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[2007/1]
Aan den lezer
Ongeveer vijf jaar geleden werd de opzet en het uiterlijk van dit tijdschrift drastisch
gewijzigd. Vormgeving en rubrieksindeling werden herzien en er kwam een nieuwe
uitgever. Niet alleen de redactie zelf kan inmiddels met tevredenheid terugblikken,
ook hebben we van heel wat lezers bemoedigende geluiden gehoord. Desondanks
markeert dit nummer, het eerste van onze negenendertigste jaargang, opnieuw een
overgang. Voortaan is De Achttiende Eeuw een peer reviewed tijdschrift. Daarnaast
wordt het bij een andere uitgever gedrukt. Voor we u meer vertellen over de gevolgen
van deze koerswijzigingen, wil de redactie stilstaan bij de afgelopen vijf jaar.
Op het moment van overgang van APA - Holland University Press naar Uitgeverij
Verloren verscheen dit tijdschrift al tien jaar onder de titel De Achttiende Eeuw.
Documentatieblad van de werkgroep achttiende eeuw. Meer dan alleen een
documentatieblad voor de Werkgroepleden ambieerde het tijdschrift het platform te
zijn voor de wetenschappelijke bestudering van de achttiende eeuw in Nederland en
Vlaanderen. Aan die ambitie kwam na tien jaar geen einde. Wel was het
medialandschap, ook onder academische periodieken, intussen sterk veranderd. Het
bestuur van de Werkgroep en de nieuw aangetreden kernredactie van De Achttiende
Eeuw hadden behoefte aan een grotere variatie in de bijdragen en wilden meer
aandacht besteden aan de vormgeving. Dit voornemen kreeg vorm in de introductie
van rubrieken als ‘Omtrent bronnen’, ‘De vertelde achttiende eeuw’, interviews,
discussiestukken en een veel groter aantal illustraties. Bij deze wijziging heeft de
redactie altijd de steun gekregen van de nieuwe uitgever, Verloren, met name in de
personen van Thijs VerLoren van Themaat en Anja van Leusden. Mede namens het
bestuur van de Werkgroep willen wij uitgeverij Verloren hartelijk danken voor de
constructieve samenwerking. Na vijf jaar staat er, zo hopen wij, een veelzijdig,
leesbaar en aantrekkelijk vormgegeven tijdschrift en is bovendien de ruime achterstand
in te verschijnen afleveringen geheel ingelopen.
De wereld van het academische publiceren is echter druk in ontwikkeling.
Universitaire onderzoekers worden in toenemende mate afgerekend op het aantal
publicaties dat zij ‘scoren’, en op het niveau daarvan. Deze ontwikkeling - die zich
in de sociale wetenschappen en de Angelsaksische wereld al veel eerder heeft
voorgedaan - heeft grote gevolgen gehad. Deze gelden niet alleen de individuele
onderzoeker, maar evenzeer de wetenschappelijke tijdschriften zelf. Concreet
betekende dit dat het bestuur van de Werkgroep 18e Eeuw en de redactie van De
Achttiende Eeuw voor de keuze stonden mee te veranderen en een nieuw systeem
van beoordeling van artikelen in te voeren, of het risico te lopen dat de meest
belangwekkende publicaties over ‘de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden en de
overzeese gebiedsdelen in de lange achttiende eeuw (1670-1830)’ elders worden
aangeboden. Daarom is besloten om met ingang van dit nummer te werken met een
peer review systeem.
Deze voorgenomen wijziging viel samen met externe omstandigheden die het voor
de Werkgroep aantrekkelijk maakten over te stappen naar een andere uitgever. In
HoLaPress hopen bestuur en redactie een enthousiaste nieuwe partner gevonden te
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hebben. In overleg met de vormgevers is de redactie erin geslaagd de zichtbare
gevolgen van deze overgang tot een minimum te beperken. Zo blijven de rubrieken
waar u als lezer inmiddels aan gewend bent bestaan, evenals de illustraties. Wat wel
met ingang van dit nummer verandert, is de
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opmaak van de artikelen, die nu beginnen met de Engelstalige samenvatting en
waarbij achteraan een literatuurlijst en het adres van de auteur is opgenomen. Voor
toekomstige auteurs zal de nieuwe opzet vooral merkbaar zijn in het uitvoerige
commentaar dat zij van de peer reviewers ontvangen. Meer informatie over de
redactionele procedures en de instructies voor de auteurs treft u aan op
www.18e-eeuw.nl. Bestuur en redactie hopen en verwachten dat het kwalitatief
hoogstaande aanbod aan artikelen, die prettig leesbaar en visueel aantrekkelijk zijn,
De Achttiende Eeuw zal blijven kenmerken. Wij wensen u gedurig leesplezier.
Namens bestuur en redactie,
Inger Leemans, Edwin van Meerkerk en Tom Verschaffel
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Verval, deugd en Nederlandse eigenheid
Karakter als politiek-antropologische categorie in de achttiende eeuw
Jacques Bos
Summary
In the course of the eighteenth century ‘national character’ became a central
concept in the Dutch public debate. This reflects the growth of a Dutch
national identity, transcending regional identities and defined in contrast
with the perceived traits of surrounding European peoples. This article,
however, does not focus on the content given to the term ‘national
character’, or on the specific nature of the traits that the Dutch ascribed to
themselves. Instead, attention is paid to more structural aspects of the
discussions on national character in the eighteenth-century Netherlands.
On the one hand, these discussions should be regarded as part of a more
general discourse on character comprising a wide range of psychological
and anthropological knowledge. In this discourse characters were primarily
regarded as transparent types that could be described by enumerating a
limited number of distinctive traits. Furthermore, this early modern
configuration of human science had an important moral dimension: the
description of characters was never strictly separated from their evaluation.
In the second place, the Dutch debate on national character should be
connected with the eighteenth-century discussion on republicanism, in
which classical conceptions of civic virtue competed with more modern
notions of civility and politeness that emphasised the cultural dimension
of citizenship.
In de loop van de achttiende eeuw groeide het concept ‘nationaal karakter’ uit tot
een van de centrale begrippen in het Nederlandse publieke debat. In deze discussies
over het karakter van de natie zijn de eerste sporen van de groei van een Nederlandse
identiteit zichtbaar die boven lokale en regionale identiteiten uitstijgt.1 Het eigene
van de Nederlanders werd in eerste instantie gedefinieerd in relatie tot de
karaktertrekken van andere volken, waarbij vooral de in Europa dominante Franse
cultuur als negatief contrast diende.2 In het debat over het Nederlandse nationale
karakter zijn twee dimensies te onderscheiden. Aan de ene kant is er sprake van een
antropologisch perspectief, van een streven de kenmerkende eigenschappen van het
Nederlandse volk systematisch in kaart te brengen en te verklaren. De discussies
over het nationale karakter hebben echter ook een politieke dimensie, wat bijvoorbeeld
blijkt uit de frequente verwijzingen naar het verband tussen nationaal karakter en
regeringsvorm, en uit de sterke nadruk die gelegd wordt op het verval van de
traditionele Nederlandse deugden en de noodzaak dit verval te keren.
De achttiende-eeuwse discussie over het Nederlandse nationale karakter is tot
dusver primair benaderd vanuit het perspectief van de ontwikkeling van een
1
2

