliederen haren God en Heiland
moge verheerlyken, en dat zy […] van haar geloof in Jezus Christus, haren
menschgeworden Zaligmaker, en van hare hope op hem zingen moge!

De hierop volgende decennia zien tal van nieuwe religieuze liederen en gezangen het licht. Naast Van den Berg zelf zijn ook diens medecommissieleden
Rutger Schutte en Pieter Leonard van de Kasteele (1748-1810) zeer actief op dit
gebied. Bijdragen van de laatste waren al verschenen in de Proeve van stigtelijke
mengelpoëzij (1771-1772), een verzamelbundel die hij samen met Hieronymus
van Alphen uitgaf en die een sterk piëtistisch karakter droeg. In 1790 publiceert hij zijn Gezangen. Ook diverse andere gerenommeerde letterkundigen,
onder wie Rhijnvis Feith en de dichters die eerder samenwerkten in Laus Deo,
laten zich niet onbetuigd. De kroon op al dit werk zijn de Evangelische gezangen,
om nevens het Boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden. De bundel verschijnt in 1806
en is samengesteld door een redactiecommissie onder leiding van Ahasverus
van den Berg. Naast werk van vaderlandse dichters hebben Van den Berg en de
zijnen ook tal van vertaalde gezangen opgenomen, vooral van Duitse dichters
als Gellert en Klopstock. De recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen
ziet hierin een duidelijk teken van het ‘verval der tijden’:

over het geheel ademt men er een Hoogduitschen geest in, die den echt Nederlandschen Lezer geweldig tegen de borst stoot, en waaruit wij ons, in een Werk
dat in ieders handen moet komen, voor onzen Vaderlandschen smaak en onze
reeds zoo veel bedorvene en miskende Moedertaal weinig goeds durven beloven.

Economische liedjes en evangelische koopkracht
Opnieuw stuit de invoering op protest. De bezwaren gelden nu vooral de teksten
zelf. Waar bij de psalmen de gebondenheid aan de Bijbeltekst nog voor een
hechte band met de traditie zorgde, daar kunnen bij de meer ‘vrije’ gezangen
allerlei eigen interpretaties en moderne ideologieën een veel grotere rol gaan
spelen. In de plaats van de orthodoxe vreze Gods treedt in sommige gezangen
bijvoorbeeld een nogal sentimentalistisch aandoende natuurbeleving op de
voorgrond, met het bijbehorende verlangen naar het graf: ‘Stille rustplaats van
Gods dooden! / ’k Denk aan u met zoete vreugd!’ Jezus, de vergevingsgezinde
middelaar, mensenvriend en ‘’s Vaders troongenoot’, doet de gedachte aan predestinatie en Laatste Oordeel vervagen. En fysicotheologisch klinkende aanspraken tot God ‘die ’t wormpje schiept, en ’t stargewelf / Met zonnen hebt ontsteken’ nemen de plaats in van blind godsvertrouwen. Kortom, de God van het
geloof der vaderen wordt in deze gezangenbundel vaak die van verlichte redelijkheid en zedelijkheid, een ‘Heilig, heerlijk Opperwezen’. Strofen als deze uit
Gezang 177 doen zelfs eerder denken aan de Economische liedjes van Wolff en
Deken dan aan evangelische gezangen in eigenlijke zin:
Stedelingen! looft den Heer!
Hoopt op d’ouden welvaart weêr;
Voor den koopman druk vertier,
Nering voor den winkelier,
Bezigheid voor handwerkslieden,
En, voor schamel’ armen brood:
God, die ons den vreê gebood,
Wil zijn heil daartoe gebieden!
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Zoals de ondertitel aangeeft, is de bundel tot stand gekomen ‘op uitdrukkelijken
last van alle de synoden der voornoemde gemeenten’. Dit suggereert wat meer
eendracht dan in werkelijkheid aanwezig was; er is flink wat druk uitgeoefend.
In de Bataafs-Franse tijd is een verdere scheiding tussen kerkelijke en wereldlijke
overheid ingevoerd. Daarom is het deze keer niet de Staten-Generaal maar een
landelijk overlegorgaan van gewestelijke synodes geweest dat, tegen plaatselijk
en regionaal verzet in, de totstandkoming en invoering van de nieuwe gezangen
heeft doorgedreven.

Mogt vooral ons hart van dank
Gloeijen al ons leven lang!
Mogt voorvaderlijke deugd
In de Nederlandsche jeugd,
Met den Godsdienst, weer herleven!
Mogt hier spaarzaamheid en vlijt
Woonen, als in vroeger tijd!
Dat zou hoop op welvaart geven.
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Met enig recht kunnen kerkgangers zich afvragen of de drukker hier misschien
per abuis de kopijbladen van het nieuwe gezangboek heeft verwisseld met die
van het vaderlands herstelprogramma van Verlichtingsgenootschappen als de
Economische Tak of de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.
Het is geen wonder dat dergelijke teksten vragen oproepen en dat er heel
wat gemeenten zijn waar de Evangelische gezangen nauwelijks een voet aan de
grond krijgen. De discussies vertonen veel gelijkenis met die rond de psalmen
van 1773. In 1807 verschijnt zelfs een nooit uitgegeven pamflet over deze psalmen alsnog in druk. Het werd geschreven door ‘J. v. S….’, waarschijnlijk dominee Johannes van Spaan, destijds bestuurder van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt
en lid van de commissie voor de nieuwe psalmberijming. In diens Veld-gesprek
[…] ter gelegenheid der nieuwe psalmberyming, voor de Hervormde Kerk van
Nederland discussiëren de tegenstanders Oudlief, Vreesaart en Styfhoofd met
de voorstanders Dichtlief en Goedsmaak. Het pleit wordt gewonnen door de
voorstanders van de nieuwe psalmberijming, die ‘Dank zij God, en Neerlands
Staten, / Dank den liefde waarden Vorst’ tot stand is gekomen.
Kennelijk meent de uitgever dat dit veldgesprek over de psalmen van 1773
nog voldoende actueel is om argumenten te leveren in de discussie rond de
Evangelische gezangen. Een rond dezelfde tijd gepubliceerd Schuit-praatje […]
over de nieuwe evangelische gezangen biedt aanvankelijk dan ook niet veel
nieuwe gezichtspunten. Zoals het personage Lugthart het uitdrukt: ‘Wat zal ik
u zeggen, Myn Heer, alle de gevoelens zyn niet een, de een heeft zin in de
Moeder en den ander in de Dochter, en beiden komen ze toch aan den man.’
Vervolgens vestigt het pamflet echter heel nadrukkelijk de aandacht op een punt
dat in discussies over de theologische, dichterlijke of muzikale kwaliteiten van
de kerkzang vaak onderbelicht blijft: religieuze poëzie is handelswaar. Zo
moppert de boer Japik dat de aanschaf van een nieuwe bundel een geduchte
kostenpost is. En Lugthart wijst op de opmerkelijke rol van de bekende uitgever Johannes Allart. We kwamen hem in Worm en donder al herhaaldelijk
tegen als gewiekst zakenman, en hij heeft van de gereformeerde synode dan ook
het alleenrecht op de nieuwe gezangenbundel weten te verkrijgen. Lugthart

merkt op: ‘…dat is in het geheel niet orthodoxe gereformeerd, om aan één alles
te geven en anderen niets’, waarna tussen hem en het personage Vrymond het
volgende dialoogje ontstaat:
Lugthart: Het verwonderd de waereld dan niet, dat hy met Paard en Chais rydt
– een Buitenplaats bezit – een Houtzagers Molen, en het huis naast het zyne
gekogt heeft. […] Hy zal zeker gehuwt zyn aan Mevrouw Eigenbaat. Vrymond:
Dat geloof ik niet dat zyn Vrouw Mevrouw genaamd wordt. Lugthart: Nee zoo
meen ik het niet, ik meen er mede dat hy eigebaatzugtig is. Vrymond: Zoo – ja
dat kan waar zyn.

De kerkzang en de stem des volks
De invoering van de nieuwe psalmen en gezangen is illustratief voor verschillende ontwikkelingen binnen de literatuur van de achttiende eeuw. Ten eerste
herinnert vooral het optreden van Allart ons aan de toename van commercialiseringstendensen in de boekhandel. Daardoor kunnen soms juist de meest
verheven vormen van letterkunde leiden tot de platste vormen van speculatie.
Dankzij een doelgroep die potentieel de helft van de bevolking omvat, zijn de
hervormde psalmen en gezangen ‘voor den koopman druk vertier’ en ‘nering
voor den winkelier’.
In de tweede plaats laten de verwikkelingen rond de psalmen en gezangen zien
hoezeer de achttiende-eeuwse culturele elite doordrongen is van het sociabiliteitsdenken. Met de invoering van de nieuwe, ‘korte’ zangwijze willen de voorstanders bereiken dat de kerkgangers niet langer een geheel eigen interpretatie
aan de zang geven, maar als uit één mond zingen, tot gezamenlijke lof van God.
En de Evangelische gezangen moeten ervoor zorgen dat de gemeente zich kan
identificeren met eigentijdse deugden en idealen, in plaats van alleen met normen en waarden uit oudtestamentische tijden. Zo wordt de kerkelijke gemeente
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De pamfletpersonages raken hier aan een heikel punt. In verschillende rechtszaken zal worden bevestigd dat Allart, dankzij nieuwe wetgeving op het kopijrecht van 1803, zijn monopolie op het drukken van de Evangelische gezangen
rechtmatig heeft kunnen verwerven. Dat dit alleenrecht uiterst lucratief is,
wordt glashelder duidelijk na zijn dood in 1816. Dan gaan de rechten op de
bundel over in handen van de Evangelische Gezangen Compagnie, voor dit
doel gevormd door zes uitgevers. Ze leggen er het astronomische bedrag van
meer dan 105.000 gulden voor op tafel; schattingen van de tegenwaarde qua
koopkracht in huidige euro’s lopen uiteen van 650.000 tot 1,8 miljoen.
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tot een soort genootschap gemaakt; niet voor niets raakt rond 1800 de term
‘kerkgenootschap’ in zwang.
Opvallend is in dit verband ook dat veel nieuwe psalmen en gezangen worden geschreven, geselecteerd en bewerkt in groepsverband: in dichtgenootschappen of in commissies die als een dichtgenootschap opereren. Omgekeerd nemen
in dezelfde periode de vergaderingen van genootschappen als Kunstliefde
Spaart Geen Vlijt en Felix Meritis vaak de gedaante aan van een soort eredienst
voor de kunsten, waarbij een stichtelijke redevoering gelardeerd wordt met
een voorzang, tussenzang en slotzang, terwijl men bij het uitreiken van de ereprijzen termen gebruikt alsof het ging om het brood en de wijn van het avondmaal.
Interessant is, ten slotte, dat de invoering van de nieuwe psalmen en gezangen een zeer groot deel van de bevolking raakt. Daardoor wordt eens te meer
duidelijk dat de christelijk-verlichte letterkundigen en theologen een culturele
elite vormen die slechts een beperkte groep vertegenwoordigt. De nieuwe
bundels psalmen en gezangen vormen het resultaat van een opvallend eendrachtige samenwerking van personen uit zeer verschillende religieuze groeperingen. In burgertwisten zoals het psalmenoproer in Maassluis tekent zich
echter een toenemende kloof af tussen enerzijds het gewone kerkvolk, dat gehecht is aan de oude teksten, vormen en gebruiken, en anderzijds de culturele
elite, die een verlicht christendom aanhangt en naar vernieuwingen streeft. De
invoering van de nieuwe psalmen en gezangen demonstreert dat de nieuwlichters zich niet ontzien hun ideeën van bovenaf op te leggen, zo nodig met
behulp van dwang door kerkelijke of wereldlijke overheden. De beslissingsruimte van de afzonderlijke kerkelijke gemeenten, die van oudsher relatief groot
was, wordt daarbij tenietgedaan. Het personage Ernest uit het eerdergenoemde
Schuit-praatje legt de vinger op de zere plek. In reactie op de opmerking, in het
voorwoord bij de Evangelische gezangen, ‘dat een aanzienlijk deel onzer gemeenten […] reeds lang naar een Evangelisch Gezangboek verlangd heeft’, zegt hij:
Een gedeelte is geen geheel, en dat gedeelte maakt ook de Volksstem der Gemeente
niet uit – ik weet althans niet, dat er iemand by ons gevraagd is, of men gezangen
zal invoeren, of niet, en voor zoo verre bewust zynde, is er ook niemand by ons die
er naar vragen zal – ik denke dat dat gedeelte een heel klein gedeelte zal zyn, en
welligt liefhebbers van nieuwigheden.

De veranderingen gaan velen te snel en te ver. Degenen die ze doorvoeren, missen vaak een voldoende breed draagvlak onder de bevolking. Het is een probleem
dat ook de politieke ontwikkelingen van de voorgaande decennia kenmerkt.
In het volgende hoofdstuk zullen we het telkens zien terugkeren.

8.3 Tot besluit: nieuwe herders, nieuwe wolven
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Vaak wordt nog gedacht dat Verlichting en religie volstrekt aan elkaar tegengesteld zijn. Dit is niet het geval. Veel veranderingen in het intellectuele klimaat
van de achttiende eeuw vinden in de Republiek plaats binnen religieuze kaders.
De opleving van het Bijbels epos, dat zich ontwikkelt tot een soort forum voor
discussies over verlichte Bijbelinterpretatie, kerkhistorie en geloofsbeleving,
demonstreert dit. Ondertussen wijzigt zich de verhouding tussen de verschillende geestelijke stromingen. Aan het begin van de eeuw is de Republiek een
driestromenland dat gedomineerd wordt door de gereformeerde religie. Deze
is weliswaar geen echte staatskerk, maar neemt toch een duidelijk geprivilegieerde positie in als ‘de publieke kerk’. De dissenterse protestanten en de nietprotestantse stromingen, zoals de katholieken en de joden, bekleden een nogal
stiefmoederlijk bedeelde, maar niettemin redelijk gerespecteerde plaats binnen
de samenleving. Daarentegen wordt de alternatieve, radicale stroming, vertegenwoordigd door auteurs als Jacob Zeeus en Arnold Houbraken, gehaat, gevreesd
en zoveel mogelijk marginaal gehouden of monddood gemaakt. De hele eeuw
blijven gelovigen zich fel verzetten tegen socinianisme, spinozisme, deïsme,
atheïsme en andere vormen van ‘godloosheid’. Rond 1730 breekt deze weerzin
zich baan in een stortvloed aan publicaties over de nefaste zonde van de sodomie, over een vermeend katholiek offensief en over de genadeloos voortknagende paalworm. Deze verschijnselen worden gezien als plagen die door God zijn
bedoeld als waarschuwing tegen oprukkend ongeloof en zedenbederf.
In de tweede helft van de eeuw gaat een gematigde, christelijke Verlichting
het publieke debat beheersen. Deze stroming streeft naar het behoud van de
fundamentele, boven de afzonderlijke christelijke religies uitgaande, waarden
van het christendom. Ze is ervan overtuigd dat de nieuwe (natuur)wetenschappelijke ontdekkingen de grondslagen van het christelijk geloof niet aantasten. De verzoening van religie en verlichte wetenschap, zoals die gestalte krijgt
in fysicotheologische werken, kunnen het geloof zelfs bij uitstek bevestigen en
versterken. Binnen deze stroming spelen protestantse dissenters, zoals lutheranen, remonstranten en vooral doopsgezinden, een opvallend prominente
rol. Zij zijn het die de nieuwe genootschappen, de tijdschriften en de andere
publicatiemedia beheersen. En hun predikanten introduceren in de zondagsdienst de christelijk-verlichte preek, met een inhoud en presentatiewijze die
zich niet zozeer richt op het inhameren van dogma’s, maar op het rationeel overtuigen en emotioneel beroeren van de toehoorders. Tegen het einde van de
eeuw nemen ook gereformeerde predikanten in toenemende mate deel aan
deze stroming. De christen wordt een christen-wijsgeer en zijn kerk wordt een
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kerkgenootschap. Literatoren begeleiden deze hele ontwikkeling met pamfletten, verhalen en liederen, waarbij ze nu ook meer en meer gebruikmaken van
vernuftige combinaties van woord en beeld.
De orthodoxe gelovigen en hun meer traditioneel ingestelde predikanten
kijken dit alles met verontrusting en afschuw aan. Ze zien weinig verschil tussen het nieuwe christendom en het radicale denken. De denkbeelden van de
christelijke Verlichting beschouwen zij als concessies aan het ongeloof, verkondigd door nieuwe wolven in schaapsvacht. En de moderne publicatiemedia en genootschappelijke organisaties zien ze als verderfelijke, wereldse
pogingen het lot in eigen hand te nemen, in plaats van te buigen voor de wil
van God.
Uit conflicten zoals die van het psalmenoproer blijkt dat de scheidslijnen
tussen orthodoxe en verlichte christenen ook sociaaleconomische en sociaalculturele verschillen vertegenwoordigen. Het ‘gewone kerkvolk’ krijgt het idee
dat zijn religie gekaapt en verminkt wordt door een intellectuele elite van welbespraakte nieuwlichters. Geheel zonder elke grond is dat idee niet. De geloofsleer van de christen-wijsgeren, met hun nadruk op Jezus als mensenvriend en op de beoefening van de deugd in het hier en nu, lijkt vaak meer op
een maatschappelijk, soms zelfs revolutionair hervormingsprogramma dan
op een traditionele catechismus. Op die manier gaat de religieuze vernieuwingsbeweging als vanzelf over in de politieke strijd die we in het volgende hoofdstuk zullen bespreken.
De verbinding van religie en politiek kan tot merkwaardige uitkomsten leiden. Zo verkondigen de nieuwe christenen met verve de verlichte principes
van tolerantie tegenover andersdenkenden en gelijke rechten voor de afzonderlijke religies. Tijdens de politieke woelingen van de jaren 1780 en 1790 winnen
deze beginselen veld en worden ze zelfs officieel opgenomen in de grondwet
van 1798. Dan blijkt echter dat niet alleen orthodoxe protestanten, maar ook
aanhangers van de christelijke Verlichting er in de praktijk veel moeite mee
hebben. Het enthousiasme van de gereformeerden onder hen wordt dan ook
danig op de proef gesteld doordat de nieuwe grondwet een zeer praktische
consequentie trekt uit het principe van gelijke rechten: ‘Elk Kerkgenootschap
zorgt voor het onderhoud van zijnen Eerdienst, deszelfs Bedienaaren en Gestigten.’ Met andere woorden: de gereformeerden kunnen voortaan niet meer
rekenen op de publieke middelen maar moeten zelf de kosten dragen van predikantensalarissen, onderhoud van kerkgebouwen, enzovoort. Maar er is ook
een minder prozaïsch knelpunt: redenerend vanuit de gedachte dat er maar
één waarlijk verlichte religie kan zijn, vervallen sommigen in bijzonder intolerant klinkende aanvallen op andersdenkenden. Een voorbeeld is het fanatisme
waarmee auteurs als Wolff en Deken tekeergaan tegen orthodoxe protestanten

van bevindelijke snit, die als ‘fijnen’ worden weggezet en belachelijk gemaakt.
Ze typeren de ‘fijnen’ bovendien vaak als een nieuw soort dweperig-vrome katholieken. Daarmee geven ze blijk van het hernieuwde antipapisme zoals dat tegen
het einde van de eeuw opbloeit en dat de verschillen aanscherpt – juist nu op
papier de gelijkheid der verschillende religies is vastgelegd.
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9

Literatuur en macht

Inkomst van Willem iv als stadhouder te Den Haag, 1747.
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De Republiek is een vreemde eend in de bijt van de vroegmoderne staten. De
verenigde provincies maken geen deel uit van een groter rijk en er is geen sprake
van een staatskerk met een hiërarchische machtsstructuur. De Republiek kent
geen absolute vorst maar is een federatie van staten met een gedecentraliseerd
bestuur. Stadhouder en Staten-Generaal zijn verwikkeld in een voortdurende
dans om de macht, waarbij de twee partijen elkaar min of meer in evenwicht
houden. De stadhouderlijke hoven groeien dan ook nooit uit tot centrale machtscentra of brandpunten van hofcultuur. Waar in andere landen, zoals de Zuidelijke Nederlanden, de vorsten een cultus creëren rond hun persoonlijk optreden,
berusten in de Noordelijke Nederlanden het bestaansrecht en de legitimering
van de staat nu juist op de Opstand tégen een absolute vorst en tegen de dynastieën. De meeste literatoren grijpen dan ook niet de pen om de stadhouders te
bejubelen, maar dragen hun werk op aan stedelijke of statelijke overheden.
Eerder zagen we al dat sommige letterkundigen in de achttiende eeuw met een
jaloerse blik naar andere landen kijken, waar geen gebrek is aan grootschalig
vorstelijk mecenaat.
Alhoewel de stadhouders al sinds lang een belangrijke plaats innemen in het
bestuur van de Republiek, is hun positie nooit onomstreden. Dat blijkt ook in
de achttiende eeuw, waarvan praktisch de hele eerste helft bekendstaat als het
Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747). Na de dood van de kinderloze
Willem iii, in 1702, besluiten de meeste gewesten immers het nog een keer zonder stadhouder te doen. De dynastieke continuïteit wordt ondertussen gegarandeerd door een andere tak van de Oranjefamilie. Die behoudt de functie van
stadhouder in Friesland en (met een korte onderbreking) in Groningen. Deze tak
is het die voor een opvolger zorgt: Willem iv. Wanneer in 1747 paniek uitbreekt
over de militaire successen die Frankrijk, in het kader van de Oostenrijkse
Successieoorlog, in de Nederlanden boekt, wordt deze Willem aangesteld als de
stadhouder van alle gewesten van de Republiek.
Een stadhouder is geen koning, maar in de achttiende eeuw begint zijn status wel een koninklijk tintje te krijgen. Willem iii was behalve stadhouder ook
koning van Engeland. De familie behoort tot de hoogste rang van de Europese
adel. Dat geeft de erfopvolger het recht de titel van ‘Prins’ te dragen. Niet alleen
Willem iii, gehuwd met Mary Stuart, maar ook latere leden van de familie arrangeren een huwelijk met een koninklijke echtgenote of echtgenoot. Willem iv
trouwt met Anna van Hannover, de dochter van de Engelse koning George ii,
en Willem v met Wilhelmina van Pruisen, het nichtje van Frederik de Grote en
de zus van diens opvolger Frederik Willem ii van Pruisen. Bovendien wordt het
stadhouderschap in 1747 erfelijk gemaakt. Daarmee blijft deze hoogste functie
van het land in het vervolg voor de familie behouden. De ‘erfstadhouder’ krijgt
niet de titel van koning, maar zijn status en prestige komen er nu wel heel dicht
bij in de buurt.

9.1 De cultuur van de macht
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Die nieuwe waardigheid wordt ook in de letterkunde tot uitdrukking gebracht.
In vergelijking met een land als Frankrijk, waar rond de ‘zonnekoning’ Lodewijk xiv een ware cultus van vorstenverering kon ontstaan, blijft het eerbetoon
voor de stadhouder en zijn entourage tamelijk bescheiden. Toch verschijnt in
de Republiek alles bijeen een aanzienlijke hoeveelheid gelegenheidsdrukwerk
naar aanleiding van gebeurtenissen rond het stadhouderlijk hof. Literatoren
werken graag samen met de (stedelijke) overheden om de stadhouder en zijn
familie in het zonnetje te zetten. Daarnaast dragen zij in lange gedichten bij
aan de gedachtevorming over de status van het stadhouderschap. Zo wordt
Willem iii in de uitvoerige beeldvorming rond zijn persoon opgevijzeld tot ‘de
spiegel aller vorsten’, de protestantse tegenhanger van Lodewijk xiv. In een
drempeldicht bij het hagiografische epos Wilhelm de Derde (1698-1700) van
Lucas Rotgans krijgt hij de zware taak op zijn schouders de machtsbalans in
Europa te garanderen:
Dat wonder van onze eew, die spiegel aller vorsten,
Uitdeler van veel gunst der hemelsche oppermagt,
Bedwinger van gewelt, ten afgront uitgeborsten,
Beschermer van wat Godt en ’t menschdom dierbaarst acht;
Hersteller van Euroop, der helden schoonste voorbeelt…

Overigens heeft Rotgans in zijn epos opvallend veel interesse voor de liefde.
Hij plaatst de liefdesrelatie en het huwelijk tussen Willem iii en Mary Stuart in
het brandpunt van de aandacht. Volgens de dichter was het liefde op het eerste
gezicht, toen de beide vorsten elkaar troffen in een ‘lustprieel’: ‘Mariaas aanschyn bloost; zy zwygt, maar d’oogen spreeken, / En melden ’t minnevuur, in
haare borst ontsteeken. / De lusthof blaakt van min.’ Maar omdat Rotgans in
heel zijn oeuvre graag over ‘schroomvallige’ meisjes bij huwelijksaanzoeken
dicht, moeten we hier eerder aan een topos dan aan een beschrijving van de
werkelijkheid denken.
Ook Onno Zwier van Haren benut het epos om de Oranjes een prominente
plaats te geven in heden en verleden van de Republiek. In 1771 publiceert hij
De Geusen, een lang gedicht over de Nederlandse opstand, met een glansrol
voor de geuzen en de Oranjes. Al eerder, in 1769, had hij met het gedicht ‘Aan het
Vaderland’ een voorstudie van De Geusen op de markt gebracht, en later (bij de
tweede en derde druk van De Geusen in 1772 en 1776) blijft hij nog flink sleutelen aan de tekst. In 1785 komen Bilderdijk en Feith met een grondig herwerkte

De zwavel, welk in Onweers dagen
Het voedzel van de donder is,
Als ’t schuldig hart in zwaare slagen
Voeld dubbelen d’onsteltenis;
Dien ook in ’t allerdiepst der Aarde
De Schepper van ’t Heel-Al vergaerde,
Met yzer-stof en vogt gemengd
Werkt langzaam honderden van jaaren,
Eer zig de rook koomt oopenbaaren
Die met de vlam verwoesting brengd!

Zo traag als de zwavel tot ontvlamming kan komen, zo explosief is ‘’t smeulend
vuur in onze harten, / Door dolle driften aangekweekt’.
Ook de chronologie van dit epos is weinig dwingend. Van Haren permitteert
zich allerlei uitweidingen in tijd en ruimte. Zo droomt de op de Dillenburg gekluisterde Willem van Oranje dat hij op een wolk naar Amsterdam zweeft, waar
de Hoop hem vertelt over de blijde inkomst die de burgers net aan het organiseren zijn voor Willem iv en zijn vrouw Anna van Hannover. We vliegen zo dus
van 1570 naar 1747. De passage is overigens geïnspireerd door La Henriade (1723),
het beroemde epos van Voltaire over de vredeskoning Henri iv. Dat de meeste
tijdgenoten zich niet echt het hoofd breken over de vraag of Van Haren met
De Geusen nu wel of niet een epos heeft geschreven, geeft eens te meer aan
hoezeer de genres in deze periode aan het vervagen zijn.
Van Haren ontpopt zich met dit epos als ‘dichter des vaderlands’. In 1773 benadrukt hij deze functie nog eens met een dubbeluitgave van zijn treurspel
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versie, waardoor het epos van de vergetelheid gered wordt, maar volgens de kenners ook wel iets van zijn oorspronkelijke, verrassende kracht verliest.
Niet iedereen is ervan overtuigd dat De Geusen inderdaad als heldendicht betiteld kan worden. Het lange gedicht is immers niet opgesteld in de traditionele
alexandrijnen, maar in zangen van doorgaans 10 regels, met steeds 8 of 9 lettergrepen. Het gedicht heeft een veeleer lyrische dan epische vorm, met persoonlijke en emotionele ontboezemingen; in die zin doet het eerder aan als een
lierdicht. De dichtvorm is soms ook zo direct dat het gedicht eerder naar het
proza neigt en daarmee nog verder afwijkt van de gestileerde stijl van het epos.
Anderzijds omspant het een lang tijdsbestek, waarbij een geschiedverhaal wordt
opgebouwd waarin de geuzen en de Oranjes als helden fungeren. Maar Van
Haren schetst eerder de sfeer van de gebeurtenissen dan de historische feiten
zelf. Het is een bij vlagen hallucinant vers, dat in de eenentwintigste zang bijvoorbeeld de lof van de zwavel zingt:
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Willem de Eerste, Prins van Oranje en een nieuwe versie van Agon, sulthan van
Bantam (1769), onder de titel Proeve van Nederduitsche treurspellen getrokken
uit vaderlandsche gebeurtenissen. Deze positie als vaderlanddichter dient ook
het eigenbelang. Van Haren is in deze periode, vanwege de schandalen rond zijn
persoon, alweer tien jaar aan het publieke leven onttrokken. Via zijn schrijftafel
in Wolvega kan hij zichzelf opnieuw een publieke rol toebedelen. Hier schrijft
geen landverrader en incestpleger, zo moet de lezer ingeprent worden, maar
een aan het vaderland verknochte, waardige burger. Met zijn epos spreekt Van
Haren zichzelf opnieuw moed in: ‘Leer, Sterveling, altoos te hoopen, / Tot dat
de tyd uw oogen oopen, / En toon waarom gy hebt geleên!’ De vaderlandse
dichter put troost uit het feit dat de Spaanse onderdrukking uiteindelijk leidde
tot de geboorte van de Nederlandse Republiek. Uit het kwade kan het goede
voortvloeien.

Willem iv als tedere vorst
Het privéleven en het publieke leven van de Oranjes staan gedurende de hele
achttiende eeuw in de belangstelling. De grote (en heel wat kleine) dynastieke
en publieke gebeurtenissen in de stadhouderlijke familie – inhuldigingen, bezoeken aan steden, huwelijken en geboortes – geven aanleiding tot publieke
manifestaties en tot letterkundige verslaggeving. Een bekend voorbeeld is de
plechtige intrede van ‘den alderdoorlugtigsten vorst’ Willem iv in Breda, in 1737.
Hij is op dat moment stadhouder van Groningen en Friesland en Heer van de
baronie van Breda. Naar aanleiding van zijn bezoek, overigens een van de weinige lichtpuntjes in zijn carrière, wordt de stad feestelijk aangekleed en ontwerpt men een feestprogramma met de gebruikelijke ingrediënten: erepoorten
en een vuurwerktheater, illuminaties en kanonschoten, een diner, toespraken
van hoogwaardigheidsbekleders, een preek van de oudste predikant van de stad,
verzen, enzovoort. De herinnering aan het feest wordt vastgelegd in gelegenheidspublicaties zoals Het blyde Breda, waarvan een exemplaar aan de stadhouder wordt aangeboden. Uit dit gedenkboek blijkt dat de ontvangst met recht
koninklijk genoemd kan worden. De organisatie van het feestprogramma ligt
niet in handen van schrijvers en kunstenaars, maar van de stadsmagistraat en
de plaatselijke geleerden. Zij ontwerpen dan ook een geleerd programma, vol
zinnebeeldige voorstellingen die bijvoorbeeld herinneren aan de rijzende zon
(‘Sy gaat op om wel te doen’). Door middel van spreuken als ‘Hy vertoont de
moed zyner voorvaderen’ en het spelen van het Wilhelmus op het carillon, wordt
Willem iv in de lijn der grote Oranjes geplaatst. Het letterkundig hoofdbestanddeel van de festiviteiten is een lang gedicht van de plaatselijke arts en dichter

November 1751. Willem iv, opgebaard op zijn praalbed, beweend door zijn familieleden en hovelingen.

Philip Willem Croyzé. Het is geschreven in het Latijn, maar in het gedenkboek
wordt ook een Nederlandse vertaling opgenomen. In dit uitgesproken Oranjegezinde eerbetoon wordt een maatschappelijke ordening beschreven waarin
de stadhouder op de hoogste trap staat. Het doorluchtige geslacht wordt door
Croyzé afgeschilderd als edelmoedig, zacht en bereid tot vergeving. Maar, vraagt
de oude dichter zich bezorgd af, ‘soude hy wel willen gedoogen een Digter onder
de gene, die hem groeten? / Of soude hy ook veragten der veerzen kreupele voeten?’
Het blijkt een retorische strategie om de literatuur uitdrukkelijk in de aandacht
van de vorst aan te bevelen. Willems ‘tedere hand’ zal zelfs bereid zijn om verzen
van dichters aan te nemen, zo hoopt Croyzé. Het fragment geeft al aan dat de
Oranjes in hun patronagesysteem de prioriteit niet bij de literatuur leggen.
De gereformeerde kerk is weliswaar geen staatskerk in eigenlijke zin, maar
geniet als de ‘publieke kerk’ wel degelijk een voorkeurspositie binnen het bestel
van de Republiek. Als vertegenwoordigers van die kerk spelen de gereformeerde
predikanten daarom een belangrijke rol in de ondersteuning van de stadhou-
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derlijke macht. Met hun preken werpen zij zich op als communicatiemedewerkers en opinieleiders. Zij schilderen Willem iv af als een geletterd staatsman en als een gevoelig vorst die niet alleen waakt over zijn gezin, maar die
ook als een vader oog heeft voor de noden van zijn onderdanen. Veel aandacht
is er ook voor zijn vrouw, Anna van Hannover, die eveneens wordt afgeschilderd als een gevoelige en verantwoordelijke ouder en getalenteerde staatsvrouw.
Dit gelukkige huisgezin behoedt de Nederlandse Republiek voor rampen. De
representatie van Willem iv als ‘tedere’ vorst lijkt uit noodzaak geboren. De stadhouder heeft weinig militaire of politieke successen geboekt, waardoor het
lastig is om hem op traditionele wijze als militaire held of internationale diplomaat af te schilderen. Het bekende literaire lofpakket dient dus te worden aangepast. We zien lofdichters daarom uitwijken naar het bezingen van een nieuwe
vorm van charismatisch leiderschap.

‘Elk juicht en kweelt!’ Willem v als vorst in een republiek
Hebben literatoren bij Willem iv de pen kunnen oefenen, bij Willem v komen
ze pas echt op dreef. Deze stadhouder wordt het voorwerp van een levendig letterkundig eerbetoon. In de jaren 1780 zullen zijn persoon en zijn functie uiterst
omstreden en tot inzet van hevige politieke strijd worden. Maar tot die periode
is zijn positie over het algemeen onbetwist. Willem v wordt één jaar na de invoering van het erfstadhouderschap geboren. Hij is met andere woorden de
eerste Oranje die als ‘jonge erfprins’ ter wereld komt. Dus is hij bij zijn geboorte meteen al ‘Willem de Vijfde’. Een als ‘H. Trouw’ vermomde auteur publiceert
een Gelukwensching aan de ouders. De vreugde is groot, zo verzekert de dichter: ‘Elk juicht en kweelt, / Oranje heeft een Zoon geteeld.’ De geboorte van de
opvolger is een gunst van God, want
Daar ’s vaak gebeeden,
Om manlyk Zaad, dat mee ten toon
Zouw staan, om Neêrland voor te treeden;
Dat ’s nu vervuld, ’t Gebed heeft kragt,
Gods Hand bevestigt uw geslacht…

Niet alleen zijn geboorte, maar ook de verjaardagen van de kleine prins geven
aanleiding tot lof- en vreugdeliederen, waarin de continuïteit van de Oranjedynastie wordt benadrukt. In het ‘vreugde-lied’ bij de achtste verjaardag, geschreven door Pieter van der Kruyff, luidt het bijvoorbeeld:

Leev, Willem leev, een reeks van jaren,
Tot God u weder Zoonen geev’,
Daar gy nog Spruyten van beleev’,
Die ’t Schip van staat doen veilig varen.

Literair machtsvertoon
Zo komt rond de Oranjes toch een actief beeldvormingsprogramma tot stand.
Daarnaast wordt de letterkunde gedurende de hele achttiende eeuw ook ingezet om de loftrompet van het stedelijk patriciaat te steken. Met name het stedelijk theater en theatrale festiviteiten functioneren als politiek instrument.
Stadsbestuurders bemoeien zich intensief met het toneel. Zij ondersteunen
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In de jaren 1760 volgen de meerderjarigheid van Willem v, zijn aantreden als
stadhouder (1766), zijn huwelijk met Wilhelmina van Pruisen en hun beider
intocht in Den Haag in 1767. Al deze gelegenheden gaan gepaard met feestelijkheden en tastbare herinneringen in de vorm van munten en gravures, theaterstukken en gedichten.
In veel van de gelegenheidsteksten wordt de stadhouder als vorst aangesproken en bejegend. In de Troost- en vreugde-wyn voor zijn vijfde verjaardag wordt
de toekomstige Willem v een ‘vorstlyk kind’ en ‘dien jongen vorst’ genoemd.
Wanneer hij in 1766 zijn functie aanvaardt, wordt hij door Petrus Burmannus
de jongere (1713-1778) omschreven als de ‘hoop van Nassaus vorstlyk bloed’.
En in de Bataefsche veldvreugd, een toneel- en zangspel dat het Leidse dichtgenootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen uitgeeft naar aanleiding van
zijn huwelijk, wordt hij aangesproken als ‘doorluchtige hoogheid’.
De plechtigheden, decoraties en teksten dragen uit wat de stadhouder is en
moet zijn. Dat gebeurt ook bij de festiviteiten in 1747, wanneer het stadhouderschap wordt hersteld. Dan wordt Willem iv voorgesteld als een vorst voor wie
de bescherming van godsdienst, vrijheid en de eenheid van de Republiek een
goddelijke missie is, of zou moeten zijn. Door hem ‘koninklijke’ deugden toe
te schrijven, zoals rechtvaardigheid, godsdienstigheid en geleerdheid, proberen
de auteurs te bezweren dat de nieuwe stadhouder de vrijheid zal garanderen en
de vijand (Frankrijk) verdrijven. Ook bij de inhuldiging van Willem v wordt verwezen naar de traditioneel harmonieuze verhouding tussen de Oranjes en de
steden en Staten. Het geloof in het stadhouderschap en de Oranjes hoeft immers
niet in strijd te zijn met een republikeinse staatsvisie – zolang de stadhouders,
zoals in de preken over Willem iv gebeurt, maar als dienaars van de staat en als
beschermers van de republikeinse vrijheid kunnen worden voorgesteld.

664

schouwburgen, toneelgenootschappen en toneelmakers en houden in de gaten
welke stukken er geprogrammeerd worden. Daarnaast benutten zij het toneel
voor stedelijke feestelijkheden of openbare huldigingen. Via toneel wordt politieke propaganda bedreven.
Bij feestelijke gebeurtenissen, zoals bezoeken van hooggeplaatste buitenlanders of de viering van de Vrede van Utrecht (1713) en de Vrede van Aken (1749),
worden de Nederlandse steden opgeluisterd met theatrale vieringen. Toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen, allegorische vertoningen, vuurwerkspektakels, alles wordt uit de kast getrokken om te vieren dat het ‘Geklikklak van
het staal’ en ‘Het bulderend geruis van trommel en trompet’ zijn verstomd. Het
is nu tijd om ‘rustiglyk in min en Eendragt t’saam te leeven’, aldus Jan Jacob
Mauricius in zijn toneelspel Europa verkwikt op ’t gezicht der vrede (1712). Doordat het is ‘Versierd met Zangen, Danssen, en Vlieg-werken’ zal het de Utrechtse
diplomatieke vredesonderhandelingen zeker hebben opgefleurd.
Toneel vormt een uitstekend middel om regenten deugdenspiegels voor te
houden en het staatsgezinde politieke bedrijf te verankeren in het verleden. Daarbij worden aan de regenten klassieke bestuurders, zoals Cato, Lucius Junius
Brutus, Gracchus of wat minder bekende Romeinse consuls ten voorbeeld gesteld. Pieter Langendijks Julius Cezar en Kato (1720) mag in 1738 het honderdjarig jubileum van de Amsterdamse schouwburg opluisteren, naast de eveneens op klassieke voorbeelden geschoeide toneelspelen Marius van Sybrand
Feitama en De dood van Cezar van Jacob Voordaagh. De regent Jacob Bicker
Raye tekent over de opvoering van Langendijks stuk in zijn dagboek aan: ‘Te
dien ynde het Jubile vertoont en het spel van Cato aan alle de Heeren en Vrouwen van de Regeering, die sich meest alle daar hebben laten vinden.’ De heren
en vrouwen van de ‘regeering’ (het stadsbestuur) zullen waarschijnlijk wel tevreden zijn geweest met de manier waarop Langendijk de ijverige burger Cato
afzet tegen de eerzuchtige politicus Caesar. Cato is het schoolvoorbeeld van de
republikeinse held:
Een held, die door de orakels van zyn mond,
De wysheid, trouw, en dappere oorlogsdaaden,
Het Vaderland aan zyne deugd verbond;
Een held, die nooit zich zelven wou verheffen
In macht of staat, ten schade van ’t gemeen;
Dien tegenspoed noch voorspoed ’t hart kon treffen,
Die yv’rig voor de vryheid heeft gestreên.