Kloek en Mijnhardt, 1800, 213-242; Van Sas, ‘De vaderlandse imperatief’; Frijhoff, ‘Het
zelfbeeld’,
Van Sas, ‘Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel’, m.n. 70-71. Zie ook Frijhoff,
‘Verfransing?’ m.n. 604-607.
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Nederlandse identiteit. Hier zal deze discussie echter vanuit een andere invalshoek
benaderd worden: ik zal mij vooral richten op de meer structurele aspecten van de
manier waarop het begrip ‘nationaal karakter’ heeft gefunctioneerd als
politiek-antropologisch concept. Het gaat daarbij niet zozeer om de inhoud die aan
dit concept werd gegeven, niet om de specifieke eigenschappen die aan de
Nederlanders werden toegeschreven en om de politieke relevantie daarvan, maar om
de wijze waarop bepaalde beschrijvende en argumentatieve structuren uit het vroegmo-
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derne discours over mens en samenleving in dit concept samenkomen.
In de zeventiende en achttiende eeuw was het begrip ‘karakter’ het centrum van
een uitgebreid complex van psychologische en antropologische kennis dat zich
uitstrekte van literaire karakterschetsen tot verhandelingen over geestesziekten en
analyses van nationale karakters.3 Kenmerkend voor dit complex van kennis is de
nauwe verwevenheid van analyse en moraal: eigenschappen van personen en volken
worden tegelijkertijd verklaard en beoordeeld. Deze verwevenheid van analyse en
oordeel is ook duidelijk zichtbaar in de achttiende-eeuwse discussie over het
Nederlandse nationale karakter. De politieke en de antropologische dimensie van dit
debat zijn in wezen niet van elkaar te onderscheiden: verklaringen van de specifieke
trekken van de Nederlanders gaan doorgaans gepaard met expliciete positieve of
negatieve waarderingen van die eigenschappen. Hierbij moet wel opgemerkt worden
dat de inhoud van deze waarderingen niet uitsluitend besloten ligt in het
proto-menswetenschappelijke discours over karakter. Welke karaktereigenschappen
als positief of negatief beschouwd worden, is ook afhankelijk van andere factoren.
Uiteraard kunnen bepaalde concrete ontwikkelingen in de politieke context hierin
een rol spelen, maar van minstens even groot gewicht is de invloed van meer
structurele elementen van het politiek-maatschappelijk discours. Een belangrijk
element in het Europese denken over de samenleving in de achttiende eeuw is het
klassieke republicanisme. In deze politieke taal werden deugd en actief burgerschap
beschouwd als noodzakelijke voorwaarden voor de cohesie en de bloei van een
gemeenschap, wat uiteraard zijn weerslag had op de waarde die aan bepaalde nationale
karaktertrekken werd toegekend. Het klassieke republicanisme had echter geen
monopolie op het denken over maatschappelijke verhoudingen. In de loop van de
achttiende eeuw kwamen andere perspectieven op het maatschappelijk leven naar
voren, waarin bijvoorbeeld de nadruk werd gelegd op sociabiliteit en gepolijst gedrag
in plaats van deugdzaamheid en deelname aan het politieke leven als basis van
maatschappelijke cohesie.4 Hieronder zal ik laten zien dat, binnen het kader van het
discours rond het begrip ‘karakter’, de discussie over het republicanisme van cruciaal
belang is geweest met betrekking tot de eigenschappen die in de achttiende eeuw
aan de Nederlanders werden toegeschreven en de wijze waarop deze werden
gewaardeerd.
Het is niet mijn streven een volledig overzicht van het achttiende-eeuwse debat
over het Nederlandse nationale karakter te geven. In plaats daarvan zal deze discussie
geanalyseerd worden aan de hand van een beperkt aantal teksten uit verschillende
genres en geschreven door auteurs met uiteenlopende politieke oriëntaties. Aan de
hand van deze dwarsdoorsnede van het debat over het karakter van de Nederlanders
zal ik aangeven op welke manier de politieke en de antropologische dimensie van
dit debat met elkaar verbonden zijn en hoe het denken over de kenmerkende
eigenschappen van de Nederlanders geplaatst kan worden op het snijpunt van het
proto-menswetenschappelijke discours over karakter en de discussie over het
republicanisme.
3
4

Bos, Reading the soul.
Voor een recent overzicht van de rol van het republicanisme in het Europese denken, zie
Van Gelderen en Skinner (ed.), Republicanism. Voor de Nederlandse situatie, zie Klein,
Patriots republikanisme.
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Het discours over karakter in de zeventiende en achttiende eeuw
De karakterschets was in de zeventiende eeuw een populair literair genre. In navolging
van de Karakters van Aristoteles' leerling Theophrastus werd, met name in Engeland
maar ook
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elders, een aanzienlijk aantal bundels gepubliceerd met beschrijvingen van
menstypen.5 Hoewel deze verzamelingen van karakterschetsen door zeer verschillende
gezichtspunten - variërend van ethisch-religieus tot satirisch - worden gekenmerkt,
delen ze bepaalde fundamentele uitgangspunten. In de vroegmoderne karakterschets
wordt een beschrijving van een type mens gegeven waarin een basale dispositie
herkenbaar is aan de hand van kenmerkende gedragingen. De uiterlijke handelingen
van een persoon zijn, met andere woorden, transparante tekens die laten zien met
welk soort innerlijk we te maken hebben. Een voorbeeld uit een Engelse verzameling
karakterschetsen uit de vroege zeventiende eeuw, de ethisch-religieus georiënteerde
Characters of vertues and vices van Joseph Hall, maakt duidelijk op welke manier
mensen in dit genre gerepresenteerd worden:
The Flatterer is bleare-eyed to ill, and cannot see vices; and his tongue
walks ever in one track of unjust praises, and can no more tell how to
discommend, than to speak true. His speeches are full of wondring
interjections; and all his titles are superlative, and both of them seldome
ever but in presence. His base mind is well matched with a mercenary
tongue, which is a willing slave to another mans eare; neither regardeth
he how true, but how pleasing. His Art is nothing but a delightfull
coozenage, whose rules are smoothing, and garded with perjurie; whose
scope is to make men fooles, in teaching them to over-value themselves,
and to tickle his friends to death.6
Deze wijze van beschrijven is geen exclusief kenmerk van de literaire karakterschets.
Ook in andersoortige teksten worden mensen op dezelfde manier gerepresenteerd.
De beschrijving van karakters door het opsommen van typerende eigenschappen was
een belangrijke techniek in de klassieke retorica, die bijvoorbeeld gebruikt kon
worden om in een proces duidelijk te maken dat iemand schuldig of onschuldig was
omdat deze persoon tot een bepaald menstype met bepaalde kenmerkende gedragingen
behoorde. Hoewel in het vroegmoderne Europa de oorspronkelijke - juridische en
politieke - functies van de retorica enigszins op de achtergrond raakten, bleef de
karakterbeschrijving een belangrijke plaats innemen in de catalogus van stijlmiddelen,
wat tevens zijn weerslag had in literaire teksten.7 Ook in medische verhandelingen
over psychische gesteldheden zijn, eveneens vanaf de Oudheid, met grote regelmaat
beschrijvingen van menstypen te vinden. Geestesziekten werden bijvoorbeeld in
dezelfde termen beschreven als de ethische of sociale typen in de literaire
karakterschets, door het opsommen van een reeks uiterlijke kenmerken en gedragingen
die beschouwd werden als tekens voor een bepaalde innerlijke dispositie. In het
medische discours zijn deze tekens en disposities bovendien opgenomen in een
theoretisch kader waarin ze causaal afhankelijk zijn van de constitutie van het lichaam
en bepaalde omgevingsfactoren. De humorenleer speelde hierbij een belangrijke rol.
Volgens deze theorie was het menselijke lichaam opgebouwd uit vier humoren of
lichaamssappen, bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Een overschot van een van deze
5
6
7

Van Delft, Littérature et anthropologie; Boyce, The Theophrastan character in England;
Smeed, The Theophrastan ‘character’.
Hall, ‘Characters of vertues and vices’, 181.
Bos, Reading the soul, 41-97.
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sappen had niet alleen fysieke effecten, zoals bepaalde lichamelijke kenmerken en
een vatbaarheid voor bepaalde ziekten, maar beïnvloedde ook iemands lichamelijke
gesteldheid. De humorale constitutie van het menselijk lichaam werd hierbij niet als
op zichzelf staand fenomeen beschouwd, maar werd op haar beurt verklaard onder
verwijzing naar omgevingsfactoren, zoals het klimaat.8