Zo predikt men via het toneel het klassieke ideaal van de virtus, de actieve burgerdeugd als basis voor politieke participatie. De ideale Nederlandse staatsman is,

Lof op stedelijke en landelijke regenten
Naast toneelstukken waarin de regenten worden bewierookt, verschijnen er ook
regelmatig stedenloven en gedichten op het stedelijk beleid. De reeks gelegenheidsgedichten op stadsbestuurders is zo goed als eindeloos. Bekende, maar
vooral toch ook veel minder bekende literatoren proberen krampachtig origineel te blijven bij het hanteren van de uitgesleten vormen voor hun ‘zegenwensen’ of ‘echtzangen’ op het huwelijk van landelijke regenten, klinkdichten op
de verkiezing van nieuwe stedelijke functionarissen, en weeklachten of lijkdichten op het (ontijdig) afsterven van schepenen of burgemeesters. In de titel
van de gelegenheidsgedichten wordt vaak het ambt van de betrokken persoon
genoemd, soms aangevuld met kwalificaties, zoals ‘vader des vaderlands’; op
die manier leggen dichters enerzijds een verbinding tussen de functionaris en
de stad, terwijl ze hem anderzijds toch ook koppelen aan het landsbelang.
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net als Cato of Brutus, wijs, trouw, dapper, stoïcijns, vrijheidslievend, retorisch
begaafd en deugdzaam in de publieke zin des woords. Zijn deugdzame karakter
garandeert zijn integere betrokkenheid bij publieke en politieke activiteiten.
Langendijks Julius Cezar en Kato wordt bij het jubileum echter ondergesneeuwd door het succès de scandale van Jan de Marre: Het eeuwgetyde van den
Amsteldamschen schouwburg (1738). Na de exclusieve première waarbij alleen
de Amsterdamse regenten zijn genodigd, wordt het stuk wel zeventien keer opgevoerd. Dit komt deels doordat er zo veel kritiek op is. Het grootste pijnpunt
vormt de openingsscène waarin de hel wordt verbeeld. Het is niet vreemd dat
vanuit kerkelijke zijde, waar het theater toch al met argusogen wordt bekeken,
dit zinnespel als ergerlijk en godslasterlijk wordt bekritiseerd. De Marre maakt
van de heropvoeringen en heruitgave van zijn toneelstuk gebruik om ‘’s Lands
Vad’ren’ als beschermers van het toneel in stelling te brengen tegen de predikanten, hetgeen de gemoederen nog meer verhit. Ook andere literatoren spelen
kerk en staat tegen elkaar uit door de kerk te kapittelen over het feit dat deze
het gepeupel opzet tegen de schouwburg en zo kritiek levert op het overheidsbeleid. Stadsbestuurders vormen voor toneelmakers essentiële bondgenoten
in de strijd tegen de kerkelijke controle op het toneel. Alleen met voldoende
politieke steun kunnen theaters blijven draaien.
In Den Amsteldamschen schouwburg aan den derden Kato (1738) richt de
Amsterdamliefhebber ‘Amstelophilus’, oftewel Petrus Burmannus, zich daarom tot de stedelijke overheid voor steun. Hij wenst ‘dat deeze Stat met Hun, die
voor haar wetten waaken’ de ‘burg der vryheit’ zal bewaken en vrede en welvaart zal garanderen door koopmanschap te laten bloeien. Zo’n beleid van de
stedelijke overheid biedt de vruchtbaarste bodem voor het toneel. Niet verwonderlijk dus dat veel toneelstukken opgedragen zijn aan regenten.
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Het feit dat dit soort ‘intieme’ en op een specifieke gelegenheid toegespitste
gedichten vaak in druk verschijnt, duidt al aan dat de patriciërs waarde hechten
aan een publieke representatie van hun status. Door gegevens uit het privéleven van de bezongen hoogwaardigheidsbekleders openbaar te maken ondersteunen de auteurs het idee dat de persoon en het karakter van de bestuurder
de basis vormen voor goed leiderschap. Door familiegebeurtenissen als uitgangspunt te nemen suggereren ze daarnaast ook dat leiderschap een familiekwaliteit is die van generatie op generatie kan worden overgedragen.
Dit idee van persoonlijk en door de bloedlijn gewaarborgd leiderschap vinden we ook terug in de vele opdrachten die literatoren hun werk meegeven.
Veel dichtbundels, epen en toneelstukken zijn opgedragen aan leden van de
politieke elite, in de hoop op geldelijke of andere ondersteuning. In dit soort
opdrachten worden stedelijke en landelijke politici geroemd vanwege hun godsvrucht, wijsheid en rechtvaardigheid. Zij vormen met hun ‘schrander staatsbeleid’ de ‘zuilen van Hollands vrye staten’, zoals Sybrand Feitama het verwoordt
in zijn lofdicht op een Amsterdamse burgemeester. Dat schrandere beleid bestaat bijvoorbeeld uit het bevorderen van eendracht, wetenschap en koopmanschap, waardoor welvaart gegarandeerd kan worden, zo benadrukt Jan Jacob
Mauricius in zijn bundel Onledige ouderdom, behelzende taallievende en historische uitspanningen (1765). De bundel is dan ook opgedragen aan een van
de Fagels, de familie die raadpensionarissen van Holland en griffiers van de
Staten-Generaal levert. Mauricius, zelf een diplomaat, zingt hier de roem van
de Amsterdamse regenten in het algemeen en die der Fagels in het bijzonder.
Dit soort ‘doorluchte stammen’ draagt deugd en staatmanschap via de bloedlijn en via opvoeding over. De leden van de familie zijn ‘Gesprooten uit een
Stam, waarin alle verheevene deugden erffelijk zijn’. Zo creëren auteurs het
idee van regentendynastieën, waarbinnen bloedverwantschap de garantie voor
goed leiderschap biedt.
Republikeinse deugden
Het literair ophemelen van patriciërs kan zich beperken tot algemene loftuitingen op deugdzaam burgerschap, maar het kan ook een uitgesproken republikeinse en antimonarchale of antistadhouderlijke strekking krijgen. Het Tweede
Stadhouderloze Tijdperk is een vruchtbare tijd voor literatuur met een republikeinse inslag. Niet voor niets komt Jan van Hoogstraten in 1731 met een nieuwe
versie van de Sinryke fabulen (1685) van de beroemde republikeinse theoreticus
Pieter de la Court. Teleurgesteld door de machtsverheffing van Willem iii in
1672, waardoor een einde kwam aan de staatsgezinde ‘ware vrijheid’ van de gebroeders De Witt, was De la Court gestopt met het schrijven van politiektheoretisch werk. Hij koos voor de literaire vorm van de fabel om in meer ver-

Maar de eed’le Batavier, in ’t vryë land gebooren,
Kan ’t walgchelyk gevleij noch doen, noch zien, noch hooren,
Hy brenge uit eigenbaat zich nooit in slaverny:
Maar houd zyn tong, zyn goed, en zyn geweeten vry,
Om voor zyn Godt, zyn land, en huisgezin te leeven.

In een andere fabel reizen een Nederlander en een Fransman naar het land der
apen, waar de Fransman als een blok valt voor de pracht en praal van de hofcultuur van ‘Grootaap’, terwijl de Nederlander, als redelijk mens uit een vrij
land, de apen eens goed de waarheid gaat vertellen.
Het is opvallend dat het werk van De la Court, na deze korte doorwerking
in de eerste decennia van de achttiende eeuw, geheel lijkt weg te zakken uit het
collectief geheugen. Ook bij de opleving van het republikeinse elan in de jaren
1780 wordt De la Courts gedachtegoed nauwelijks genoemd. Deze vergetelheid
geldt echter niet voor de symbolen die hij gebruikte. Bomen, apen en Batavieren gaan, zo zullen we nog zien, een belangrijke rol spelen in de patriottenstrijd. Voor de vroege achttiende eeuw is echter een van de andere gebruikte
metaforen dominanter: die van de eigenbaat.
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hulde vorm politieke kritiek te leveren bij monde van dieren of planten. Of ‘in
meer verhulde vorm’ hier de juiste formulering is, staat echter te bezien. De la
Courts variant op het Bijbelverhaal over de bomen die een koning moeten
kiezen laat bijvoorbeeld weinig te wensen over aan duidelijkheid. Nadat de
bomen de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok hebben afgewezen, kiezen
zij er namelijk uiteindelijk voor om de nutteloze doornstruik in macht te verheffen. De doornstruik geeft meteen te kennen dat hij ‘alle de ongehoorsaame
Boomen verteeren soude’. In het programmatische voorwoord legt De la Court
uit dat fabels de ideale literaire vorm bieden om complexe, abstracte en politieke
concepten aanschouwelijk voor te stellen. De fabel vormt al van oudsher een
geliefd middel om in verhulde vorm kritiek te kunnen leveren op potentaten.
Niet verwonderlijk, zo sneert De la Court, dat vertegenwoordigers van een
‘eenhoofdige regering’ de neiging hebben dit hele genre te verbieden.
De nieuwe editie van de fabels wordt met goedkeuring ontvangen. Pieter
Langendijk prijst, in zijn lofdicht op de heruitgave door Van Hoogstraten, de
manier waarop deze fabels de monarchale hofcultuur aan de kaak stellen. De
aan de koning klevende hoveling wordt in een van de fabels als een hypocriete
vleier ontmaskerd:

De tirannie van Eigenbaat
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Zinnespelen vormen een goed medium om op verdekte wijze politieke boodschappen aan het theaterpubliek door te spelen. De allegorische personages geven
de suggestie van universele thema’s terwijl ondertussen, via een uitgekiende
keuze van sprekende metaforen of herkenbare personages, toch commentaar
op de actualiteit kan worden geleverd. Het personage ‘Eigenbaat’ is zo’n gepolitiseerd allegorisch personage. Hij wordt voor het eerst op het Nederlandse
toneel gezet door Nil Volentibus Arduum, via een bewerking van een Italiaans
zinnespel, Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrijekeur (1679). In eerste
instantie lijken de allegorische personages uit dit toneelstuk naar algemene
deugden en ondeugden te verwijzen. Een goede heerser laat zich door het verstand leiden, niet door eigenbaat, zo luidt de algemene strekking. Een overgeleverde sleutel op het toneelstuk onthult echter de actualiteitswaarde en de verborgen staatsgezinde strekking. Eigenbaat blijkt de personificatie van Willem iii,
terwijl de deugden naar staatsgezinde regenten verwijzen. Dat tijdgenoten die
boodschap goed begrepen, blijkt wel uit het feit dat het toneelstuk in 1679 na
één opvoering onmiddellijk van het toneel werd gehaald. Vrijwel meteen na de
dood van Willem iii maakt het echter een overtuigende comeback. De Amsterdamse burgemeesters Joan en Gerrit Corver zien wel baat in het idee om via
het toneel de stadhouder blijvend als tiran te oormerken. Zij heffen dus in 1705
het verbod op het toneelstuk op, waarna het als succesnummer vele uitvoeringen krijgt. Aan verschillende herdrukken worden weer nieuwe sleutels toegevoegd; het zinnespel blijft de hele stadhouderloze periode populair en wordt
een staatkundige klassieker.
Aangezet door het hernieuwde succes van Tieranny van Eigenbaat proberen
ook andere auteurs het toneel als literair wapen in de politieke strijd in te zetten. In 1707 verschijnen maar liefst drie zelfverklaarde vervolgstukken op het
zinnespel: De ondergang van Eigenbaat van Enoch Krook (ca. 1660-1732), De
dood van Eigenbaat van Jan Pook (?-1714), en een bewerking die Ysbrand Vincent maakt van het stuk van Krook. Dat het personage Eigenbaat zo gretig
wordt opgepakt, komt niet alleen door de populariteit van het Nil-stuk. Het
thema wordt opnieuw actueel door de ‘plooierijen’, de politieke strijd die zich
in de jaren 1702-1708 in de regio’s Utrecht, Gelderland en Drenthe afspeelt.
Daar strijdt de zittende regentengarde met een factie van regenten en burgers.
De burgers willen dat er geen nieuwe stadhouder komt en dat enkele orangistische regenten het veld ruimen. Daarnaast eisen zij ook meer inspraak in de
stedelijke besturen.
In de Eigenbaatspelen woedt een strijd tussen het tirannieke eenmansbestuur
en het algemeen belang, het ‘gemeene best’. Eigenbaat heeft, zo is de strekking in
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alle stukken, eigenhandig en met geweld de macht gegrepen, waarbij hij nietsontziend de rechtmatige bestuurders (zoals ‘Edelhart’ of ‘Gemenebest’) heeft
laten ombrengen. Eigenbaats op willekeur en machtswellust gebaseerde schrikbewind uit zich onder andere in het feit dat hij ‘vrouw Wil’ opsluit. Hij dwingt
‘Staatkunde’ om met hem te trouwen, draait het volk een rad voor ogen en laat
zich bijstaan door valse raadgevers zoals ‘Arglistigheid’ en ‘Ondeugd’. De onvrede die dit teweegbrengt zal uiteindelijk het lot van Eigenbaat doen keren.
Het krijgsvolk, dat geen soldij krijgt, slaat aan het muiten, terwijl aan het hof
de deugdzame personages via intriges helpen de koning ten val te brengen. De
vrede en vrijheid op het ‘eiland van vrijekeur’ worden zo hersteld. Het beeld van
de wellustige, drankzuchtige, door eigenbaat en machtswillekeur geleide tiran
zal in de jaren 1780 terugkeren. Dan maakt ook het personage Eigenbaat opnieuw furore.

9.2 De macht van de cultuur
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De tegenstelling tussen staats- en prinsgezinden heeft de geschiedenis van de
Republiek gekleurd. De discussie daarover ligt in de aard van het stadhouderschap zelf besloten. Een ‘stadhouder’, in wezen een ‘plaatsvervanger’ van de vorst,
is een vreemd personage in een republiek. Steeds blijft het de vraag of de stadhouder moet worden gezien als een functionaris in dienst van de Republiek en
de provincies, dan wel als een soeverein bestuurder. De aard en de invulling
van het erfstadhouderschap worden in de tweede helft van de achttiende eeuw
het voorwerp van felle discussies. Daarin worden ook de positie en de bestuursstijl van de regentenklasse betrokken. Nepotisme, corruptie en ambtsverkoop
vormen een doorn in het oog van veel burgers. De roep om een integer bestuur blijft echter niet hangen op het niveau van zwartepieten met de zittende
bestuurders. In toenemende mate speelt de discussie zich op een meer fundamenteel, politiek-theoretisch niveau af. Waar ligt de soevereiniteit in de Republiek? Welke groepen uit de bevolking dienen vertegenwoordigd te zijn in het
bestuur? Wat zijn de grondrechten die door de wet gegarandeerd moeten worden? Het gaat hier om de pijlers van de samenleving en het politieke bestel:
politieke en publieke participatie, kiesrecht, tolerantie, vrijheid, gelijkheid,
burgerschap. Het rommelt de hele eeuw, maar uiteindelijk duurt het tot 1780
voordat deze fundamentele vraagstukken op een explosieve manier worden
verbonden met de aloude tegenstellingen tussen staats- en Oranjegezinden. Dan
breekt het noodweer uit.
In dit noodweer verschuift de functie van de literatuur. Aan het begin van
de eeuw fungeert de literatuur veelal als instrument voor de bewieroking van de
machthebbers, zowel de stadhouders als de stedelijke en statelijke overheden.
In de laatste decennia van de eeuw gaan literatoren samen met politieke activisten een nieuwe machtsfactor vormen. Mede dankzij het snel toenemend
aantal periodieken en politiek-theoretische en kritische geschriften wordt een
grote continuïteit in politieke opinievorming tot stand gebracht. Natuurlijk
wordt ook in de eerste helft van de eeuw kritiek geleverd op de machthebbers,
we zagen dat al bij de Eigenbaat-zinnespelen, maar pas in de laatste decennia van
de eeuw groeit dit soort individuele stemmen uit tot een dusdanig machtig
koor dat de cultuur van de macht wordt ingewisseld voor de macht van de cultuur.
Het gaat hier niet om een absolute overgang. Onder andere gestuurd door
de kracht van de publieke opinie komen er immers weer nieuwe machthebbers in het zadel, die weer graag hun macht bestendigd zien met gepast cultureel vertoon. Er blijft dus werk aan de winkel voor de literatoren die liederen,

toneelstukken en gedichten kunnen componeren voor de ontvangst van de
nieuwe politieke afgevaardigden in Den Haag, voor de vrijheidsfeesten en bij
het planten van de vrijheidsboom in alle steden en dorpen.

De erfenis van Johan de Witt
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De strijd in het heden wordt mede uitgevochten door getouwtrek over het verleden. Het gekrakeel rond de machtsverheffing van Willem iv in 1747 is nog
nauwelijks weggeëbd wanneer de conflicten tussen staats- en Oranjegezinden
opnieuw opflakkeren. In 1757 breekt de ‘De Witten-oorlog’ uit. Dit is een pennenstrijd waarin de persoon en het politieke beleid van Johan de Witt en diens
factie heroverwogen worden. In een snel tempo verschijnen allerlei geschriften over ‘het karakter van De Witt’, ‘het waare karakter van De Witt’ en ‘het egt
en waar karakter van De Witt’ – dit laatste in antwoord op ‘het valsch en wanschaapen karakter, onlangs in ’t licht gegeven’. De kwestie weet de gemoederen
zeer te beroeren.
Een van de strijdpunten betreft de rol van de Republiek in de internationale
politiek. Moet men meespelen in het concert der groten en allianties sluiten
met de Fransen, Engelsen of Pruisen? De stadhoudersgezinde polemisten zijn
van mening dat De Witt met Frankrijk onder één hoedje speelde en, zo wordt
het in een van de pamfletten samengevat, aan het hoofd stond van een ‘landverderflyke party, die het belang des vaderlands aan het belang van Vrankryk,
en aldus aan haer eigen belang heeft opgeofferd’. Het ‘zugtend Vaderland’ is
gelukkig van de ondergang gered, toen de ‘genadige Hemel’ de Oranjes verkoos tot ‘onze Redders uit de Slaverny en Geweetensdwang, tot Grondvesters
en Beschermers van deezen Vryen Staat’.
De staatsgezinde historicus Jan Wagenaar (1709-1773) en de stadhoudersgezinde jurist en boekhandelaar Elie Luzac tillen de discussie op een meer principieel niveau. Het gaat immers uiteindelijk niet om de De Witten, maar om
het staatsbestel, het stadhouderschap en de vraag waar in de Republiek de soevereiniteit ligt. Luzac betrekt bijvoorbeeld John Lockes Second Treatise of
Government (1690) in de discussie, om te betogen dat het volk op grond van het
natuurrecht het recht heeft om in opstand te komen tegen een overheid die
niet in het belang van het algemeen opereert. In zijn ogen is het dan ook gerechtvaardigd dat Willem iv in zijn positie als stadhouder werd hersteld. De gepikeerde Amsterdamse bestuurders nemen de drastische maatregel om Luzacs
pamflet Het gedrag der stadhouders-gezinden (1754) te doen verbranden op de
Dam.

De Santhorstse geloofsbelijdenis
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De De Witten-oorlog vloeit vrijwel over in de ‘Santhorstse kwestie’, die een paar
jaar later de pennen in beroering brengt en waarbij verschillende bekende
Nederlandse literatoren betrokken raken. De centrale figuur is hier de Neolatijnse dichter Petrus Burmannus secundus, hoogleraar in de retorica en de poëzie,
en later in de vaderlandse geschiedenis. Met zijn Latijnse gedicht Ad manes
violatos Jani Wittii (1757) (vertaald als Aan de geschonden gedagtenisse van Joan
de Witt) speelt hij al een belangrijke rol in de De Witten-oorlog. Ondertussen
wijdt hij zich, met een aantal gelijkgezinden die hij op zijn landgoed Santhorst
bij Wassenaar samenbrengt, aan de cultivering van het republikeinse verleden.
De Santhorstse kring kent bijvoorbeeld aan Hendrik van Brederode een sleutelrol in dat verleden toe, als drijvende kracht achter het Eedverbond der Edelen
en het smeekschrift dat in 1566 aan de landvoogdes Margaretha van Parma
werd aangeboden, een cruciale gebeurtenis uit de eerste fase van de Opstand.
Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van deze episode schrijft
Burmannus het lange gedicht Brederodius (1766), dat hij in het Athenaeum in
Amsterdam ten gehore brengt. Enkele jaren later wordt Johan van Oldenbarnevelt in het zonnetje gezet, middels het voordragen en publiceren van lofdichten op zijn beleid. Zo willen de Santhorsters de rol van de Oranjes als vaders
van het vaderland relativeren.
Het huis van Burman zou zelfs een erezaal voor het staatsgezind verleden
hebben gehad, waarin relieken zoals het geuzennapje van Brederode, het stokje van Oldenbarnevelt en de degen van De Witt ‘aanbeden’ konden worden,
evenals borstbeelden van grote Nederlandse staatslieden. Dat is althans wat
Betje Wolff, met een knipoog, de lezer wil laten geloven in De onveranderlyke
Santhorstsche geloofsbelydenis (1772), een poëtisch pamflet dat gewijd is aan de
‘Loevesteinse’ (staatsgezinde) cultus. De dan nog vrijwel onbekende schrijfster
presenteert zich als ‘zuster der Santhorstsche Gemeente’. Niet dat zij daadwerkelijk tot deze groep behoort, maar ze is bevriend met meerdere betrokkenen
en is het eens met hun zienswijze. De tekst is deels een geloofsbelijdenis en deels
een rekest, gericht aan Majesteit de Rede. Deze beide literaire vormen verwijzen terug naar het begin van de Opstand, de Nederlandse geloofsbelydenis van
1561 en het smeekschrift der edelen. De kern van het gedicht wordt gevormd
door de vijf artikelen van de ‘leer’ van Santhorst, namelijk Vrijheid, Vaderland, Verdraagzaamheid, Vriendschap en iets wat Wolff ‘de Beste’ noemt. Dit
Beste betitelt ze als ‘niet zo algemeen bekend’. Wat het precies inhoudt, blijft
enigszins onduidelijk, net als de relatie met de filosofie van Leibniz over ‘de
beste van alle werelden’. Maar de schrijfster doelt er waarschijnlijk mee op het
optimale evenwicht tussen het algemeen belang en de individuele behoeften

en voorkeuren. Ieder legt immers andere accenten in het streven naar geluk.
Waarheid wordt alleen verkregen via twijfel, debat en wantrouwen tegen vaste
waarden. Daarom verzet de Santhorstse groep zich ook zo fel tegen de strenge
calvinisten, die door Wolff als heerszuchtig en intolerant worden afgeschilderd.
In de kerk van de Rede is voor politieke tirannie en orthodoxe dogmatiek geen
plaats:

Wolffs Geloofsbelydenis vormt zo een opvallend, want uiterst scherp en krachtig, pleidooi voor enkele van de kernpunten die we later in de Franse Revolutie
zullen zien terugkeren. Vrijheid, vriendschap, vaderlandsliefde, tolerantie en
open debat vormen een nieuwe religie. Deze religie heeft haar eigen synode,
rituelen, historische traditie, heiligen en martelaren. De zaal waar de ‘gelovigen’
samenkomen is getooid met de portretten van ‘’s Lands Vadren’: Brederode,
Oldenbarnevelt, De Witt, De Ruyter, allen ‘Door misverstand en onbescheid, /
Door uit- en inlandsche tirannen / Mishandeld, boos vervolgd, geplaagd, /
Beroofd, en uit het land gebannen’. De boodschap is duidelijk: deze helden
– ‘myn geloofsgenooten’ noemt de zuster hen – zijn het slachtoffer geworden
van de ‘inlandsche tirannen’, en wie anders kunnen dat zijn geweest dan de
stadhouders?
Wolff mag dan de opvattingen van de Santhorstse kring naar waarheid weergeven, het feit dat zij die ongevraagd voor het voetlicht brengt, en de uitdagende
manier waarop ze dat doet, worden haar toch niet in dank afgenomen. Burmannus schrikt er behoorlijk van. Zelf kiest de republikeinse aristocraat voor
de elitaire vorm van de Latijnse poëzie, die voor een uitgelezen publiek ten gehore wordt gebracht. Als Wolff dat doet in het Nederlands en in een satirisch
pamflet dat een ruime verspreiding beoogt, dan is dat toch iets heel anders. Het
besloten intellectuele spel van de kring ligt daarmee op straat. Burmannus
krabbelt terug en hij ontkent Wolff goed te kennen.
Ook de schrijfster zelf komt op haar stappen terug. Een paar jaar later voelt ze
zich genoodzaakt Burmannus uit de wind te houden door de Geloofsbelydenis
af te doen als een ‘badinant stukje’, een poëtische fictie waarvoor zij, en nie-
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De Santhorstsche Geloofsgenoten,
Die hebben des, met wys beleid,
Eenparig, en voor vast beslooten,
Om ieder, die voor Heerschzugt pleit,
Uit onze vredekerk te weeren,
Onwaardig langer lid te zyn
Dier Kerk; ten zy ze zich bekeeren
Van ganscher harten; niet in schyn.

mand anders verantwoordelijk is, aangezien zij het gedicht ‘buiten weeten van
myne vrienden’ heeft gepubliceerd. Betjes man, dominee Wolff, neemt de verdediging van zowel zijn vrouw als Burmannus op. In een anonieme Brief over
de Santhorstsche geloofsbelydenis (1772) betoogt hij dat het geenszins hun bedoeling was om het gezag van de stadhouder, over wie hij in de meest eerbiedige
termen spreekt, in gevaar te brengen. Als Willem v in de zomer van 1773 de
Beemster bezoekt, wordt hij er door het echtpaar Wolff ontvangen en gehuldigd.
Zij draagt een vers voor en de stadhouder complimenteert de schrijfster.

De Doggersbankse helden
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De afwikkeling van deze zaak is typerend voor een periode waarin wel kritiek
wordt geuit op de stadhouderlijke functie en familie, maar waarin deze niet
overheersend is. Het overwicht ligt nog bij de prinsgezinden. In de jaren 1780
verandert echter veel. Niet alleen worden de radicaliteit van de kritiek en de
intensiteit en impact van de discussie nu veel groter, maar ook krijgen de tegenstanders van de stadhouder, de erfgenamen van de republikeinse traditie, nu
de bovenhand. Ze slagen erin de prinsgezinden in het defensief te dringen, in
woord en daad. Ze beheersen het publieke debat. Het resultaat is dat Willem v
en zijn gezin in 1785 de hun vijandige westelijke steden en provincies ontvluchten en zich terugtrekken in Nijmegen. Daar gaat wel het een en ander aan
vooraf. 1780 is een cruciaal jaar. In dat jaar begint de Vierde Engelse Oorlog. De
handelsconflicten tussen Engeland en de Republiek leiden tot een oorlogsverklaring door Engeland. Zoals gebruikelijk verschillen het gewest Holland en
de stadhouder van mening over de opportuniteit van oorlog. Amsterdam wil de
strijd aangaan, terwijl Willem v daar, wegens het traditionele verbond van de
protestantse landen, alsook zijn familiebanden met de Engelse monarchie,
niet toe geneigd is. De Slag bij de Doggersbank van 5 augustus 1781 eindigt onbeslist, maar omdat de Engelse schepen het eerst ‘de boeg wenden’, wordt deze
als een overwinning in de Nederlandse annalen ingeschreven.
Aanvankelijk zorgt de ‘zeetriumph’ van de Doggersbank voor een groot enthousiasme en nationale feestvreugde. In gedichten en liederen worden de Nederlandse vloot en de vlootvoogd Johan Arnold Zoutman geprezen. De cultus
gaat zelfs zover dat de dames zich met hoedjes à la Zoutman tooien: ‘deze
hoedjes zijn zeer elegant en aardig met witte en muisvale pluimen, bloemen,
lauriertakken, linten, en een afhangende wimpel van rood, wit, en blaauw gaas
vercierd.’ Sommige hoeden zijn in de vorm van schepen gemaakt. Deze mode
is een dankbaar voorwerp van spot:
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Toen Zoutmans Donder bralde op schelmsch beroerde stroomen;
Heeft hy der schoone Sexe een hooge kruin ontnoomen;
Thans draagt ze een Hoofdsieraad, dat Neerlands kruinen past, […]
Thans laat ze een Mars der Zee zelfs in Toiletten leeven,
En door zyn dondrend loot de wet der Modens geeven.

De slag maakt ook bij de Nederlandse literatoren een ongekende schrijflust los.
Vrijwel alle bekende auteurs grijpen naar de pen om toneelstukken en zegezangen op de overwinning te componeren. De vrouwen doen hierbij niet onder
voor de mannelijke auteurs. Betje Wolff en Margareta Geertruid de Cambonvan der Werken bezingen beiden de lof van W.J.G. baron Bentinck, de heldhaftige kapitein van het schip met de treffende naam De Batavier. Van Alphen
betreurt Bentincks dood, als gevolg van verwondingen die hij opliep tijdens
de slag, in de cantate ‘De Doggersbank’:
Triumf! Triumf! laat elk zijn roem vermelden!
Hij stierf, hij stierf op ’t bed van eer.
Zo valt een eik door donderslagen:
Zo scheurt een rots door bliksemvuur van een.
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‘Vivat Zoutman!’ Twee vrouwen
zingen op de kermis de lof van
Johan Zoutman, de held van de
Slag bij de Doggersbank in 1781.

Pieter Nieuwland bedenkt grafschriften voor de gesneuvelde helden, Johan
Hendrik Swildens vlecht een ‘Lauwerkrans voor de hoofden van Nederlands
dappere helden’, terwijl Johannes Nomsz de slag tot theater maakt.
De Doggersbankliteratuur draagt unaniem het idee uit dat de Republiek
een natie van helden is. Hierbij wordt steevast verwezen naar de lange traditie
van moed en vrijheidslust die de Nederlanders sinds de Batavieren via het bloed
is overgedragen. Juliana Cornelia de Lannoy stelt de retorische vraag:
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Wie zijn ze, die beroemde Braaven,
Daar gantsch Europa ’t oog op vest?
Triumf! triumf! het zijn Bataven:
Men kweekt er nog in ons Gewest.

De Nederlandse burgers lijken de strijd ontwend. Ze hebben immers zoveel
mogelijk een vredespolitiek proberen te voeren. En als het toch op conflicten
aankwam, stuurden ze een huurlingenleger. Toch zit er heldenmoed verscholen
in dit volk. Rhijnvis Feith stelt in zijn ‘Zegezang ter verjaaring der overwinning op
de Doggersbank’ dat de Nederlanders wellicht wel ‘Een hoop verwijfde slaaven’
schijnen, maar dat het land ware helden herbergt:
En gij, die hoonend dorst vermelden
Dat Neêrland eer noch grootheid acht;
Tel, zo gij kunt, dien reeks van Helden,
Die Nederland heeft voortgebragt.
Waant gij die keten afgebroken?
Zie ’t bloed der Doggerbankers rooken,
Dat bloed houdt nog dien roem in stand!

Die helden moeten alleen weer worden wakker geschud. Dat gebeurt via vaderlandse gezangen, zoals die van Bellamy, waarin Het Vaderland zelf oproept tot
de strijd:
Valaan!… valaan!… valaan! bataafsche waterhelden!
Het gelt mijn hoog gezag!
Valaan!… valaan!… valaan! bataafsche waterhelden!
Verdedigt mijne vlag!
Valaan! laat nu uw donders hooren!
Vergruist der britten overmoed!
Het uur der wraake is thans geboren!

Het zinkende schip Holland, 1781.

De bereidheid om te vechten en te sterven voor het vaderland wordt tot een
essentieel onderdeel van het Nederlands burgerschap gemaakt. Pieter Pypers
diskwalificeert in zijn redevoering De vryheid in Nederland iedereen die zich
hieraan onttrekt:
Een Nederlander is van zyn geboorte ontäart,
Ja, naauwelyks den naam van Nederlander waard,
Die afschrik voelt van ’t staal, of, als veele onverlaaten,
Den wapenhandel vloekt: Wy allen zyn soldaaten:
Wy moeten zelf ons land beschermen voor ’t geweld,
De Godheid zelf heeft ons het staal ter hand gesteld.
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Krijgszuchtige Bataven
Met hun bloeddorstige oproepen om het zwaard op te vatten breken de Nederlandse literatoren met het vredelievende ideaal dat al decennialang dominant
is in de Nederlandse literatuur. De la Court had al het beeld gebruikt van de
Nederlandse koopmansnatie als kat, die gevechten met de moordlustige leeuwenmonarchieën liever wil voorkomen. Justus van Effen vergelijkt de Republiek
nog met een ‘geringe aardworm’ die noodgedwongen de Spaanse Leeuw heeft
moeten bevechten. Het resultaat is indrukwekkend, maar uit ‘den boezem des
oorlogs’ komt ‘doorgaans eene onmydelyke armoede en elende’. Krijgszucht
wordt in de literatuur doorgaans beschreven als een karakterprobleem van
machtswellustige vorsten, die hun onderdanen meeslepen in een niet door de
rede maar door driften bestuurde gewelddadigheid.
In de Doggersbankliteratuur creëren literatoren een nieuw beeld van burgerschap. Dit burgerschap is martiaal, mannelijk, heldhaftig en eerzaam. Het
is lastig om hier de juiste balans te vinden. De wormpjes en katten van voorheen kunnen immers niet van de ene dag op de andere aasgieren worden.
Doordat de auteurs het heldhaftig burgerschap toch een huiselijke basis geven
en het contrasteren met excessen uit andere naties, lukt het ze om een nieuw
burgerideaal te formuleren dat niet al te zeer uit de pas loopt met de historische
traditie. Zo zetten ze de Nederlandse militaire slagkracht af tegen de meedogenloze wreedheid van ‘de dolle Britten, bastaardzonen’, zoals Bellamy ze betitelt.
Deze eerloze rovers schieten immers met spijkers in plaats van met kogels. Dit
is een goed voorbeeld van de barbaarse ‘britalligheid’ van de Engelse ‘duvelstoet’, zoals het personage Zwarte Piet vertelt in De Doggerbankers van Nomsz:
Wy hebben heur allien onthaald op zuivre kogels;
Maar zy vergasten ons niet op dezelfde kost.
Zy, ziende dat heur volk vervloekt wierd afgerost,

Onthaalden ons mit glas, mit spykers, en mit scharen,
Iên traktement noch vreemd by Turken en Barbaren.

Gelijk de bliksem, in de nacht
Met groten luister blinkt,
Met majesteit
Die ’t stoutste hart
Met angst en schrik vervult…

Maar het feit dat deze martiale held wordt beschreven door de ogen van zijn
geliefde, geeft al aan dat het thuisfront voor deze nieuwe burgers ondanks alles
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De ‘wrevele’ Britten voelen een algemene haat tegen alle volkeren, zo wordt de
Nederlandse kinderen ingeprent in De Engelsche tieranny (1781), een evidente
opvolger van de klassiekers De Spaensche tyrannye (1621) en De Fransche tyrannie (1674). Na de Spanjaarden en de Fransen zijn nu de Engelsen de erfvijanden
geworden: ‘ons gezegend Nederland, heeft, na de moedwil der Spanjaarden
beteugeld is geworden geenen Vyanden gehad, die met zo veel yver onzen ondergang hebben trachten te bewerken, dan de Engelschen’. De Nederlanders zijn
geen agressors, zo benadrukt ook De Lannoy, maar leeuwen die hun jongen
beschermen: ‘Zijn ’t Krijgsliên, Hemel! die ’k aanschouw, / Of vechten Leeuwen
om hun Jongen, / Die hun ’t geweld ontrooven wou? – / Een eedler doel zweeft
hun voor de oogen; / Geen wonder, dat hun woede ontbrandt.’
Het nieuwe burgerschapsideaal stelt nieuwe eisen aan de literatuur. In het
voorwoord bij de tweede uitgave van zijn Vaderlandsche gezangen (1785) plaatst
Bellamy zijn verzen in ‘de omstandigheden van den tijd’: ‘de vaerzen moesten
sterk zijn! Dit was een onderscheidend kenmerk der patriottische gezangen: men
hieldt het ook voor een bizonder sieraad, wanneer op het einde van ieder couplet,
één Afgunst vermorzeld wierd – en in het geheele stuk, voor het minst – drie of
vier Nijd’s om ’t leven kwamen.’ Bellamy’s Vaderlandsche gezangen staan dan ook
vol met fiere jongelingen, op zij gegorde zwaarden, heldenstaal dat blinkt in het
gloed van de strijd, gespierde vuisten, felle slagen en kleren geverfd in ’s vijands
bloed: ‘Laat nu uw heldenvuist, die ’s vijands woeden tart, / De blikkerende kling,
door Britsche nekken drijven.’ Wanneer de helden sneven, wachten hun de eeuwige roem van het nageslacht, laurierkransen en marmeren gedenktekens.
Het lichaam van deze nieuwe burgers is het sprekende bewijs van hun
krijgshaftig burgerschap. In het mannelijk gelaat ziet men de tekenen van een
hart dat voor het vaderland klopt. Bellamy neemt een gedicht op van een ‘vaderlandsch meisje’ dat haar ideale minnaar beschrijft. Deze moet een felle schittering in de ogen hebben, als een bliksemschicht:

het ijkpunt blijft. De ideale jongeling paart dan ook moed aan het zachte minnevuur ‘in ’t sprekend oog’. De Nederlandse held blijft, alles welbeschouwd, toch
een gevoelige jongen.
In dit soort vaderlandse liederen komt niet alleen een nieuw burgerideaal tot
ontwikkeling, ondersteund door een nieuw of hernieuwd arsenaal aan martiale
beelden, ook vormtechnisch experimenteren de auteurs er lustig op los. Bernardus Bosch’ oproep tot de strijd vuurt de reportage van de veldslag in klanken
op de lezer af:

680

Alarm! – de vijand komt! – vliegt toe! – ’t is nood! – te wapen!
Elk burger van ons land is tot soldaat geschapen.
Geklikklak, – vuur, – geschreeuw, – gedonder, – trom, – gebom, –
Panduur, – Croaat, – Hussaar, – in rep en roer rondom.
De Sabel in de vuist, heldhaftige Bataven!
Verkiest een vrijen dood voor ’t leeven van de slaaven.

En ook Bellamy’s poëzie ontwikkelt zich richting klankpoëzie in de staccatobeschrijving van het militair geweld:
Vuige, laffe, oneedle slaven
Krommen zich in ketens neêr:
Ketens passen vuigen slaaven!
Vrije burgren ’t krijgsgeweer!

Opzwepende barden
Het dichterschap neemt een nieuwe wending in dit soort literatuur. Dichters
worden barden, die met hun gezang de Bataven tot de strijd moeten opwekken.
Het is niet voor niets dat zo’n groot gedeelte van de vaderlandslievende lyriek
de vorm van gezangen aanneemt. Door voor vaderlandse liederen en cantates
te kiezen, drukken de auteurs hun nieuwe functie uit. Ze willen de lezers niet
rustig laten contempleren, of met zachte hand tot een deugdzaam leven aanmoedigen. Ze willen hem of haar geestelijk en lichamelijk opwekken. Bij dit
soort opzwepende literatuur past ook de muzikale vorm van de krijgszang.
Onze zelfverklaarde barden mogen dan hun liederen en cantates willen inzetten ter opwekking van de vaderlandsliefde, zij overschreeuwen daarmee het
feit dat dit vaderland geen hechte gemeenschap vormt. De eensgezinde vreugde
over de Slag bij de Doggersbank maakt immers al snel plaats voor grondige
onenigheid. Wanneer Willem v, ondanks het feit dat hij tegen de oorlog was,
poogt de overwinning op zijn palmares te schrijven, groeit meteen de tegenstand tegen deze daad van culturele usurpatie. Het idee wordt verspreid dat het

succes van de vloot alleen aan Zoutman mag worden toegeschreven en niet dankzij, maar ondanks de stadhouder tot stand is gekomen. Deze patriotse en antistadhouderlijke interpretatie zal spoedig overheersen. Van belang is echter vooral
dat deze discussie over de rol van de betrokkenen bij deze oorlog en zeeslag eigenlijk over een veel fundamentelere en meer principiële kwestie blijkt te gaan,
namelijk de positie van de stadhouder in het politieke bestel van de Republiek.
De opwekking tot de strijd blijkt dan geen algemene vaderlandse wens te zijn,
maar onderdeel te vormen van een patriots burgerbewapeningsprogramma
dat zich tegen de stadhouder richt.

Stookschriften
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Als de ommekeer aan één tekst kan worden toegeschreven – of als één tekst in
elk geval precies op tijd kwam om die rol te vervullen –, dan is het wel Aan het
volk van Nederland, een fel politiek manifest dat in de nacht van 25 op 26 september 1781 in een aantal steden in Holland letterlijk op straat wordt gegooid.
Ook dit pamflet verschijnt naar aanleiding van een historische verjaardag, namelijk die van de Acte van verlatinghe van 1581, en suggereert daarmee meteen
een historische parallel. Beide teksten keren zich immers tegen de tirannie en
beroepen zich daarbij op (een soort van) volkssoevereiniteit. Dat daarbij het
verband tussen toen en nu wordt gelegd, impliceert meteen dat stadhouder
Willem v in het nieuwe verhaal de rol van Filips ii krijgt te vervullen.
Zoals de titel van het pamflet aangeeft, richt de anonieme auteur zich rechtstreeks tot de Nederlanders. Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784)
legt meteen zijn kaarten op tafel: ‘gylieden zyt, om niet van vroeger tyden te
spreeken, nu sederd byna twee eeuwen de speelbal geweest van allerlei heerschzugtige Lieden, die, onder schyn van voor Ulieder belangen en vryheid te zorgen, […] niets anders beoogd hebben, dan een erflyk juk op Ulieder vrye halzen te drukken.’ Wat volgt is een requisitoir, een acte van beschuldiging tegen
de Oranjes, de ‘erfonderdrukkers der Bataafsche vryheid’. Het gaat immers
niet om een aanval op Willem v alleen, maar ook om een aanklacht tegen zijn
voorgangers. Zij hebben zozeer een kwalijke rol gespeeld dat de naam ‘Willem’
voor eenieder ‘steeds bitter moet zyn’. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van
een wat warrig maar ruwweg chronologisch verhaal van de Republiek sinds de
Opstand. Deze geschiedenisles moet duidelijk maken dat de stadhouders, in
tegenstelling tot goede helden als Van Oldenbarnevelt en Johan de Witt, niets
anders op het oog hadden dan de uitbreiding van hun macht, en dat ze daarbij
het misbruik van die macht niet schuwden. Uiteindelijk is het hun erom te doen
soevereiniteit te verwerven en koninklijk te worden.
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De veelzijdige Minerva (godin van de wijsheid, van kunsten en wetenschappen, maar ook van de
beheerst gevoerde oorlog) wijst de Vrijheidsmaagd (die een vrijheidshoed omhooghoudt) op de
zegeningen van de burgerbewapening. De Post van den Neder-Rhijn, in de gedaante van Mercurius,
staat op het punt deze goede raad alom per paard te verspreiden. Op de achtergrond het resultaat: de
spelonk waarin men slaafse ketenen aan het smeden is, wordt door de bliksem getroffen.
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Tegenover dit semimonarchale stelsel staat de volkssoevereiniteit: ‘het land
hoort Ulieden met malkanderen toe en niet den Prins met zyne Grooten alleen.’
Alle ingezetenen zijn hierbij inbegrepen: ‘de Burgers en Boeren, minvermogenden en ryken, grooten en kleinen’. Zij moeten niet langer lijdzaam toezien,
maar zich bewapenen. Alle burgers en boeren moeten ‘een goeden snaphaan met
een bajonet en een zydgeweer hebben, en daarmede leeren omgaan’ en ‘zig in
Regementen en Compagnien verdeelen en Officiers kiezen om hen te commandeeren’. Op die manier kunnen ze een noodzakelijk alternatief bieden voor
beroepslegers, die slechts werktuigen in handen van onderdrukkers zijn. Ook
worden de Nederlanders opgeroepen een nieuw systeem van volksvertegenwoordiging op te zetten, en zo een nieuwe bestuursvorm voor het land in het
leven te roepen.
Het ondermijnende en opruiende karakter van Aan het volk van Nederland
is overduidelijk. Al snel wordt het pamflet door de Staten van Holland verboden. Ondanks dit verbod raakt het wijdverspreid. Het gaat functioneren als
een basistekst voor het politieke programma van het patriottisme. De groep
die zich achter de vlag van het patriottisme schaart, is groot en verscheiden. Ze
bevat zowel aristocratische republikeinen als democratische burgers. Hun opvattingen kunnen grote onderlinge verschillen vertonen, van een uiterst radicaal tot een tamelijk gematigd patriottisme. Toch is de kern van het programma
vrij duidelijk: Nederland heeft een verval doorgemaakt en het land kan zijn
grootsheid slechts herwinnen door terug te keren naar de Republiek in zijn
zuivere vorm. Met alle rechten en vrijheden die in de zestiende eeuw zijn bepaald, en met een macht die berust bij het volk. Deze ‘grondwettige herstelling’
dient gepaard te gaan met een moreel herstel, een terugkeer naar de deugden
en waarden van de oude Republiek. Concreet betekent dit dat de patriotten zich
verzetten tegen de machtsopbouw en semimonarchale status van het stadhouderschap. Ze pleiten voor democratie, in de vorm van burgerparticipatie en
medezeggenschap, en voor burgerbewapening. Het volk moet, ook letterlijk, de
wapens in eigen hand nemen.
Deze ideologie wordt op grote schaal, in talloze teksten, met veel enthousiasme en succes uitgedragen. Schrijvers van diverse pluimage komen in actie.
Velen doen dat op een rechtstreekse manier, door teksten te schrijven waarvan
de strekking overwegend politiek is. Via pamfletten en politieke tijdschriften
worden zo veel mogelijk lezers bewerkt. Pieter ’t Hoen ontpopt zich daarbij als
de voornaamste penvoerder. Hij is al een tijdje actief, onder meer als schrijver
van kindergedichten, wanneer hij, aan het begin van de oorlog met Engeland,
het blad De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787) begint. Dit blad werpt zich op
als een van de belangrijkste spreekbuizen van het patriottisme, samen met De
Politieke Kruyer van J.C. Hespe. Deze en de vele andere tijdschriften zijn vaak
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In De Lantaarn van 1796 wijst
Pieter van Woensel er al op: de
grens tussen waarheid en
persoonlijke mening is vaak
moeilijk te bepalen. ‘Ne Jupiter
quidem omnibus’ (Zelfs Jupiter
kan het niet iedereen naar de
zin maken) luidt dan ook het
opschrift boven de haard.

uiterst polemisch, maar ze hebben tegelijk ook een bindende kracht, doordat
ze de spreekbuis worden van een grote groep en op die manier de politieke
ideologie meer vorm en eenheid geven. De opinievormers dragen bij aan een
ruime verspreiding van de patriotse opvattingen, maar tegelijk profiteren ze er
ook van. Politieke pamfletten, politieke almanakken, politieke kranten, politieke spectators, politieke satirische bladen – de politieke publicistiek is een
booming business en dus ook een lucratieve bezigheid.
De belangstelling voor de staatkundige geschillen zorgt dat de markt voor
allerlei geschriften met een politieke lading tijdelijk een enorme uitbreiding
krijgt. Sommige journalisten en uitgevers proberen een stukje van die markt
te veroveren door met een zo laag mogelijke prijs een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Anderen volgen de omgekeerde weg. Zij maken juist gebruik
van de nieuwe mogelijkheid om in deze verruimde markt specifieke doelgroepen te bedienen met politieke bladen die op hen zijn toegesneden. Zo wordt
de publieke ruimte bestookt met nieuwe ideeën, in een vloedgolf van meer of
minder opruiende stookschriften.

Literatuur voor een ‘dramatique époque’

Maar Gij, die ’t eerst den vrijen strot
Eens Burgers voor het moordschavot
Door dwinglandij dorst vatten!
Beeft, beeft! – het wraakzwaard is gewet;
Het bloed, door u op prijs gezet,
Dat vreeslijk bloed zal u in ’t eerloos aanschijn spatten!

Diverse andere gedichten van Feith uit deze periode, pas later gepubliceerd,
ademen eenzelfde bezieling.
Interessant, in elk geval vanuit een specifiek ‘literair’ oogpunt, wordt de politieke literatuur vooral wanneer schrijvers zich laten inspireren door de actuele
gebeurtenissen in een zoektocht naar nieuwe literaire vormen. Voor een deel
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De politieke woordenstrijd wordt aangevoerd door pamflettisten en journalisten. Maar ook letterkundigen voor wie opinievorming en journalistiek niet de
voornaamste activiteiten zijn, mengen zich in het debat. Deze drang om aan politiek te doen blijkt zo sterk dat sommige auteurs hun andere literaire werk opschorten om zich tijdelijk geheel aan de politiek te wijden. Anderen zetten hun
vertrouwde letterkundige werk voort, maar gebruiken dit toch om commentaar
te leveren op maatschappelijke gebeurtenissen en hun politieke opvattingen
te ventileren. Dit is bijvoorbeeld het geval met Rhijnvis Feith. In zijn ‘Zegezang ter verjaaring der overwinning op de Doggersbank’ (1782) overheerst nog
een algemeen-vaderlandslievende toon: ‘Zou hij met innig welbehaagen / Zijn
laatsten droppel bloeds niet waagen, / Waar ’t Vaderland dien noodig heeft?’
Maar rond het midden van de jaren tachtig geeft hij in zijn poëzie blijk van
een onomwonden partijkeuze voor de patriotten. In 1785 schrijft hij bijvoorbeeld het gedicht ‘Aan de vijanden van Nederland’, waarin hij de ‘Trotschen’
hekelt, ‘uit wier laage harten / Het juk de menschlijkheid verdreef ’, en waarin hij
de lof van de burgerbewapening zingt: ‘Ziet op den wenk der dappere oudren, /
In elk gewest van Nederland, / Het fier musket op duizend schoudren, / ’t Gewette staal in ieders hand.’ Het jaar daarop vindt een geruchtmakende aanval
plaats van stadhouderlijke troepen op de opstandige stadjes Hattem (het verzet daar wordt geleid door de advocaat-militair Herman Willem Daendels) en
Elburg. De hulp van enkele honderden patriotse schutters uit Zwolle mag niet
baten; de overwinnaars gaan plunderend tekeer. Feith geeft lucht aan zijn verontwaardiging in het gedicht ‘Aan de grootmoedige burgerijen van Zwolle en
Hattem’. Naast een lofdicht op de dappere verzetshelden is het ook een felle
aanklacht tegen de opdrachtgevers tot de aanval:

betreft het hier het hernieuwd hanteren en aanpassen van metaforen die al
langer een politieke lading hadden, voor een ander deel gaat men op zoek naar
nieuwe beelden en vormen om de nieuwe situaties en ideeën literair gestalte te
geven.
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Feith op zoek naar modern toneel
Rhijnvis Feith wordt bijvoorbeeld door een vriend gekapitteld omdat zijn
toneelstukken niet ‘modern’ genoeg zouden zijn. Zijn vriend vraagt zich af
waarom men ‘in deeze dramatique époque’ geen toneelstukken over de ‘tegenswoordige hachelijke omstandigheden van ons vaderland’, dus over de actuele
politieke gebeurtenissen, schrijft. Vroeger werd het rederijkerstoneel toch ook
ten nutte gemaakt van de godsdienst? Waarom zou men het toneel dan ook nu
niet inzetten voor het vaderland? Politieke debatten zijn leuk en aardig – ‘men
redene zo veel en zo naauwkeurig als men wil’ – maar juist het toneel kan door
zijn ‘zinnelijke’, rechtstreeks op de zintuigen gerichte, karakter een veel diepere en blijvende indruk maken.
Feith vindt het een wat wonderlijk voorstel, waar hij in eerste instantie niet
veel mee kan: ‘Maar hoe wildet gij, vroeg ik verwonderd, uit onze omstandigheden, stoffe voor een Tooneelstuk haalen?’ Toch krijgt hij de geest, met het
toneelstuk De patriotten (1785) als resultaat. Hij presenteert het als experiment
en hoopt dat hij met deze ‘ruuwe schets’ andere schrijvers zal inspireren tot
betere stukken. De wat rammelende vorm van het toneelstuk laat goed zien
dat hier sprake is van een zoektocht. Hoe kan men de thema’s van deze ‘dramatique époque’ dramatiseren? De oplossing ligt voor de hand: via de liefde. Feith
neemt het aloude thema van de huwelijkskeuze als model om verschillende
regeringsvormen en regeringsstijlen tegenover elkaar te plaatsen. Burgerdochter
Eloiza moet kiezen tussen de mooie, rijke, welbespraakte en vurige Leander,
een regent van goede huize, en Valerius, een jongen met een ‘innerlijke adel’,
die valt af te lezen aan zijn eerlijke oogopslag, zijn zwijgzaamheid en zijn bescheidenheid: ‘hij meent dat het wormpje hem overtreft’.
Via het huwelijksdilemma kan Feith politieke thema’s als opinievorming en
het maken van keuzes voor een bepaalde partij of een bepaald beleid onderzoeken. Op basis waarvan kiezen wij? Doen we dat met het hart of met het verstand?
Hoeveel moeten we ons aantrekken van de belangen van anderen (zoals die van
de familie, die natuurlijk baat heeft bij een ‘goede partij’)? Is het wel mogelijk
om ‘vrij’ te kiezen? En hoe moet men kiezen tussen twee partijen die ogenschijnlijk dezelfde idealen uitdragen? Zowel de twee rivalen als de orangisten
en de patriotten beroepen zich immers op vaderlandsliefde. Hoe kan Eloize erachter komen of men niet uit eigenbelang lippendienst aan dit ideaal bewijst?
Vaderlandsliefde moet van het matching-lijstje worden weggestreept.

Politieke mutsen en bomen
Naast het drama testen schrijvers ook de lyriek en het proza op hun politieke
mogelijkheden. Daarbij kunnen vrijwel alle soorten van objecten, dieren of
personen een politieke lading krijgen. De belangrijkste beelden zijn gegeven
in de iconografie die door het hele land wordt ingezet bij de omwenteling naar
het nieuwe patriotse regime: de vrijheidsboom en de vrijheidshoed. Hoeden
en bomen zijn geen neutrale objecten, ze dragen een bepaalde politieke kleur
met zich mee. Geen wonder dat de Nijmeegse rector Evert Schonck in 1792 een
lang ‘heldendicht’ over mutsen schrijft. Als orangist uit een stad waar de stadhouderlijke familie tijdelijk heil had gezocht tijdens de patriotse beroeringen,
gebruikt hij de muts om af te rekenen met zijn politieke tegenstanders. In De
bonheurs uit de mode worden de slappe, verfranste ‘Bonheurs à la mode’, die
doen denken aan de revolutionaire jakobijnenmutsen uit Frankrijk, gedragen
door dames die ‘gansch beroofd van harssens’ zijn.
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Het antwoord op dit soort dilemma’s lijkt door Feith te worden gezocht in het
lichaam. Uiterlijk en innerlijk kunnen samenkomen, ook in politieke zaken.
Valerius legt dit rustig uit aan Leander: ‘Ik bemin mijn Vaderland, en dit heb ik
ten allen tijde belangloos gedaan – maar sederd men mij de regeering toevertrouwd heeft – sederd ik mij door den plegtigsten eed aan het belang van mijn
Vaderland verbond is de voldoening aan déezen natuurlijken grondtrek van mijn
hart pligt geworden.’ De eed van de bestuurder legt een bloedbaan tussen hem
en het land, net zoals het huwelijk dat doet tussen de twee geliefden. Niet voor
niets hoeft Eloize niet expliciet haar jawoord uit te spreken; haar hele lichaam
drukt de verbintenis met haar ‘zielsvriend’ al uit: ‘Mijne bewogenheid, mijn
poppelend harte, de stille vreugd, die uit mijne oogen traant dit alles zegt u, dat
mijne hand juichend de keuze van een hart volgt, dat u sederd lang onverdeelbaar toebehoord heeft. (Zij geeft hem haar hand.) Ik ben voor eeuwig de uwe!’
Dit thema van het ‘edel denkend hart’, waarin gevoel en verstand samenkomen, vormt ook de achtergrond voor de opvallende politieke belangstelling
van de vrouwen in dit toneelstuk. Dat heeft enerzijds met de reële situatie te
maken: vrouwen waren in de Republiek intensief bij de politieke omwentelingen betrokken. De vrouwen zijn echter ook de rechters van het hart. Zij peilen
de innerlijke diepte van de daden van de mannen en geven daarmee aan welke
politieke beslissingen goed, en welke verwerpelijk zijn. Wie de vrouw op zijn
hand kan krijgen in het theater, kan gaan regeren. In de woorden van Valerius:
‘Och, had ik een kroon, zij zou op het eenige hoofd van Eloïza rusten.’
Feiths Patriotten is slechts een voorbeeld uit de lange rij van toneelstukken
die op de nieuwe politieke situatie worden geschreven. Het theater wordt, zo
zullen we nog zien, in deze periode tot politieke arena.
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Patriotten werden door de orangisten spottend Keeshonden of ‘Kezen’ genoemd. Pamflettisten
en cartoonisten besteedden veel aandacht aan wat ze zagen als de voornaamste bezigheid van
deze politieke diersoort.

Ook de bomen doen opnieuw dienst als politieke graadmeters. Het bekendste voorbeeld is De Oranjebomen (1782), een lang gedicht van Pieter Vreede
(1750-1837), gepubliceerd onder het pseudoniem Frank de Vrij. Het gedicht kan
worden gelezen als een literaire verbeelding van het programma der patriotten.
Het vertelt het verhaal van een bos waarin de bomen strijden om het water, lees:
de macht. Centraal daarbij staat, zo kondigt de schrijver in de eerste regels aan:
… een gantsch geslagt van boomen,
Wier heerschzugt niet is in te toomen;
En die, wanneer hunn’ stam, een dood’lijk onheil treft,
Altijd met grooter glans, op nieuw tevoorschijn koomen.

Bedoeld geslacht (‘van vreemden aert’) is uiteraard dat van de Oranjebomen.
Inhoudelijk zijn de overeenkomsten met Aan het volk van Nederland talrijk.

Bij ’t volk berust de hoogste magt,
De vorst of wettige overheden
Zijn dienaers van zijn wil: hun stem heeft klem en kragt
Zo lang met dit gezag het volk hen wil bekleden;
’t Heeft uit, zo dra ’t het volk gebiedt.

Het zal de lezer geen moeite hebben gekost al deze allusies te begrijpen en de
politieke stellingname te herkennen. Namen van personen en plaatsen worden niet genoemd, maar De Vrij laat de natuurmetafoor zo vaak los – het gaat
over ‘regeeren’, ‘kroon’ en ‘troon’, ‘staetskrakeel’ en ‘staetszorg’, ‘eigendom’ en
‘erfregt’, ‘oorlog’ en ‘vaderland’ – dat de politieke implicaties er dik bovenop
liggen.
Willem v: een slappeling of een wellustige tiran?
De politieke conflicten noodzaken alle betrokkenen de publieke opinie te bereiken en te bespelen. Dit stimuleert de polemiek en werkt radicaliteit in de hand.
Niet alleen moeten medestanders gewonnen en verenigd worden, tegenstanders moeten zo krachtig mogelijk worden bestreden. Vijandbeelden spelen
daarbij een cruciale rol. Wat de patriotten verbindt, is de oppositie tegen de
machtsopbouw en de ‘monarchisering’ van het stadhouderschap. Maar de
meningen lopen uiteen wanneer het gaat om de vraag hoe radicaal het verzet
daartegen moet of mag zijn. In 1786, wanneer de spanningen hoog zijn opgelopen, verschijnt De Vriend van ’t Vaderland. Het is een politiek gekleurd spectatoriaal tijdschrift, met Rhijnvis Feith waarschijnlijk als belangrijkste samensteller.
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Het verhaal van het bos en de bomen wordt verteld als een geschiedverhaal,
met als begin het moment waarop de bomen, om zich te beschermen tegen de
toorn van de Zon (Spanje), besluiten een van hen, de Oranjeboom, ‘’t vol genot
van eenen ruimen plas’ te geven. Daardoor kan zijn kruin volop groeien en kan
hij, ‘door koele schaduwen te schenken’, het heil van de staat bevorderen. Ze
benoemen hem daarom tot ’s lands ‘beschermer’. Vervolgens worden de opeenvolgende spruiten van de Oranjeboom opgevoerd en beoordeeld: ‘den haetelijksten dwingeland’ (Maurits), ‘den zagtsten dwingeland’ (Frederik Hendrik)
en ‘de stoutste dwingeland’ (Willem ii). Ze zijn uit op oppermacht en schuwen
daarbij geen list. Ze dreigen en beloven en zijn oorlogszuchtig bovendien. Ze
worden daarbij gecontrasteerd met andere bomen, zoals de eik (Van Oldenbarnevelt) en ‘twee hooggeschooten dennen’ (de gebroeders De Witt), aan wie
grote kwaliteiten worden toegeschreven. De koninklijke pretenties van de Oranjebomen worden door de schrijver met klem afgewezen. Tegenover ‘’t haetelyk
alleen regeeren’ staat, ook in het bos, een vorm van volkssoevereiniteit:

Het blad publiceert onder meer een uitgebreide, principiële beschouwing over
het nut, de rechtvaardigdheid of zelfs de noodzaak van een bloedige burgeroorlog. Het citeert daarin een passage uit L’an deux milles quatre cent quarante,
de utopische toekomstroman van Louis-Sébastien Mercier, die we al tegenkwamen in het hoofdstuk over imaginaire reizen door ruimte en tijd: ‘Voor
sommige staten is het [de burgeroorlog] een episode die noodzakelijk is; een
vreselijke, bloedige episode, maar één die de vrijheid aankondigt.’ En even
verderop zegt de schrijver van het artikel:
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Zo ver ik my herinner geven de Geschiedenissen geen voorbeelden op, dat
een volk, eenmaal zo diep gezonken, op nieuw tot zyne voorige oorspronglyke
Vryheid en grootheid is weergekeerd, of zy melden ons teffens, dat zulk eene
groote en gelukkige omwenteling het gevolg van eenen Burgeroorlog geweest zy.

Niet iedereen is, zoals de anonieme auteur van het pamflet Opwekking aen de
burgery van Nederland (1782), van mening dat een nieuwe Brutus na Julius
Caesar ook Willem v zou moeten doden. Velen accepteren het stadhouderschap en zelfs het erfelijke karakter daarvan, maar allen delen de aversie tegen
de monarchale claims. Talloos zijn dan ook de patriotse, en later Bataafse, teksten waarin de stadhouder en de Oranjefamilie in een kwaad daglicht worden
gesteld.
De stadhouder wordt door de patriotten voorgesteld als een tiran, een onderdrukker, een bruut, gedreven door machtswellust, maar ook door eigenbelang,
wraakzucht en geldgewin. Hij wordt van zijn voetstuk gehaald door de nadruk
te leggen op zijn vermeende drankzucht, losbandigheid en/of impotentie. In
de pornografische klucht ’t Gestoorde naaypartydje van Willem de vde (1786)
is Willem v een domme, dronken kluns. Hij wil vrijen met de dienstmeid Klaartje, maar maakt weinig bij haar klaar, waarna hij ook nog eens uit het ‘huis van
staat’ wordt gegooid door het allegorische personage ‘Hollandus’.
Dit beeld van Willem als antiheld wordt bijvoorbeeld verder uitgewerkt in
het satirische toneelspel De torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap
Batrachia (1788) van Simon Stijl. In dit toneelstuk bouwen ‘Meneer en Mevrouw
Krabbekwaad’ aan hun eigen toren van Babel in een kikkerland vol kwakende
vleiers en machtswellustelingen. Mevrouw Krabbekwaad zit haar lethargische,
hypochondrische, wijn drinkende man graag al vloekend en scheldend op de
huid. Overigens is Simon Stijl een uitgesproken voorstander van het classicisme; dit maakt nogmaals duidelijk dat er geen rechte lijn te trekken valt door
het Koninkrijk Poëzie, met aan de ene kant de orangistische, conservatieve
classicisten en aan de andere kant de patriotse, vernieuwende aanhangers van
het burgerlijk drama en andere meer ‘vrije’ literatuurstijlen.

Al moest hij zig in ’t bloed van zijne kinderen wasschen;
Al stroomde ’t burgerbloed, al rookende, tot plassen;
Al spatte ’t lillend brein, al zwalpend, om zijn kop;
Al wrong men om de keel van zijnen broêr den strop.

Willem kan als tiran dus ook uiterst martiale en viriele kenmerken krijgen. In
ieder geval lijkt de volledig door seksuele driften meegesleepte tiran uit het
‘groot, beroemd zedespel’ David en Batseba (ca. 1799) wel erg op Willem v, ook al
omdat hij veel van Bourgondische wijnen houdt. In dit pornografische toneelstuk wordt David door zijn vertrouweling geprezen om zijn ongetemde libido:
ô Groote Koning die in ’t Philisteindsche Land,
In alle kutten hebt uw styve lul geplant;
Myn Vorst, wat doet uw hier, vol zorg en ongenuchten,
Eer het morgenrood genaakt, zoo eenzaam zuchten?

David heeft weinig geduld voor het gelul van zijn dienaar. Hij kent maar één
aandachtspunt: ‘indien gy lullen wilt, zoo lult van Batseba!’ En meteen vertelt
hij waarom hij zo bevangen is geraakt door deze schoonheid:
Ik zat op ’t keukendak, met wellust overladen,
En zag haar in een badt haar blanke leeden baaden;
Ik zag haar een quartier gansch nakend voor myn staan!
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Bij de voorstelling van Willem v als een zwakkeling en een klein kind past
dus het antibeeld van Wilhelmina van Pruisen als dominante echtgenote. Zij
is de kwade genius achter de stadhouder. Zowel thuis als in landszaken deelt zij
de lakens uit. Dit zal ook het motief op de achtergrond zijn voor de sekseverandering die het personage Eigenbaat in deze periode ondergaat. In het dichtstuk De Eigenbaat (1784), waarmee de patriotse predikant Bernardus Bosch de
gemoederen verhit, is Eigenbaat namelijk een vrouw geworden, en bepaald geen
verleidelijke vrouw. Eigenbaat vertelt de hoofdpersoon uit het gedicht grijnzend hoe zij met List en Nijd en Judas het land der vrije burgers heeft onderdrukt, leeggeschraapt en uitverkocht aan de Britten. Het moge duidelijk zijn
tegen wie het vers gericht is: tegen de vermeende ‘landbeschermers’, die ‘uit
verbasterd zaad van Bato voortgeteeld’ zijn. Deze landverraders worden gestut
door de priesters, die de scepter van de macht kussen. Hier brengt Bosch nog
even Jacob Zeeus in herinnering, door de priesters als wolven in schaapsvel af
te schilderen. In plaats van de burgerrechten te waarborgen, is de landsheer tot
alles in staat:
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Titelpagina van David en Batseba.
Het pseudoniem van de uitgever,
Lubbert Neukgraag, verwijst naar
ogenschijnlijk de belangrijkste
eigenschap van tirannen als Willem v.

En langs haar zware kut haar blanke vingers gaan;
My dunkt ik zie nog hoe zy in zich zelve moerde,
Terwyl ik my op ’t dak goddoome kaaleboerde [aftrok]!

David heeft vanaf dat moment nog maar één wens: ‘’k zal haar Neuken en haar
Echtgenoot moet sterven!’ Afwachten totdat de lust voorbijgaat heeft geen
zin. Geen tijd zal ooit het vuur in hem doven: ‘Myn opgerichte lul staat styf
voor de eeuwigheid.’ Gelukkig zal hij Batseba snel veroveren, waarna hij zich
op zijn andere liefde kan richten: de wijn.
Van het begin tot het einde van de eeuw wordt zo met grote regelmaat het
beeld uitgewerkt van het eenhoofdig gezag als een basis voor tirannie en grenzeloze hartstochtelijkheid. Van de Eigenbaatstukken tot aan David en Batseba
wordt de stadhouder afgeschilderd als een zinneloze tiran. De opening van
David en Batseba (‘ô Groote Koning die in ’t Philisteindsche Land…’) lijkt
zelfs een woordelijke weerklank van de aanspraak aan Eigenbaat uit 1720:
O groote Koning, die hier ’t onbepaald gezag
Voert over zinnen van het hoogste, en laagste slach…

‘Ecce proditor’ (Zie de verrader).
Spotprent op de orangist Rijklof Michaël
van Goens, die op het punt staat
geradbraakt te worden. Onder het rad
bewenen prins Willem v en de dikke
hertog van Brunswijk zijn lot. Een
bijgeleverd gedichtje hekelt Van Goens,
die ‘zoo door pen als mond / De braave
Patriotten schond’.
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De stadhouder als held van de natie: het orangistische weerwoord
Het overwicht van de patriotten in het publieke debat betekent natuurlijk niet
dat zij er een alleenrecht op hebben of dat de tegenstanders zich onbetuigd laten.
Toch is duidelijk dat de orangisten in de jaren tachtig in het defensief zitten en
moeite hebben zich tegen de aanvallen van de patriotten te verdedigen. Pogingen om een eigen pers in stelling te brengen verlopen moeizaam. Toch wordt
een aantal bladen uitgebracht waarin een orangistisch tegengeluid klinkt. Elie
Luzac is een van de meest gezaghebbende opiniemakers aan deze zijde, onder
andere met zijn Reinier Vryaarts openhartige brieven. Het belangrijkste tijdschrift aan prinselijke zijde is De Ouderwetse Nederlandsche Patriot. Het initiatief daarvoor komt (heel waarschijnlijk) uit de kring van de stadhouder zelf,
waarbij Rijklof Michaël van Goens wordt aangezocht om het blad te leiden en
inhoud te geven. Hij neemt deze opdracht aan, zij het met enige tegenzin, niet
omdat hij niet in de tegenreactie gelooft, maar omdat het een onmogelijke opdracht lijkt – en blijkt. Met ongeveer 700 exemplaren blijft de oplage van De
Ouderwetse Nederlandsche Patriot ver onder die van De Post van den Neder-Rhijn,
die zo’ n twee- à drieduizend exemplaren beloopt. Het blad is ook, anders dan
zijn voornaamste tegenpool, geen lang leven beschoren.
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Deze Oranjegezinde opiniemakers zien zich gedwongen vooral te reageren.
Het gebruik van het woord ‘patriot’ in de titel van het blad van Van Goens
geeft al aan dat zij de aanspraken van hun tegenstanders op het vaderland en
de vaderlandsliefde willen bestrijden. De meeste energie gaat echter in de verdediging van de stadhouder zitten. De orangisten proberen een alternatief beeld
van de figuur en de functie te bieden. Om dat te bereiken worden de eigenschappen van Willem v geherinterpreteerd als positief en wordt deze zwakke figuur
als rustig, zachtmoedig en lijdzaam geprezen. Willem wordt hier niet als een
bedreiging voor de Republiek en de vrijheid voorgesteld, maar juist als de beste
en enige garantie voor het behoud daarvan. De vrije Republiek wordt immers
bedreigd, zowel door de binnenlandse verdeeldheid als door buitenlandse vijanden. Alleen de stadhouder kan die gevaren keren.
Deze boodschap wordt ook literair aangekleed. Zo probeert Joannes Le Francq
van Berkhey als dichter in dienst van Oranje tegen de stroom in te gaan, onder
andere met De zeetriumph der Bataafsche vrijheid, gewijd aan de Engelse Oorlog en de Slag bij de Doggersbank. Het is een episch gedicht, in de trant van
Vergilius’ Aeneis, waarin Willem v optreedt aan de zijde van de allegorische
Bataafse Vrijheid. Het verschijnt in 1782, op een moment dus dat de patriotten
al met de Doggersbank aan de haal zijn gegaan. Le Francq van Berkhey plaatst
het verhaal van de oorlog dan ook in het licht van de ondankbaarheid:
Al de eeuwen kunnen spreken
Hoe sterk Ondankbaarheid uw volk’ren is gebleken;
De nagebuur, door hen geholpen in den nood,
Met een heldhaftig heir of onverwinbre vloot,
Heeft tot ondankbaar loon voor vriendschap nagelaten,
Verdrukte zeevaart, en verzwakte burgerstaaten,
Ja onverzoenlyk haaten.

De dichter benadrukt het aandeel van de stadhouder in de overwinning. Dit
eerherstel wordt bovendien gekoppeld aan kritiek op een ontspoord Nederland,
‘waar men het vrijheid noemt wanneer men hoont of lastert, / Geleerdheid,
kragt van taal, en echt en rijp vernuft, / Wordt, door janhagelstaal en lompheid,
overbluft’. Het boek verschijnt met een lange lijst van intekenaren, wat duidelijk moet maken dat de stadhouder wel degelijk brede steun geniet.
Onmiddellijk klinken echter weer tegenstemmen. Pieter ’t Hoen schildert,
in zijn vijfdelige commentaar op Zeetriumph, Van Berkheys werk af als een
kwalijke poging ‘om de Natie grollen en leuren voor wezenlyke zaken uit te
venten’. Minutieus, zin voor zin, fileert ’t Hoen Berkheys gedicht, niet alleen
om het weg te zetten als literair onder de maat, maar ook om te laten zien hoe
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Le Francq van Berkhey ten onrechte de hele gebeurtenis als een stadhouderlijke
overwinning uitlegt. Voor ’t Hoen is het overduidelijk ‘dat het met het herssengestel van den rymer jammerlyk geschapen staat’. Zo trekken beide kampen aan
dezelfde gebeurtenis en proberen ze deze naar de eigen partij toe te schrijven
De patriotten blijven het politieke debat domineren. De stadhoudersgezinden kunnen er met hun eigen propaganda niet tegenop. Luzac en Van Goens
zijn als polemisten niet de mindere van hun tegenstanders, maar ze hebben de
wind tegen. En zolang dat het geval is, kunnen de orangisten niet veel anders
doen dan ‘tegensputteren’. Aangezien ze de woordenstrijd niet kunnen winnen,
moeten ze andere middelen inzetten. Zo doen ze uitdrukkelijk een beroep op
de steun van de lagere bevolkingsklassen. De welbekende volksvrouw ‘Kaat
Mossel’ belandt wegens haar spraakmakende aandeel in orangistische opstootjes in de gevangenis, dit ondanks het feit dat zij tijdens haar proces kan rekenen
op de welsprekende verdediging van de advocaat-dichter Willem Bilderdijk.
Mede daardoor groeit zij uit tot een symbool van de steun die Oranje bij het
lagere volk geniet. Uiteindelijk is het met buitenlandse militaire hulp, van
Frederik Willem ii van Pruisen, de broer van Wilhelmina, dat in 1787 het stadhouderlijke bewind wordt hersteld. Deze restauratie leidt tot represailles die
niet zeer grootschalig zijn, maar zich wel richten op de patriotse leiders en de
belangrijkste opiniemakers. Velen van hen vluchten naar het buitenland, hoofdzakelijk naar de Zuidelijke Nederlanden en naar Frankrijk. In het Zuiden worden ze aanvankelijk goed ontvangen; keizer Jozef ii is daar op dat moment
bezig met zijn door de Verlichting geïnspireerde ontmanteling van het Ancien
Régime.
Onder deze emigranten bevindt zich een aantal patriotse journalisten en
literatoren, zoals Gerrit Paape, Pieter Vreede, Pieter ’t Hoen, en Wolff en Deken.
Uiteraard blijven ze schrijven. Daarbij leggen ze getuigenis af van hun wedervaren in het buitenland, maar ze blijven ook de Nederlandse politieke situatie
op de voet volgen. Het herstel van het stadhouderlijke bewind doet de patriotse
stemmen niet zwijgen. De stadhouder zelf geeft daar ook alle aanleiding toe.
Hij slaagt er niet in het maatschappelijke draagvlak van zijn macht te vergroten.
Met de wispelturige en eigenzinnige manier waarop hij zijn positie invult, versterkt hij de geur van despotisme die al rond zijn figuur hing. Ondergronds en
in het buitenland blijven de antistadhouderlijke pennen actief. Wanneer in 1789
de Franse Revolutie uitbreekt – sommige Nederlandse republikeinen maken
dit van dichtbij mee – begint het tij voor de patriotten te keren. Met de steun
van de Fransen kunnen zij in 1795 de stadhouder voor een tweede keer, en nu
voorgoed, van de macht verdrijven. De Bataafse Republiek (1795-1801) die het
resultaat is van deze revolutie, komt in Frans vaarwater terecht.
De gebeurtenissen blijven dus zeer woelig en de gemoederen verhit. De lite-