8

Ibidem, 99-149.
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Het zeventiende- en achttiende-eeuwse discours over karakter werd gevormd op het
snijpunt van de retorische en de medische traditie, beide met duidelijk herkenbare
wortels in de Oudheid. De retorische en literaire beschrijving van menstypen, waarin
een bepaalde dispositie werd onthuld door uiterlijke kenmerken en handelingen,
kwam samen met een evenzeer op typen gericht medisch verklaringsschema dat
mentale disposities in verband bracht met de constitutie van het lichaam en de invloed
van de omgeving. Op deze basis ontwikkelde zich een complex van psychologische
en antropologische kennis, een vroegmoderne menswetenschap die zich onderscheidt
van haar moderne opvolgers door het ontbreken van strikte grenzen tussen empirie
en moraal en tussen wetenschap en literatuur.
Een cruciale tekst in deze vroegmoderne menswetenschap zijn de Caractères van
Jean de La Bruyère, voor het eerst verschenen in 1688. In deze verzameling
karakterschetsen zijn de literaire, ethische en antropologische dimensie nauwelijks
van elkaar te onderscheiden. In het ‘Discours sur Théophraste’ dat als voorwoord
bij zijn karakterbeschrijvingen fungeert, stelt La Bruyère nadrukkelijk dat zijn werk
een ethisch-antropologisch doel dient: het gaat om de verwerving van mensenkennis,
om het ontdekken van de principes die verborgen liggen achter slecht gedrag en
menselijke zwakheden.9 De Caractères vormen het literaire hoogtepunt in het genre
van de karakterschets, maar bevatten tevens de eerste sporen van de teloorgang van
de typebeschrijving. La Bruyère stelt een fundamenteel uitgangspunt van het
zeventiende- en achttiende-eeuwse discours over karakter ter discussie, namelijk de
aanname dat de handelingen die mensen verrichten transparante tekens zijn van hun
innerlijk. In Caractères komt de notie naar voren dat mensen niet zozeer gezien
moeten worden als vertegenwoordigers van een type, maar als individuen met een
innerlijk dat niet direct zichtbaar is voor anderen.10
Door de opkomst van een meer individualistische conceptie van persoonlijkheid,
zoals bijvoorbeeld zichtbaar is in La Bruyères Caractères, begon de rond het begrip
‘karakter’ georganiseerde kennis vanaf het einde van de zeventiende eeuw zijn
psychologische betekenis te verliezen. De antropologische aspecten van het discours
over karakter bleven daarentegen onverminderd relevant. Dit komt vooral duidelijk
naar voren in de grote aandacht die in de achttiende eeuw besteed werd aan nationale
karakters, zonder dat daarbij de hierboven geschetste beschrijvingswijze en
verklaringsstrategie wezenlijk veranderden.11 Wel was er sprake van een zekere
verfijning van het theoretisch kader. De Schotse arts John Arbuthnot, bijvoorbeeld,
sluit in zijn Essay concerning the effects of air on human bodies uit 1733 aan bij het
sinds de Oudheid bestaande idee dat nationale karakters bepaald worden door
klimatologische factoren. De aard van deze causale relatie specificeert hij echter op
basis van achttiende-eeuwse wetenschappelijke inzichten, waarbij de nadruk sterk
ligt op meetbare factoren, zoals temperatuur, luchtdruk en de beweging van elastische
vezels in het lichaam.12
9
10
11
12

La Bruyère, Les caractères ou les moeurs de ce siècle, 15.
Bos, ‘Individuality and inwardness’, 153-157; idem, ‘The hidden self of the hypocrite’,
80-82.
Bos, Reading the soul, 185-244; Van Delft, Littérature et anthropologie, 87-104; Leerssen,
Nationaal denken in Europa, 26-64.
Arbuthnot, An essay concerning the effects of air on human bodies, 146-151.
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Immanuel Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, gepubliceerd in 1798,
laat duidelijk zien in welke mate de traditionele theorieën over karakter gedurende
de hele achttiende eeuw invloed bleven uitoefenen. Kant gaat, net als de klassieke
humorenleer, uit van vier duidelijk te onderscheiden menstypen: het sanguinische,
het cholerische, het melancholi-
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sche en het flegmatische type. Hij herleidt deze karaktertypen echter niet tot het
overheersen van lichaamsvochten, maar stelt in plaats daarvan dat de aanwezigheid
van bepaalde karaktertrekken te maken heeft met de chemische samenstelling van
het bloed.13 Binnen dit traditionele kader neemt de analyse van nationale karakters
een belangrijke plaats in. Fransen, Engelsen, Spanjaarden, Italianen en Duitsers
worden aan de hand van een paar cruciale eigenschappen schematisch
gekarakteriseerd. De Fransen worden bijvoorbeeld beschreven als een hoffelijk en
charmant volk. Deze karaktertrekken worden door Kant zeer positief beoordeeld.
Het nationale karakter van de Fransen heeft echter ook een keerzijde. Het Franse
volk wordt volgens Kant behalve door hoffelijkheid ook gekenmerkt door
lichtzinnigheid en een onbezonnen neiging om bestaande politieke structuren omver
te werpen. Deze laatste eigenschappen worden door Kant nadrukkelijk veroordeeld.14
Het begrip ‘karakter’ heeft bij Kant, geheel in de lijn van de vroegmoderne
menswetenschap een morele lading: karaktertrekken worden niet op een neutrale
manier beschreven, maar worden onderworpen aan een expliciet oordeel.
De meest invloedrijke achttiende-eeuwse tekst over nationale karakters is zonder
twijfel Montesquieu's De l'esprit des lois. Volgens Montesquieu wordt het karakter
van een natie - door hem aangeduid als ‘esprit général’ - bepaald door zowel fysische
als sociale oorzaken. Het klimaat is in zijn ogen de belangrijkste fysische factor die
van invloed is op de kenmerkende eigenschappen van een volk. Het veertiende boek
van De l'esprit des lois bevat een gedetailleerde analyse van de effecten van
klimatologische omstandigheden op het karakter van een natie, waarbij ook een
beroep gedaan wordt op moderne natuurwetenschappelijke gezichtspunten. Lage
temperaturen resulteren bijvoorbeeld in een gebrek aan gevoeligheid en levendigheid,
een inzicht dat totaal in de lijn ligt van de humoralistische geneeskunde, maar dat
Montesquieu onderbouwt door te wijzen op de effecten van extreme kou op een
schapentong die hij onder een microscoop heeft waargenomen.15 Fysische factoren
zoals het klimaat zijn echter niet de enige determinanten van het karakter van een
natie. Ook ‘morele oorzaken’, zoals wetgeving en religie spelen een rol. Hier ligt
ook een mogelijkheid nationale karakters bewust te beïnvloeden: wetgeving zou
volgens Montesquieu zo ontworpen moeten worden dat zij de ongunstige effecten
van het klimaat enigszins neutraliseert. In een heet klimaat hebben mensen
bijvoorbeeld een neiging tot passiviteit, die bestreden zou moeten worden met wetten
die activiteit stimuleren.16
In 1748, hetzelfde jaar waarin Montesquieu De l'esprit des lois publiceerde,
verscheen David Humes essay Of national characters. Evenals Montesquieu maakt
Hume in de analyse van nationale karakters een onderscheid tussen fysische en morele
oorzaken. Hij ontkent echter stellig dat fysische factoren, zoals het klimaat, enige
invloed hebben op de eigenschappen van een volk. Deze eigenschappen worden
uitsluitend bepaald door morele factoren, ‘circumstances, which are fitted to work
on the mind as motives or reasons, and which render a particular set of manners
habitual to us’.17 Mensen verwerven volgens Hume bepaalde karaktertrekken doordat
13
14
15
16
17

Kant, ‘Anthropologie in pragmatischer Hinsicht’, 626-633.
Ibidem, 662.
Montesquieu, De l'esprit des lois, 558.
Ibidem, 480.
Hume, ‘Of national characters’, 244.
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zij het gedrag van hun medemensen imiteren. Als mensen lange tijd in dezelfde
maatschappelijke omstandigheden leven, zullen zij dankzij deze imitatiemecha-
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nismen sterk vergelijkbare gedragspatronen tentoonspreiden, en kan er gesproken
worden van nationale karakters.18
De nadruk op morele oorzaken die bij Montesquieu aarzelend en bij Hume zeer
stellig aanwezig is, vormt een belangrijke modificatie van het traditionele discours
over karakter. Hoewel beide auteurs deze conclusie niet zeer nadrukkelijk trekken,
zijn karakters in hun perspectief niet langer onveranderlijke complexen van
kenmerken, geworteld in stabiele omgevingsfactoren, maar kunnen deze ook door
bewust ingrijpen beïnvloed worden. In feite krijgt de morele dimensie van het
zeventiende- en achttiende-eeuwse discours over karakter hiermee een groter gewicht:
het oordeel over bepaalde karaktertrekken kan ook uitmonden in een poging bepaalde
negatieve eigenschappen te veranderen. Aan het einde van de achttiende eeuw zou
dit streven een belangrijk punt worden in het programma van radicale politici, die
niet alleen politieke structuren omver wilden werpen, maar ook een transformatie
van het nationale karakter tot stand wilden brengen.19

Variaties op de Bataafse mythe
In 1610 publiceerde Hugo de Groot een korte tekst met als titel Liber de antiquitate
reipublicae Batavicae, die nog in hetzelfde jaar als Tractaet van de oudtheyt van de
Batavische, nu Hollandsche republique vertaald werd in het Nederlands.20 In het
politieke debat in de Republiek was De Groots traktaat zeer invloedrijk: in de laatste
decennia van de achttiende eeuw werd nog steeds naar dit werk verwezen.21 De Groots
werk is opgedragen aan de Staten van Holland en moet dan ook in de eerste plaats
gelezen worden als een poging de positie van dit orgaan te legitimeren. De Groot
zoekt deze legitimatie voornamelijk in het verleden. In zijn ogen zou het politieke
bestel in het zeventiende-eeuwse Holland in essentie gelijk moeten zijn aan de
politieke verhoudingen bij de Bataven, waar het hoogste gezag berustte bij de
standenvergadering, terwijl de macht van de vorsten beperkt was.22
De Bataven wisten volgens De Groot hun vrijheid te bewaren dankzij hun
deugdzaamheid. Zij stamden namelijk af van de Chatten, ‘het verstandigste volk van
alle Germanen en bekend om hun voorbeeldigheid inzake bevelen en gehoorzamen’.
Met instemming citeert De Groot Tacitus, die stelt dat bij de Bataven ‘goede
gewoonten meer kracht hebben dan elders goede wetten’.23 Het idioom waarin De
Groot over de Bataven spreekt is duidelijk gekleurd door het klassieke republicanisme:
de belangrijkste karaktertrekken van de Bataven zijn hun deugdzaamheid en hun
gehechtheid aan vrijheid. Deze typering van de Bataven staat niet op zichzelf. Sinds
de zestiende eeuw was in het Nederlandse discours een invloedrijke ‘Bataafse mythe’
gegroeid die het vaderlandse verleden van klassieke wortels voorzag.24 Deze mythe
zou tot aan het einde van de achttiende eeuw een rol blijven spelen in het Nederlandse
18
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publieke debat, zij het vaak op basis van andere uitgangspunten dan die van De Groot.
Zo werden vanaf het einde van de zeventiende eeuw de Bataven steeds vaker gezien
als de voorouders van alle Nederlanders en niet alleen van de Hollanders, zoals in
De Groots
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verhandeling.25 Belangrijker nog is dat ook het klassieke republicanisme, dat De
Groots perspectief domineert, geen constante factor is in de benadering van het
Bataafse verleden.
Dit is duidelijk zichtbaar in De Hollandsche Spectator, het tijdschrift dat Justus
van Effen (1684-1735) in de jaren dertig van de achttiende eeuw publiceerde. Een
centraal thema in de geschriften van de Nederlandse Verlichting is het verval van de
Republiek, zowel in economisch als in politiek en cultureel opzicht. Volgens Van
Effen liggen de oorzaken van dit verval op het morele vlak en kan het gekeerd worden
door terug te keren naar de typisch Nederlandse deugden die de Republiek in de
zeventiende eeuw groot hebben gemaakt.26 Dit zijn echter niet de
klassiek-republikeinse deugden die De Groot propageert:
De standvastige kloekmoedigheid van een Volk is niet genoegzaam om 't
zelve hoogachting en eerbied waardig te maken, indien die gewigtige en
noodzakelyke hoedanigheid niet verzeld is van gaven des verstands, en
van verdere edelmoedige ziels-bewegingen. De Wenden, Gotten, Hunnen,
oude Germanen en Bataviers waren zekerlyk dappere Natien, doch door
hunne woestheid en dommekracht waren zy bekwamer om schrik en vrees
als wel achting en liefde in te boezemen.27
Van Effen ziet de Bataven niet langer als een toonbeeld van deugd, maar als een
woest en primitief volk. De vrijheidszin en de strijdbaarheid van de Bataven zijn
voor hem geen prijzenswaardig voorbeeld. Deugd heeft volgens Van Effen te maken
met ‘gaven des verstands’ en ‘edelmoedige zielsbewegingen’. Deze vorm van deugd
is in de Nederlandse geschiedenis allerminst afwezig. Van Effen probeert dit aan te
tonen door te wijzen op de bloei van kunsten en wetenschappen in het
zeventiende-eeuwse Nederland. Zijn eigen tijd levert een minder rooskleurig beeld
op, wat hem er echter niet van weerhoudt met een zekere trots over de Nederlandse
natie te spreken:
Wat aangaat onze zeden, hoewel door dartelheid, een kind des overvloeds,
en door eene dwaze navolging van andere volken, beklaaglyk vervallen,
daar omtrent egter hebben wy nog geen reden om de beroemdste Natien
te benyden. Wy zyn nog by uitstek goedaardig, mededeelzaam, barmhertig,
lydzaam, liefhebbers van het Vaderland, Vryheid en Godsdienst, redelyk
en inschikkende omtrent alle gezindheden, die den grondslag der
menschelyke 't zamenleving niet omverstooten; en aan den Hemel 't bestier
van 't geweten overgeevende, letten wy meer op 't gedrag als op de
gevoelens onzer meede ingezetenen, en de knoop der vrindschap is by ons
bestendig tegen de verscheidenheid van gedagten.28
Van Effen beschouwt zijn eigen tijd als een tijd waarin de zeden van de Nederlanders
‘beklaaglyk vervallen’ zijn. De term ‘verval’ duidt in deze passage niet op de
25
26
27
28