ratuur is strijdvaardig en biedt steeds nieuwe variaties op dezelfde tweedeling.
Op het einde van de eeuw doet Gerrit Paape de laatste stadhouder uitgeleide
met een satirische biografie, Het leven en sterven van een hedendaags aristocraat
(1798). De thema’s die de beeldvorming van Willem v voordien al beheersten,
zijn ook hierin terug te vinden. Bijvoorbeeld het streven naar koninklijke allure; al op de lagere school, zo verhaalt Paape, neemt de kleine Willem adellijke
maniertjes aan. Dat komt hem op ‘een frisse schop onder zijn adellijk achterkwartier’ te staan van de meester: ‘Gij zult voelen dat ik een burger ben! Vertrek
en kom nooit weder!’
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Paapepotpourri
Gerrit Paape lijkt de meest actieve literator op politiek gebied te zijn geweest.
Hij experimenteert erop los om alle politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen te verpakken en te becommentariëren in proza, poëzie en drama. Zijn (deels
anoniem of onder pseudoniem gepubliceerde) literair-politieke productie is
indrukwekkend. Het liefst lijkt hij in serie te schrijven, om de gang erin te houden. Paape is in deze periode geheel afhankelijk van de opbrengsten van zijn
schrijverschap en de politieke tijden lijken hem geen windeieren te leggen. Zo
schrijft hij tussen 1787 en 1789 enkele treurspelen, onder andere over de republiek Sparta, en een reeks ‘Vaderlandsche Blijspelen’, zoals dat over ‘De partyzucht’ en dat over ‘De ondergang van de Republiek Abdera’. Dit laatste blijspel
is geënt op de satire Die Abderiten, eine sehr wahrscheinliche Geschichte (17801781) van Wieland, die al eerder door Paape vertaald werd. Abdera vormt, als
kleinburgerlijk ingeslapen stadje vol domme zelfingenomen inwoners, de perfecte locatie voor een patriotse satire op de door orangisten overgenomen
Republiek.
Tijdens de Bataafse Republiek vervolgt Paape deze lijn met een reeks Republikeinsche klugtspelen (1796). In De belegering van ’s Hertogenbosch, of Kees is
t’huis (1795) onderzoekt hij de ingrijpende consequenties die oorlog kan hebben voor het thuisfront. De oorlogshandelingen zijn immers in 1795 door de
inval van de Fransen tot aan de voordeur van de Nederlandse burgers gekomen.
In dit kluchtspel fluiten de houwitserkogels het Bossche huisgezin om de oren.
Het toneelstuk opent in een kelder met de verzuchting van vader Ferdinand:
‘Welk een afgryslyk gedonder. Het schynt of de Franschen voorneemens zyn,
om den ganschen Bosch tot ene puinhoop te maken. – o! Hoe veele oorlogen heb
ik, in myn jeugd gezien en bygewoond, maar geen eenen oorlog zo als deezen!
Neen! Neen!’ Het openingsfragment benadrukt dat de politieke omwentelingen van de jaren 1780 en 1790 als volstrekt unieke en nieuwe gebeurtenissen
worden ervaren. Vroeger vochten soldaten met soldaten, nu burgers met burgers. Vroeger vocht men om ‘eenen of anderen Vorst te believen’, nu vechten de
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Fransen ‘ten behoeven van het lydende, van het gekluisterde menschdom’. De
oorlog is nu echt een kwestie van ideologie geworden.
De ‘Kees’ uit dit toneelstuk verwijst naar een ander symbool dat furore maakt
in de politieke literatuur: dat van de keeshond. De patriotten worden door de
orangisten smalend ‘Kezen’ of keeshonden genoemd. Ze nemen deze betiteling
als geuzennaam over en schilderen de tegenpartij op hun beurt af als mopshondjes. Paape is een van de vele auteurs die de keeshond literair uitbuiten. In
zijn Gevallen van een keeshond (1790) hanteert hij het vertrouwde romanprocedé om het verhaal te laten vertellen vanuit de ogen van een object of een dier.
Dit soort ‘het-romans’ vormt een bescheiden subgenre in de Nederlandse literatuur. Paape kan bijvoorbeeld teruggrijpen op de zeventiende-eeuwse romans De wandelende dukaat (1682) en Het wonderlyk leeven van ’t Boullonnois
hondtie (1681). In het laatstgenoemde verhaal kreeg de hond, doordat hij in
verschillende kringen en huizen binnen de Republiek kon rondtrippelen, de
mogelijkheid allerlei roddels over Nederlandse prominenten zoals Romeyn de
Hooghe te verspreiden. Bij Paape komt de hond zowel in patriotse als in orangistische kringen, waar hij koffiehuisgesprekken afluistert, echtelijke ruzies
bijwoont en de escapades van de stadhouder op de voet volgt. Paape gebruikt
deze beproefde formule om de ‘staatsongevallen’ die de Republiek de voorgaande decennia zijn overkomen, te recapituleren. Daarbij komt ook Paapes
eigen partij, die van de Kezen, er niet al te best af. Hij verwijt hun een hondse
lafheid en te weinig daadkracht.
De apen, zoals ze in de fabels van De la Court al als politieke commentatoren fungeerden, keren bij Paape eveneens terug. Zijn Reize door het Aapenland
(1788) – we spraken hier al over in het hoofdstuk ‘Op reis naar “de ander”’ – laat
de lezer kennismaken met een land niet ver van de Republiek, waar alleen apen
wonen. Ook in dit boek is het maken van keuzes een centraal thema. De roman opent in medias res, met een hoofdpersoon die in dubio staat. Zowel zijn
vrouw als zijn paard en zijn dienstmeid zijn in het water gevallen; wie moet hij
nu gaan redden? Uiteindelijk blijft hij zo lang twijfelen en de kwaliteiten van
de drie tegen elkaar afwegen, dat ze alle drie verdrinken. Een daadkrachtig optreden hoeven we van deze beschouwer dus niet te verwachten, dat staat al
meteen vast. Ook wanneer hij in Aapenland is aangekomen, kijkt hij voornamelijk toe hoe de apen geheel verstrikt raken in vergaderingen, debatten en
partijconflicten, uitmondend in het waanzinnige maar ‘democratisch’ genomen besluit de staarten af te hakken.
In het vervolg op Aapenland, getiteld Het land der willekeurigen (1789), verhaalt Paape (want we gaan er maar van uit dat hij het is die, evenals bij Aapenland, achter het pseudoniem J.A. Schasz schuilgaat) hoe de opkomst van het
‘patriotismus’ en de gebeurtenissen die daarop volgen zijn hoofdpersoon van
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zijn oude geloof en idealen doen afvallen. Door schade en schande leert hij dat
predikanten geen heiligen zijn, dat bestuurders niet per se het beste voorhebben met hun onderdanen en dat echtgenoten geen engelen zijn. De politieke
strijd verscheurt ook zijn huishouden. Hij kiest voor de patriotten, maar zijn
vrouw blijft orangist. Het blijkt onmogelijk om tot een vergelijk te komen: ‘wij
twisteden en kaakelden, niet om malkander met reden te overtuigen; maar om
elkander te overschreeuwen en volstrekt gelijk te hebben!’ De roman leert dat
iedereen gelijk wil hebben en bereid is dit gelijk desnoods met dwang en geweld af te dwingen. ‘Groot en klein, oud en jong, rijk en arm, alles woelt en
wroet, om zijn zin te krijgen.’ Opinie en waarheid zijn niet meer van elkaar te
onderscheiden.
In De knorrepot en de menschenvriend (1797), een ‘gek boek’, hanteert Paape
wederom de kunstgreep van de niet-begrijpende, beschouwende buitenstaander. Zo krijgen we een beschrijving van de bijeenkomsten van de Nationale
Vergadering, het eerste Nederlandse parlement dat in 1796 op het Binnenhof
samenkomt, vanuit de ogen van Jan de Melkboer. Hij wil zijn zoon Barend aan
het werk zien, die als volksvertegenwoordiger het land mag regeren. Jan is
zwaar onder de indruk wanneer hij vanaf de publieke tribune de nieuwe volksvertegenwoordigers ziet vergaderen: ‘Daer keek ik naer omlaeg; maer goddeloos, wat was et daer mooi! Daer zaten je eerste bollen van et land, met zwarte
en gouden sjerpen om, dat er ien menschen hart van verdaegde, je zoud ze, bij
men kakhielen! in een porseleinkas gezet hebben, zo verdomd mooi waren ze,
met die vergulden paerdenzeelen [sjerpen] om heur ligchaam!’ De ‘prissedint’
zit op een gouden stoel, aan een tafel met een kleed daarover, ‘zo mooi, op zen
allerminst as dat, waeronder de prinssen en prinssessen van oranje gedoopt
bennen’. Blijkbaar hebben de nieuwe republikeinse staatslieden toch meer
stadhouderlijke ambities dan hun zou sieren.
Het blijft kennelijk leuk om het hoge vanuit het lage te beschrijven en het
menselijk bedrijf te laten beschouwen door een ‘vreemdeling’. Dit satirische
procedé wordt alom toegepast in de politiek-satirische tijdschriften. Het hoort
ook bij een roerige tijd, die sociaal gezien hele aardverschuivingen teweegbrengt. De politieke arena wordt plotseling bevolkt met ‘huislieden’ vanuit het
hele land; iedereen mag zijn zegje doen. Pieter van Woensel signaleert in zijn
satirische almanak De Lantaarn dan ook een ‘naauwe vermaagtschap’ tussen
revoluties en aardbevingen:
Gelyk de laatsten Steden verwandelen in Meiren, Bergen in Valeyen, Waterplassen
in Vulcaanen, alzo bezitten de Revolutien de specifieke kragt van allerlei zoort van
Metamorphosen, verbakkende een Koekenbakker in een Lycurgus, een Kapoen in
een Kemphaan, makende van Heer Knegt, van Knegt Heer, van een Schoorsteen-

veger een Diamantzetter, van een Auteur een Boekverkoper, en van een Boekverkoper een….? een…? alles wat gy wilt, behalven een Boekverkooper.

Gelijkheid, ook voor vrouwen?

’t Is alles aan elkaêr gelijk; – o Ja!
’t Zij burger, boer, of arm en rijk; – o Ja!
Maar, is dit waar van ieder een,
Dan is de Vrijheid ook gemeen!
o Ja! – o Ja! – o Ja!

Ook andere schrijfsters zetten hun literaire werk in om vrijheid en gelijkheid
op te eisen. Anna (Naatje) Brinkman wijdt in ‘het eerste jaar der Bataafse vrijheid’ (1795) een heel toneelstuk aan De triumph der vryheid. In haar optiek is
de overwinning van de vrijheid op de aristocratie en de dwingelandij het belangrijkste thema van het moment. Gelijkheid en broederschap bezielen de
patriot en de mensenvriend. Het toneelpersonage Julia beroept zich op burgerrechten in haar verzet tegen het rechteloos regeren: ‘ô Hemel! strekt de deugd
dan altyd hier ten doel / Aan moord- en plunderzucht – aan trotsche Dwingelanden, / Die ’t burgerrecht vertreên, bezoetelen met schanden?’ Met hulp van
de Fransen zal de zon uiteindelijk door de donderwolken breken: ‘Houdt
moed myn kindren! want de storm is aan ’t bedaaren, / De Vryheidszon zal dra
de duisternissen klaaren.’
Het is lastig greep te krijgen op het aandeel dat vrouwen hebben in de productie van politieke literatuur in de laatste twee decennia van de eeuw. Veel
van deze teksten verschijnen immers anoniem. Zeker voor vrouwen zal het
raadzaam geweest zijn om op hun hoede te blijven voor censuur en schande.
Om politiek actieve schrijfsters terug te vinden moeten historici bijvoorbeeld
uitwijken naar de nationale archieven. Daar is te lezen hoe het Comité van Algemeene Waakzaamheid de schrijfster Johanna Heymeriks, redactrice en uit-

699
L I T E R AT U U R E N M A C H T

Het politiseringsproces biedt aan vrouwelijke schrijvers nieuwe mogelijkheden
om mee te zingen in het koor der vaderlandslievende zangers. Cambon-van
der Werken bejubelt de Oranjes in haar politieke belijdenis Gedenkschrift ter
huldiging van de oprechte vaderlandsche sociëteiten (1788). Maria van Schie had
wellicht even politiek actief willen zijn als haar man Gerrit Paape, ware het niet
dat zij juist in de jaren 1780 met jonge kinderen zit. Ze moet het bij enkele gedichten en liederen laten. Maar ten tijde van de Bataafse Republiek verheft zij
haar stem voor vrijheid en gelijkheid:
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‘Hier ziet ge Batavier, hoe ’t
prinselyk geslagt, tot welzyn van u
land, / hier word te niet gebragt.’
Willem v, zijn maîtresse en zijn
aanhangers komen op een
revolutionaire wijze aan hun
einde.

geefster van het tijdschrift Staatkundige Samenspraak tusschen een Burger en
een Boer (1797), uithoort over haar politieke netwerk. Twee jaar later wordt
Sophia Duval, uitgeefster van de krant Bataaf en Boer (1799), door het Comité
van Binnenlandsche Correspondentie ondervraagd vanwege de orangistische
uitlatingen in dit blad. Uit haar koker zou ook De Bataafsche Burgeres en Boer,
spreekende over de tegenwoordige tijd (1795) gekomen kunnen zijn. De avontuurlijke Catharina Heybeek schrijft voor de Nationaale Bataafsche Courant
van Lieve van Ollefen, haar levensgezel. Hun bijdrage ‘Korte zamenspraak,
tusschen een clubist, en zyne revolutionaire vrouw (Kaatje)’ (1797) komt de
auteurs op een gevangenisstraf van drie jaar te staan. In de cel blijven ze echter
nog een tijd gewoon doorschrijven. Van Ollefen en Heybeek zijn warme voorstanders van vrouwenparticipatie. Via hun krant roepen zij lezeressen op om
naar Frans voorbeeld vrouwenclubs op te richten en zich meer te roeren in de
publieke ruimte. Ook Petronella Moens strijdt als journaliste voor een grotere
rol van vrouwen in de politiek. Via bladen zoals De Vriendin van ’t Vaderland
(1798-1799) mengt zij zich actief in debatten over vrijheden, rechten en de
grondwet.

Het theater als politieke arena
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Aan het einde van de eeuw is de letterkundige wereld een politiek strijdperk
geworden. Dat is goed zichtbaar in de theaterwereld. Wanneer men bijvoorbeeld de speellijsten van de Amsterdamse schouwburg in de laatste twee decennia van de eeuw bestudeert, dan valt op hoezeer het repertoire gestuurd wordt
door de wens om via het toneel commentaar te leveren op de actuele situatie in
het vaderland, en hoezeer de speellijst bepaald wordt door de politieke macht.
Bij elke regimewisseling verschiet het schouwburgrepertoire van kleur. Dat
gebeurt trouwens ook letterlijk; na de terugkeer van de stadhouder in 1787 krijgen de acteurs van het Amsterdamse theater de opdracht oranje te dragen.
In 1795, het jaar waarin met behulp van de Fransen de Bataafse Republiek
wordt gesticht, wordt de Amsterdamse schouwburg omgevormd tot een ‘Nationale Schouwburg’, een feesttent voor de revolutie. Terwijl overal in het land
dichters overuren draaien om liederen te componeren voor de vele vrijheidsfeesten, worden deze vieringen vervolgens weer op het toneel gezet. In de Amsterdamse schouwburg danst men in de winter van 1795 – Amsterdam heeft
dan net de poorten opengezet voor het Franse bevrijdingsleger – een ballet
over het Planten van den Vrijheidsboom. Het publiek kan het feest van de revolutie nogmaals meebeleven. Iedereen mag meedoen: ‘Klappen wij, klappen wij
blij in de hand / Nu men den Boom der Vrijheid plant.’ De nieuwe, revolutionaire en vrije maatschappij dient voor iedereen geluk en gelijkheid te brengen:
‘Dat zich thans rijk en arm vereen / Tot het geluk van ’t algemeen.’
De revolutie wordt zo tot spektakel. Daarbij komen ook de minder vrolijke
recente gebeurtenissen aan de orde, zoals in De wederkomst van den Hollandschen patriot (1795) en De overtogt over de Waal of de republikeinse gelieven (1795)
van P.G. Witsen Geysbeek. Dit soort werken wordt nu natuurlijk niet meer
opgedragen aan de adellijke machthebbers, maar aan alle ‘Bataafsche Clubs of
Leesgezelschappen’. De democratische organisatievormen hebben de plaats ingenomen van de hooggeplaatste individuen. In dit soort toneelstukken worden
de schokkende belevenissen van veel Nederlanders tot nationale herinnering
gemaakt. Men schrijft over de burgeroorlog, over ballingschap en de vervreemdende ervaring van het thuiskomen, over het lijden van de patriotten die door
de stadhouders gevangen werden gezet en als tuchthuisboeven behandeld, en
over de wrede aanvalstactieken van de Engelse militairen, die ook de Nederlandse patriotten in het Bataafse legioen van het Franse bevrijdingsleger aan
den lijve hebben ondervonden.
De stukken van Witsen Geysbeek geven op toneel reconstructies van de actuele militaire en politieke gebeurtenissen, en vormen daarmee het toneel om
tot actualiteitenrubriek. Dat het volk direct betrokken is bij deze gebeurtenissen,
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wordt uitgedrukt door het publiek direct bij de handeling te betrekken. In De
wederkomst van den Hollandschen patriot is het dorp in blijde afwachting van
de nieuwe politieke bewindhebbers, die het dorp zullen bezoeken om zich te
overtuigen van het patriotse elan van de dorpelingen. Die willen de zelfgeschreven liederen en het ontvangstritueel oefenen, maar wie kunnen er voor
volksrepresentanten spelen? Het personage Jansje wijst op de toeschouwers.
Er is immers geen groep die ‘meer onzen yver waardig is en beter onze hulde
verdient’. De schout buigt diep voor het publiek en spreekt hen ‘op een trotschen toon’ aan met ‘Eerbiedwaardige burgers’. Meteen wordt hij echter op de
vingers getikt door Jansje: de tijden van formele ceremoniën zijn voorbij. Hij
moet de burgers uit het hart aanspreken, als vrienden en medeburgers.
Zo verbeeldt het toneel het ideaal van een eendrachtige natie door middel
van een theatrale vorm die nieuw is: de (geregisseerde) publieksparticipatie.
De grondprincipes waarop deze natie berust, worden uitgedragen in programmatische blijspelen als De gelijkheid (1795) van Abraham Louis Barbaz (17701833), met als motto: ‘De menschen zijn gelijk; geboorte is niets dan schijn: /
De ware deugd alléén doet hen verschillend zijn.’
Toneel voor Batavieren
Niet alleen het recente verleden, ook het verre verleden wordt tot onderdeel
van het revolutionaire programma gemaakt en op het toneel verbeeld. Veel
voorwerk is dan al verricht door patriotten zoals de Santhorstse groep en door
de nieuwe barden die het Bataafse en Gouden-Eeuwse verleden herschrijven
vanuit republikeins perspectief. In 1795 zijn de Batavieren weer helemaal terug,
dankzij opvoeringen van oudere toneelstukken zoals Arminius, beschermer
der Duytsche vryheid (1686) van Bernagie en het Bataafs drama Claudius
Civilis (1779) van Willem Haverkorn de Jonge, dat eveneens via de ondertitel
de strekking uitdraagt: ‘grondlegger der Bataafsche Vrijheid’. Ook de Hoekse
en Kabeljauwse twisten uit de veertiende eeuw worden aan de recente omwentelingen gekoppeld. Zo vinden er heropvoeringen plaats van Haverkorns Aleid
van Poelgeest (1778), Margaretha van Henegouwen (1775) van Jan Fokke, en
Jacoba van Beyeren (1736) van Jan de Marre. Hier kan het theaterpubliek leren
hoe Nederland eeuwen eerder verscheurd was door tweedracht en hoe standvastige en eerzame bestuurders het hoofd boden aan tirannie. Heldenstukken
zoals Michiel Adriaansz. de Ruiter (1780) van Johannes Nomsz laten zien hoe
bestuurders en militaire gezagsvoerders moeilijke beslissingen moeten nemen,
waarbij ze zich soms gedwongen zien het eigen volk aan gevaar en een mogelijke dood bloot te stellen. Door het nieuwe politieke bewind te verankeren in
het verleden wordt de revolutionaire natie tot eenheid gesmeed en werkelijk
nationaal, Nederlands, gemaakt.

Mogelijk is er geen sterker bewijs van het juk, waar onder wij gezucht hebben, te
vinden, dan in het verbod van op den Amsterdamschen Schouwburg onze eigen
Vaderlandsche stukken te vertoonen, en daar onder zelfs de Jacob Simonszoon de
Rijk, van de deugdzaame Jufvrouw Van Winter. Zij waren alle vol van de grootheid
en gevoelens van Vrijheid, die onze Voorouders ten tijde van Filips gekenschetst
hebben, en daar wij eenmaal onzen hoogsten roem in vonden; maar de naam zelfs
van Vrijheid, en de toejuiching des Volks aan patriottische Verdiensten, schoon in
lang overleeden Voorouders, was een dolksteek in het hart onzer Dwingelanden.

Hoog tijd dus om een streep te trekken onder het monarchale Nederlandse
verleden, waarin het theater via zijn op vorsten gerichte classicistische treurspelen het vooroordeel uitdroeg ‘dat de Koningen wezens van een verhevener
natuur zijn, die hunne bediening van den Hemel zelven ontvangen hebben, en
aan wien een braaf en deugdzaam Volk eene lijdelijke gehoorzaamheid verpligt
is’. Zou de burger die zijn vaderland gered heeft het theaterpubliek minder in-
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Aan een korte ambtsperiode van Rhijnvis Feith als een van de patriotse
burgemeesters van Zwolle is in 1787, door de orangistische overwinning, al na
enkele maanden een einde gekomen. Gedesillusioneerd heeft hij zich teruggetrokken uit de praktische politiek. Maar dit wil bepaald niet zeggen dat hij
zich niet meer bezighoudt met de politieke gedachtevorming. Zo draagt hij in
1795 zijn treurspel C. Mucius Cordus, of de verlossing van Rome (1795) op aan
‘mijne vrije medeburgeren’. En in het programmatisch voorwoord van dit
theaterstuk houdt hij een vlammend pleidooi voor literatuur die past bij ‘de
verlichting, daar eene gunstige Voorzienigheid ons mede begint te bestraalen’.
Volgens Feith wordt met het toelaten van toneelstukken over het eigen vaderlandse verleden een essentiële stap gezet in het ontwerp van een nieuwe democratische literatuur. Het is volgens hem evident dat ‘het Tooneel in alle landen,
daar men een Schouwburg kende, met de regeeringsvorm, die er plaatshad, in
het naauwste verband stond’. Daarmee is echter wel de kracht, maar nog niet
de werking van het toneel aangegeven. Die kan immers twee kanten uitgaan: het
kan zijn dat het volk door theatraal vermaak ‘tot de laagheid van gevoellooze
slaaven vernederd, of tot de grootheid van vrije Burgers verheven wordt’.
Welke van de twee het wordt, is geheel afhankelijk van het politieke regime
dat het theater stuurt. Onder het despotische regime van Lodewijk xiv werden de Fransen tot verwijfde hovelingen gemaakt, terwijl de Griekse democratie
vaderlandslievende helden kweekte. Monarchie en democratie leveren dus volgens Feith twee tegengestelde literaire culturen op. De koninklijke en aristocratische macht heeft de afgelopen eeuwen ‘het Volk tot eene loutere machine
gemaakt’:
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teresseren? Nee! Vanaf het moment dat ‘waare vrijheid en gelijkheid onder een
Volk heerschen, en wezenlijke menschenwaarde zich eenmaal op de puinhoopen van geboorte, rang, rijkdommen, en diergelijke vooroordeelen, verheven heeft’, wordt het zaak om ‘de nuttigste en deugdzaamste Burger onder
eene Natie’ aan het hoofd van het treurspel te plaatsen. Wanneer de volkeren
‘in hunne oorspronglijke magt herleid zullen zijn, en de wezenlijke waarde en
gelijkheid der menschen erkend zal worden’, moet het volk de hoofdrol krijgen op het toneel, ‘eenvouwig om de reden, dat het in de natuur dan waarlijk
eene hoofdrol speelt’. Daarmee is het programma gegeven voor een nieuwe
vorm en inhoud van de literatuur.
Het Amsterdamse theater wordt in 1795 een politieke arena waarin toneelauteurs, acteurs, bestuurders en bewindhebbers samen bouwen aan een nieuwe toneelcultuur. Net als in de nieuwe Nationale Vergadering verloopt dit
project echter niet vlekkeloos en harmonieus, maar gaat het gepaard met conflicten, factiewerking en coups. Terwijl het schouwburgrepertoire in 1795 op
het eerste gezicht geheel en al door de nieuwe revolutionaire politiek lijkt te
zijn bepaald, gaat het de acteurs blijkbaar nog niet ver genoeg. Zij komen in
opstand tegen hun eigen schouwburgregenten en doen een beroep op de burgemeesters en wethouders van Amsterdam, daarin gesteund door een burgercomité. De acteurs vinden hun theaterbestuur te ouderwets; van modern theater
heeft het weinig kaas gegeten. Modern theater, zo leggen de acteurs in hun
rekest uit, is ideologisch van aard; het helpt een nationaal karakter aan te kweken door het propageren van deugd, vaderlandsliefde en vrijheidslust. Alleen
met behulp van de ‘zielroerendste verlevendiging’, waardoor het publiek meeleeft met de personages, kan laffe verwijfdheid worden vervangen door het
‘Mannelijk Karakter eens Bataafs’. Het dubieuze revolutionaire elan van de
zittende regenten is volgens de acteurs bijvoorbeeld af te lezen aan het feit dat
zij een toneelstuk als De val van Antwerpen van Haverkorn hebben geprogrammeerd, terwijl hierin een grote glansrol aan Willem van Oranje wordt toebedeeld en de katholieke Fransen verdacht worden gemaakt. De acteurs krijgen
gelijk. De Vergadering van Volksrepresentanten neemt het stuk van het toneel
en eist dat het republikeinse vrijheidsdrama Willem Tell wordt opgevoerd op
de dag dat in Amsterdam de vrijheidsboom zal worden geplant. Dit toneelstuk
is heel wat geschikter om ‘Vaderland en Vrijheidslievende denkbeelden’ bij het
publiek op te wekken.
De acteurs strijden overigens evenzeer voor hun eigen positie. Ze wensen
een redelijk loon voor hun inspanningen als nationale volksopvoeders. En ze
willen inspraak. Het schouwburgbestuur moet democratischer worden, met
acteurs als afgevaardigden. De acteurs zullen deze slag in de ‘theatrale oorlog’,
zoals ze het zelf noemen, voor een deel winnen. De oude commissarissen wor-

den bedankt en door nieuwe vervangen. De arbeidsvoorwaarden worden wel
wat verbeterd, maar op betere salarissen zullen de acteurs nog bijna een eeuw
moeten wachten. Ook dit nieuwe ‘democratische’ theater stelt blijkbaar duidelijke grenzen aan gelijkheid en broederschap. Dit blijkt eens te meer wanneer
de joodse acteursgroepen een petitie indienen om in de zomer, wanneer de
Amsterdamse schouwburg leegstaat, voorstellingen te mogen geven. Zij worden door het stadsbestuur afgewimpeld met wat laffe uitvluchten. De schouwburg is in de zomer niet verzekerd en men moet schoonmaken… Zo nationaal
is de nieuwe nationale schouwburg kennelijk nu ook weer niet.
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9.3 Tot besluit: ‘Ieder woelt hier om verandring’
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In de laatste twee decennia van de eeuw maken de Nederlandse boekverkopers
overuren. Auteurs zoals Paape laten de publieke ruimte overstromen met romans, toneelstukken, tijdschriften en kranten waarin de politieke omwentelingen worden gevolgd, begeleid en vaak ook actief aangezwengeld. ‘Welk een
zundvloed van geschriften!’, laat Paape zijn personage Julfert dan ook uitroepen
in De knorrepot, ‘de drommel mogt lust hebben om ze te leezen!’ Dat mag dan
zo zijn, deze zondvloed is in de ogen van Paape wel noodzakelijk. Het land was
en is immers ziek, en het is aan de satirici om de builen en zweren bloot te leggen
zodat de patiënt kan gaan werken aan zijn genezing.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Toch kan soms de vraag rijzen of de ingezette middelen niet erger zijn dan de kwaal. De stortvloed aan
politieke en satirische geschriften sneeuwt de laatste twee decennia van de achttiende eeuw de overige literaire productie danig onder. Dat levert enkele interessante vernieuwingen en geslaagde literaire producten op, maar ook heel veel
broddelwerk. Daarnaast raakt de publieke ruimte grondig verdeeld in verschillende kampen, zeker wanneer ook de patriotse partijen uiteenvallen in verschillende, elkaar beconcurrerende facties. Veel literatoren zijn dan al in ruzies
verstrikt geraakt of hebben zelfs helemaal afgehaakt. Bellamy vindt in 1785 al
dat de wereld ‘een groot gekkenhuis’ is geworden. ‘Ik ben geheel en al buiten
alles wat naar staatszaken gelijkt […]. ’t Begint mij zelfs te walgen om er van te
hooren spreken.’ De literaire familie en haar genootschappen, zo zagen we eerder, spatten in deze jaren uiteen.
Toch zou het niet juist zijn om, zoals dat zo vaak is gebeurd, de letterkunde
van de turbulente laatste decennia van de eeuw zonder meer weg te schrijven
als weinig esthetisch en daardoor weinig interessant. Het is een van de meest
actieve periodes op letterkundig gebied. Vrijwel elk genre wordt getoetst op de
bruikbaarheid voor het politieke debat. Niet alleen de nieuwe politieke denkbeelden, maar ook de nieuwe politieke praktijken vinden een uitbeelding op
het toneel en in tekst. De nieuwe landsbestuurders kunnen op deze manier
‘oefenen’ via de literatuur. Niet voor niets zien we een aanzienlijk deel van de
Nederlandse literatoren terug als volksvertegenwoordiger in de Nationale Vergadering. Literatuur en literatoren spelen zo een belangrijke rol in de vormgeving van het nieuwe politieke bestel.
Een goed voorbeeld is hier Pieter Leonard van de Kasteele. In 1773 zet hij, als
secretaris van de commissie voor de nieuwe psalmberijming, zijn handtekening onder het document dat de totstandkoming daarvan bevestigt. Hij is dan
advocaat in Den Haag, maar hij is ook actief als dichter; zijn functie bij de

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied;
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet.
Ieder woelt hier om verandring,
En betreurt ze dag aan dag,
Hunkert naar het geen hij zien zal,
Wenscht terug ’t geen hij eens zag.
Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Wees te vreden met uw lot;
Zie, hoe alles hier verandert,
En verlang alleen naar God.

Toen Van de Kasteele deze verzen enkele decennia eerder publiceerde in de
Proeve van stigtelijke mengelpoëzij die hij samen met Van Alphen samenstelde,
kon hij nog niet weten hoe profetisch zijn woorden waren. Weliswaar kan het
lied worden gelezen als algemene opwekking tot berusting in de wil van God.
Maar net als Rhijnvis Feiths nieuwjaarslied (‘Uuren, dagen, maanden, jaren’),
dat eveneens in de bundel Evangelische gezangen werd opgenomen, kan het
rond 1806 inmiddels ook gelden als de teleurgestelde conclusie van velen die
een van de meest bewogen tijdperken uit de vaderlandse geschiedenis hebben
meegemaakt. De activistische ‘liefhebbers van nieuwigheden’, zoals een tegenstander van de nieuwe gezangbundel hen noemt, moeten constateren dat de
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psalmencommissie heeft hij verkregen op voorspraak van zijn vriend Hieronymus van Alphen, een jurist-literator net als hijzelf. In 1787 (hij is dan stadsbestuurder van Haarlem) bevindt hij zich onder de patriotten die Wilhelmina
van Pruisen aanhouden bij Goejanverwellesluis. Na een periode als ambteloos
burger wordt hij bij de omwenteling van 1795 voorzitter van het Haarlems stadsbestuur. (In datzelfde jaar legt de orangist Van Alphen zijn functie als ThesaurierGeneraal neer.) In de jaren die volgen vervult Van de Kasteele een prominente
rol in de landelijke politiek als vooraanstaand lid van de Nationale Vergadering
en later de Eerste en Tweede Kamer. Ook is hij curator van de Leidse universiteit, en van 1803 tot 1805 maakt hij deel uit van de commissie die de bundel
Evangelische gezangen samenstelt. Op het moment van verschijnen is hij staatsraad, een functie die deze voormalig patriot ook blijft vervullen onder koning
Lodewijk Napoleon. Van hem is de tekst van Gezang 22 uit de nieuwe liedbundel, getiteld De beste keuze :

veranderingen waar ze zo om hebben ‘gewoeld’ lang niet altijd verbeteringen
zijn gebleken. Maar de loop van de geschiedenis is onomkeerbaar en een nieuwe
eeuw is begonnen.
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Rommelende donder: conclusies

Het literaire bedrijf en de grenzen aan de groei
In die dynamische eeuw begint de wereld van de letterkunde steeds meer vorm
te krijgen als ‘literair systeem’ of ‘literair veld’: de literatuur begint zich te verzelfstandigen als apart gebied binnen het geheel van ‘kunsten en wetenschappen’,
en tegelijk wordt ze minder afhankelijk van persoonlijke initiatieven, eenmalige acties en toevallige omstandigheden. Nieuwe, structurele organisatievormen, zoals het tijdschrift, het genootschap, het nationale distributienetwerk
van boekhandelaar-uitgevers en het georganiseerde theaterbedrijf veranderen
het aanzien van de literaire wereld grondig. Die organisatievormen bieden ook
meer ruimte voor differentiatie: tijdschriften, genootschappen, uitgeverijen
en theaters specialiseren zich in activiteiten of producten voor afzonderlijke
doelgroepen. Maar waar de Republiek er al heel vroeg bij was met de commercialisering, professionalisering en specialisering van het letterkundig bedrijf,
wordt rond het midden van de eeuw duidelijk dat er grenzen aan de groei zijn.
De Nederlandse cultuur en letterkunde zijn fundamenteel internationaal georiënteerd. Als alom in Europa een nationalisering van de cultuur begint door
te zetten en de boekenmarkt van de Republiek ‘vernederlandst’, worden de bezwaren daarvan zichtbaar. Nu klinken klaagzangen over de beperkingen van
de Nederlandstalige boekenmarkt, die zo vaak moet uitwijken naar vertalingen
om de schappen te kunnen vullen met Nederlandstalige werken. Waarom
schrijven de eigen auteurs niet wat meer? En waarom versmaadt het publiek
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De achttiende eeuw kent veel verschillende gedaanten. Historici duiden dit tijdperk afwisselend aan als de eeuw van de Verlichting, de eeuw van het genootschap,
de eeuw van het tijdschrift, de eeuw van de kritiek, de eeuw van de lezersrevolutie, de eeuw waarin het kind werd ontdekt, de eeuw waarin commercialisering
en massaconsumptie een aanvang namen, de eeuw waarin de publieke opinie
ontstond en de moderne politiek werd uitgevonden, of de eeuw waarin de samenleving, het unieke ‘zelf ’ en de empathie werden ‘ontdekt’. In Worm en donder
zagen we dat verschillende van die benamingen en typeringen tegen het einde
van de eeuw ook gehanteerd werden door de tijdgenoten. De Lannoy looft bijvoorbeeld ‘deez’ verlichte tijden’, een dichtgenootschapper zegt rond 1775 dat
dit tijdperk ‘niet onaertig de eeuw der genootschappen’ wordt genoemd, Johannes Lublink de Jonge noemt zijn tijd ‘de eeuwe der Kritieken’, en Betje Wolff
spreekt over ‘de eeuw, waar in men naamentlyk voor Kinderen schryft’. Voor
alle zojuist genoemde benamingen valt dan ook wel iets te zeggen, al wijzen
historici erop dat de meeste ontwikkelingen al eerder werden ingezet. Het laat
nog maar eens zien dat de achttiende eeuw een uiterst dynamisch tijdperk is.

de literaire vruchten van eigen bodem? Een probleem is in ieder geval dat een
grootschalig mecenaat ontbreekt. Juist het koopmanschap, de republikeinse
tradities en de internationale gerichtheid die Nederland in de zeventiende eeuw
zo succesvol maakten, blijken in een nationaliserend Europa een nadeel voor
het letterkundig bedrijf van een klein land. De Republiek ziet zich op cultureel
vlak in de achterhoede gedrongen. Bij de tijdgenoten rijst de vraag: is het verval dan al zover voortgeschreden dat een cultureel reveil onmogelijk is?

Literatuur als proeftuin voor een betere wereld
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In het eerste hoofdstuk van dit boek signaleerden we het negatieve imago dat
de literatuur en cultuur van de achttiende eeuw lange tijd aankleefde. We wezen
erop dat de ‘schuld’ van dat negatieve imago ten dele bij de letterkunde van de
eigen tijd ligt. Literatoren in de achttiende eeuw hielpen met hun sombere visie
op het vermeende zedenbederf en cultureel verval zelf een duchtig handje mee
aan de latere beeldvorming. Literatuur geeft immers niet slechts een weerspiegeling van bestaande opvattingen, ideeën en maatschappelijke toestanden,
zij levert er zelf ook een actieve bijdrage aan. De letterkunde grijpt in het leven
van mensen en de vormgeving van hun samenleving in. Zo kunnen in de achttiende eeuw zelfs de louter idyllisch ogende hofdichten politiek stelling nemen
of een nieuwe visie geven op de ‘natuurlijke economie’. Het futuristische reisverhaal fantaseert over hoe de maatschappij eruit zou kunnen zien als je allerlei vanzelfsprekendheden overboord zet. Sentimentalistische geschriften trekken de uiterste consequentie uit de constatering dat de mens méér is dan een
rationeel functionerende machine. De nieuwe gevoeligheidsliteratuur leert de
lezer het innerlijk af te meten aan het uiterlijk en de sensitieve indrukken van
het lichaam. Economische liedjes propageren middelen tot economisch herstel
door alle sociale lagen van de maatschappij aan te spreken. Kindergedichtjes
geven aan hoe het nieuwe burgerschap vorm moet krijgen. En in fysicotheologische werken volgen en populariseren auteurs niet slechts de nieuwe natuurwetenschappelijke ontdekkingen; ze leiden er ook de meest ingenieuze arguments
from design uit af tegenover deïstische en atheïstische stromingen. Meetbaar is
het effect van zulke literaire bijdragen niet, maar dát ze effect hebben is alleszins
waarschijnlijk.
Tijdens de politieke twisten van de jaren tachtig en negentig kunnen dan
ook veel van de ideeën die eerst in de literatuur werden verkend, terugkeren als
politieke programmapunten. Ook heel wat van de politieke praktijken uit die
jaren zijn te beschouwen als voortzetting van de literatuur met andere middelen. Openbare discussie en kritiek in tijdschriften, samenwerking, consensus-

vorming en democratische besluitvorming in genootschappen, meer of minder utopische voorstellingen voor een totaal andere maatschappelijke ordening
– het zijn allemaal culturele verworvenheden die hun neerslag krijgen in de
politiek van deze bewogen decennia.

Een mooie zomerdag, geflankeerd door onweersbuien

1700-1730: geloofstwijfel, poëtenstrijd en windhandel
De achttiende eeuw begint midden in een onweer dat al enkele decennia duurt.
Aan het einde van de zeventiende eeuw beleeft de internationale Republiek
der Letteren namelijk een grondige crisis. Die crisis wordt voor een belangrijk
deel in gang gezet door teksten die in Nederland geschreven of gepubliceerd
worden. De geletterde wereld raakt verstrikt in debatten over de nieuwe inzichten van auteurs als Descartes, Spinoza en Bayle, die de Europese intellectuele
knollentuin grondig omspitten. Vrijwel alle vaste waarheden blijken plotseling
in twijfel te kunnen worden getrokken. Hoe verhouden lichaam en geest zich tot
elkaar? Kunnen ze eigenlijk wel op elkaar inwerken? Zijn de verschillen tussen
sociale groepen en die tussen man en vrouw onaantastbare gegevenheden, of
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Kunnen we aan het einde van dit boek de achttiende eeuw nu in vogelvlucht
omschrijven? Valt in het letterkundig bedrijf een duidelijke fasering in perioden
aan te wijzen? In het begin van Worm en donder merkten we al op dat het denken in eeuwen van honderd jaar pas aan het einde van de achttiende eeuw zelf
in zwang raakt. Vervolgens ontstaat tegen het einde van de negentiende eeuw
de mode om literatuurhistorische ontwikkelingen in termen van een kleinere
eenheid te beschrijven. De benaming van de Tachtigers is er een voorbeeld van.
De eenheid is hier de generatie; het gaat immers nog niet zozeer om ‘de literatoren van de jaren 1880’, maar om ‘de Mannen van Tachtig’, een aantal leden
van de generatie die begint te publiceren rond 1885. Pas in de twintigste eeuw
wordt in de geschiedschrijving een nog kleinere eenheid dan de generatie
populair: die van het decennium, zoals de Roaring Twenties. In de vaderlandse
literatuurgeschiedenis zijn de Vijftigers waarschijnlijk de eersten die zichzelf
als vertegenwoordigers van zo’n decennium zien. Het zou dan ook heel anachronistisch zijn om de letterkunde van de achttiende eeuw te willen opdelen
in generaties of decennia. Wel zouden we terugblikkend, met enige goede wil,
de letterkunde van de eeuw kunnen indelen in drie perioden. De literatuur van
het begin en die van het einde der eeuw worden dan gekenmerkt door hevige
beroeringen, terwijl die van de jaren 1730-1780 eerder in het licht van consolidatie staat.
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De vortices van René
Descartes: het hiërarchisch
geordende universum
wordt vervangen door
botsende deeltjes in
beweging.

zijn dit cultureel bepaalde, historisch gegroeide en dus ook te veranderen onderscheidingen? Is God kenbaar via zijn schepping? Kan hij wonderen verrichten? Bestaan er geesten en duivels, en zo ja, kunnen zij rechtstreeks invloed
op mensen uitoefenen? Niets lijkt meer vast te staan. Het geordende oude wereldbeeld, waarin alle schepselen en elementen een vaste en betekenisvolle plaats
hadden, ziet er plotseling uit als een ongeordend universum, een chaos waarin
deeltjes in wervelende vortices schijnbaar zonder betekenis op elkaar botsen.
Het menselijk innerlijk, de maatschappelijke verhoudingen, het grote universum:
alles lijkt in beweging.
Deze intellectuele onrust is des te bedreigender omdat nieuwe sociale groepen bij het debat betrokken raken. De discussies spelen zich niet meer alleen af
in Latijnse traktaten of theoretische verhandelingen. Verlichte auteurs zoeken
juist naar meer publieksgerichte media, waarbij literaire genres uiterst bruikbaar blijken. Begin achttiende eeuw kiest Jacob Zeeus bijvoorbeeld voor het

1730-1780: de gelukkige samenleving in verleden, heden en toekomst
De literatuur tussen 1730 en 1780 wemelt van de vredige paradijzen. Aan het
begin van de periode mogen dichters en dichteressen zich graag verkleden als
herders en herderinnen. Zo dankt de dichteres Katharina de With in 1728 haar
dichtende herdersvriend ‘Tirsis’ voor zijn verzen:
Zo haast gy uwen mondt ontsluit,
Laat op het eerst ontloken kruidt,
De schelle nachtegaal zich horen.
Het vee staakt, midden in den beemdt,
Vol tym en rosmaryn het grazen;
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leerdicht om met De wolf in ’t schaepsvel (1711) de gevestigde religieuze orde
aan te vallen. Een jaar daarvoor strooiden de Nederduitse en Latijnse keurdichten
(1710) een hele reeks korte hekeldichten over het publiek uit, waarin op felle
wijze politieke gebeurtenissen worden becommentarieerd.
Juist rond deze tijd raken de dichters ook zelf in een strijd verwikkeld. Vanaf
1710 laait immers de poëtenoorlog op, de polemiek waarin het onder meer
gaat om het belang van de literaire erfenis der klassieke auteurs tegenover de
eigen Nederlandse traditie. Deze poëtenoorlog is nog niet uitgedonderd of de
beurscrisis van 1720 dient zich aan. Pamfletschrijvers, dichters en cartoonisten
haasten zich hun zorg te uiten over de staat van de Nederlandse economie en de
bedreigende mogelijkheid dat, als gevolg van de handelskoorts, de hele sociale
hiërarchie in duigen zou kunnen vallen.
Wanneer dit onweer uitgeraasd raakt, zijn er nog maar weinig mensen die
willen terugblikken. In dichtbundels, pamfletten of voorwoorden bij andere literaire genres van na 1730 vindt men zelden terugverwijzingen naar spinozismediscussies, naar de poëtenstrijd of naar de windhandel. Deze crises worden heel
snel uit het collectieve bewustzijn weggeschreven, zo lijkt het. Het feit dat de
radicale Verlichting pas sinds de jaren 1980 moeizaam werd ‘herontdekt’, na
veel tijdrovend bronnenonderzoek door historici uit binnen- en buitenland,
geeft al aan hoe ver deze radicale fase was weggezakt in de herinnering. Ook de
poëtenstrijd en de windhandelliteratuur krijgen pas sinds kort meer aandacht. De letterkunde van na 1730 stelt zichzelf niet ten taak te herinneren,
maar te vergeten en zo snel mogelijk een alternatief te bieden voor het slagveld
van de voorafgaande decennia. De literatuur zoekt opnieuw naar harmonie, zowel in de natuur als in de samenleving, en propageert een constructieve samenwerking ter bestrijding van het ‘verval’ dat men in deze periode begint te constateren. Literatoren propageren eendracht en ‘gezelligheid’ als noodzakelijke
voorwaarden voor de opbouw van een betere maatschappij.

Het vogeltje zyn jongen te azen,
Zo haast het uw muzyk verneemt:
Het vliegt al dertlendt gints en weder
Door ’t ruischend bosch, tot het u naakt,
En zich met uw gezang vermaakt,
Zoo lieffelyk, zo zacht, en teder.

Zestig jaar later dicht Hieronymus van Alphen over ‘Het kinderlijk geluk’:
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Ik ben een kind,
Van God bemind,
En tot geluk geschapen.
Zijn liefde is groot;
’k Heb speelgoed, kleedren, melk en brood,
Een wieg om in te slapen.
Ik leef gerust;
Ik leer met lust;
Ik weet nog van geen zorgen.
Van ’t speelen moe,
Sluit ik mijn oogjens ’s avonds toe,
En slaap tot aan den morgen.

Twee idyllische werelden: die van de pastorale natuur en die van het kind in de
beschermde omgeving van het burgerlijk huisgezin. In beide werelden lijkt men
zich van geen zorgen bewust.
Hoewel ze heel verschillende ideale werelden oproepen, kunnen de twee
idylles gezien worden als twee kanten van dezelfde medaille. Rond 1730 grijpen
auteurs terug op klassieke en Renaissancistische beelden en genres om de dynamisch wervelende wereld als het ware tot stilstand te dwingen. De fysicotheologen kiezen een andere weg. Zij proberen het debat over de grondslagen
van het geloof te beslechten door het bestaan van God met natuurwetenschappelijke middelen te ‘bewijzen’ uit de volmaakte harmonie en doelmatigheid
van de schepping. Nieuwentijts Het regt gebruik der wereltbeschouwingen uit
1715 duidt hier het begin van de periode aan, zoals Martinets Katechismus en
Kleine katechismus der natuur, die aan het eind van de jaren 1770 verschijnen,
het einde ervan markeren.
Een derde manier om rust te hervinden zien we in het literaire onderzoek
naar mens en samenleving. Spectatoriale essays, romans, gedichten en toneelstukken nemen hun uitgangspunt niet in een mythisch verleden en niet in het
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universum van de natuur, maar in de samenleving van het moment. Die samenleving wordt echter geïdealiseerd; de auteurs benadrukken vooral eenvoud,
orde en harmonie. Ze creëren daarmee niet zozeer een beeld van de werkelijkheid, maar van de samenleving zoals die zou moeten zijn. Dit type literatuur
werkt graag met scherpe tegenstellingen en afschrikwekkende tegenvoorbeelden. In toneelstukken en spectators komen veel personages voor die ten prooi
vallen aan hun hartstochten. ‘Zo moet het dus niet’, is de boodschap. Men roept
graag gezamenlijke vijanden op; in het begin van de eeuw zijn dat de spinozisten, later Voltaire, Rousseau, de deïsten of de Duitse neologen.
Binnen de literaire wereld zelf vormt onder meer het sentimentalisme een
dankbaar slachtoffer. De dwepende gevoeligheid, zo luidt vrij algemeen het oordeel, is wellicht iets voor Duitse mystici, maar niet voor nuchtere Nederlanders.
Die houden hun verbeeldingskracht liever in het gareel. In dit verband is het
ook opvallend dat Nederlandse literatoren zich meer in het algemeen uiterst
argwanend opstellen ten opzichte van de verbeeldingskracht. Literatuur mag
nieuwe, paradijselijke werelden oproepen, maar het moet niet te gek worden.
Toegegeven, de samenleving is maakbaar en de mens heeft recht op geluk.
Daarom zijn positieve en constructieve voorstellen voor verbetering van mens
en samenleving, tot nut van ’t algemeen, altijd welkom. Ook mag de dichter het
visioen oproepen van een ideale wereld waarin alles is zoals het zou moeten
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Van Alphens kindergedichtjes roepen een
beschermde, ‘omhaagde’ wereld op.
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Renoir, Le déjeuner des canotiers (1885). Het schilderij vormt een belangrijk thema in de Franse
film Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, waar een schilder elk jaar een kopie van dit schilderij
maakt en Amélie, de hoofdpersoon van de film, vergelijkt met het afwezig kijkende meisje.

zijn. Maar het paradijs op aarde blijft een droom, een schepping van de fantasie. Die droom moet duidelijk als zodanig herkenbaar blijven: geen waarheid
maar verdichting.
Dissonante stemmen in het koor dat zingt over idyllische werelden in heden,
verleden en toekomst zijn aanvankelijk nog een tijdje die van de schrijvers van
avonturenromans, utopische romans of pornografische romans, en die van
polemisch en satirisch ingestelde schrijvers als Jacob Campo Weyerman en
Willem van Swaanenburg. Maar zulke auteurs worden in toenemende mate
weggezet als vuige ‘broodschrijvers’ in de slechte zin van het woord. Bovendien doen die auteurs er zelf vaak alles aan om zich onmogelijk te maken.
Vanaf de jaren 1730, en zeker na het midden van de eeuw, wordt de letterkunde
decennialang gedomineerd door positieve geesten: spectatoriale zedenmeesters, letteroefenaars, zedenkundige romanschrijvers en genootschappelijke
essayisten. Zij bepalen voor een groot deel het publieke letterkundig debat en
weten daardoor een aantal dissonante genres geruime tijd naar de marge te
dringen of zelfs vrijwel te elimineren.
Als de literatuur, schilderkunst en films van de afgelopen eeuwen ons echter
iets hebben geleerd, dan is het dat we perfecte werelden dienen te wantrouwen.
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Idyllische scènes van onvoorwaardelijke saamhorigheid, van gelukkige huisgezinnen en lome picknicks in de zwoele zomernatuur blijken immers dikwijls
zwanenzangen te zijn van anciens régimes. De oude wereld toont zich nog eenmaal in al haar luister, om vervolgens onherroepelijk ten onder te gaan. Achter
het fraaie zomerweer broeit een naderend onweer; in de idyllische entourage
kondigen zich al de eerste tekenen aan van het naderend verval, het einde van
de vertrouwde wereld die men kende. In Renoirs Le déjeuner des canotiers (1885)
is het de afwezige blik van het drinkende meisje dat de kijker wegtrekt van het
gezellige samenzijn. Ze confronteert de kijker met de prangende vraag: wat ziet
zij buiten deze perfecte wereld dat zij blijkbaar interessanter vindt? In de filmcyclus Heimat vindt de idyllische familiepicknick plaats in een door gras en
bloemen overwoekerde ruïne. Dit decor kondigt het uiteenvallen van deze
familie aan. De lont in dit kruitvat komt in de vorm van een radio waar men
op de picknick vrolijk mee worstelt: de moderne wetenschap en commercie
zullen de traditionele, hechte familiebanden danig onder druk zetten. In de foto
die de familie op deze hete zomerdag van zichzelf maakt, loopt de antenne van
de radio al als een scheidslijn tussen de familieleden door. En in Il gattopardo
laten de politiek uitgerangeerde leden van de adel zich na een snikhete picknick
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Scène uit het Duitse filmepos Heimat. Bij het maken van een idyllische familiefoto tussen de
muren van een ruïne fungeert de antennedraad van de radio, het hypermoderne medium dat de
grote wereld naderbij brengt, als scheidslijn tussen de familieleden. Nog even en het onweer zal
losbarsten.

nog eenmaal als koningen binnenhalen in hun buitenverblijf op Sicilië. Het
tijdens de reis vergaarde stof maakt aanschouwelijk dat de wereld van deze ‘tijgerkatten’ plots oud is geworden, een ancien régime dat niet lang meer te leven
zal hebben.
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1780-1800: het onweer barst los
Zo is het ook met de herderswereld van Katharina de With, het gelukkige burgergezin van Van Alphen en al die andere geruststellende paradijzen. Eind jaren
1770 loopt het tijdperk van de consolidatieliteratuur ten einde. De ideale samenleving die de literatuur zichzelf droomde heeft een meer concrete vorm gekregen. De voorstellen voor verbeteringen nemen steeds pragmatischer vormen
aan, totdat zij een uitvoerbaar hervormingsprogramma lijken. Betrokken
burgerschap, een samenleving waarin iedereen ongeacht sekse of klasse een
duurzame rol kan spelen, onderwijs voor alle kinderen, meer inspraak in regeringszaken, tolerantie ten opzichte van andersdenkenden: rond 1780 zijn er zo
veel plannen gemaakt dat de ideale samenleving om de hoek lijkt te liggen. Die
samenleving zal echter niet harmonieus tot stand kunnen komen, zo blijkt al
snel. Niet iedereen is het er immers over eens welke hervormingen dienen te
worden doorgevoerd, op welke manier dat moet gebeuren en hoe ver men daarin kan gaan.
De donder begint weer te rommelen; de boze buitenwereld dreigt het vredige
paradijs binnen te dringen. De polemiek en de satire, de avonturenroman en
de utopie zijn terug van weggeweest en alle literaire genres krijgen nu gepolitiseerde varianten. Schrijvers en dichters kiezen partij en roepen in hun literaire
werk op tot de strijd. Velen onder hen begeven zich zelf in de actieve politiek,
ze maken er vuile handen, bekleden bestuursposten en worden verbannen – en
schrijven vervolgens ook daar weer over. Opnieuw is alles in beweging en ritselt
het van de nieuwe en controversiële ideeën over religie en politiek, vrijheid en
gelijkheid, de man-vrouwverhoudingen en de sociale ordening in rangen en
standen. Alleen al het gedonder in de politieke Blixem-tijdschriften legt er welsprekend getuigenis van af.
Niet alleen in de tijdschriften dondert het. In het jaar waarin de Franse Revolutie uitbreekt, laat Elisabeth Maria Post ook elders in het Nederlandse proza
het onweer losbarsten. In het autobiografische Voor eenzamen (1789) vertelt zij
hoe ze aan de oevers van de Rijn een opkomend onweer meemaakt:
Een bliksemstraal, blaauw en schitterend, vliegt, als een kronkelende slang,
door de graauwe lucht. Onafbeeldelijk snel vertoont hij mij een zee van vuur.
Het geheele veld scheen een vlam, en het water verdubbeld den bliksem. In een
oogenblik is alles glans, en in het zelfde oogenblik keert de vorige donkerheid

weer. Nu dreunt de rommelende Donder, en de Echo der wolken herhaalt dien
slag, tot in een onhoorbaren afstand. Gebergte en dalen, stroomen en bosschen,
weergalmen nog eenmaal die klaterende slagen, en het beangstigd menschdom
verstomt.
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Nu wordt aan ‘het beangstigd menschdom’ pijnlijk duidelijk welke bedreigingen, tegenstellingen en controverses achter de idylle schuilgingen. Zoals in de
politiek de aloude vetes tussen staatsgezinden en orangisten weer heel nadrukkelijk oplaaien, zo worden ook in de literaire wereld op slag allerlei knelpunten
manifest die lange tijd verborgen waren gebleven.
Zo blijkt dat zich in letterkundige tijdschriften en genootschappen, onder
de vlag van ‘gezelligheid’ en eendrachtige samenwerking, mensen van zeer verschillende pluimage hebben geschaard. Omdat je elkaar in de kleine cultureelliteraire wereld van de Republiek steeds weer tegenkomt, hebben ze het uitspreken van conflicten altijd zoveel mogelijk vermeden. Uit episodes zoals de
poëtenoorlog, de Socratische oorlog, de De Witten-oorlog, de Santhorstse twisten en de talrijke schermutselingen over het toneel bleek wel dat er heel wat vuur
onder de as smeulde. Nu laait dat vuur overal tegelijk hoog op; de bijzonder felle
polemiek over het sentimentalisme vormt slechts een van de voorbeelden.
Ook treedt nu aan het licht dat in het Koninkrijk Poëzie in deze eeuw belangrijke territoriumwijzigingen hebben plaatsgevonden. De ‘Anciens’ hebben
het pleit verloren van de ‘Modernes’, het proza van de roman en het burgerlijk
toneel begint de poëzie als gewaardeerd fictioneel genre te overvleugelen.
Diverse poëziegenres als het emblema en het heldendicht hebben hun langste
tijd gehad en moeten plaatsmaken voor nieuwe of vernieuwde poëziegenres
zoals de romance en de verheven ode.
Dit alles betekent tevens dat de poëticale normen van de Ouden allang niet
meer het laatste woord betekenen. De pogingen om die normen, met allerlei
latere aanpassingen, in een sluitende kunsttheorie onder te brengen, zijn achterhaald door de nieuwe esthetica. Haar aanhangers streven eveneens naar een
overkoepelend systeem. Maar omdat de esthetica niet normatief maar empirisch van aard is, en dus eerder zoekt naar verklaringen voor de werking van
de kunst dan naar regels voor het scheppen daarvan, ondergraaft de nieuwe
kunsttheorie toch het idee dat er absolute regels voor de kunst zijn. Niet langer
geldt de stelling: ‘De glorij is voor zweet te koop.’ Authenticiteit en werkelijk
doorleefde empathie worden belangrijke criteria voor de literatuur. Wat is dan
nog het nut van ‘gezellige’ samenwerking voor dichters? Zo zien we dat literatoren zich meer als onafhankelijke kunstenaars gaan opstellen. De portretten
en biografieën die ze bij hun bundels laten opnemen, moeten getuigen van
hun unieke leven en schrijverschap.

De verhoogde aandacht voor de status van de literator kan ook worden gezien als een reactie op een meer fundamentele dreiging in de Republiek der
Letteren: de letterkunde dreigt gemarginaliseerd te raken in het geheel van ‘kunsten en wetenschappen’. De literatuur moet zich in toenemende mate staande
zien te houden, onder meer tegenover de sterk in populariteit en prestige gestegen (natuur)wetenschappen, de muziek en de uitgaanscultuur. De fysicotheologische literatuur demonstreert dat letterkundigen proberen ‘op de hoogte
te blijven’, en zeker in de menskundige en sociale wetenschappen blazen ze een
fiks partijtje mee. Toch laat het zich al aanzien dat die positie moeilijk vol te
houden zal zijn. En leeft inmiddels bij tal van kunsttheoretici al niet het idee
dat de muziek, en niet de poëzie, de allerhoogste, meest kunstzinnige ‘taal’ is?
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Na 1800: een nieuwe eenheid?
Pas na de stormen van de Napoleontische periode, tijdens de jaren van herstel
van het Koninkrijk, zal de rust weerkeren. Opnieuw zal dan blijken dat men
niet graag terugkijkt. De oude ‘partijschappen’ dienen begraven te worden.
Wie, zoals Bilderdijk en Da Costa, dit streven naar consensus doorbreekt en de
polemiek weer probeert op te rakelen, wordt als hinderlijke dwarsligger beschouwd. In de eerste helft van de negentiende eeuw kijkt men niet graag terug
op de achttiende. Veel liever springt men eroverheen en bouwt men verder aan
de mythe van de zeventiende eeuw als de Gouden Eeuw. Die mythe zal de natie
nog lange tijd verenigd houden. Wel zullen vanuit de intellectuele voorhoede
van het katholieke volksdeel al snel bezwaren klinken tegen het triomfalisme
waarmee de Opstand, die aan de Gouden Eeuw ten grondslag lag, wordt opgehemeld. En dan zijn er natuurlijk nog de bewoners van het Zuiden, dat inmiddels als België aan de Noordelijke Nederlanden is toegevoegd. Zij scheiden zich
na hun eigen Opstand in 1830 af van het Koninkrijk. Dit roept in het Noorden
aanvankelijk hevige verontwaardiging op. Maar de boosheid zakt snel weg en
bevestigt slechts de afstand en de ‘geweldige afkeer’ die men in het Noorden al
veel langer van de zuiderburen had. Een Taalunieverdrag zal er dan ook pas in
1980 komen.
De uit dat verdrag resulterende Taalunie neemt kort voor de millenniumwisseling het plan voor een nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
onder haar vleugels. Het is een typisch achttiende-eeuws project, opgezet in de
gedachte dat de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden een culturele eenheid in verscheidenheid vormen, dat de taal een belangrijk bolwerk ter bevestiging van de eigen culturele identiteit in een snel internationaliserende wereld
vormt, en dat een indeling in eeuwen een zinvolle ordening biedt. Zoals eigenlijk elke grote geschiedenis van de Nederlandse literatuur vormt het project waar
Worm en donder deel van uitmaakt daarmee een interessante poging de inmid-

dels achterhaalde ambities van een vorig tijdperk vorm te geven. Het is aan de
lezer om te oordelen of die poging geslaagd is. De auteurs van Worm en donder
hopen in elk geval dat hun ‘woelen en wurmen’ meer heeft opgeleverd dan wat
dof gerommel.
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Verantwoording door de auteurs
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VERANTWOORDING DOOR DE AUTEURS

Heel graag hadden wij gezien dat dit deel in de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur op naam van onze goede vriend en collega Joost Kloek zou
hebben gestaan. Hij was immers de oorspronkelijk beoogde auteur, hij verzamelde veel waardevol materiaal en schreef al verschillende stukken. Helaas was
het hem door ziekte niet vergund er een boek van te maken. Bij het samenstellen
van Worm en donder hebben we schaamteloos gebruikgemaakt van zijn werk.
We danken Joost voor zijn vertrouwen in onze competentie en voor de bijzonder
prettige contacten met hem en zijn echtgenote Meik.
Een groot gedeelte van hoofdstuk 1.3 en een aantal onderdelen van 9.1 en 9.2
werden in eerste aanleg geschreven door onze Vlaamse collega Tom Verschaffel,
die wij hiervoor hartelijk danken.
Dit boek zou niet tot stand zijn gekomen als het gastvrije nias te Wassenaar
ons niet in staat had gesteld om tijdens een verblijf van tien maanden geconcentreerd aan dit project te werken. We denken met plezier terug aan de prettige
samenwerking met de medewerkers en de fellows die we op het nias leerden
kennen. Onze werkgevers (voor Inger Leemans de afdeling Geschiedenis van
de Vrije Universiteit Amsterdam, in de persoon van Koen Goudriaan en Susan
Legêne, voor Gert-Jan Johannes het Onderzoekcentrum voor Geschiedenis en
Cultuur van de Universiteit Utrecht, in de persoon van Joost Dankers) zijn wij
erkentelijk voor medefinanciering en tijdelijke vrijstelling van andere werkzaamheden. nwo/fwo en de Nederlandse Taalunie – de initiatiefneemster en
opdrachtgeefster van de reeks – voorzagen ons van financiële bijdragen en ondersteuning. De leden van de hoofdredactie en de adviesraad lazen onze stukken met aandacht en gaven ons vele waardevolle adviezen en suggesties. Arie
Jan Gelderblom danken wij tevens voor zijn aandeel in de correctie van de drukproeven, en voor zijn zorgzame ondersteuning. Een steun in de rug waren ook
de plezierige contacten met Marieke van Oostrom, Suzanne Aben en de andere
medewerkers van Uitgeverij Bert Bakker.
Een boek als dit betekent niet alleen een aanslag op de tijd en energie van de
auteurs en andere direct betrokkenen, maar ook op die van talloze bibliotheeken archiefmedewerkers. Chantal Keijsper gaf ons toestemming om stapels
achttiende-eeuwse boeken uit de Universiteitsbibliotheek Leiden over te laten
komen naar het nias. René van Stipriaan verzamelde de auteursportretten uit
de dbnl voor ons. De dbnl is ook via de vele gedigitaliseerde bronnen en studies voor ons onderzoek van grote waarde geweest. De medewerkers van Early
Dutch Books Online stelden hun digitale tekstbestanden voor ons ter beschikking, nog voordat hun website online kwam. De stcn leverde haar hele achttiende-eeuwse titelbestand in databasevorm aan, zodat we berekeningen over
de letterkundige productie konden maken. Ook het Bilderdijk Museum en de
afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek der Vrije Uni-
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versiteit stelden ons veel waardevol materiaal ter beschikking. Een woord van
dank aan de medewerkers van al deze organisaties is dan ook bepaald niet overbodig.
Voor het overnemen van taken, hulp bij het onderzoek en het leveren van
commentaar op onze teksten danken we verder Marco de Niet, Ewoud Sanders,
Huib Zuidervaart, Edwina Hagen, Hans de Waardt, Fred van Lieburg, Eric Jorink,
Ton van Kalmthout, Connie Klützow, Willem van den Berg, Gijsbert Rutten,
Rudolf Dekker, Peter Altena, Kornee van der Haven, Lieke van Deinsen, Mark
Loeffen, Fernie Maas, Jordy Geerlings en Egbert de Haan. Lex Raat en Eveline
Koolhaas-Grosfeld gaven ons beeldadviezen en Olga Witmer assisteerde bij
het verzamelen van het beeldmateriaal.
Zoals altijd hadden onze partners, Han van der Vegt en Debora Duyvis, weer
heel wat met ons en ons project te stellen. We danken hen voor hun liefdevolle
geduld. De vrolijkheid van Charlie Leemans werkte aanstekelijk. Zij heeft zeker
een hoed vol pruimen verdiend.
Ten slotte enkele opmerkingen van redactionele aard. We hebben onze citaten niet hertaald; alleen in de spelling en interpunctie ervan hebben we ons
enkele kleine wijzigingen veroorloofd. Achttiende-eeuwse auteurs schrijven
bijvoorbeeld allerlei namen en begrippen in hoofdletters, waar wij onderkast
of cursivering zouden toepassen. De apostrof waarmee ze het wegvallen van
een verbuigings- of vervoegingsuitgang aangeven, hebben we weggelaten wanneer dat voor de hedendaagse lezer verwarrend zou werken. Ook hebben we
hier en daar een punt of komma gezet waar die in het origineel niet stond. De
citaten zijn zoveel mogelijk verantwoord in de literatuuraanwijzingen, maar
bij bronnen waaruit we veel korte passages citeren en die in gedigitaliseerde
vorm beschikbaar zijn, hebben we niet steeds de precieze pagina- of versaanduiding gegeven. In de tekst hebben we personen alleen van geboorte- en
sterfdata voorzien wanneer het gaat om achttiende-eeuwse letterkundigen.
Amsterdam, januari 2013
Inger Leemans en Gert-Jan Johannes

Aantekeningen
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Voor biografische gegevens verwijzen we graag naar de internetbronnen
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl), Biografisch
Portaal van Nederland en Digitaal Vrouwenlexicon. Ook in Van Bunge 2003
zijn verschillende overzichtelijke bio-en bibliografieën opgenomen van
achttiende-eeuwse auteurs. Gedigitaliseerde tekstbestanden zijn er inmiddels te over. Veel achttiende-eeuwse literaire werken zijn beschikbaar
via de zojuist genoemde dbnl en via Google Books en Early Dutch Books
Online (met duizenden titels uit de periode 1780-1800). De onvolprezen
website Census van Nederlands Toneel (Ceneton) biedt een grote hoeveelheid gedigitaliseerde toneelstukken.
Bij het samenstellen van de literatuuraanwijzingen hebben we niet naar
volledigheid maar naar beknoptheid gestreefd; waar mogelijk vermelden
we recente literatuur die kan dienen als opstap voor verdere studie.
Wanneer in de tekst de auteur, de titel en het jaartal van een literaire tekst
al vermeld worden en we er verder niet uit citeren, is de bron niet apart
opgenomen in de literatuurlijst. Waar we veel korte citaten uit een en
dezelfde bron geven, zijn niet alle vindplaatsen afzonderlijk verantwoord.
Titels van achttiende-eeuwse tijdschriften zijn in principe niet opgenomen
in de literatuuropgave, behalve wanneer er een recente editie van bestaat.

Inleiding: ‘Grootsch was de vertooning!’
Citaten: Post 1791-1792, i, 52 over de worm
en i, 130 over de donder.

1

Wat is een Nederlandse literatuurgeschiedenis van de
achttiende eeuw?
1.1 Woestenij of gekkenhuis. De acht -

tiende eeuw als schepper van haar
eigen beeld

Citaten: De passages uit Kinkers Eeuwfeest en
De menschheid zijn ontleend aan Kinker 1801a
en 1801b; Feiths Nieuwjaars-lied is te vinden

1.2 Wat is literatuur in de achttiende

eeuw?
Over de terminologische ontwikkelingen is
opmerkelijk weinig geschreven. Een uitzondering is Van den Berg 2000. Over de verhouding
dichtkunst – welsprekendheid: Johannes 19971998.
Citaten: Personeelsadvertentie in: ’s Gravenhaegsche Courant, 9 en 14-10-1748. ‘Literatuur
en praktyk der Geneeskunst’: Nederlandsche
Courant, 9-1-1786. Bericht uit Londen: Opregte
Groninger Courant, 3-7-1772. Het Algemeen
huishoudelyk woordenboek: De Chalmot e.a.
1792, 4746.
1.3 De Nederlandse taal en de beeld -

vorming over het Zuiden
Over de geschiedenis van het Nederlands, zie
onder meer J.W. de Vries e.a. 1993; Van der Sijs
2004; Van der Sijs en Willemyns 2009. Voor de
positie van het Fries, zie de publicaties van
A. de Jong, met name A. de Jong 2000. Over
het Frans en de problematiek van de ‘verfransing’ in de Republiek: Frijhoff 1989. Over Belle
van Zuylen is heel veel gepubliceerd; we verwijzen hier slechts naar Van Dijk e.a. 2006. Zie
voor de ontwikkeling van de standaardtaal en
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Een aardige introductie tot het ‘eeuwdenken’
is Sontag 1990. Over Kinkers Eeuwfeest en De
menschheid in ’t Lazarushuis: Hanou 1988, i,
95-104 en Worp 1881, 521-529. Over het vervalsdenken: Kloek en Mijnhardt 2001; Johannes
1997. Het Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 1 (1968), 1-20, beschrijft de oprichting van de Werkgroep. Over de geschiedenis van de neerlandistiek: Liauw en Van de
Zande 1996; Johannes 2011. Meer speciaal over
de beginperiode van het vak: Noordegraaf
1997a en 1997b en de inleiding van R. de Bonth
bij Tollius 2007. De ‘grote’ literatuurgeschiedenissen en hun auteurs worden besproken in:
Anbeek van der Meijden e.a. 1989; de literatuurhistorische theorievorming in: Laan 1997.
Buijnsters 1989 analyseert het beeld van de
achttiende eeuw in de literatuurgeschiedenissen; zie ook Van den Berg 1994. Johannes 2002
en 2007 beschrijven de kunstgrepen van literatuurhistorici, m.n. bij het populariseren voor
schoolgebruik en lekenpubliek. Zie voor het
beeld van de ‘andere’ achttiende eeuw bijvoorbeeld Hanou 2003, Van Heertum 2006 en de
website van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Voor de aangehaalde literatuurgeschiedenissen, zie de verantwoording van de citaten
hieronder. Daarnaast: Vieu-Kuik en Smeyers
1975; Schenkeveld-van der Dussen 1993; Kloek
en Mijnhardt 2001. Een overzicht van schrijvende vrouwen biedt Schenkeveld-van der
Dussen 1997.

in: Feith 1824-1825a, ix, 125-126; Van Effen over
het verval: Van Effen 1998b, afl. 112; Van Goens
over desiderata: Van Goens 1766, passim; Feith
over Cats in: Cats 1790-1799a, i, ii-v. De citaten
van (literatuur)historici: Siegenbeek 1826,
346-350; Kalff 1910, v, 481; Jonckbloet 1891, 3;
waarover Kloos 1909, 258; Kalff 1910, v, 433;
Knuvelder 1979, 445; Ph. de Vries gec. in: VieuKuik en Smeyers 1975, 12; Knuvelder 1979, 452.
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de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde
in de achttiende eeuw, naast de zojuist genoemde werken: Knol 1977; Janssens en Marynissen
20052 en Rutten 2006. Over mythen die de visie
op de taalsituatie lange tijd hebben gekleurd,
zie Vosters e.a. 2010.
Een introductie tot de wederzijdse beeldvorming en de contacten tussen de Republiek
en de Oostenrijkse Nederlanden is Demey
1978. Over de migranten en ballingen uit de
Republiek in het Zuiden: Baartmans 2008; zie
ook Roosendaal 2003 en de inleidingen bij de
hieronder vermelde tekstedities van de geschriften van patriotse ballingen. Voor Weyerman in het Zuiden: zie Bostoen 1990.
Citaten: Huydecoper over het zuivere Nederlands: Huydecoper 1772, 45 en 1730, 61 en voorrede. Ten Kate over ditzelfde: De Bonth en
Dibbets 1995, 126. De citaten uit Beknopte
beschryving der Oostenryksche Nederlanden:
Bachiene 1785, 6-7. Fijnje-Luzac over Antwerpen gec. in: Baartmans 2008, 215; Knock
over Brussel in: Knock 1994, 33; Van Eijck over
de paardeninzegening en over de huwelijksmoraal: Van Eijck 2000, 99 en 127; Paape over
zijn geweldige afkeer en over Brussel: Paape
1996, 126 en 139.

Deel i: Het letterkundig bedrijf
2

De boekenmarkt en de letterkundige netwerken
2.1 De boekenmarkt

Citaten: Ockerse over belezenheid en Verlichting: Ockerse 1788-1797, iii, 106-107; Grabner
over de vergelijking tussen Nederland en
Duitsland: Grabner 1792, 402; Paape over zijn
belezen buurman: Paape 1996, 86; Van Woensel over het aantal lezers: De Lantaarn voor
1792. Amsterdam 17922, 105-106; Wolff en Deken
over hetzelfde onderwerp: Wolff-Bekker en
Deken 1781, ii, voorrede.
2.2 ‘Schryvers om den broode’

Zie voor relevante gegevens de literatuur die
genoemd is in de literatuuraanwijzing bij het
vorige hoofdstuk. Vgl. Johannes 1997 over de
kleinschaligheid van de Nederlandse cultuur

Citaten: Van Effen over broodschrijvers: Van
Effen 1998b, afl. 106 (31-10-1732). Hoefnagel
over het geld, gec. in: Hanou 1972-1973, 72.
De ‘brood-broodbakker’ in: De Fortuin, afl. 5
(29-10-1804). Van Effen over het ‘verdrietig en
slaafsch handwerk’: De Hollandsche Spectator
25 (18-1-1731). Wolff en Deken over de beginnende schrijver: Wolff-Bekker en Deken 17931796, i, 224. Langendijk over de schaarste aan
‘aanqueekeren’ gec. in: De Vet 1984, 156.
Langendijk over het gastmaal voor de poëet:
Langendijk 1980, 262. Feith over de martelaarshistorie: Feith 1824-1825b, ii, 150-153.
Van Effen over het huis van de muzen: Le
Misantrope, afl. 74 (aug. 1712). Nomsz’ aanmoediging: Nomsz 1782, 8. Vaderlandsche
Letteroefeningen over het publiek als mecenas
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Een uitgebreid overzicht van Nederlands boekhistorisch onderzoek en van relevante literatuur is te vinden in: Van Delft e.a. 2003. De
bijbehorende website, ressorterend onder de
Koninklijke Bibliotheek, actualiseert de informatie uit dit boek. Het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis biedt regelmatig
artikelen over de achttiende-eeuwse boekenmarkt. Een kort overzicht van boekhistorische
studies over de achttiende eeuw in: Van Vliet
2004a. Een heel informatieve introductie, toegespitst op de achttiende eeuw, is Van Goinga
en Salman 2010. De stcn is te vinden via de
website van de Koninklijke Bibliotheek. Veel
gegevens en berekeningen in dit hoofdstuk
zijn gebaseerd op deze bronnen en op Leemans
2009. De (hier en daar afgeronde) gegevens
voor de tabel zijn ontleend aan Van Goinga en
Salman 2010, 208.
Over lezers- en boekhandelsonderzoek en
de these van de ‘leesrevolutie’ gaan onder meer:
Kloek en Mijnhardt 1987; Kloek 1994; Brouwer
1995; Van Gemert 1999; Van Goinga 1999 en De
Kruif 1999. Kloek 1993 bespreekt de lijsten van
Van Abkoude en Saakes. De kenner van de rol
van marskramers in de distributie is J. Salman;
zie o.m. Salman 1999 en 2006.

in de achttiende eeuw. Over de gevolgen daarvan voor de verhouding tussen vertaalde en
oorspronkelijk-Nederlandse romans: Kloek
1997; Leemans 2009; Korpel 1992; Nieuweboer
1982. Een illustratief voorbeeld van de gevolgen voor meer omvangrijke boekprojecten is
Baggerman 1999.
Een van de weinige algemene bijdragen
over de ontwikkeling van de auteursprofessie
in Nederland is Kuitert 1994. Leemans 2007
beschrijft de auteur als ondernemer. Schriks
2004 behandelt het voor die ondernemer zo
belangrijke kopijrecht. Over het mecenaat:
De Vet 1984. De verhouding tussen uitgever en
auteur o.m. in: Baggerman 2001; Dongelmans
1989; M. de Vries 2005a en 2005b. Enkele publicaties over afzonderlijke broodschrijvers:
Hanou 1972-1973 (Hoefnagel); Jongenelen
2001 (Claus van Laar); Schelvis en Van der
Vloed 2008 (Hennebo) en Vuyk 2004 (remonstrantse predikanten als broodschrijvers).
Natuurlijk vallen vele tijdschriftsamenstellers,
zoals Jacob Campo Weyerman, onder de noemer van de broodschrijvers te brengen. Zie
daarom ook de literatuuraanwijzingen bij het
hoofdstuk over tijdschriften. Over het gelegenheidsgedicht in het algemeen en als bron van
inkomsten: Nieuweboer 1986.

gec. in: De Vet 1984, 164. De ‘lettervruchten op
Duitschen grond’: Nederlandsche Bibliotheek
viii (1780), 156. Hennebo’s ‘Lof der jenever’
in: Hennebo 1723, 27. De Denker over ‘huurschryvers’: De Denker 1 (1764), brief 17;
Doedijns over brood en wijn gec. in: Hanou
2005, 84; Bilderdijks honger: Bilderdijk 1988, i,
156; Aagje Deken aan uitgever Van Cleef:
Wolff-Bekker en Deken 1987, ii, 680; Grabner
over auteurs en uitgevers: Grabner 1792, 410;
een Duitse reiziger over de wegkwijnende
geesteskinderen: Lax 1838, 62, vert. v.d. auteurs.
2.3 Panpoëticon Batavum: de literaire
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wereld als een gedroomde familie
In hoofdstuk 3.2, ‘Letterklubs onzes tijds’, vermelden we literatuur over genootschappen,
waaronder studies over Kunst Wordt Door
Arbeid Verkreegen. Over het Panpoëticon:
Van Stipriaan 2002, 265-267; Altena 1998a;
Schenkeveld-van der Dussen 1990. Over het
Leidse literaire leven: Honings 2011. Over
vriendschaps- en saamhorigheidsidealen:
Zijlmans 1999. Over de uitgave van Poots
werk: Schenkeveld-van der Dussen 1968. Over
Paapes opname in de literaire wereld: Altena
2012. Voor literatuur over de poëtenoorlog: zie
hoofdstuk 4.2,‘Toneelpoëtica’. De moeizame
ontwikkeling van een beschaafde publieke
ruimte wordt beschreven in: Van Eijnatten
2003a.
Over de relatie uitgever-auteur: zie de
literatuur bij hoofdstuk 2, ‘Schryvers om den
broode’. Over Bilderdijk en zijn uitgevers, zie
de door Van Hattum bezorgde correspondentie: Bilderdijk 2007. Over de kring rond Uylenbroek: Van Hattum 1996; Breekveldt 1983.
Over Immerzeel: Dongelmans 1992. Over Feith
en zijn uitgevers: Streng 1998, 188-195. Over
Allart: Broos 1979-1980, 1982. Over Bohn:
Gijsbers en Van Kempen 2002; Tadema 1952.
Over Isaac en Pieter van Cleef: De Kruif 1999.
Over de weduwe Dóll-Egges en haar dochter:
Gelderblom 1997. Over Pieter Meijer: Enschedé
1901; M. de Vries 2005b. Over de relatie tussen
geleerden en boekverkopers: Van Vliet 2004b.
Citaten: Over ‘verhollanderde’ immigranten:
Bidloo 1720, ‘Voorberigt’. Van Hoogstraten
prijst het Panpoëticon: Van Hoogstraten 1726,
99-100. De correspondentie tussen Witsen
Geysbeek en Allart in de Universiteits-

bibliotheek van Amsterdam (UvA): ppa 601:1.
Feitama, Van Winter en Meijer gec. via M. de
Vries 2005. kwdav over de teloorgang van Van
Hoogeveen: Handelingen, 1792, 4-5, gec. via
Thobokholt 1983. De advertentie van Elwé is
opgenomen als Bijlage i in: Feith 1994; zie ook
brief 62. De Nederlandse lezer als hongerige
bij: De Boekzaal der Geleerde Wereld 1790.
Allart wordt in de Lanterne Magique (1783) de
‘Koning der boekhandelaren’ genoemd. De
benaming ‘hoofdbederver van den Hollandschen boekhandel’ komt uit een circulaire van
Barend Haaring en Daniel Rooseboom 1808:
UvA ppa 601:1. ‘Boeken zijn zo goed als geld,
maar geld is beter’ gec. via Broos 1979-1980.
Feith is teleurgesteld in Nederlandse uitgevers:
Feith 1994, brief 70. Badon over Wolff: ‘Op de
beeltenis van Mejufvrouwe Elizabet Bekker’,
in: Badon 1780. Zie ook eerdere aanvullingen
door kwdav in: Arnoud van Halen’s Pan
Poëticon Batavûm verheerlykt door lofdichten
en byschriften (1773).
2.4 Rijmwevers en -weefsters: (zelf ) -

representatie van de auteur
Voor een bespreking van de actiehandel in de
Nederlandse Republiek zie Slechte 1982;
Groeneveld 1940. Over de literaire verwerking
van de actiehandel en over rijmwevers:
Leemans 2013. Over rijmweven: Gelderblom
1991. Over Langendijk: Smit 2000. Over Van
Gyzen: Beentjes 1994.
Over achttiende-eeuwse auteursportretten
is tot op heden vrijwel niets geschreven. Vergelijkend onderzoek kan aanvangen bij Kuitert
2011 en Adams 2012.
Voor informatie over schrijvende vrouwen
en vrouwelijk schrijverschap zie Schenkeveldvan der Dussen (red.) 1997. De inleiding bij dit
boek geeft een overzicht van de opvattingen
over en ontwikkelingen binnen het vroegmoderne vrouwelijk schrijverschap. Daarnaast bieden de lemmata uitgebreide biblioen biografische informatie. Van grote waarde
zijn de lemmata in het Digitaal Vrouwenlexicon, waarin ook steeds een recent overzicht
van publicaties over de beschreven vrouwen
wordt gegeven. Over de participatie van vrouwen in het letterkundige leven en over de
vormgeving van het vrouwelijk schrijverschap
zie verder: L. van Gemert 1992; L. van Gemert
en Veltman-van den Bos 1997; Schenkeveld-

van der Dussen 2001; Veltman-van den Bos
2000; Everard 2001. Over vrouwelijke participatie in (letterkundige) genootschappen zie
M. de Vries 1999; Baar-de Weerd 2009. Over
vrouwelijke journalisten en vrouwentijdschriften zie Jensen 2001. Over vrouwenvriendschap: Everard 1994.
Over De Timmerman: Buijnsters 1984f.
Over schrijversparen die elkaar vinden in
gevangenschap: Altena 2002a. Over de Van
Rijndorps: Sierman 2004. Over De Neufville
en Van Lynden: Van Bunge 2002 (en de daar
opgegeven literatuur). Over de portretten en
het auteurschap van Deken en Wolff: Schenkeveld-van der Dussen 2002; Van der Boom
1954; Buijnsters e.a. 1979.
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Citaten: De prent ‘De grôte vergader-plaats
der windverkopers’ is opgenomen in het
Groote tafereel der dwaasheid 1720. Van Effen
over rijmmagazijnen: Van Effen 1999a, afl. 97
(29-9-1732) en 1998b, afl. 114 (28-11-1732). Van
Gyzen over wevers: Amsterdamsche Mercurius
iv, 187.
De auteursportretten en de bijbehorende
bijschriften zijn vrijwel allemaal te vinden op
dbnl. Langendijk als Moschus en Homeer:
D. Smits’ gedicht bij Langendijks portret, in:
Langendijk 1751. Pater over De Bosch: Pater
1774, 447. Bilderdijk over woekerhandel in auteursportretten: Bilderdijk 2007, 57
(5/6-5-1795); over de interesse van de andere
sekse voor zijn persoon: Bilderdijk 2007, 78
(9-6-1795); en over zijn eerste portret: ‘Op
mijn afbeeldsel’ (1780), in: Bilderdijk 18561859, xii (1858), 5. Over kind met doodsverlangen: ‘Afscheid’, in: W. en K.W. Bilderdijk 18131814, i (1813), 75. Het liedjesweefgetouw van
Wolff en Deken: Wolff-Bekker en Deken 1781,
Voorrede.
Maria Bosch over het ‘jongste spruitje’:
Bosch en Deken 1775, 282. Croonenberg over
de musjes is geciteerd via Le Jeune 1829-1835,
39. Pollius over Friese schapenvachten: Pollius
1745. Negatief oordeel over vrouwelijk schrijverschap: Bijdragen tot het Menschelijk Geluk 2
(1788), 505 en 507. Buschman over haar ellendige leven: Vrouwe K.H.B., Opdracht bij de
postuum gepubliceerde Nagelatene gedichten
(1818), gec. via Digitaal Vrouwenlexicon.
Hennerts editie van het letterkundig werk van
zijn vrouw: De Timmerman 1786. Van der
Horst over de bekwaamheid van vrouwen:

‘Nareden aan de wyzheidbeminnende vrouwen’, Van der Horst 1769. Lofdichten van verschillende vrouwelijke auteurs op Rachel
Ruysch: Dichtlovers 1750. ‘Aan myn geest’ is
opgenomen in: De Lannoy 2001. ‘Aan mynen
geest’: Wolff-Bekker 1774. Wolffs zelfrepresentatie als nijvere schrijfster: ‘Dichtbrief aan
Goedaart’, gec. via Buijnsters 1984i, 209. Wolff
als vurig, wonderlijk kind: Wolff-Bekker en
Deken 1904, lix. Deken als statige geest:
Wolff-Bekker en Deken 1987, i, 285. Bellamy
over Bekker als azijn en Deken als olie: Naber
1912, 137. De behaagzieke, pittige Betje: Ghijsen
1954, 16. Felle Betje en nadenkende Aagje:
Portegies en Rijghard 1999. Beck over de republiek gec. in: Digitaal Vrouwenlexicon. Het
antwoordvers op Spandaws ‘Aan de vaderlandsche vrouwen’, in: Moens 1819, 87-93.