Van der Woud, De Bataafse hut, 7.
Mijnhardt, ‘The Dutch Enlightenment’, 205-209. Voor Van Effen, zie Buijnsters, Justus van
Effen.
Van Effen, De Hollandsche Spectator I, no. 13 (12 november 1731) 97.
Ibidem, 103-104.

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

verslechtering van de economische positie van de Republiek der Verenigde
Nederlanden, of op het verdwijnen van oude burgerdeugden, maar op ‘dartelheid’
en ‘eene dwaze navolging van andere volken’. Deugd heeft blijkbaar iets te maken
met het vasthouden aan nationale eigenheid. De opsomming van deugden in het
bovenstaande citaat is geen universele deugdencatalogus, maar een lijst van specifiek
Nederlandse deugden, van deugden die ‘by uitstek’ onder de Nederlanders voorkomen.
Van Effen gaat ervan uit dat ‘in de geest van yder landaard een byzonder karacter
heerscht’.29 De nationale karakters van de verschillende volken hangen
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volgens Van Effen nauw samen met de omstandigheden waarin zij leven. De
Nederlandse zuinigheid is bijvoorbeeld het gevolg van ‘de gesteltenis onzes lands,
't welk door zware schattingen moet ondersteund worden’.30
Het verschil in waardering voor de Bataven bij De Groot en Van Effen berust op
een fundamenteel contrast tussen hun concepties van deugd. In het
klassiek-republikeinse perspectief van De Groot heeft deugdzaamheid in de eerste
plaats te maken met actief burgerschap in dienst van de politieke gemeenschap. Een
volk, zoals bijvoorbeeld de Bataven, kan deze vorm van deugdzaamheid in sterkere
mate bezitten dan andere naties. De ‘goede gewoonten’ die De Groot aan de Bataven
toeschrijft, zijn niet primair uitingen van een specifiek volkskarakter, maar hebben
eerder te maken met de mate waarin voldaan wordt aan een in wezen universeel
ideaal. Volgens Van Effen ligt deugdzaamheid niet zozeer besloten in ‘standvastige
kloekmoedigheid’, maar in de ‘gaven des verstands’ en de ‘edelmoedige
zielsbewegingen’ die een gepolijst maatschappelijk verkeer mogelijk maken. In
vergelijking met De Groot hanteert Van Effen een gedepolitiseerd concept van deugd,
waarin de culturele dimensie van het burgerschap een grote rol speelt,31 en dat hij
bovendien in verband brengt met het in stand houden van het bijzondere karakter
van de natie.
Een latere tekst, en bovendien van een heel andere aard, waarin gesproken wordt
over nationaal karakter zonder dat daarbij de klassiek-republikeinse definitie van
deugd centraal staat, is de Natuurlyke historie van Holland van de orangistische arts
en wetenschapper Johannes le Francq van Berkheij (1729-1812). In dit negendelige
werk, gepubliceerd in de jaren 1769-1779 en 1805-1811, wordt een systematisch
overzicht gegeven van de natuurlijke historie van het gewest Holland. Geologie en
geografie nemen in dit overzicht een belangrijke plaats in. De dieren die het gewest
bevolken worden eveneens uitgebreid besproken. Daarnaast wordt in ruime mate
aandacht besteed aan de zeden en gewoonten van de Hollanders.32
De oorsprong van deze zeden en gewoonten kan volgens Le Francq van Berkheij
gevonden worden bij de Bataven. Aan de hand van een groot aantal geschriften,
waaronder het werk van Tacitus en De Groot, geeft hij een overzicht van de leefwijze
van de Bataven. In de loop van de tijd zijn de Bataven met andere volken vermengd
geraakt. Het Bataafse karakter is desondanks grotendeels intact gebleven: de zeden
en gewoonten van de Hollanders zijn in essentie al bij de Bataven te vinden. Vooral
de gehechtheid aan vrijheid op politiek en religieus gebied is een karaktertrek die
zich door de eeuwen heen gehandhaafd heeft. De Hollanders zijn een
van oudsher vereenigd Volk, (...) welks luister, benevens die van deszelfs
Nabuuren en Bondgenooten, zoo 't naar ons wenschen gaat, in 't handhaven
der Vryheid, alle Eeuwen door zal duuren.33
Hiermee lijkt Le Francq van Berkheij niets anders te doen dan het simpelweg herhalen
van de Bataafse mythe. Zijn perspectief is echter wezenlijk anders dan dat van De
Groot - en niet alleen vanwege zijn orangistische politieke oriëntatie. Bij de Bataven
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probeert hij in de eerste plaats de oorsprong van het specifieke karakter van de
Hollanders te vinden, zonder dit primair in een politiek-morele context te plaatsen.
In de Natuurlyke historie van Holland