3

Letterkundige organisatievormen
3.1 Tijdschriften
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Almanakken staan centraal in: Salman 1999;
kranten in: Schneider en Hemels 1979. Een
algemene introductie tot tijdschriften in
Nederland in de periode 1770-1830 is Johannes
1995; enkele kernpunten hieruit in: Johannes
1996. Verder diverse bundels artikelen, waaronder Altena e.a. 1980; Berkvens-Stevelinck
e.a. 2009; Bots en Levie 2006; en G. van
Gemert e.a. 2005. Hierin zijn vooral de
Franstalige tijdschriften uit de eerste eeuwhelft goed vertegenwoordigd, maar ook over
andere bladen geven deze bundels veel informatie. Verspreide bijdragen zijn te vinden in
het sinds 1997 verschijnende Ts>: Tijdschrift
voor Tijdschriftstudies. Een bijzonder rijke
bron voor bibliografische overzichten van
achttiende-eeuwse tijdschriften is de Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften voor
1815 (ent), nu nog in opbouw als website en
gebaseerd op de zogeheten ‘Lijst Hanou’
(Hanou 1972). Deze bibliografie hanteert wat
ruimere criteria dan wij, zodat ook publicaties
zijn opgenomen die wij beschouwen als kranten, boekreeksen of almanakken. De sinds 1978
verschijnende Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman bevatten niet alleen
artikelen over de naamgever, maar ook tal
van bijdragen over diens tijdgenoten en hun
publicitaire activiteiten. De Stichting onderhoudt ook een uiterst informatieve website.
Wat de primaire teksten betreft: heel wat tijdschriften uit de achttiende eeuw zijn inmiddels via het internet beschikbaar in digitale
vorm.
Over geleerde en algemeen-culturele tijdschriften. Naast de zojuist genoemde literatuur
is onder meer van belang Berkvens-Stevelinck
e.a. 1992. Een populariserend overzicht van het
wetenschappelijk tijdschrift door de eeuwen
heen is Hemels e.a. 1999. Over Pieter Rabus en
zijn Boekzaal: Bots 1974, m.n. de bijdrage van
Rietbergen. Verder De Vet 1980 en Leemans
en Franke 2006. Zie ook de informatieve
lemmata ‘Pieter Rabus’, ‘Boekzael der geleerde
werelt’ en ‘Republyk der geleerden’, in: Van
Bunge 2003. Helaas ontbreekt nog altijd een
monografie over de Vaderlandsche Letteroefe-

ningen, maar Muis-van der Leun 1988 biedt
veel informatie; zie ook Id. 1990. Kloek 2008a
bekijkt de verhouding tussen geleerdentijdschrift en literair tijdschrift. Over de invloed
van de Duitse cultuur op de Nederlandse via
recenserende tijdschriften als de Nederlandsche Bibliotheek: Franke 2009.
Over satirische (nieuws)bladen. Een bibliografisch overzicht is Buijnsters en Geerars
1969. Voor Hendrik Doedijns, zie Buijnsters
1984c en Hanou 2005a. De eerste jaargang van
de Haegse Mercurius verscheen in de teksteditie Doedijns 1996. Over Hermanus van den
Burg: De Blauw 1985. Over Jan van Gijzen:
Beentjes 1994. Voor Jacob Campo Weyerman
zijn natuurlijk de eerdergenoemde Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman het forum en de informatiebron bij uitstek. Een bio-bibliografisch overzicht is Altena
1985; deze bijdrage verscheen in: Altena 1985,
een bundel met verkenningen die nog steeds
interessant zijn. Zie voor de biografie ook
Broos 1990, en voor de bibliografie M. de Vries
1990. Diverse tijdschriften van Weyerman zijn
geheel of gedeeltelijk in moderne teksteditie
verschenen. Het zijn er te veel om hier op te
noemen, maar de zojuist genoemde bronnen
bieden uitkomst. Groenenboom-Draai 1994
is een poging aan de hand van Weyermans
Rotterdamsche Hermes de auteur in de contekst van de contemporaine cultuur te duiden.
De teksteditie van het Koffiehuisnichtje is
Weyerman 1994. Een korte biografische schets
van Willem van Swaanenburg is Van Lamoen
1979. Van Alphen 1966 poogt Van Swaanenburgs denkwereld te ontrafelen. Van Swaanenburg 1986 is een geannoteerde bloemlezing uit
zijn werk. Over Nicolaas Hoefnagel: een korte
biografische schets is Hanou 1972/1973 en een
bibliografisch overzicht is Hanou e.a 1973.
Over Johannes Kinker, zie verderop onder
‘specifiek-literaire’ tijdschriften.
Over spectatoriale tijdschriften. Een inleiding tot het onderwerp, met bibliografisch
overzicht, is Buijnsters 1991; zie ook Buijnsters
1984d. In Buijnsters 1966 komen de vroege
spectators van Joan Duncan en Willem van
Ranouw aan de orde. Over de laatste ook
De Vet 2003. De standaardbiografie van Van

Citaten: Over de mode van het voorwoord:
De Snelziende Lynceus, voorbericht bij deel 1
(1748). Opschudding in een koffiehuis: De
Mensch Ontmaskert, 14-3-1718. Schrijvers die
zichzelf bewieroken, gec. in: Verwer 1756,
xxix-xxx. Rabus over bijgeloof: De Boekzaal
van Europe, mei/juni 1693, 505-506. Over de
‘vlegel’ Mohammed: Boekzaal, nov./dec. 1694,
400. Het versje over gloriezucht: Boekzaal,
mei/juni 1693, 441. Doedijns over vreemde
talen: Doedijns 1996, afl. 25 (30-10-1697); over

een Venetiaanse ontploffing: Ibid., afl. 24
(26-10-1697); over Zweden: Ibid., afl. 48
(18-1-1698); over hypocrisie: Haegse Mercurius
ii, afl. 27 (5-11-1698); over Italiaanse hennetjes:
Doedijns 1996, afl. 21 (16-10-1697). Jan van
Gyzen over zijn weverij: Jan van Gysens Weekelyksche Amsterdamsche Mercuuren iv, 16
(25-12-1713). Over Napels: Mercuuren iv, 3
(9-10-1713). Over zijn pech: Mercuuren viii, 25
(27-2-1719). Van den Burg over een vreemd
licht: Amsterdamsche Argus, afl. 2 (8-6-1718).
Over de Hollandse lullen: Amsterdamsche
Argus, afl. 1 (25-5-1718). Weyerman over Argus:
De Rotterdamsche Hermes, afl. 1 (13-9-1720).
Over hannekemaaiers: De Amsterdamsche
Hermes, afl. 3 (14-10-1721). De reactie van Van
den Burg: De Amsterdamsche Argus iii, afl. 16
(25-9-1721). Weyerman over loftuitingen: Den
Echo des Weerelds, afl. 16 (4-2-1726). Over
hoepelrokken: Den Ontleeder der Gebreeken, 4
(1-11-1723).Van Swaanenburg over brandend
ijs: Van Swaanenburg 1724, 249. Over een bas:
Ibid., 1. Over de quintessens van alle onredelijke gedichten: Ibid., 237-238. Over Maria:
Ibid., 24. Over het ‘likken’ van gedichten: Ibid.,
voorrede. Weyerman over de ‘scribbelaar’ Van
Swaanenburg, gec. via Van Lamoen 1979, 49.
We citeren Van Effens Hollandsche Spectator
(hs) naar de serie tekstedities, hierboven genoemd onder de literatuur over spectatoriale
tijdschriften; het nummer verwijst naar de
aflevering. Van Effen over nationale eigenschappen: hs 1; ‘gereformeerd Nederlandsch
patriot’: hs 10; poëzie en verbeelding: hs 24;
gelegenheidsgedichten: Ibid ; het voorbeeld
van de Engelse Spectator: hs 47; scheldwoorden: hs 3; het schudden van de lever: hs 165;
wanbegrip bij het publiek: Ibid. Weyerman
over tijdschriften als maaltijd: De Naakte
Waarheyt, afl. 1 (18-3-1737). De Examinator
over satire: De Examinator, afl. 1 (8-8-1718).
Over de taal van Doedijns: De Mensch
Ontmaskert, 14-3-1718. Weyerman over Van
Effen: Den Adelaar, afl. 7 (11-4-1735). Het einde
van nichtjes avontuur: Weyerman 1994, 74-75.
Van Effen over het publiek: hs 21. Over schrijvers van ingezonden stukken: De Mensch
Ontmaskert, 8-8-1718. Van Effen over idem: hs
84. De Stad der Nieuwstydingen: ‘R’ 1774, 200.
Kinkers bordeelslet: De Recensent 1 (1786), 493.
Hoefnagel als hond, gec. in A. Hanou e.a. 1985,
21. Hoefnagel over edelen: De Nederlandsche
Overweeger, afl. 8. Janus over Engeland: Janus,
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Effen, met gedetailleerd bibliografisch overzicht, is Buijnsters 1992a. Dezelfde auteur verzorgde ook Van Effen 1984, het eerste deel van
een zesdelige teksteditie van De Hollandsche
Spectator. De andere delen zijn, in volgorde
van de Spectator-afleveringen: Van Effen 1998a;
1999a; 1998b; 1999b; 2001. Over het Journal
Litéraire: Van Meerkerk 2006. Een bloemlezing uit spectatoriale geschriften is Sturkenboom 2001. Een aantal spectatoriale geschriften wordt onder diverse trefwoorden besproken
in: Van Bunge 2003.
Over specifiek-literaire tijdschriften. Zie
Kloek 2008a en Johannes 1995, 106-107. Over
De Poëtische Spectator van Jacobus Bellamy en
zijn kring: Nijland 1917, Kloek 2002 en Bellamy
1969. Vis 1967 bevat een bibliografisch overzicht van het werk van Kinker. Hanou 1988
geeft veel biografische informatie, met name
gericht op Kinkers activiteiten als propagandist van de kantiaanse Verlichting. Kinker
1992-1994 geeft zijn briefwisseling. Een bloemlezing uit het werk is Vis 1982.
Over de politisering van tijdschriften in de
jaren 1780 en 1790. Van Wissing e.a. 2003 geeft
voor de jaren 1780 een uitgebreid bibliografisch overzicht en analyses van de discussies in
tijdschriften, met name de meer ‘literaire’ en
satirische bladen. Dat laatste type tijdschriften
staat ook centraal in: Hanou 2002e en 2002f.
Een bloemlezing in dezelfde geest is Hanou
1989. Van Wissing 2008 behandelt een aantal
afzonderlijke politieke tijdschriften in de genoemde periode. Over vrouwentijdschriften
en de visie van tijdschriften op vrouwen:
Jensen 2001 bespreekt met name het eerstgenoemde onderwerp, terwijl Sturkenboom
1998 en 1994 vooral ingaan op het tweede
thema. Op de beeldspraak van de thermometer werd reeds gewezen in het nog steeds
interessante Brummel 1928.

afl. 2 (8-1-1787). Scheldnamen: Janus, afl. 12
(12-3-1787). Echte patriot: Janus, afl. 13 (19-31787). Kinkers parodie op Van Swaanenburg:
De Post van den Helicon, afl. 15.
Boekverkopers: De Post, afl. 32. Omwenteling:
Janus Verrezen, afl. 1 (7-4-1795). Mannentaal
en kinderwerk: Janus Verrezen, 48 (29-2-1796).
De portie voor de Sexe: Den Amsterdamschen
Hermes, afl. 21 (7-10-1721). Vrouwtjesdag:
De Mensch Ontmaskert, 23-5-1718.
3.2 ‘Letterklubs onzes tijds’. Het

genootschap
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Uitvoerige studies over het onderwerp zijn
Singeling 1991, M. de Vries 2001 en, meer
speciaal op het vrouwelijk aandeel in genootschappen gericht, Baar-de Weerd 2009. Zie
ook hoofdstuk 7 van Kloek en Mijnhardt 2001;
Van den Berg 1992; en Hanou 2005b. Nog steeds
van belang is de inventarisatie, met lijsten van
prijsvragen en genootschapspublicaties, in:
Kloek e.a. 1983; zie Singeling 1986 voor aanvullingen en correcties.
De kenner van genootschappen in het
algemeen is W.W. Mijnhardt, zie met name
Mijnhardt 1987 en verder tal van andere publicaties van zijn hand. Over leesgenootschappen: Buijnsters 1984e. Uitvoerige studies over
centrale letterkundig-culturele genootschappen zijn Höweler 1937 (ksgv); Thobokholt
1983 (kwdav); Kossmann 1966 (mnl); Reitsma 1983 (Felix) en Gompes en Ligtelijn 2007
(idem). Een heel informatieve indruk van het
soort onderwerpen dat in zulke genootschappen aan de orde komt, geeft Van Hattum 1983.
Enkele bijdragen over afzonderlijke personen
en hun rol in genootschappen: Kloek 1996
(J. Lublink de Jonge); de inleiding bij Fokke
Simonsz. 2010 (A. Fokke Simonsz) en Hanou
1988 (J. Kinker). Kinkers lange mars door de
instituties bracht hem ook tot de vrijmetselarij.
Zie over dit onderwerp naast Hanou 1988 ook
Van de Sande 2001. Over Bilderdijk als genootschapsman: het speciale nummer van Het Bilderdijk-Museum 27 (2010); en over De Lannoy:
Van Oostrum 1999.
Citaten: De eeuw der genootschappen: voorbericht bij Dichtöefeningen […] Studium
Scientiarium Genitrix, i. Rotterdam 1776. De
mens als sociaal wezen: ‘Bedenkingen over den
mensch’, in: De Rotterdamsche Rhapsodist

1776, 55. Van Goens over Lodewijk xiv: Van
Goens 1766, 466n. De Maatschappij over
vorstelijk mecenaat: Handelingen van de jaarvergadering der Maatschappij in 1771, 2-3 (ub
Leiden, Archief Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde 22). De Maatschappij over werkende versus toejuichende leden: Handelingen
van de jaarvergadering der Maatschappij in
1769. Schimpdicht op het Vondelmonument
gec. in: M. de Vries 1995, 142. De heroprichting
van Goudsbloemen: ‘P’ 1792 en Verveer 1785.
De flonkersterren van ‘Kunstliefde’: Proeven
van poëtische mengelstoffen […] ksgv, i.
Leiden 1773, xxi-xxii. Dichtgenootschappen
als plaag: Poëtische en prosaische proeven 1786,
17. De wetten van kwdav: Tael- en dichtlievende oefeningen i (1775), 6. Prijsuitreiking
kwdav: Tael- en dichtlievende oefeningen ii
(1778), 259. Kritiek op gelegenheidsgedichten
van ksgv: Taal- en digtkundige mengelstoffen
[…] Suum Cuique. Leyden 1776, 9. Gedicht
op de inname van Den Briel: Dichtoefeningen
[…] Studium Scientiarium Genitrix, iii.
Leyden/Rotterdam 1780, 139. Gedicht ‘op de
letteröefening’: Ibid., 184. kwdav over de toenemende zucht naar theorievorming: voorbericht bij Prijsverhandelingen […] kwdav, ii.
Leyden 1786. Lofdicht op de genootschappelijke ijver: Proeve van poëzije, door het genootschap Vlijt Volmaakt. Leyden 1781, 97. Kritiek
op klinkdichten en rondelen van ksgv: Taalen digtkundige mengelstoffen […] Suum
Cuique. Leyden 1776, 7. Gedicht van Le Francq
van Berkhey over poëtische taal: Tael- en
dichtlievende oefeningen […] kwdav, i.
Leyden 1775, 34. Natuurlijke woordvoeging:
Voorbericht bij Dichtöefeningen […] Studium
Scientiarium Genitrix, ii. Rotterdam 1778.
Voorbericht bij Economische liedjes: WolffBekker en Deken 1781. Kritiek op pijprokende
genootschappers: Fokke Simonsz 1799. Writs
over politiek in Felix gec. via Reitsma 1983, 102.
Over de stemprocedure bij Felix: Reitsma 1983,
109. Het gedicht over de eendracht: Tael- en
dichtlievende oefeningen […] kwdav, iii.
Leyden 1780, 208. Bilderdijks Kunst der poëzy:
Bilderdijk 1995a. De lof van Van Spaan voor
Bilderdijk: Proeven van poëtische mengelstoffen
[…] ksgv, viii (1782), 243. De aanmerking
op gezwollen regels bij Bilderdijk gec. via
Singeling 1991, 228. Over genootschappelijke
eenheidsspelling: voorbericht bij Proeven
van poëtische mengelstoffen […] ksgv, ii.

Leyden 1774. Van Swinden over vrouwen in
Felix gec. via Gompes en Ligtelijn 2007, 58-59.
De prijsuitreiking bij ksgv: Proeven van
poëtische mengelstoffen […] ksgv, iii. Leyden
1775, 140.
3.3 Kikker en de tiende muze. De kritiek

als vaste gast

Citaten: De hondse recensent: Lublink de Jonge
1794b, 133. Argus over letterdieven: Argus,
19-10-1828. Het vertoog over critici: Algemeene
Oefenschoole vi, 3 (1763), 207. Het gezelschap
van kritieken: Algemeene Oefenschoole vi, 15
(1782), 60-61. Het hooggerechtshof der muzen: De Post van den Helicon 2 (1788), 217-218.
De openbare aanstelling van de recensent:
De Poëtische Spectator 1 (1784), 19. Schasz over
kikkers: Schasz 1790, 42-44. Bilderdijk over
recensent-kikkers: Bilderdijk 1856-1859, xiv,
64. Lublink over kritiek: Lublink de Jonge
1794c, 155-156 en 159. Van Deyssel over hetzelfde onderwerp: Van Deyssel 1886, 327.
3.4 Het theaterbedrijf

De meest recente en uitgebreide Nederlandse
theatergeschiedenis is die van Erenstein en
Coigneau (red.) 1996. De webpublicatie van
Rasch (2012) gaat in principe over muziek,
maar geeft veel informatie over speellocaties
voor toneel. De studies van Albach over het
Nederlandse toneelleven (Albach 1946, 1956,
1977) zijn niet altijd betrouwbaar of controleerbaar, maar wel zeer informatief. Verder
bieden de oude overzichtswerken van Worp
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Een overzicht van de lotgevallen der (literaire)
kritiek in Nederland is nog niet voorhanden.
Zie voor een aanzet hiertoe Van den Braber en
Leemans 2012. Voorbeelden van vroege kritiekopvattingen in tijdschriften zijn te vinden in:
Bots en De Vet 2002 en in: Bots en Levie 2006.
Franke 2009 bespreekt de situatie rond 1800.
Ouwerkerk 2003 analyseert de kunstkritiek in
de vroege negentiende eeuw en biedt fraaie
illustraties waarop critici als ezels, apen,
honden, enz. verschijnen. De data waarop
Lublink zijn lezingen hield, zijn achterhaald
via Van Hattum 1983. Zie ook de literatuuraanwijzingen bij de hoofdstukken over tijdschriften, toneelkritiek en beeldvorming van
auteurs.

(1904-1908; 1920), Wybrands (1873) en Kossmann (1910, 1915) nog altijd veel informatie.
Over het publiek van de Amsterdamse schouwburg: Hanou 2002.
Het toneel op zoek naar een locatie: Voor
informatie over de schouwburgen en speellocaties in diverse Nederlandse steden zijn we
grotendeels nog aangewezen op negentiendeeeuwse artikelen en detailstudies. We geven
hier alleen de meest recente en uitgebreide
studies, of studies die specifiek de achttiende
eeuw behandelen. Voor Amsterdam: Albach
en Blom 1985; Mattheij 1980; Worp en Sterck
1920. Breda: De Lepper 1975. Den Haag: Lieffering 2007. Groningen: Veldhuis 1883. Haarlem: Sierman 1993. Leiden: Kuyper 1973.
Maastricht: Bloemen 1964. Rotterdam: De
Haan e.a. 1984. Utrecht: Van Sorgen 1885. Gelderland: Koster 1979. Over toneel in Suriname:
Van Kempen 2002. Over acteursgezelschappen: Verveen 1962; Dudok van Heel 1970. Over
Van Rijndorp en zijn Compagnie: Kossmann
1910 en 1915; D. Meijer 1996.
Paapse poppenkast of leerschool voor het
volk: Over Van der Gon: De Haas 2004a en
2008. Over klucht- en blijspelen: Ornée 1974.
Over de dichters- en acteursgroepen die de
Amsterdamse koffiehuizen en kroegen bevolkten: Cox-Andrau 1976; Bostoen 2005; Schelvis
en Van der Vloed, 2008. Over de Utrechtse
toneelstrijd: Kloek 2008b; Franssen 1925, 229
e.v. Over Mauricius: Van der Haven 2008.
Joods en Duits theater: Voor een bespreking
van het repertoire van de Hoogduitse schouwburg: K. Groot 2010; Van Geelen 1947; Van
Eeghen 1988; Van Zuiden 1931; H. Berg 1989;
Wagenaar 1792, 135-143.
Rederijkers en toneelgenootschappen: Over
rederijkerstoneel in de Noordelijke Nederlanden: Hermans 1845 en 1867; Schotel 1871;
Van Boheemen en Van der Heijden 1982. Voor
een introductie op Trou Moet Blijcken:
www.troumoetblycken.nl. Over toneelgenootschappen: M. de Vries 2001; Singeling
1991; Kloek 1983 en Singeling 1986. Over de nadagen van Nil Volentibus Arduum: Leemans
2010. Over Ars Superat Fortunam: Bouman
1993; Lucas 1984; De Haas 2002b. Over De electriciteit: Peperkamp 2006. Over vrijmetselaarstoneel: Hanou 2002d. Over Jan van Walré en
Leerzaam Vermaak: Visser ’t Hooft 1920. Over
de rol van toneelgenootschappen in de verspreiding van burgerlijk toneel: Mattheij 2010.

Over De dood van Calas: Mattheij 2010, 187 en
M. de Vries 2001, 254-257.
Het toneel wint veld: Een recente beschrijving van de Amsterdamse schouwburgbrand
is te vinden in de historische roman van
D. Meijer 1995. Over verzamelaars van toneelspelen: Bostoen 1996; De Kooker 1991.
Toneelkritiek: Over toneeltijdschriften zie
H. de Groot 1980; Hanou 1996; K. Groot 2010,
m.n. hfdst. 1; Jensen 2010 en 2012; Van Meerkerk 2012. Over Nomsz: Mattheij 1980; Rietbergen 2003; Noak 2001. Over Le Francq van
Berkhey: Arpots 1990; zie ook Honings 2011
en de toelichtingen bij Honings 2012.
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Citaten: Toneelspelers die als mieren hun
brood verzamelen: Corver 1786, 163. Huydecoper tegen Frans toneel: Ett 1949. De student
die alleen voor het ballet naar het theater gaat:
Van Effen 1998a (29-12-1732), 157. Over lange
balletten en korte rokken: ‘Anecdote’, De Arke
Noachs 1799 (nr. 7), 55. Gevecht door Kryn,
Neeltje en Swaantje over ‘droge’ Fobert:
Alewijn 1715. Grafschrift van Goeree op Van
der Hoeven gec. via Cox-Andrau 1976, 258.
Over gewillige actrices in De Ooievaar: Fokke
Simonsz 1808. Huydecoper over overspelige
schouwburgregent: Van Schaik 1962, 53.
Amsterdams toneelleven beschaafd in ogen
van toeristen: Riccoboni 1740. Protest in Breda
tegen Bijbelse drama’s: De Lepper 1975.
Weyerman over de Joodse schouwburg: Echo
des Weerelds 1, 23 (15 maart 1726).
Van rederijkerskamers tot toneelgenootschappen: De helden in het ros van Troje: Van
Effen 1998b, 108. Over het katkneppelen en
ander rederijkervermaak: Van Boheemen en
Van der Heijden 1982, 143-144. Schaaf en Frese
klagen over genootschapsgenoten: Ars
Superat Fortunam 1737, voorrede, en het voorwoord van Schaaf bij Voltaire 1769. Van Hoven
aan Ars Superat Fortunam: Van Hoven 1733.
Stomdronken Varanes: Sesde vervolg van de
Latynsche en Nederduitsche keurdichten
(1733), geciteerd in: Schenkeveld-van der
Dussen 1979, 131. Elias over Achilles, brief
12 januari 1739, in: Ett 1956, 81-83. Aanspraak
voor Oefening Kweekt Kunst: Fokke Simonsz
1784. Kunstmin Spaart Geen Vlijt over Zaire:
Voltaire 1777, voorwoord. Over de opvoering
van Zaire bij Oefening Kweekt Kunst: Van
Ollefen Caspersz 1785. Het stadhouderlijk hof
kijkt naar De dood van Calas: ‘Byvoegsel op de

Beschryving der stad Leyden’ (1770), 13, gevoegd achter: Van Mieris en Van Alphen 1770.
Het toneel wint veld: Van Hoogeveen tegen
het schouwburgbeleid: Van Hoogeveen 1771.
Orthodox verzet tegen de schouwburg als gepasseerd station: Vaderlandsche Letteroefeningen 1768, i, 220. Nomsz’ ‘Lofzang van
treurspeldichters’: De Tooneelspel-Beschouwer
1783. Overwinningsroes na schouwburgbrand:
Mohr 1772, 5. ‘Schot- en lasterschriften’ tegen
Wolff: Frijlink 1862. Lessen in welsprekendheid voor predikanten en acteurs, o.a. via
Ploos van Amstel 1766. Dit werk is een vertaling/bewerking van Franstalige verhandelingen van Rémond de Sainte-Albine, De
Grimarest en Riccoboni. Toneel mag natuur
van de geopenbaarde godsdienst niet schenden: voorwoord van B. Ruloffs bij De deserteur
(1780). Over het succes van Jacob Simonszoon
de Rijk en heropening Amsterdamse schouwburg: Schouwburgs Almanach 1786, 50. Over
disfunctionerende wolk: De TooneelspelBeschouwer 1783. Missive over toneelleven in
de latere Randstad: ‘Toneellief ’ 1774.
Toneelkritiek: Nomsz tegen De Philosooph:
‘Brieven aan den Philosooph’ (1769), in: Nomsz
1782a, 51-60. Citaten van Nomsz en zijn concurrent komen uit De Tooneelspel-Beschouwer
(1783-1784) en De Tooneelspel-Beoordeelaar
(1784). Nomsz wordt onder andere aangevallen in het tijdschrift De Philosooph. Pypers
tegen de ‘partydige en kwaadaartige paskwilschryvers’: in zijn voorrede bij Zemire en Azor
(1783). Nomsz over goede kritiek en Voltaire
als voorbeeld: ‘Brieven aan den Philosooph’
en ‘Aan den jongen Hermotimus’, in: Nomsz
1782a, 51-60.

Deel ii: Vorm en norm
4

Poëtica
4.1 Het Koninkrijk Poëzie

4.2 Toneelpoëtica

Voor de Republiek is de meest uitgebreide
studie over het Frans-classicistisch toneel De
Haas 1998. Zie verder: Gelderblom 1999; De
Haas 1997 en 2004; Harmsen 1989; de inleiding
van Schenkeveld-van der Dussen bij Pels 1973
en 1978; Konst 1993a en 1993b. Over het voortduren van spektakel- en gruweltoneel: De
Haas 1995. Over religieus verzet tegen het
toneel: Van den End 1991. Over de nooit uitgegeven poëtica van Ludolph Smids: Jansen
2000.
Over Huydecoper als toneelschrijver, zie de
inleiding van Schenkeveld-van der Dussen bij
Huydecoper 1982; Van Schaik 1962. Over
Huydecopers beheer van de erfenis van Nil:
Dongelmans 1982. Over Huydecoper als taalkundige: De Bonth 1996.
De poëtenoorlog wacht nog steeds op een
uitgebreidere bespreking. Verspreide gegevens
zijn te vinden in: Kossmann 1915; Altena 1986;
Van Strien 2003; Groenenboom-Draai 1994;
Mijnhardt 2010; Nolen 1886; Wiskerke 1995.
Over de connectie tussen toneelpoëtica en de
radicale Verlichting zie Leemans 2004a. Over
de vroege radicale Verlichting zie Israel 2005.
Over Mauricius: Van der Haven 2008.
Over de preekstoel als toneelpodium:
Roodenburg 2009. Over Van Engelen: Groot
2010; Van Engelen 1972; Wijngaards 1976-1977.
Over Van Engelen als theoreticus van de
‘zinnelijkheid’: Oosterholt 1998, 20-21. Over
Van Engelen als genootschapsman: M. de
Vries 2001. Over verlichte preken: Bosma 1997.

Citaten: Openingscitaat over in het toneelstuk
aangebrachte veranderingen en volgende
paragraaf over noodzaak van veranderingen
voor ‘rechtschaapen Tooneelstuk’: ‘Voorrede’,
in: Huydecoper 1964, 23. Pels’ advies om klassieke stof te kiezen: Pels 1978, 80. Huydecopers
afwegingen over Briseïs: ‘Voorrede’, in: Huydecoper 1964.
Bloei van de kunst door mecenaat van
‘Augusten en Maecenen’: Mauricius, ‘Aanspraak der Nederlandsche Toneelpoëzy’, in:
Mauricius 1753-1762, i, 225-228. Pit en kern der
toneelkunde over exemplarisch gehalte van
Frans toneel: ‘V, B.G.’ 1773. Van Hoogstraten
tegen de ‘hedensdaegsche Keurmeesteren’:
David van Hoogstraten, ‘Aen den lezer’, in: Van
der Goes 1730. ‘Philomusus’ tegen de ‘verlapzalfde fransche stukken’: Philomusus,
‘Toneeldichtkundig onderzoek van Brutus en
zyner zoonen treurspel, of een beknopte aanleiding tot de Toneelpoëzy’ (1726), in: Merkman 1726-1734, iii, 1-114. Huydecoper over
mogelijkheid om Edipe te vertalen: Huydecoper 1720a. Huydecoper verdedigt Corneille:
Huydecoper 1720b. Van Hovens opzet voor
een systematische poëticale verhandeling:
‘Aan de leden van […] Ars Superat Fortunam’,
in: Van Hoven 1733. Pels tegen actuele of politieke, ‘beklemde’ stof: Pels 1978. Ars Superat
Fortunam breekt een lans voor het vaderlands
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Op de Nederlandse kaarten van het Koninkrijk
Poëzie is voor het eerst de aandacht gevestigd
in: Pullens 1966-1967. Een vervolg hierop,
waarin Fontenelle als bron wordt aangewezen
en waarin ook nog andere versies worden vermeld, geeft Kloek 1977-1978. De Moderne
Helicon werd heruitgegeven in: Fokke
Simonsz 2010. De literaire landkaart van
Kinker is opgenomen in: Kinker 1982.

Over het burgerlijk drama: de meest uitgebreide studie is Mattheij 2010. Van Oostveldt
2005 gaat over de Zuidelijke Nederlanden,
maar geeft veel inzichtelijke informatie over
speelstijlen. Over Roullaud en Nomsz en Diligentiae Omnia: Mattheij 2010, 157-163. Over
de genootschappelijke inbreng bij deze omwenteling: M. de Vries 2001; Singeling 1991.
Over de invloed van het Duitse toneel en over
de discussie over rijm of onrijm: Groot 2010.
Opkomst van de toneelspelpoëtica: Gras en
Pratasik 1997; Ruitenbeek 1997. Over de PuntCorver discussie: Albach 1946, 1956 en 1977.
Over fysiologie: Jonker 1997. Over acterende
predikanten en gevoelige speelstijlen: Roodenburg 2004 en 2009.
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toneel: voorwoord door vertalers Frese en
Schaaf, in: Voltaire 1769. Cornelis Boon ‘verslaaft’ zich niet aan de Franse toneelpoëtica:
Boon van Engelant 1730. Feith verdedigt stofkeuze van Thirsa: ‘Voorbericht’, in: Feith 1784.
Pypers verdedigt Stephanus: ‘Voorrede’, in:
Pypers 1790. Van Haren verdedigt Agon: ‘Voorreden’, in: O.Z. van Haren 1773.
Ontbolsteringsprogramma: ‘Eene wysgeerige verhandeling over den schouwburg’,
in: Van Engelen 1775, 1-76. ’t Hoen over het
brengen van ‘Tafereelen van het Burgerlyk
Leven’: ‘Voorrede’, in: Nieuwe Spectatoriaale
Schouwburg i (1796).
Het burgerlijk drama als ‘Hermafroditisch
geslacht’: ‘Onderzoek over het drama, of
ernstig en zedelyk tooneelspel’, in: Zedelyke
Tooneel-Oefening i (1774). Burgerlijk drama
als ‘burgerlyk mengelmoes van jammerklagten en laffe boerteryen’: Stijl 1781. Roullaud
over ‘Wetten en Regelen’ van de kunst: Roullaud, ‘Redevoering over de regelen der dichtkunde in het algemeen en van het treurspel
in ’t bijzonder’, gec. in: Mattheij 2010, 157-163.
‘Onderzoek over het drama’: dit is het voorwoord bij de vertaling van Merciers toneelstuk
door G. van Spaan, Adelaart, of de zegepraalende deugd, in: Pectora Mollescunt 1774-1794,
i, 2. Vertaling van Gellert: Gellert 1785. Van
Engelen tegen het stofferen met vreemde helden: ‘Eene wysgeerige verhandeling over den
schouwburg in ’t algemeen’ in: Van Engelen
1775-1793, i, 64. Het drama vertoont het leven
zoals het is: Ibid, 71. Over ‘Tooneelstukken in
Prose’: Ibid, 73. Vermogen van onrijm om
direct op het hart te werken: Nieuwe Spectatoriaale Schouwburg 1782. Over tatatatadreun van alexandrijnen: brief van J. Cramer
in: De Ster (1805), 89-93. Het ‘werken op het
hart’: Mercier, ‘Onderzoek over het drama’, in:
Zedelyke tooneelöefening 1774-1794, i (1774), 6.
Ontroering als grootste sieraad van het treurspel: Nil Volentibus Arduum, 29e dag, ‘Van de
hartstoghten die in een treurspel te beweegen
zijn’, in: Harmsen 1989. Nadruk op medelijden, vriendschap, en dankbaarheid: ‘Eene
wysgeerige verhandeling over den schouwburg in ’t algemeen’, in: Van Engelen 1775-1793,
i (1775). Over de wreedheid van het lot van
Calas: Heyligert 1767. Belachelijk maken van
classicistische ‘edele zwier’: Forster 1791-1793,
iv, 130-134. Acteur die van klomp klei hoofd
van Medusa kan maken: Nomsz 1791.