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

15
functioneert het concept ‘volkskarakter’ als een antropologisch begrip:34 het gaat Le
Francq van Berkheij om de beschrijving en de verklaring van de eigenschappen van
de Hollanders, zonder hiermee, zoals De Groot, een expliciete politieke boodschap
te willen overbrengen, en zonder, zoals Van Effen, deze eigenschappen te analyseren
in termen van deugd en verval. Het Hollandse karakter omvat volgens Le Francq
van Berkheij niet alleen de hierboven genoemde vrijheidszin, maar ook zaken als
begrafenisrituelen en kinderspelen Opmerkelijk in de Natuurlyke historie van Holland
is de aandacht voor het gewone volk. Dit wordt niet, zoals bij veel achttiende-eeuwse
auteurs gebeurt, buiten de natie gesloten. Het kenmerkende van het Hollandse
volkskarakter wordt door Le Francq van Berkheij juist gevonden in de zeden en
gebruiken van het gewone volk.

De karakterkunde van Ockerse
Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) was als predikant, letterkundige,
wetenschapper en radicaal politicus een invloedrijke deelnemer aan het Nederlandse
publieke debat in de jaren rond 1800.35 Het belangrijkste werk van Ockerse is zijn
Ontwerp tot eene algemeene characterkunde, waarvan het eerste deel verscheen in
1788, gevolgd door een tweede deel in 1790 en een derde deel in 1797. Ockerses
Ontwerp zou beschouwd kunnen worden als een systematische compilatie van het
achttiende-eeuwse denken over het concept ‘nationaal karakter’, toegespitst op de
kenmerkende eigenschappen van de Nederlanders. Het Ontwerp tot eene algemeene
characterkunde speelde een belangrijke rol in het intellectuele debat van de late
achttiende eeuw, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. De eerste twee
delen van Ockerses werk werden vertaald in het Duits en besproken in Franse en
Engelse tijdschriften. Het door heel Europa gelezen tijdschrift Journal Encyclopédique
wijdde in 1788 een recensie van twaalf bladzijden aan het eerste deel van het
Ontwerp.36
Ockerse begint zijn Ontwerp met de opmerking dat de karakterkunde een nieuwe
wetenschap is. Een systematische bespreking van de karakters van mensen en volken
is op dat moment nog niet verschenen:
Dat de leer der Menschenkennis en Characterkunde gewichtig en uitgebreid
zij, zal niemand ontkennen; misschien zoude ik meer tegenstand ontmoeten,
zo ik er in eenen adem bijvoegde, dat zij nog nieuw is. Zij is dit echter in
de daad, bijaldien men het gevolg trekken mag uit de weinige vorderingen,
en uit de ruwheid der waarnemingen, in deze Wetenschap gemaakt. Het
geen wij van dezelve vinden, bestaat in losse gedachten, enkele Characters,
algemeene waerheden, en gewaagde gissingen. In eene geregelde orde is
er, mijnes wetens, nog niets geschreven, om ons menschen en Characters
te leeren kennen, en het empyrisch gedeelte dezer Studie is bijkans geheel
verwaarloosd gebleven.37
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De karakterkunde moet volgens Ockerse waarheidsgetrouwe karakterschetsen
opleveren, en geen morele voorbeelden willen voorhouden. Hij probeert hiermee
afstand te nemen van de manier waarop bijvoorbeeld Theophrastus en La Bruyère
het concept ‘karakter’ gebruiken. Dit neemt echter niet weg dat hij deze twee auteurs
als leermeesters beschouwt, en tevens stelt dat hij met zijn werk hoopt te bereiken
dat de lezer zichzelf en anderen beter zal leren kennen.38 Ockerses Ontwerp is duidelijk
ingebed in het zeventiende- en achttiende-eeuwse discours over karakter. Het is
wellicht wel meer systematisch en meer omvattend dan het
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werk van zijn voorgangers, maar niet per se in sterkere mate empirisch. Het voert
dan ook wat ver om Ockerses werk te karakteriseren als ‘de eerste met een
wetenschappelijke verklaring onderbouwde collectieve psychologie van het
Nederlandse volk in zijn geheel’,39 zeker als met de term ‘wetenschappelijk’ een
contrast aangegeven wordt met eerdere theorieën over karakter. Bovendien heeft
Ockerses karakterkunde naast een beschrijvende en analyserende dimensie ook
onmiskenbaar een politiek aspect: Ockerse beoogde te laten zien dat er een
gezamenlijke Nederlandse identiteit bestond, wat uiteindelijk ook politieke
consequenties zou moeten hebben: ‘de één en ondeelbaarheid van Nederland was
zijn eigenlijke thema’.40
De term ‘karakter’ heeft volgens Ockerse te maken met de eigenheid van mensen.