4.3 De roman: van speeltuin tot kunst -

genre
Het meest recente overzicht van de stand van
zaken in het onderzoek naar de achttiendeeeuwse roman wordt gegeven in: Altena 2004.
Daar wordt terecht geconstateerd dat het onderzoek naar de Nederlandse vroegmoderne
roman nog veel impulsen kan gebruiken. Sub
Rosa (www.subrosabooks.nl), ‘Het naslagwerk zoals het behoort te zijn!’, geeft online
een bundeling van vrijwel alle oude bibliografieën van fictioneel narratief proza. De
meest uitgebreide studie over romanreflectie
voor de eerste helft van de achttiende eeuw is
Pol 1987. Daar wordt ook een bloemlezing
gegeven van reflectieve romanvoorwoorden.
Over de ontwikkeling van de romanterminologie en de waardering voor fictioneel proza:
Van den Berg 1973 en 1996e. Over de Nederlandse roman als internationaal fenomeen:
L. van Gemert 2008.
Over de romanmarkt en de nieuwe Nederlandse roman rond 1700: Leemans 2002 en
2007. Over de roman als speeltuin of laboratorium: L. van Gemert 2012. Over de picareske
roman: Van Gorp 1979 en G. van Gemert 1997.
Enkele romanauteurs die het speelveld en de
potentiële marktwaarde van de roman breed
hebben geëxploreerd: over Franciscus Lievens
Kersteman: Altena 2002b, Buijnsters 1984h;
over Petrus Lievens Kersteman: Buijnsters
1984g; over Claus van Laar: Jongenelen 2001.
Over de arcadische roman: Grijzenhout
2004. Over criminele biografie: Buijnsters 1980.
Over de beroemde crimineel Jacob Fredrik
Muller, alias Jaco: Thuijs 2008; Uitvoerig
verhaal 1986. Over de libertijnse roman:
Buijnsters 1978; Ham 2004; Leemans 2002;
Inleiding van Pol bij de Amsterdamsche lichtmis 1983.
Pol 1987 gaat uitgebreid in op Stinstra’s
vertalingen en poëticale verhandeling. Over
de receptie van Richardson in Nederland:
Mattheij 1978-1979. Bestudering van Sara
Burgerhart begint bij de editie en de uitvoerige
inleiding van Buijnsters: Wolff-Bekker en
Deken 1980. Zie commentaar van Van den Berg
op deze editie en weerwoord door Buijnsters:
Van den Berg 1981-1982; Buijnsters 1982. In
Kloek en Mijnhardt 2001 komt het werk van
Wolff en Deken uitvoerig aan bod. Over de
vaderlandse ideologie in Sara Burgerhart: Van

Citaten: De roman als ‘Geschiedenis-boek’ of
‘verdichtzel’: Van den Ende 1697. De roman als
‘verzierde Liefdens-vertelling’: Sewel 1691.
Veel van de geciteerde voorwoorden zijn opgenomen in: Pol 1987. ‘Geen roman maar een
Histoire Veritable’: Leven van Paterphilo 1697,
32. De kloekmoedige heldin: Wonderlijk leven
(ca. 1700).Schrijven in een ‘Romanschen
Schryftrant’: Verwonderenswaardige gevallen
van […] Dorylas 1730. Verwer vraagt zich af
waarom een vernuftige geest geen histories
mag uitdenken: voorrede van deze vertaler bij
Lennox 1752. De roman als leesstof voor het
naar grollen hunkerende Nederland: Delmino
z.j. Verwachte leeslust tot ‘voldoeninge zyner
nieuwsgierigheit’: Vermakelyke en avantuurlyke
minnaryen van […] Lelius 1730. Den bedrieger
gestorven of doode smous: Claus van Laar 1740.
Sybergs levensverhaal: Weyerman 1984.
Diderots leeservaring van Clarissa: Diderot,
‘Éloge de Richardson’, in: Journal Étranger
(jan. 1762). Stinstra’s programmatische voorrede: Stinstra 1752-1757. Waardering voor ‘welgeschreevene romans’: Vaderlandsche Letteroefeningen 1788, ii, 97-110. Lemma over minder
aanstotelijke romans: Buys 1777. Over ‘nationaal character’ van de romans: Vaderlandsche
Letteroefeningen 1769, ii, 241-249.
Feith versus De Perponcher: ‘Betekenis van
het woord: sentimenteel. Voor- en nadeelen
van sentimenteele schriften, over de liefde,
genoeglijke en deugdbevorderende droefgeestigheid’, in: Feith 1824-1825b. ‘Gedachten
over het sentimenteel van deze tijd’, in: De
Perponcher 1786. Feith bemint de sentimentele

geschriften: ‘Eenige algemeene aanmerkingen
betreffende zeker werkje, ten titel, voerende:
Gedachten over het sentimenteele van dezen
tijd’, in: Feith 1824-1825b, iii, 1784. Kinker tegen
‘De sentimenteele weg’: De Post van den
Helicon, 27 en 39.
Poëtisch proza: Feith ‘Over de romanze’:
Feith 1824-1825b, i, 49-50. De parodie op Alrik
en Aspasia: Kinker 1787. Bellamy’s ‘Roosje’ is
opgenomen in: Proeven voor het Verstand, den
Smaak en het Hart i (1784-1785).
4.4 Op zoek naar een systeem. De

dichtkunst en de nieuwe esthetica
De Man 1993 inventariseert een groot aantal
kunst- en literatuurtheoretische beschouwingen uit de achttiende eeuw. Monografieën
over meerdere auteurs en stromingen zijn
onder meer Oosterholt 1998; Johannes 1992;
Krop en Sonderen 1993; Madelein 2010; Van
den Berg 1973. Uiteraard is er een nauwe
samenhang tussen de ontwikkeling van de
literatuurtheorie en de werkzaamheid van
letterkundige genootschappen; zie met name
M. de Vries 2001 en de verdere literatuur bij
het hoofdstuk over genootschappen. Johannes
1997 bespreekt verbanden tussen literatuurtheorie en publicitaire infrastructuur.
Over Hoffham, zie de inleidingen en toelichtingen bij Hoffham 2000 en Hoffham 1992.
Over de Querelle des Anciens et des Modernes:
Van den Berg 1993. Verder over Van Goens,
Macquet en de kringen waar zij deel van uitmaakten: Wille 1973-1993. Over Hemsterhuis:
Sonderen 2000. Over Nieuhoff: Nieuhoff 1992.
Over de positie van de retorica: Sjoer 1996;
Johannes 1997/1998; Johannes 1999. Over Pieter
Nieuwlands ‘Orion’: Steffens 1964.
De prijsvraag van ksgv en de winnaars
daarvan komen aan de orde in: M. de Vries
2001. Over De Lannoy: Van Oostrum 1999. De
standaardbiografie van Van Alphen is Buijnsters 1973. De Man 1999 is een tekstuitgave van
de ‘Inleiding’ bij Van Alphens Riedelvertaling
en van zijn Digtkundige verhandelingen. Kloek
1985, Johannes 1992 en Oosterholt 1996 gaan
uitgebreid in op de discussie met De Perponcher.
Bulhof 1993 biedt de biografie van De Perponcher. Strategier 2001 en R. Bosch 1996, 160-171,
bespreken de visie van Van Alphen en tijdgenoten op de relatie tussen dichtkunst en
muziek.
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Boheemen-Saaf 1992. Over karakteruitbeelding
in Sara Burgerhart: Buijnsters 1971.
De enige monografie over het sentimentalisme in Nederland is A. Meijer 1998. Een
beknopte samenvatting: A. Meijer 1999. Zeer
inzichtelijk is de inleiding van Kloek en Paasman bij Julia: Feith 1982, alsmede de dissertatie van Kloek over de Wertherreceptie in
Nederland: Kloek 1985a. Over satire op sentimentalistische literatuur, inl. bij Fokke Simonsz
2010. Over de Sternereceptie: Stouten 1993;
Zwaneveld 1996. Over de politieke implicaties
van onweer en donder: Streng 1998. Over de
Sturm und Drang in Nederland: Altena 1997.
Over de romancepoëzie: Zijderveld 1915 en de
bloemlezing door Van den Berg en Stouten 1997.
Over Bellamy en zijn Roosje: Buijnsters 2002.
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Citaten: Van Goens versus Macquet: Van Goens
1765. De citaten uit de prijsverhandelingen van
ksgv: Van der Waal 1774; De Lannoy 1774; en
Van der Jagt 1774. Nieuwlands lof op de schepping en zijn beteugeling van de verbeelding in
Orion: Nieuwland 1788, 5 en 10. Van Alphen
over de genie als voorraadschuur: Van Alphen
1999, i, 19. Feith over het rijm in: Feith en
Kantelaar 1825, ii, 101-162. Het Huishoudelyk
woordenboek over gevoel en verbeelding:
Chalmot e.a. 1787, 1201. kwdav over bevordering van de poëzietheorie: voorbericht bij het
eerste deel van de Prijsverhandelingen, Leiden
1782. Van Alphen over dichtgenootschappen:
Van Alphen 1999, i, 276. Bilderdijk aan Feith
over Van Alphen: Feith 1994, brief van 16-121779; zie Van den Berg 2008 over Van Alphens
aankopen uit het boekenbezit van zijn zwager.
Van Alphen over de authenticiteit van dichterlijk gevoel: Van Alphen 1778, xxxix. Lublink
over de gulden middenweg: Lublink de Jonge
1783, 131.

Deel iii: Literatuur als onderzoek
5

Gods landschapsschilderij. Natuur verbeeld
5.1 ‘Haegen worden paradyzen’: de

5.2 Literaire wandelingen: het hofdicht

idylle

Citaten: Het genoeglijke leven van de landman:
‘Akkerleven’, in: Poot 1722-1735, i, 368-369.
Liefde op een koele morgen: Thirsis minnewit,
i, 115. Over paringsrituelen: Het nieuwe vermakelyke Thirsis minnewit, ii (1781), 85. Een
voorbeeld van de pastorale aankleding van
de vriendenclub rond Wellekens en Vlaming:
Vlaming en Wellekens 1735, 167. De natuur
komt tot leven in ‘Ariana’: Vlaming en Wellekens 1735, 196. De fluit aan de wilgen gehangen:
Wellekens 1729, 292-293. Bidloo over Poot:
Bidloo 1720, 212-213. Lijkdicht op Poot: H. Schim,
‘Lykgedachtenis voor den vermaerden dichter
Hubert Korneliszoon Poot’, in: Poot 1722-1735,
ii, 226. Poot over Van Leeuwenhoek: Poot
1722-1735, iii, 21. ‘Loopt, geitevoeten’: Poot
1722-1735, i, 252. ‘Zomersche avont’: Poot 17221735, ii, 71-72. ‘Mei’: Poot 1722-1735, iii, 87.
‘Nacht’: Poot 1722-1735, iii, 146-152.

De belangrijkste studies op het gebied van het
hofdicht: Van Veen 1960; W. de Vries 1998; E. de
Jong 1993; Gelderblom 1986 en 1991. Zie ook de
bijdrage van De Vries in het rijk geïllustreerde
De Jong en Dominicus-van Soest 1996, i. Over
hofdicht en fysicotheologie: J. Bots 1972, 9596. Over tuinen en landschapscultuur: De
Jong en Dominicus-van Soest 1996, ii, 14-19;
E. de Jong 1985.
Over Duinrells landheer Ellemeet: De
Muinck 1965. Over Zijdebalen: E. de Jong 1985;
Albers 1981; P.J.M. van Gorp e.a. 1981. Over
eigenaar David van Mollem, zijn bedrijf en het
bezoek van Peter de Grote: Van der Meulen
1996; Vermij 1990; Sneller 1931, 167-188;
Knoppers 1979. Over theaters in landgoedtuinen: W. de Vries 1996. Over de verhouding
tussen naturalia en artificialia: Van de Roemer
2003. Over de verhouding tussen religie en
wetenschap: Jorink 2006. Over Van Royen en
de medische en botanische wetenschappen in
Leiden: Lindeboom 2007. Over Jan de Marres
Dageraad: Van Buuren 2009. Over de aangrenzende Hartekamp, waar Linnaeus verbleef:
Mourik en Koper 2007. Over de vertaling en
prijsvraag van Van Royen: Thobokholt 1983.
Over Endeldijk: Van der Marel 1955; Ett 1956;
De Raaf 192. Over Roos: Van Kempen 2003, i,
286-292 en Zuiderweg 1986. Over de waardering van het landschap in de achttiende eeuw
en de overgang naar wildere tuinen: KoolhaasGrosfeld 1997.
Citaten: Bruin over de veldpaleizen langs de
Vecht: ‘Speelreis langs de Vecht-Stroom’, in:
Bruin 1741, 215. Vlaming over het vermaak
van het landleven: Vlaming en Wellekens 1735,
‘Aen den Leezer’. Droste over Ellemeets
Rotterdamse woning: ‘Op het Huys van den
Heer van Ellemeet binnen Rotterdam’, in:
Droste 1710-1714, ii, 1-4. Over de melksters en
de rapen: ‘Op Duynrel, Buyten-Huys van de
Heer van Ellemeet’, in: Droste 1710-1714, ii,
5-16. Over het nederige landhuis: Vlaming,
‘Hogerwoert’, in: Vlaming en Wellekens 1735,
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Literatuurhistorici hebben weinig aandacht
gehad voor de idylle. De enige moderne monografie is Blommendaal 1987. Hierin op p. 14
een korte bespreking van eerdere studies. Een
goede introductie op het zeventiende-eeuwse
pastorale genre is te vinden in: Smits-Veldt
en Luijten 1993. Voor psychoanalytische en
cultuurkritische benaderingen van de idylle:
Von der Thüsen 1989 en Krul 1996. Ook over
achttiende-eeuwse pastorale liederen en poëzie is er geen uitgebreide literatuur. Over de
liedbundel Thirsis minnewit: Kuijpers 2007.
Over zangcultuur en liedboeken: Grijp 1991;
Veldhorst 2009; Dirksen 2001. Zie over Wellekens en Vlaming: Cox-Andrau 1976, Pennink
1957 en Blommendaal 1987.
Over Poot is veel geschreven. Zie de meest
recente bloemlezing met uitgebreide inleiding
door Schenkeveld-van der Dussen 2009. Zie
ook haar dissertatie uit 1968. Een uitgebreide
bespreking van ‘De Maen by Endymion’ is te
vinden in: Paasman 1971b. De kwalificatie van
Poot als ‘hypermodern en vernieuwend’ wordt
gegeven op www.literatuurgeschiedenis.nl.
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43-72. Vespanianus wordt geciteerd in: Jan van
Hoogstraten, ‘Maaswyk’, in: Idem, Parnas aan
de Waal (1726). Voor Zydebalen zie Hoogvliet
1740. Rede als innerlijk licht: ‘De Dageraad.
Hofdicht’, in: De Marre, 1746a, 1-29. De verpersoonlijkte natuur: ‘Bespiegelingen op de landhoeve Boschlust aan de Amstel’, in: B. de Bosch
1781-1788, iii, 102-116. Het bezoek aan de
Hartekamp en het bijgeloof der fabeldichters:
‘De Dageraad. Hofdicht’, in: De Marre, 1746a,
1-29. ‘Otium’ werd door Van Royen te Leiden
voorgedragen op 15 juli 1776 en gepubliceerd
in: Van Royen 1778. De vertaling van Bilderdijk
is opgenomen in: Bilderdijk 1856-1859, vi, 245257. Kinderen gesnoeid in: W. van der Pot
1768, 30. Citaat over de ‘ pleytzak’: ‘Westermeer. Lusthof, van den Heere, Jacob Fruyt’, in:
Van der Hoeven [1715], 14. Over de rundveepest: ‘Bespiegelingen op de landhoeve
Boschlust aan de Amstel’, in: B. de Bosch 17811788, iii, 108. Over de ‘waterwolf ’: De Marre
1746a, 16. Over zelfbelang op de troon: De
Marre 1746a, 9. Uw omtrek is alleen de schuilplaats: De Marre 1746a, 10. Het ‘ijsselijk noodgeschrei’ klinkt in: Haverkorn 1783.
Over het van het schavot afgutsende bloed:
W. van der Pot 1768, 18. De uil als nachtspook:
W. van der Pot 1768, 54. De afbraak van Endeldijk en de terugkeer van de eigenaar: C. van
der Pot 1799. De herten op Spieringzorg worden beschreven in: Roos 1783-1789, hierin ook
de lof op de sociale hiërarchie. Feiths ‘Aan
Boschwijk’, in: Feith 1796-1814, iv, 22-33. De
opgetogen beleving van Van Alphen: ‘De
avondwandeling’, in: Van Alphen 1783, i, 31.
5.3 Verwondering, bewondering,

ontzag. Fysicotheologie en natuur beleving
J. Bots 1972 geeft een bijzonder rijk gedocumenteerd overzicht van de fysicotheologische
stroming in Nederland in internationaal perspectief. Arnold 2007 biedt een kort overzicht
van het thema. Jürgens 2004, een themanummer van De Achttiende Eeuw, bevat diverse relevante bijdragen. Jorink 2006a, Jorink 2006b
en Van Berkel en Vanderjagt 2006 tonen de
meer algemene traditie van het ‘boek der natuur’, met name in de zeventiende eeuw. Evers
1988, Van der Wall 2004, en Jorink en Maas
2012 bespreken de waardering voor Newton.
Kooijmans 2007 laat voor de zeventiende eeuw

zien dat de resultaten van de verkenning der
natuur niet alleen inzicht opleverden, maar
ook angst, en hoe diep zowel het inzicht als de
angst kon ingrijpen in wereldbeschouwing en
persoonlijk leven.
Vermij 1966 en 1988 bespreekt Nieuwentijt
en diens ‘zekere, zakelijke wijsbegeerte’.
Nieuwentijt 1988 is een door dezelfde auteur
geredigeerde teksteditie. Een biografie van
Martinet is Paasman 1971; zie ook Paasman
1970 en 1996. Baggerman 2006a gaat in op het
pedagogisch-didactische aspect van Martinets
werk. Belangrijke studies over de emblematatraditie zijn onder meer Porteman 1977 en
Stronks 2011.
Over de denkwereld van De Marre, zie
Huigen 1996. Over E.M. Post: Paasman 1977 en
de toelichtingen bij Post 1987.
Citaten: Het nederig rupsje en andere citaten
uit De jaargetyden: Van Winter 1769. De geloofsbelijdenis gec. in: Jorink 2006, 30-31.
Cats’ lofdicht op Lansbergen in: Cats 1986, 103.
De Marres Bespiegelingen in: De Marre 1746b.
Zie voor ‘Eerkroon voor de Caab de Goede
Hoop’: De Marre 1746b, 133-178. Trips kei en
bes en vlieg in: Trip 1774. De lovende dichtregels over Trip gec. in: ‘Proeve over het gebruik der natuur-kennisse in de dichtkunst’,
in: Prijsverhandelingen […] kwdav, iii (1788),
135. De aanhalingen uit De jaargetyden: Van
Winter 1769. De winnende inzendingen op de
prijsvraag van ksgv over Gods goedheid, in:
Proeven van poëtische mengelstoffen […]
ksgv, xiii, 1 (1790). Schasz’ cynische kijk op de
keten der wezens: Schasz 2007, 33. Hoogvliet
over de kleine worm: Hoogvliet 1740, 29. Pieter
Nieuwland over andere werelden: Nieuwland
1788, 11. E.M. Post in Het land over de sneeuw:
Post 1788, 63; over de rups: 94-95; over Gods
grootheid en het laatste oordeel: 135-136.

6

Mens en maatschappij
6.1 ‘Een mensch is toch altoos wat

grootsch!’ Van levenstrap naar levens loop

Citaten: De tuinman zingt in: Wolff-Bekker en
Deken 1781, i, 9-19. Doel van de Economische
liedjes: ‘Opdragt’, in: Wolff-Bekker en Deken
1781, i. De ‘trap des ouderdoms’: Hazelzet 1994.
6.2 ‘Een oprechte biecht’? Egodocu -

menten en de letterkunde
Het onderzoek naar egodocumenten is in
Nederland en internationaal op de kaart gezet
door R. Dekker. Resultaat van een inventarisatieproject voor Nederland onder diens leiding
zijn de chronologische lijsten Lindeman e.a.
1993 en Lindeman e.a. 1994. Het bibliografisch
apparaat Catalogus Epistularum Neerlandicarum (cen) documenteert de brieven in
openbare verzamelingen. Aan beschrijving en
digitalisering van de in het begin genoemde
zeepost wordt gewerkt door het Huygens ing.
Veel informatie over theorievorming betreffende het egodocument is te vinden in publicaties van Dekker en Baggerman. Zie bijv. de
door hen geredigeerde bundels Baggerman en
Dekker 2004 en Baggerman e.a. 2011. Een handige Nederlandstalige introductie tot het egodocument is nog steeds Dekker 1993.
Verhoeven 2009 bespreekt de ontwikkeling
van reisverslagen; zie ook Dekker 1994. Over
de Grand Tour: Frank-van Westrienen 1983.
Zie voor de gekaapte zeepost de inleiding
bij Van Gelder 2008 en die bij Luijtsen 2003.
De brieven worden gedigitaliseerd en uitgegeven binnen het project ‘Sailing Letters’,
gestart door de Koninklijke Bibliotheek en

Citaten: De hier aangehaalde zeepost is te vinden in: Van Gelder 2008. Omwille van de leesbaarheid volgen we hier de door Van Gelder
enigszins hertaalde versie. De auteur was zo
vriendelijk ons ook de transcriptie van de originele teksten ter beschikking te stellen; de
varianten bleken niet van betekenis voor ons
betoog. De brieven van Belgische soldaten zijn
te vinden op de website Steenhuffelse lotelingen.
De kleine Carel aan zijn zusje Caatje: Van
Alphen 1998, 159. Aagje Luijtsen aan ‘Kikkertje
lief ’: Luijtsen 2003, passim. Het reisverslag
over New York en over generaal Washington:
De Vos van Steenwijk 1999, 87 en 109-111. De
inleiding bij het dagboek van ‘E.C.W.’: Van
Alphen 1783, 35. Het kindergedichtje over zelfkennis: ’t Hoen 1778, 31. Otto van Eck over zijn
dagboek: Van Eck 1998, 234. Het dagboek als
‘vertrouwde van mijn hart’: Van Goltstein 1994.
Willem de Clercq over dagboeken: Dagboek
van Willem de Clercq, vii (1818-1819), 108
(sept. 1818), via de website van het Huygens
ing. Cats aan zijn nageslacht: Cats 1790-1799b,
145. Poots ‘Algemeene brief ’, in: Poot 17221735, ii, 82-96. Rousseaus aanspraak op zelfkennis: Rousseau 1996, 13. De Witte Jr. over de
roman van zijn leven: De Witte Jr. 1993, 44.
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Over gezinsleven in de vroegmoderne tijd:
E. Kloek 1993; Peeters en Mönks 1986. Over de
levenstrap in de Nederlandse kunst en literatuur: Hazelzet 1994. De opkomst van ‘het zelf ’
is een internationaal druk bestudeerd thema.
Voor Nederland is er nog betrekkelijk weinig
gedaan met de achttiende-eeuwse aandacht
voor ‘het zelf ’. Zie echter onder meer Baggerman e.a. 2011; Van der Meer 1984; Everard
1994.

ondergebracht bij het Nationaal Archief. In de
reeks Sailing Letters Journaal verschijnen tekstuitgaven. Zie over brieven als egodocument en
over briefinstructie: Ruberg 2005, Van den
Berg 1999d en Simons 2009. Blaak 2004 is een
onderzoek naar leesgewoonten aan de hand
van egodocumenten. Baggerman en Dekker
2005/2009 reconstrueerden de wereld van de
jonge dagboekschrijver Otto van Eck aan de
hand van zijn kinderdagboek. Porteman 1986
analyseert Jacob Cats’ ‘Twee-en-tachtigjarig
leven’. Over J.E. de Witte Jr. en de verschillende
versies van zijn leven, zie de ‘Inleiding’ bij De
Witte 1993, Altena 2002a en Baggerman 2006b.
Over Fragmenten uit het dagboek van E.C.W.:
Buijnsters 1968.
Bij Uitgeverij Verloren te Hilversum zijn in
de reeks Egodocumenten inmiddels zo’n dertig tekstuitgaven verschenen. Zie voor updates
van primaire en secundaire literatuur ook de
website Egodocumenten en Geschiedenis.

Van Haren over het menselijk leven: Van Haren
1760.
6.3 ‘Een kind heeft gaarn zijn zin.’ Het

kinderboek en de nieuwe pedagogie
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Veel onderzoek naar kinderliteratuur is verzameld in: Bekkering e.a. 1990. Zie hierin met
name Buijnsters 1990, de bijdrage van de kenner bij uitstek van het achttiende-eeuwse
kinderboek. Naar aanleiding van het tienjarig
bestaan van Bekkering 1990 verscheen de symposiumbundel Dongelmans e.a. 2000. Hierin
onder meer de interessante bijdrage Boekholt
2000. De standaardbibliografie van het
kinderboek in Nederland is Buijnsters en
Buijnsters-Smets 1997. Een bibliografie van
het jeugdtijdschrift is Rietveld-van Wingerden
1995; zie ook Id., 1992. Over de illustraties in
kinderboeken: Buijnsters-Smets 2000. Veel
informatie over marktontwikkelingen, distributiewijzen, enz., is te vinden in publicaties
van J. Salman, bijv. Salman 2000; zie ook
Baggerman 2004. Een uitgebreide analyse van
Verlichtingstheorieën over de opvoeding en
hun ontvangst in Nederland is Los 2005. Over
de doorwerking van Rousseaus ideeën via de
Duitse filantropijnen: Kouwenberg 2010. De
manier waarop idealen en ideeën over opvoeding en kinderlectuur in de praktijk uitwerkten, is aan de hand van egodocumenten
bestudeerd in Baggerman en Dekker 2005/
2009. Zie ook Dekker 1995, en Baggerman
2000.
De standaarduitgave van Van Alphens
kindergedichtjes is Van Alphen 1998. Paape en
Van Schie 1999 is een reconstructie van hun
(verloren gegane) bundel kindergedichtjes.
Een tekstuitgave van Betje Wolffs Proeve is
Wolff-Bekker 1977. Over M.G. de Cambonvan der Werken en De kleine Grandisson:
Tigges-Drewes en Groot 1980. Over de kinderen schoollectuur van J.H. Swildens en zijn
geestverwanten: Buijnsters 1988.
Citaten: Het bloempje: ’t Hoen 1778, 6. Betje
Wolff over de eeuw van het kind: Wolff-Bekker
en Deken 1977b, 59. Van Gyzens gedichten
voor Kerstmis en overlijden: Van Gyzen z.j.,
13 en 19. Paape over zijn bedenkelijke leeslust:
Paape 1996, 91. A. Deken over Locke: WolffBekker en Deken 1977b, 34. Van Effen over de
opvoeding tot burger: Van Effen 1998b, afl. 109

(10-11-1732). Wolff en Deken over Émile:
Wolff-Bekker en Deken 1802, 33. ‘Een kind
heeft gaarn zyn zin’: Wolff-Bekker en Deken
1977b, 5. Het jonge boompje: Riemsnyder 1781,
5. De versjes van Van Alphen worden geciteerd
naar Van Alphen 1998. Swildens’ gewapend
burgerkind: Swildens 1781, vii. Francijntje de
Boer over kindervriend Van Alphen: De Boer
1842, 26-27. De Génestet over Van Alphen: De
Génestet 1871, 227. De lezing over kinderpoëzie: De Génestet 1865. Wijze raad van Paapes vader: Paape 1996, 91. Wolff over nieuwsgierigheid: Wolff-Bekker en Deken 1977b, 54.
6.4 Jeugd voor de toekomst. Ver beel -

ding, verliefdheid en vriendschap
Over jongeren, jongerencultuur en de jongere
als lezer: Frijhoff en Spies 1999; Groenendijk
en Roberts (red.) 2004; Grootes 1996. Over
jeugdige verbeeldingskracht: Johannes 1992,
71-72.
Het bedreigde jonge meisje: Voor literatuur
over de romans van Wolff en Deken: zie hoofdstuk 4.3 over de roman. Over de verzoeking
van Sara Burgerhart: Altena 1998b. Een uitvoerige pedagogische analyse van Sara Burgerhart en de ‘vrouwelijke’ Bildungsroman wordt
gegeven in: Swinnen 2006. Voor een ‘heterogene’ analyse van het werk van Wolff en Deken:
Wolfs 1985-1986 en 1989. Breekveldt e.a. bezorgden een hertaalde editie van Cornelia
Wildschut met een slim uitgekiende selectie
van brieven, waarbij met name de intrige rond
de val van Cornelia wordt uitgelicht: WolffBekker en Deken 1992. Een uitgebreide, deels
kwantitatieve analyse van Cornelia Wildschut
wordt gegeven in: Breekveldt 1988. Kloek onderzoekt de uiteenlopende receptiegeschiedenissen van Sara en Cornelia in: Kloek 2004.
Volledige teksten van de romans van Wolff
en Deken zijn raadpleegbaar via dbnl.nl. De
sentimentele geschiedenis uit Willem Leevend
is door Brandt Corstius uitgelicht in: WolffBekker en Deken 1977a.
De jongeman op drift: Over briefschrijven
en de briefroman: de inleiding van Buijnsters
bij Wolff-Bekker en Deken 1987. Over de
karakterkunde van Ockerse: Stouten 1982.
Buijnsters geeft in de inleiding bij zijn editie
van Bellamy’s Gezangen mijner jeugd een uitgebreide bespreking van de anacreontische en
petrarkistische traditie en de basia-literatuur

die in het werk van Bellamy en zijn generatiegenoten samenkomen: Bellamy 1969.
Biografische informatie over Bellamy is te vinden in: Nijland 1917. Bilderdijks Mijn verlustiging werd door Schenkeveld-van der Dussen
heruitgegeven: Bilderdijk 1977. Over Kinker en
zijn zangster: Vis 1967 en Kinker 1982.

Swildens’ Bardietjes: Swildens 1799. De poëzie
van Van Gogh en Kleyn: Twee vaderlandsche
vrienden 1781. Kleyn over het genie in: Eenige
Bijdragen voor Genie en Menschengevoel
(1786-1790), i (1786), 5, geciteerd via
Herkauwers blog (8 okt 2009).
6.5 ‘Waarde en nutte leden van de

groote Maatschappy.’ De volwassene
en het huisgezin
De volwassene en het huisgezin
Over Nederlandse kooplieden: Van Deursen
1991, 83-100. Over de literaire beeldvorming
van koopmanschap: Sturkenboom 2006 en
2009. Een bespreking van de windhandeltoneelstukken is te vinden in: Leemans 2013;
Worp 1901. Over huiselijkheid, ‘oeconomische’ wetenschap en staathuishoudkunde:
Krol 1991; Koolhaas-Grosfeld 1996. Zie over
gastmaalmotief en het gedicht ‘Het gastmaal’
van De Lannoy de bloemlezing van Van
Oostrum: De Lannoy 2001, 83-97. Over de
Economische liedjes: Kloek 1987 en Gelderblom
1991. Over het huisgezin als kleine Republiek:
Buijnsters 1992b.
Citaten: De ‘knikkebollenden vader’ wordt
geciteerd in: Buijnsters 1984i, 29. Over de
oekonomie-kunde: Swildens 1795, 26-40, m.n.
28. Over de gezinsmaaltijd voor oude en jonge
kooplieden: Langendijk 1980. De Hollandsche
Spectator over burgerlijke wellevendheid: Van
Effen 1999a, 68 (20-6-1732). ‘Het gastmaal’: De
Lannoy 2001. ‘De zingende werkmeid’: WolffBekker en Deken 1781, i, 45. ‘Doodvyandinnen
van alle Cabalen’: Wolff-Bekker en Deken 1781,
i, v-vi.
6.6 ‘Wat zijn bejaerde boomen quastigh!’

De ouderdom en het graf
Enige achtergrondinformatie en ideeënvorming is te vinden in: Meyer 1947 en Croone
1981. Een bijzonder rijke bron voor ‘Het graf ’
van Feith is Buijnsters 1963; zie ook diens
teksteditie Feith 19772. Van Hattums teksteditie Feith 2009 geeft veel informatie over ‘De
ouderdom’ – als gedicht van Feith en als literair
thema in het algemeen.
Citaten: De synopsis van de levensloop:
Luyken 1712, 103. Het menschlyk leeven: Van
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Citaten: Citaat uit de Gauwdief Duval: ‘B., M. W.’
1732. De verbeelding die bij jongeren een grote
rol speelt: ‘Voorrede’, in: Wolff-Bekker en Deken
1793-1796, i. Jonge meisjes die fictie voor werkelijkheid aannemen: Wolff-Bekker en Deken
1784-1785, viii, 357. Lublink over jonggetrouwde leeslustige vrouwen: Lublink de
Jonge 1803, 52. Harten die trillen van vrees
voor de jonge meisjes: Wolff-Bekker en Deken
1782, i, voorrede.
De adolescent als personage: De Bredase
heldin: Kersteman 1988, 30. Opdracht aan
Nederlandsche juffers: Wolff-Bekker en
Deken 1782, i, iii. Jonge lieden nemen zoals wij
die vinden en het citaat over lichtzinnige losheid der jeugd: Wolff-Bekker en Deken 17931796, i, ‘Voorrede’. Van Arkels laatste woorden:
Wolff-Bekker en Deken 1793-1796, vi, 205.
Het bedreigde jonge meisje : Het gedicht over
Chloris: Bellamy 1785b, 45-46. Over ‘historietjes uit het Serrail’: Buijnsters 1984i, 280. Over
zucht van de jeugd voor gevoelige geschriften,
over de tranen die men stort over Clarissa en
over ‘origineelen in de samenleeving’: WolffBekker en Deken 1784-1785, i, voorrede. Over
briefschrijven: Wolff-Bekker en Deken 17801781, voorwoord. Over de karakterkunde:
Ockerse 1788-1797, i, 47. Cornelia over het
schrijven van brieven: Wolff-Bekker en Deken
1793-1796, i, 216. Paulus Wildschut kijkt terug:
‘Geschrift gevonden onder de papieren van
den heere Paulus Wildschut’, in: Wolff-Bekker
en Deken 1793-1796, vi, 296. Het ‘ijsselijk banvonnis’: Wolff-Bekker 1799.
De jongeman op drift: De uithaal naar ‘de
romans van de vorige eeuw’ is van Bilderdijk
in zijn verhandeling ‘Over de minnedichten’,
in: Bilderdijk 1783. Bellamy over het eenvoudige gevoel der natuur: Bellamy 1785b, x-xi.
‘Aan mijne vrienden’: Bellamy 1785b. Brief van
Bellamy, Vlissingen 24 juli 1779, geciteerd in:
Nijland 1917, 34. Kinker over Chloë: Kinker
1785. De sentimentelen met hun ‘verzwakte
zenuwen’: Poëtische Spectator 1784, 2. Bilderdijks Mijn verlustiging: Bilderdijk 1977.
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Haren 1760. Het graf: Feith 1977, 117-118.
Lublink over het ‘democratische’ van de ouderdom: Lublink de Jonge 1794a, 78-79; over
statistische levensverwachting: 59-61; over
Newtons kindsheid: 71. De regels van Poot in:
Poot 1722-1735, ii, 32. De Bosch over de bekoorlijkheden van de ouderdom: ‘De ouderdom. In drie zangen’, in: De Bosch 1781-1788,
iv, 107-142, hier 114; en 125 over de slaafse vrees
van de jeugd versus de rijpheid van de ouderdom. Fokke Simonsz over de grijsheid: Fokke
Simonsz 1786, 233-234 en 252-253. Cats over
ouderdomsgebreken: Cats 1790-1799b, 204.
Feith over het verschil tussen jong en bejaard:
Feith 2009, 156.

7

Op reis naar ‘de ander’
7.1 Gestalten tegenover ons. De ver -

beelding van de buiten-Europese ‘ander’

Citaten: Slavenhandelaars als ‘Natuur verkragters’: Verveer 1775. Citaat van Monzongo (hij is een mens): Van Winter 1774, 14.
‘Houd den dief!’: Bernagie 1685, 83. Sara
Burgerhart als ‘sultane favorite’: Wolff-Bekker
en Deken 1782, ii, 492. Varanes doorsteekt zich
met een verborgen ponjaard: Huydecoper
1982, 68. De Hollandsche Spectator over Arzases:
Van Effen 2001, 200 (25-9-1733). Sultan Achmet tegen Fatima: Droste 1708, ‘Voorrede’. Verantwoording Van Steenwyk over keuze voor
Nadir Shah: Van Steenwyk 1993, ‘Voorrede’.
‘Gezang op zee’: Mauricius, 1753-1762, i, 160.
De Marres protest tegen wrede behandeling
van ‘ingeboornen’: De Marre 1740, ‘Voorbericht’. ‘Gy baart dit muiten’: De Marre 1740,
182-183. Van Woensel over reizen als borstel
tegen nationale hoogmoed: Van Woensel 17911794. Willem van Haren klaagt ‘christelijke’
Nederlanders aan: Van Haren 1742, 49-53. Van
Engelens verhaal van Kakera Akotie: ‘Brief van
Kakera Akotie, een Fantynschen Neger aan
zynen Broeder Atta op de Kust van Guinea’,
in: De Denker ii (1764), 233-248. Publiek uitgenodigd om met het lot van Monzongo mee
te voelen: Van Winter 1774, 13. De natuurlijke
neiging tot vrijheid: Van Winter 1774, 14. De
catharsis van Kraspoekol: W. van Hogendorp
1780, 43-44. Ali tegen de wrede Hollanders:
D. van Hogendorp 1800, 73. Wolff-Bekker en
Deken 2007, 142. Over landlopers en kale hanen
in Suriname: Don Experientia 1771, 12. Kolonisten als slaven: ‘Surinaame aan Demerary
en Essequebo’, in: Lemmers e.a. 1785-1787, iv,
2-3. Vuige lome slaaf: Surinaamsche Letter vrienden (1785-1790), gec. in: S. Kalff 19211922. ‘Avond gebed’, in: Lemmers e.a. (red.)
1785-1787, iii, 11-12. Citaten uit Reinhart : Post
1791-1792, Reinhart zet voet aan land: i, 211;
‘onschuldige goedhartige eilanders’: i, 190;
‘menschlijke verkeerdheid’: i, 34; ‘komt komt
gelukkige eeuwen’: i, 335.
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Over de verbeelding van niet-Europese volken
in Nederlandse literatuur zijn we grotendeels
aangewezen op studies die steeds één land of
gebied behandelen. Zie echter Van Kempen e.a.
2004. Zie over exotisme en oosterse vertellingen in de Nederlandse literatuur: Dohmen
2000. Over Nederlands-Turkse betrekkingen
en Nederlandse ‘Turcica’: A. de Groot 1986;
Theunissen 1989. Over literatuur uit en over
Oost-Indië: Beekman 1998; D’Haen 2002,
hierin specifiek de inleiding van D’Haen en
Paasman, 33-97, en de bijdrage van Paasman
over de Indisch-Nederlandse literatuur uit de
voc-tijd. Zie ook: Paasman 2005; Barend-van
Haeften en Paasman 2003; Zuiderweg 2004 en
2005. Voor de periode tot 1700: Schmidt 2001.
Over Zuid-Afrika: Huigen 1996. Over Surinaamse literatuur en slavernij: Van Kempen
2002; Buve 1963. Over Mauricius: Sijpesteyn
1859 en Van der Haven 2008.
Zie voor Huydecopers Arzases de editie en
inleiding van M.A. Schenkeveld-van der Dussen: Huydecoper 1982. C.G. Brouwer verzorgde een editie van Achmet en Thamas Koelikan:
Droste en Van Steenwyk 1993. Over Nadir Shah
en Van Steenwyks Thamas Koelikan:
Kuruppath 2011. De Batavische Clio wordt behandeld in: Zuiderweg 2004. Over De Marre
op de Kaap: Huigen 1996. Over de bestudering
van het Arabisch in Nederland: Brugman en
Schröder 1979. Over Bernard en Picart: Hunt
e.a. 2010. De begrippen ‘antropologische wending’ en ‘verlichte vrijheid’ zijn ontleend aan
Stuurman 2010. Zie over Pieter van Woensel
en zijn visie op de Turkse cultuur: Noak 2006;
Nieuwenhuis 2010. Edities van zijn werk: Van
Woensel 1995 en 2002. Over ‘nestbevuilers’ zoals De Marre, de Van Harens en de Van Hogendorps: Vanvugt 1996. Over de moord op de
Chinezen in 1740: Blussé 1981; Heidhues 2009;
Kemasang 1982. Over Monzongo en Van Winters
protest: Van Melle 1959. Over slavernij in
Nederlandse letterkunde: Paasman 1984; Sens
2001; Keijser 1985; Paasman 2001. Over E.J.
Capiteyn: Kpobi 1993 en 2002; Van der Zee
2000. Over P.F. Roos en de Surinaamse plan-

tageliteratuur: Keijser 1985, 44-45. Over Reinhart: Paasman 1977 en 1984. Over natuur in de
koloniale literatuur: Zuiderweg 2005. Over
Haafner: Van Zonneveld 1998.

7.2 Imaginaire reizen door ruimte en tijd

7.3 Tot besluit: ‘de gansche wereld als

algemeene woning’

752

Een zeer informatieve introductie tot het onderwerp is Buijnsters 1984b. Kloek en Mijnhardt
2001, 143-145, geeft een korte impressie van
‘Utopie en toekomstverwachting’. Dekker 2003
wijst op de relatie tussen utopie en Amerikaanse
onafhankelijkheidstrijd en op de utopische
samenleving als tuchthuis. Zie ook Hanou
2002e. Over Mercier en zijn Nederlandse navolgers: Degenaar en Lokhorst 1996 en VieuKuik 1971. Over de robinsonade is nog steeds
van belang Staverman 1907. Over Tyssot de
Patot: Rosenberg 1992; en over censuur in het
algemeen: Jongenelen 1998. Over de luchtballon, zie het informatieve nawoord van Altena
bij Van Dyk 1993. De accentverschuiving van
stad naar platteland, zoals voorzien door B.
Fardon in Het toekomend jaar 2630, vond eind
achttiende eeuw inderdaad op grote schaal
plaats; zie Brusse en Mijnhardt 2011. Zie verder
de inleidingen bij tekstedities van de reisverhalen. In volgorde van vermelding: Smeeks
1975; Holberg 1995; Schasz 1973 en 2007; Paape
2012; Wolff-Bekker 1978; Bilderdijk 1995b,
Maria Kinkons 1986; Paape 1998. Van Gelder
2012 (een biografie van Jacob Roggeveen,
de ontdekker van Paaseiland) geeft een fascinerend beeld van de avontuurlijke realiteit
achter imaginaire ontdekkingsreizen.
Citaten: De belegering van het ‘kasteel’ van de
scheepsjongen: Smeeks 1975, 165. De trouwzaal: Ibid., 203-204. Altamont over Robinson
Crusoë als fictie: De Perponcher 1775, i, 334.
Over de Bastille: Mercier 1773, 37-38. Over de
revolutionair Balsamon: Paape 1998, 97. De
scheepsjongen die tevreden is: Smeeks 1975,
165. De sympathetische neigingen van Altamont: De Perponcher 1775, i, 176. De schipbreuk als literaire kunstgreep: Ibid., 334. De
vreedzame theologen in Europa: Smeeks 1975,
134-135. De Walcherse Robinson als fysicotheologisch anatoom: Walcherse Robinson
1752, 325. Zuidlanders over de opvoeding tot
burger en over het onderwijs: Smeeks 1975, 158
en 201-202. Bijltjesdag in Aapenland: Schasz
2007, 86. Betje Wolffs aanprijzing van boekverbranding: Wolff-Bekker 1978, 38. Paapes
plan voor werkkampen: Paape 1998, 82-83.
Fardons ideeën over gezinsplanning: Fardon
1824-1825, 111.

Citaten: Fardon over immigratiequota:
Fardon 1824-1825, 107.

Deel iv: Literatuur als beweging
8

‘Het gezegend licht der opklaring’
8.1 De literator als christen-wijsgeer

geren: Buijnsters 1968; Altena 2012. Over verlichte prijsverhandelingen: De Quay 2000.
Over de Socratische Oorlog: Van der Wall 2000.
Zie het lemma over Nieuhoff in Van Bunge e.a.
(red.) 2003, 729-733. Over het spinozisme in de
achttiende-eeuwse Republiek: Wielema 1999.
Citaten: Titelplaat en verklaring der plaat in:
Zeeus 1963. Het mes komt uit: Luyken 1711.
Sluiter tegen Van Leenhof: ‘Uytbeelding van
den hemel op aarde, t’zamen gestelt door den
Heer Fredericus van Leenhof ’, in: Verscheide
gedigten 1704. De Nederlandsche Bibliotheek
richt zich in i, 1774, 2 op ‘de Belydenis der
Hervormden’. Goeree gec. via Leemans 2004b.
Over de verwachting omtrent de Paulinade
van Antonides: W.A.P. Smit, 1975-1983, i, 242.
De onrust in de kerkenraad over Houbrakens
werk wordt uitgebreid beschreven in: Horn
2000. Houbraken zucht onder het werk aan
zijn Paulinade: voorwoord bij Houbraken en
Van Hoogstraten 1712. Citaten uit Philalethes
brieven: Houbraken 1712; de literatuurbrief
aan D.v.S. in: Houbraken 1712, i, 192-220.
Citaat over het ‘vinnig moortmes’: Houbraken
en Van Hoogstraten 1712, boek ii. De Haes
over poëtisch versus historisch: ‘Aen de lezer’,
in: De Haes 1714. God als onweer in Abraham
de aartsvader: Hoogvliet 1728, boek i, 25; over
Sodom: Hoogvliet 1728, boek vii, 156; over
Abrahams offer: Hoogvliet 1728, boek x, 226227. Van Effen over paalwormen en sodomieten: Van Effen 1998b, afl. 112 (21-11-1732).
Citaten over vrijmetselaarsvervolging via:
Bouman 1993. Schaaf over sodomie: Schaaf
1735. ‘Holland is een Kasteel’, gec. via Frijhoff
1977. Boddaert jaagt de boze wereld uit zijn
hart: Boddaert 1741, 290; aan de gezellige
mens: Boddaert 1741, 125; kinderen leren
danken en bidden voor vaderland en kerk:
Boddaert 1741, 118. Van Merken dicht voor de
deugdlievende gemoederen: voorwoord bij
Van Merken 1767. David als antiheld: ‘Philocalus’ 1769, 112, 36; Klopstock 1776, 20. Feith
over de eisen van het heldendicht en het belang
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Een uitstekend overzicht van de Nederlandse
religiegeschiedenis wordt gegeven in: Van
Eijnatten en Van Lieburg 2006. Voor een inleiding in de vroege (radicale) Verlichting: Israel
2005. Over de relatie tussen religie en Verlichting: Van der Wall en Wessels (red.) 2007; Van
der Wall (red.) 2000. Over vroomheid en Verlichting: Buisman 1992. Over de rol die doopsgezinden en remonstranten spelen in de
Nederlandse Verlichting: Vuyk 2000; Visser
2004. Over Wyermars: Wielema 2002. Over
Zeeus en De wolf in ’t schaepsvel: Zeeus 1963.
Over vrijdenkers in Zeeland en hun vervolging: Van Gelder 2012. Over woord- en beeldtradities in de religieuze literatuur: Stronks
2011. Over Luyken: Porteman en Smits-Veldt
2009, 856-870. Over Luyken en Bunyan: Van
’t Veld 2000. Over het experimenteren met
nieuwe vormen door religieuze auteurs: Van
Eijnatten 2003a, en Bosma 1997 over verlichte
preken. Over Goeree: Leemans 2004b.
W.A.P. Smit geeft een uitgebreide bespreking
van (de ontstaansgeschiedenis en receptie
van) het (Bijbels) epos in deel ii van Smit
1975-1983; veel van de informatie over de epen
van Houbraken, De Haes en Hoogvliet is hieraan ontleend. Over de grote Bijbelse gedichten
van De Haes, zie verder: Van Galen 1970. Over
Houbraken en Philalethes brieven: Israel 2005;
Horn 2000; Leemans 2004a. Over de sodomietenvervolgingen: Van der Meer 1984; Jongenelen 1998. De relatie tussen sodomietenvervolgingen en paalwormenplaag: Schama 1987,
604-606. Over vrijmetselaars en het verzet
tegen hen: Bouman 1993; Van de Sande en
Rosendaal (red.) 1995; Van de Sande 2001.
Over Schaaf en sodomie: De Haas 2002b. Over
antipapisme en cultureel natiebesef: Hagen
2008. Over de antikatholieke ‘paniek’ van 1734:
Frijhoff 1977. Over Weyermans De historie des
pausdoms: Hanou 1985. Over de veranderende
locatie van religie in de tweede helft van de
achttiende eeuw: Van Rooden 1996. Over het
positiever mensbeeld dat hiermee gepaard
gaat: Buisman 2000, 2010. Over christen-wijs-
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van hartstochten en menselijkheid: Feith 1781,
48, 35. Lublinks ‘Verhandeling over het verdedigen van den Christelyken Godsdienst’:
Lublink de Jonge 1783. Fokke Simonsz over de
Verlichting: ‘Verhandeling over de Verlichting’,
in: Fokke Simonsz 1799, 21-50. Nieuhoff over
de voortgang der opklaring: Nieuhoff 1798,
248. Bareuth over kannibalen: ‘Paulus Dortsma’, De advocaet der vaderlandsche kerk (17711772), gec. via R. van den Berg 2007.

Van Iperen 1777-1778, ii, 407-408. Over uit het
Duits vertaalde gezangen als teken van het verval der tijden: Vaderlandsche Letteroefeningen
1806, i, 648. Het Veld-gesprek over God, Neerland en de vorst: ‘Van S….’ 1807, 29-30.
Lugthart over de voorkeur voor moeder
of dochter: Schuit-praatje, 5; Lugthart en
Vrymond over uitgever Allart: Ibid., 14-15;
Ernest over het gebrek aan inspraak van de
gewone kerkganger: Ibid., 6-7.

8.2 Nieuwe psalmen en gezangen: ‘Niet

8.3 Tot besluit: nieuwe herders, nieuwe

beter dan myn oude schoen’?

wolven

Een goede introductie tot de psalmen- en gezangenkwestie is Bosch 2007; zie ook Bosch
1996, waarin veel nadere gegevens over de
dichters. Veel informatie biedt ook hoofdstuk
4 van Luth 1986 en de bijdrage van dezelfde
auteur in: Grijp 2001, hoofdstuk 51. Schenkeveld en Schenkeveld-van der Dussen 1999
biedt een bloemlezing van psalmberijmingen
door de eeuwen heen. De Bruijn e.a. 1991 is een
bundel studies over hetzelfde onderwerp. Zeer
informatief over Laus Deo, met name de rol
van Van Merken daarin, is Van Logchem 1985;
zie ook M. de Vries 2005 en 2001, 217-220. Over
de psalmen van Kunst Wordt Door Arbeid
Verkreegen: Thobokholt 1983, 17 en 75. Over
het psalmenoproer: Van Iperen 1777-1778, ii,
474-492; Neele 2011, 55-58; De Mooij 2008, 5864. Meer in het bijzonder over de rol van
Willem van der Jagt: De Niet 1996, 11. Maarten
’t Hart maakte de gebeurtenissen te Maassluis
tot onderwerp van zijn roman Het psalmenoproer. Over de verbanden tussen literair genootschap en religie: M. de Vries 2001, 140-173.
Zeer informatief over de psalmen en gezangen
als handelswaar is Heijting 1991. Over de naar
het heden omgerekende bedragen voor de
rechten op de Evangelische gezangen: we ontleenden de laagste schatting aan een rekenmodule op de website van het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis en de
hoogste aan een berekening door het Centraal
Bureau voor de Statistiek, met dank aan de
heer R. Kroes.

Over het hernieuwde antipapisme: Hagen
2008, vgl. het commentaar van Johannes 2000
op Hanous interpretatie van Wolff-Bekker
2000.

Citaten: De philanthrope over de ketters van
Laus Deo: De Philanthrope, of Menschenvriend
6 (1762), 67-68. Van Merken over poëtische
apen: gec. via Van Logchem 1985, 311. Van den
Berg over de wenselijkheid van gezangen:

9

Literatuur en macht
9.1 De cultuur van de macht

Citaten: Over de taken die Willem iii krijgt
toebemeten in het epos van Rotgans: Van
Vollenhove, ‘Op koning Willem den Derden’,
in: Rotgans 1698-1700, voorwerk. Over de liefde tussen Willem iii en Mary Stuart: Rotgans
1698-1700, 38. De Geusen: O.Z. van Haren 1772.
Croyzé aan Willem iv: De Swart 1737, 47. De
‘Gelukwensing’ aan de ouders van Willem v:
‘H. Trouw’ 1748. Vreugdelied bij zijn verjaardag: Van der Kruyff 1756. ‘Dien jongen vorst’:
Troost- en vreugdewyn 1753. Burman vestigt
zijn hoop op Nassau: Burmannus Secundus
1766. ‘Doorluchtige hoogheid’: Kunst Wordt
Door Arbeid Verkreegen 1767. Europa verkwikt: Mauricius 1712. Over de opvoering van
Langendijks toneelspel: Bicker Raye 1935, 52.
Cato als schoolvoorbeeld van deugdzaam
regentschap: Langendijk 1720. Burman richt
zich voor steun tot de overheid: ‘Amstelophilus’ 1738. Feitama looft het ‘schrander
staatsbeleid’: ‘Op het tweede burgermeesterschap van Mr. Ferdinand van Collen’, in:
Feitama 1764, 302-306. Roem van de ‘stam’ der
Fagels: Mauricius 1765. Republikeinse fabels
van De la Court: De la Court 1685. Van Hoogstratens editie van de fabels van De la Court:
Van Hoogstraten 1731. De tirannie van Eigenbaat: het oorspronkelijke toneelstuk: Nil
Volentibus Arduum 1679; De Ondergang door

9.2 De macht van de cultuur

Over de ideologische strijd tussen staats- en
oranjegezinden: Leeb 1973. Over de De WittenOorlog: Geyl 1953; J. de Haan 2005. Over het
conflict tussen Wagenaar en Luzac, en over de
rol van Burmannus in de De Witten-Oorlog
en Santhorstse twisten: Van Vliet 2005, 277306; A.E.M. Janssen 1998. Over Santhorst en
de geloofsbelijdenis: Hanou 2000; WolffBekker 2000. En over de rol die Wolff hierin
speelt: Buijnsters 1984i, o.a. 102.
Een overzichtelijke samenvatting van de
patriottenstrijd wordt gegeven in: Rosendaal
2005. De politieke cultuur van de patriottentijd wordt beschreven in: Van Sas 2004;
Grijzenhout en Van Sas (red.) 1987. Hierin ook
aandacht voor de politisering van termen en
beelden en het getouwtrek rond vaderlandsliefde en het Bataafse verleden. Over de veranderingen in het denken over de Bataven:
Van der Woud 1990. Over de politieke taal en
republikeinse theorievorming: Velema 2007.
Over sociale mobiliteit in de revolutionaire
periode: Prak 1999. Over de moeizame omvorming van de genootschapsidealen tot een
krachtig politiek hervormingsprogramma:
Kloek en Mijnhardt 2001. Zie de felle reactie
hierop van Van Sas (in: Van Sas 2002, 385-398)
en het weerwoord van Mijnhardt 2002. De
discussie spitst zich o.a. toe op de samenhang
tussen politiek en cultuur en op de vormgeving van burgerschap in de revolutionaire
periode. Over het politieke programma en de
cultuur van de patriotten: Klein 1995. Over
de Nederlandse patriotten in ballingschap:
Rosendaal 2003. Over de Bataafse Republiek:
Jourdan 2008.
Over de slag bij de Doggersbank en de
literaire productie die deze teweegbracht:
B. de Groot en Huussen 2003. Over Van
Alphens Doggersbankcantate en opwekkende
literatuur: Buijnsters 1973, 189-103. Over Zoutmansmutsen en Bataafse feesten: Grijzenhout
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Over de positie van de stadhouder in de
Republiek: Gabriels 1990. Over de beeldvorming van de Oranjes: Mörke 2005. Specifiek
over stadhouderlijke beeldvorming in preken:
Wieldraaijer 2009. Over de rol van predikanten als communicatiemedewerkers van de
stadhouders: Van Eijnatten 2003b. Over het
theater als politiek instrument: Van der Haven
2008, specifiek over de festiviteiten bij de
Vrede van Aken, 83-87 en over De Marre en
de 1738-viering, 98-101, 140-145. Over orangistische epiek: W.A.P. Smit 1975-1983, ii. Over
O.Z. van Haren en De Geusen: Stakenburg
1943. Over de fabels van De la Court: Noak
2002. Over Tieranny van eigenbaat (1679) en
de vroeg-achttiende-eeuwse bewerkingen:
Sbarra 2008; Van der Haven en Holzhey 2007.

Krook 1707: De Dood van Eigenbaat door Pook
1707; en de nieuwe Ondergang door Nil Volentibus Arduum 1707. De citaten komen uit deze
laatste versie.
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1989, o.a. 37-38. Over Van der Capellen tot den
Pol: E.H. Kossmann 1987. Over patriotse en
orangistische stookschriften: Van Wissing e.a.
2008. Over de orangistische pers: Van Sas 1987.
Over de politieke pers en journalist Pieter
’t Hoen: Theeuwen 2002. Over Feith en de
Vriend van ’t Vaderland: Johannes 2008. Over
vrijheidsfeesten en vrijheidsbomen: Grijzenhout 1989. Over Kinkers Post van den Helicon:
Oomen-Delhaye 2011. Over pornografischpolitieke literatuur: Leemans 2012.
Over Paape: Altena 2012 en de edities van
Paapes werk. Over Pieter Paulus en de patriotse
politiek: Vles 2004. Autobiografie van de
patriot Pieter Vreede: Vreede 1994. Vuyk 2005
over Jacob Kantelaar. Politiek actieve schrijfsters worden uitgebreid besproken in: Everard
2001 en 2002; Nieuweboer 1999. Over het gevecht rond de Amsterdamse schouwburg in
1795: zie De Leeuwe 2003. Over de Nationale
Vergadering en de politiek-culturele veranderingen aan het einde van de eeuw: Rutjes 2012;
Oddens 2012; Grijzenhout e.a. 2013.
Citaten: Oranjes als ‘Redders uit de Slaverny’:
Het karakter 1757, 3-4. Wolff over de Santhorstse gemeenschap en de tirannieke kerk:
Wolff-Bekker 2000. Dominee Wolff neemt het
op voor zijn vrouw: Brief over de Santhortsche
Geloofsbelydenis 1772, 4. Spot op de Doggersbankse mode: De mode (1781), 27-28. De Cantate van Van Alphen: Van Alphen 1783. De
Lannoy looft de brave Bataven: ‘Eerzang voor
’s Lands verdedigers ter gelegenheid van den
zeeslag voorgevallen bij Doggersbank’, in: De
Lannoy 1783. Bellamy (‘Zelandus’) roept op
tot de strijd (valaan!): ‘Het vaderland’, in:
Bellamy 1785b, 110-111. Pypers hoont de Nederlanders die het zwaard niet opnemen: Pypers
1785. Van Effen over de Republiek als aardworm: Van Effen 1998, 112 (1732). Zwarte Piet
over de slag bij de Doggersbank: Nomsz 1782b.
De Engelsen als aartsvijanden: Engelsche
tieranny 1781, voorwoord. De Nederlanders als
zorgzame leeuwen: ‘Eerzang voor ’s lands verdedigers ter gelegenheid van den zeeslag voorgevallen bij Doggersbank’, in: De Lannoy 1783.
Bellamy over de noodzaak tot sterke verzen:
Bellamy 1785b, voorwoord. ‘Alarm! – de vijand
komt!’: Bosch 1785. ‘Vuige, laffe, oneedle slaven’: Bellamy 1785b. Aan het volk van Nederland: Van der Capellen tot den Pol 1781.

Literatuur voor een ‘dramatique epoque’: de
citaten uit De Patriotten: Feith 1785. De Oranjeboomen van ‘Frank de Vrij’: Vreede 1782. De
burgeroorlog als grote en gelukkige omwenteling: De Vriend van ’t Vaderland (1786), 386.
Een nieuwe ‘Eigenbaat’: Bosch 1785. De vorst
als wellusteling in David en Batseba: Kuttasius
1799. Grote koning die met David en Batseba
vergelijkbaar is: Nil Volentibus Arduum 1707.
Le Francq van Berkhey geeft een alternatieve
interpretatie van de Doggersbankslag: Le
Francq van Berkhey 1782. Het openingscitaat
komt uit ‘Eigenlof der ondankbaarheid’, in: Le
Francq van Berkhey 1776. Over ‘janhagelstaal’
en lompheid: Le Francq van Berkhey 1782, 226.
De tegenreactie van ’t Hoen over de ‘grollen en
leuren’: ’t Hoen 1783. Willem wordt van school
getrapt als stoute jongen: Paape 1985, 17. Jan de
Melkboer bezoekt het Binnenhof: Paape 1795.
De overeenkomsten tussen revoluties en aardbevingen: Van Woensel, De Lantaarn ii (1796),
vii-viii. Gelijkheid voor vrouwen: Van Schie
verheft haar stem: Paape en Van Schie 1796, 1516. Brinkman laat Julia de burgerrechten verdedigen: Brinkman 1795. Jansje tikt de schout
op de vingers: Witsen Geysbeek 1795, 31. Feiths
visie op door politiek en staatsbestel gestuurde
literaire cultuur en het volk als machine: Feith
1795.
9.3 Tot besluit: ‘Ieder woelt hier om

verandring’
Citaten: Julfert heeft geen zin om de ‘zundvloed’ aan politieke geschriften te lezen: Paape
1795, 100. Bellamy walgt van alles wat naar
staatszaken gelijkt: Nijland 1917, 275.

10

Rommelende donder: conclusies
Citaten: Katharina de With zingt tot Tirsis/
Mylius in: De With 1728, 194.‘Het kinderlijk
geluk’: Van Alphen 1998, 4.
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Rau, Sebald Fulco Johan 384, 539
Ewald en Elize 384
Ray, John 452-453
The Wisdom of God Manifested in the Works
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Raynal, Guillaume Thomas 572
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De Recensent 200, 249, 531, 535
De Recensent voor Vrouwen 213
De Recensent, ook der Recensenten 249, 254255
Reitz, Edgar
Heimat – Eine deutsche Chronik 719
Reland, Adriaan 566
Rémond de Ste.-Albine, Pierre 350
Rennertsz, Renner 485
Renoir, Pierre-Auguste 718-719
Le déjeuner des canotiers 718-719
De Republyk der Geleerden 167
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Riccoboni, Louis 267, 350
Richardson 342, 354, 370, 372, 391, 516, 525, 596
Clarissa 354, 368-371, 516, 526
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Pamela 368, 371, 526
Riedel, Friedrich Justus 400, 402, 404- 407, 633
Theorie der schönen Künste und Wissenschaften 400, 402, 404-405, 407
Riemsnijder, Hendrik 502, 509
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De Philosooph 205, 246, 299-300, 388
Picart, Bernard, zie ook Bernard en Picart 567
Pieters, Boele 485
Plautus 133
Pluche, Noël-Antoine 454, 467
Spectacle de la nature 454
Pluimer, Joan
De verlooren schildwacht 300
De Poëtische Spectator 202-204, 208, 240, 255,
385, 536
De Politieke Blixem 208, 379
De Politieke Praatmoer 196
De Politieke Praatvaar 196
De Politieke Snapper 196
De Politieke Snapster 196
Pollius, Magdalena 140, 142
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401, 414-416, 421-426, 496, 498, 532, 553
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Gedichten 496
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Pope, Alexander 148, 256, 389, 540, 479
Essay on Criticism 256
Essay on Man 148, 479, 540
Porteman, Karel en Mieke Smits-Veldt
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Post, Elisabeth Maria 25-26, 124-125, 383, 471474, 582, 720
Het land, in brieven 124, 383, 471-475
Reinhart 23-27, 383, 458, 582-583
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Pot, Cornelis van der 446
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446
Pot, Willem van der 442, 444-446
Endeldijk 442, 444-446
Potters, Liesbeth 485
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Manon Lescaut 360
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Psalmen 246, 398, 547, 637-638, 640-650, 706707
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Rivier, Simon 287, 297
Amida of de verloste Afrikaansche slaaf 297
Bato, eerste patriot 297
Diderik den eerste graaf van Holland 297
Fransois van Brederode 297-298
Hertog Willem de Vyfde 297
De Spanjaard buiten Rotterdam 297
De verovering van den Briel 297
Robespierre, Maximilien 529
Roche, Sophie de la 213
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Rochussen, Jan 232
Roeder, Johann Christoph 272-273
Roman, Jacob 431
Roos, François 447-448, 581
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De plantaadje Spieringzorg 447
Schets van het plantaadjeleven 581
Rosseau, Jacob 266
Rotgans, Lukas 295, 326, 658
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Roullaud Henri Jean 345-346, 542
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346
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Royal Society 164, 184, 218
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Santen, Laurens van 41
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Scarron, Paul 361
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Fortunam 276-277, 337-339, 628
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Nederlandse literatuur. Een geschiedenis 55
Schermer, Lukas 275, 295, 337
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Schie 142-143, 502, 507, 699
Schiller, Friedrich von 117
Maria Stuart 117
Schim, Hendrik 422
Schim, Pieter 422
Schlegel, Karl Wilhelm Friedrich 377
Schneider, Elogius 74
Schonck, Evert 368, 687
De bonheurs uit de mode 687
De vermakelyke slaa-tuintjes 368
Schouwburg Almanach 280, 289
Schouwburg-Nieuws 300, 301
Schuitemaker, Pieter Poulusz 485
Schurman, Anna Maria van 139, 153
Schutte, Rutger 641, 646
Scudéry, Madeleine de 318
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Sedaine, Michel-Jean
Le Déserteur 285
Sellius, Gottfried 626
Historia naturalis teredinis seu xylophagi
marini 626
Sem, Cham en Japhet 210, 309
Sena Agatha 139
Dichtlievende huisoeffeningen 139
Servandoni d’Hannetaire, Jean Nicolas 352
Observations sur l’art du comédien 352
Sewel, Willem 66-67, 336
Nederduytsche spraakkunst 67
Shakespeare, William
Romeo and Juliet 271, 272
Shelley, Percy Bysshe 49
Sidney, Philip 624
An Apology for Poetry 624
Siegenbeek, Matthijs 41-48, 69
Beknopte geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde 42-48
Dichterlijke zedelessen voor de jeugd 43
Sijmens, Luijtske 485
Sjako [Jacob Frederik Muller] 367

Stuart, Martinus 125
Studium Scientiarium Genitrix 227, 230-231,
234, 238-240, 243, 247, 342
Dichtöeffeningen 227
Sulzer, Johann Georg, zie ook Formey en Sulzer
342, 406
Allgemeine Theorie der schönen Künste 406
Wijsgeerige bedenkingen over het nut der
toneel-poëzy 342
Surinaamsche Lettervrienden 228, 581
Letterkundige uitspanningen 581
Swaanenburg, Willem van 75, 112, 178-182,
208, 211, 403, 718
Arlequin Distelateur 181
De Doctor zonder Promotie 181
Helden-sang 75, 178-179
De Herboore Oudheit 179, 181, 211
Parnas 75, 180-181
De Vervrolykende Momus 181
Swammerdam, Jan 451-452, 459
Bybel der natuure 452, 459
Swieten, Gottfried van 462
Swift, Jonathan 184, 590, 600
Gulliver’s Travels 588, 590, 600
Swildens, Johan Hendrik 510-511, 532, 537-538,
543, 676
Bardietjes 532
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Over den tegenwoordigen toestand der
samenleving 543
Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd 510-511
Swinden, Jean Henri van 244
Syberg, Johann Heinrich 178, 365-366
T

Taal-, Dicht- en Letterkundig Kabinet 59, 202,
247, 388
Taal-, Dicht- en Letterkundig Magazijn 202,
247
Tael- en dichtlievende oefeningen 226-227, 241,
440, 464
Tasso, Torquato 305, 396, 421, 433-434, 621
Aminta 421
La Gerusalemme liberata 305, 433
Teyler van der Hulst, Pieter 218
Teylers Godgeleerd Genootschap 218, 634-635
Teylers Tweede Genootschap 218, 634
Theocritus 416
Thomson, James 246, 461- 463, 471
The Seasons 246, 461-463, 471
Tieboel, Jacob 87
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Slaart, Pieter van der 165, 167
Slingelandt, Hieronymus baron van 290, 291
Sluiter, Johannes 619
Sluiter, Willem 93
Smeeks, Hendrik 585-587, 597, 600, 618
Beschryvinge van het magtig koningryk
Krinke Kesmes 584-588, 594, 596-597, 600602, 618
Smeyers, J. 52
Smids, Ludolph 324, 335
Smit, Jan 87
Smits, Dirk 130, 133
Smout, Dirk 621
Het leven van den heiland Jesus Christus 621
De Snelziende Lynceus 160
Snoek, Andries 280, 333
Socrates 635
Spaan, Johannes van 235, 238-239, 242, 648
Spandaw, Hajo Albert 153
‘De vrouwen’ 153
Spanheim, Friedrich 451
L’ Athée convaincu 451
Spatzier, Antony 300
De Spectator met de Bril 207-208
Spectatoriaale Schouwburg 288, 388
Spinoza, Benedictus de 54, 269, 449-450, 617,
634, 713
Staatkundige Samenspraak 699-700
Staring, Anthony Christiaan Winand 123
Steele, Richard zie ook Addison & Steele 182186, 210
The Tatler 182-184, 196
Steenwyk, Frans van 121, 133, 307, 339, 345, 542,
565-566
Thamas Koelikan 565-566
Stel, Susanna J. van der 298
Sterne, Laurence 373
Sentimental Journey 373
Stichter, Cornelis 116
Stijl, Klaas 69
Beknopte aanleiding tot de kennis der
spelling 69
Stijl, Simon 238, 344, 350, 690
De torenbouw van het vlek Brikkekiks 690
Stinstra, Johannes 113, 342, 354, 370-373
Stoke, Melis 68, 327-328
Rijmkronijk 68, 327-328
Stolpiaansch Legaat 634
Stoopendaal, Daniël 427
De zegepraalende Vecht 427
Storm van ’s-Gravesande, Nicolaas Jeremias
250
Luimige poëzy 250
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Tijssens, Gijsbert 542
De bedriegelijke actionist 542
De windhandel 542
Timmerman, Petronella Johanna de 142-143
Nagelaatene gedichten 143, 145
Tollens, Hendrik 121
Tollius, Herman 41
Tomasi di Lampedusa Giuseppe 720
Il gattopardo 719
Toneel- en Dichtkundige Almanak 309-310
De Tooneelspel-Beöordeelaar 302-304, 308
Tot Vlijt Vereenigd 247
Trip, Lucas 395, 458-461
‘Godt zichtbaar in ’t onaanzienlyke’ 459-461
Trou Moet Blijcken 275
Tydeman, Meinard 41
Tyssot de Patot, Simon 597
Voyages et avantures de Jacques Massé 597
U

Utile et Amusant 280
Uylenbroek, Pieter Johannes 101, 116, 118-123,
296, 307-308, 373
Kleine dichterlyke handschriften 118
Teunis en Teuntje 308
V

De Vaderlander 205, 578
Vaderlandsche Bibliotheek 199
Vaderlandsche Letteroefeningen 58, 102, 118,
198-202, 213, 252, 281, 285, 371-372, 646-647
De Vaderlandsche Praat-Al 214
Vairasse, Denis 589, 600
L’Histoire des Sevarambes 589, 600
Valentijn, François 566
Oud en nieuw Oost-Indiën 566
Veniam Pro Laude 278
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels 90
Vereul, Abraham 121, 232
Vereul, Jan Jacob 469,
Vergilius 211, 334-335, 358, 416, 420, 451, 462,
621, 694
Aenaeis 451
Eclogae 416, 420
Georgica 416, 462
Verhamme, Abraham 129-130
Verne, Jules 468-469, 592-593
De la terre à la lune 468-469
Vingt mille lieues sous les mers 468-469,
592-593
Voyage au centre de la terre 592-593
Verscheidenheid en Overeenstemming 634

Versteeg, Nikolaes 631
Mozes 631
Verveer, Jan 561
Lierzang op de vertooning van Monzongo 561
Verville, Béroalde de 361
Verwer, Adriaen 66-68
Linguae Belgicae 66-67
Verwer, Pieter Adriaen 359
Vieu-Kuik, H.J. 52
Vijgh, Daniël 123
Villates, Jean Henri des, zie ook Villates en Van
der Weyde 143, 383
Karel of de dankbaare voedsterling 143
Villates en Van der Weyde
Italië 383
Vincent, Ysbrand 113, 275-276, 284
Vinkeles, Reinier 138, 146-147
Visconti, Luchino 720
Il gattopardo 720
Visscher, Anna Roemers 153
Visscher, Tesselschade Roemers 139, 153
Vivaldi, Antonio 461
Le quattro stagioni 461
Vlaming, Pieter, zie ook Wellekens en Vlaming
118, 420, 430-431, 433
‘Hogerwoert’ 430, 433
Vlijt is de Voedster der Wetenschappen 247
Voet, Johannes Eusebius 641-643
Proeve eener nieuwe beryming van het boek
der psalmen 641-643
Voetius, Gisbertus 618
Vollenhove, Joannes van 401
Voltaire [François-Marie Arouet] 24, 54, 258,
280, 282, 305, 309, 336, 352, 453, 621, 659, 717
La Henriade 659
Œdipe 336
‘Traité sur la tolérance’ 282
Zaire 280-281
Vondel, Joost van den 43, 47, 68, 93, 115-116,
167, 176, 223-224, 274, 289, 324, 330, 333-335,
339, 389, 394, 397, 401, 406, 614, 621-623, 638
Jephta 335, 614
Joannes de boetgezant 621
Jozef in Dothan 274, 614
Koning Davids harpzangen 638
Lucifer 406, 614
Voordaagh, Jacob 267, 664
De dood van Cezar 664
Vos van Steenwijk, Carel de 490-491
Vos, Jan 182, 335, 403
Vossius, Gerardus Joannes 324
Vreede, Pieter 486, 688, 695
De Oranjebomen 688

De Vriend der Kinderen 509
De Vriend van ’t Vaderland 205, 689-690
De Vriendin van ’t Vaderland 214, 700
Vries, Jeronimo de 44
Vries, Ph. de 51
Vrij, Frank de, zie Pieter Vreede
W

815
REGISTER T/U/V/W

Waal, Simon van der 245, 393-399, 402
‘De waare verëischten in een dichter’ 245,
393-399, 402
Wagenaar, Jan 87, 124, 671
Vaderlandse historie 124
Walré, Jan van 280, 352
Walten, Ericus 618
Warnaar, David
Inwyding van de schouburg tot Haarlem 260
Washington, George 491
Wassenbergh, Everwinus 41
Weekblad voor Vrouwen 213
Weiland, Petrus 69
Nederduitsch taalkundig woordenboek 69
Nederduitsche spraakkunst 69
Weisse, Christian Felix 272, 344
Wellekens, Jan Baptista zie ook Wellekens en
Vlaming 115, 118, 420-421, 426, 429-430, 443
‘Ariana’ 430
Endenhout 429
Voortwijk 443
Wellekens en Vlaming
Dichtlievende uitspanningen 117-118, 430
Westerbaen, Jacob 429
Ockenburgh 429
Weyde, Cornelia van der 143, 383
Henry en Louize 143
Weyerman, Jacob Campo 75, 102, 104-105, 112,
119, 143, 174-178, 182, 183, 191- 195, 205-206,
208, 211, 214, 266, 270-271, 365-366, 629, 718
Den Adelaar 178
De Amsterdamse Hermes 174, 177, 214
Besweering van den disperaten Antwerpsen
courantier 75
Don Quichote 178
Doorzigtige Heremyt 178
Den Echo des Weerelds 177-178, 194, 206
De historie des pausdoms 177, 629
Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur 178
Den Laplandschen Tovertrommel 178
De leevens byzonderheden van […] Syberg
178, 365-366
Maandelyksche t’Zamenspraaken 176
De Naakte Waarheyt 178
Den Ontleeder der Gebreeken 177

Het Oog in ’t Zeil 178
De Rotterdamsche Hermes 174-175
Den Vrolyke Kourantier 178
Den Vrolyke Tuchtheer 178, 182
Wicquefort, Abraham de
De Fransche tyrannie 679
Wieland Christoph Martin 696
Die Abderiten, eine sehr wahrscheinliche
Geschichte 696
Wilde, Maria de 125
Wilhelmina van Pruisen 657, 663, 691, 695,
707
Writs, Willem 237-238
Willem ii 689
Willem iii 268-269, 657-658, 666, 668
Willem iv 444, 656-657, 659-663, 671
Willem v 106, 206, 440, 444-445, 637, 642, 657,
662-663, 674, 680-681, 689- 694, 696, 700
Willem van Oranje 231, 659, 704
Willink, Daniel 363
Amstellandsche Arkadia 363
Willis, Arnold 117
Wilp, Sara Maria van der 49, 125, 138, 146, 150
Winkel, J. te 51
De ontwikkelingsgang der Nederlandsche
letterkunde 51
Winkelman, O.R.F.W. 355
Nederduitsch en Fransch woordenboek 355
Winter, Nicolaas Simon van, zie ook Van
Winter en Van Merken 120-121, 123, 142,
225, 246, 277-278, 348, 449, 461-463, 470-472,
561, 575-577, 640-641
Amstelstroom 120
David 120
De jaargetyden 449, 461-463, 470-472
Monzongo 561, 575-577
Toneelpoëzij 120
Van Winter en Van Merken
Dichtwerken 121
Winter, Pieter van 121
Wit, Hermanus de 90
With, Katharina de 420, 715, 720
Witsen Geysbeek, Pieter Gerardus 44, 117,
309, 701
Biographisch, anthologisch en critisch
woordenboek 44
De overtogt over de Waal of de republikeinse
gelieven 701
De Tooneelmatige Roskam 309
De wederkomst van den Hollandschen
patriot 701-702
Witt, Cornelis de 340, 444, 666, 671, 689
Witt, Johan de 340, 444, 666, 671-673, 681, 689

Witte Jr., Jacob Eduard de 105, 143, 378, 383,
467-468, 497
Cephalide 378
‘Gods goedheid zichtbaar in het
geschapene’ 467
Henriette van Grandpré 383
Hortense 383
Roman van mijn leeven 497
Zephire 383
Witte Sr., Jacob Eduard de 289
Woensel, Pieter van 84-86, 570-572, 684, 698699
Aanteekeningen, gehouden op eene reize
door Turkeyen 570-571
De Lantaarn 84, 570-571, 684, 698-699
Woesthoven, Maria Petronella, zie Maria
Petronella Elter-Woesthoven
Wolff, Adriaan 528, 674
Brief over de Santhorstsche geloofsbelydenis
674
Wolff, Christian 399
Wolff-Bekker, Elisabeth 49, 53, 85-86, 91-92,
98, 104, 106, 108, 118-119, 123-125, 137-138,
144, 147-153, 213, 236, 288, 317-319, 321, 372,
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547-549, 557, 572, 578, 592, 600, 604-605,
647, 652-653, 672-675, 695, 711
‘Aan mynen Geest’ 147-149, 151-152, 534
Beschryving van het koningryk der poëzy
317-319, 321
Holland in het jaar 2440 592, 600, 605
Mijne uitspanningen 540
Proeve over de opvoeding 503, 507, 518
De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis 152, 672-674
Zedenzang aan de menschenliefde 288
Wolff en Deken
Economische liedjes 85, 118, 137, 236, 479480, 547-549, 557, 647, 712
Geschrift eener bejaarde vrouw 108, 499500, 508, 578-579
De historie van den heer Willem Leevend
108, 523, 525, 527, 529
De historie van mejuffrouw Cornelia
Wildschut 98-99, 108, 523, 525, 529-531, 538541, 544
De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
108, 137, 151, 372, 383, 516, 521-523, 525-531,
544, 562, 600
Wouters, Roelof 446-447
‘Op de lustplaats Welna’ 446-447
Wy Rapen Gheneucht 274

Wyermars, Hendrik 618
Den ingebeelde chaos 618
Y

Yntema, Jacob 87
Young, Edward 246, 397, 473, 532, 551
Conjectures on Original Composition 397
Night Thoughts 246, 397, 473, 551
Z

Zedelyke Tooneel-Oefening 282, 344, 346
Zeeus, Jacob 612-613, 616-618, 620, 622, 626,
651, 691, 714-715
De wolf in ’t schaepsvel 612-613, 616-618,
714-715
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
218
Zelandus, zie Jacobus Bellamy
Zoutman, Johan Arnold 674-675, 680-681
Zubli, Ambrosius 121
Zuylekom, Maria van 137-139, 143, 383
Zuylen, Belle van [Isabelle de Charrière] 65
Zyp, Johannes van 345-346