Als alle mensen volstrekt gelijk waren, dan zou er geen sprake zijn van karakters.
Elk mens is een wezen op zichzelf, dat herkend kan worden aan zijn karakter: ‘Dat
zamenstel van eigenschappen, waardoor iemand is, hetgeen hij is, waardoor wij hem
onderkennen van alle anderen, maakt alleen zijn waer Character uit.’41 Ockerse neemt
met deze omschrijving van het begrip ‘karakter’ enigszins afstand van het denken
in typen. Een karakterbeschrijving is volgens het Ontwerp tot eene algemeene
characterkunde geen moreel voorbeeld zoals in de literaire karakterschets, maar een
weerspiegeling van iemands individualiteit. De individualiteit van personen hangt
nauw samen met hun levensgeschiedenis. Biografieën zijn volgens Ockerse goede
middelen om inzicht te krijgen in de karakters van mensen. Ook fictieve
levensbeschrijvingen hebben hun waarde: de karakterschetsen van romanschrijvers
kunnen goede voorbeelden zijn voor de karakterkundige.42 De nadruk op individualiteit
en levensgeschiedenis in het Ontwerp tot eene algemeene characterkunde zou erop
kunnen duiden dat Ockerse breekt met de fundamentele vooronderstellingen van het
zeventiende- en achttiende-eeuwse discours over karakter. Hij blijkt zich uiteindelijk
echter niet totaal aan het kader van dit discours te kunnen ontworstelen. Zo worden
de humorenleer en de fysionomie door hem beschouwd als nuttige hulpwetenschappen
voor de karakterkunde.43 Verder pretendeert Ockerse individuele karakters te schetsen,
maar kan hij dit nog niet zonder gebruik te maken van de traditionele schematische
beschrijvingswijze van het discours over karakter.
Evenals Kant in zijn Anthropologie in pragmatischer Hinsicht past Ockerse de
term ‘karakter’ zowel toe op individuen als op volken. Het karakter van een natie is
volgens hem
die eigenaartige geestesgesteltenis, dat zamenstel van talenten en gebreken,
in heerschend-algemeene zeden en gewoonten eenes Lands doorstralende,
welke men, in wederwil van alle afwijking en verbastering, bij een geheel
volk, in allerleie standen en kringen, aantreft, zonder dezelve bij eenig
ander volk in die mate en kracht te ontwaeren.44
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In Ockerses denken over nationale karakters zijn twee elementen van bijzonder groot
belang. In de eerste plaats de mogelijkheid dat een volkskarakter verbastert,
bijvoorbeeld doordat een volk zich vermengt met andere volken, of doordat een volk
de zeden en gewoonten van een ander volk nabootst. Ook welvaart en luxe kunnen
leiden tot de verbastering van
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Enkele ‘voorname beeldnissen’, waarin het nationale karakter volgens Ockerse ‘zoo sterk sprekend
is, dat men niet zal behoeven te vragen, welk een landsman is deze?’ Om ‘op zijn Physiognomisch
gevoel eene proeve te nemen’ onthoudt Ockerse de lezer de namen van de geportretteerden. Ockerse,
Ontwerp III, x, 99.

een volkskarakter.45 Ockerses nadruk op het gevaar dat welvaart met zich meebrengt
voor de zuiverheid van het nationale karakter van een volk hangt nauw samen met
zijn opvatting dat het nationale karakter in zijn zuiverste vorm gevonden kan worden
in de zeden en gewoonten van het gewone volk. Ook vrouwen, kinderen en bejaarden
vertonen in zeer sterke mate de trekken van het nationale karakter.46
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Het nationale karakter van de Nederlanders kan volgens Ockerse beschreven worden
aan de hand van een aantal grondtrekken, waartoe alle bijzondere eigenschappen van
de natie herleid kunnen worden. Het eerste aspect van het nationale karakter van het
Nederlandse volk dat Ockerse noemt is de ‘oorspronglijke Duitsche geaartheid’ van
de Nederlanders, die in de loop der eeuwen weliswaar verbasterd is, maar desondanks
nog steeds doorwerkt. Behalve de Duitse oorsprong is ook de invloed van het klimaat
een belangrijke factor in het Nederlandse volkskarakter. Dankzij het koude en vochtige
klimaat hebben de Nederlanders een koudbloedig en flegmatisch karakter. Daarnaast
wordt het Nederlandse volk gekenmerkt door ‘een geest van vrijheidszucht en
Republicanisme, met alle de deugden en gebreken die dezelve doorgaands bij een
volk voortbrengt’. Andere karaktertrekken die zowel deugden als gebreken tot gevolg
hebben zijn ‘een geest van koophandel en industrie’ en ‘eene zucht tot het vormlijke
van den Godsdienst’. Ockerses opsomming van de grondtrekken van het Nederlandse
volkskarakter is hiermee nog niet compleet. Ook ‘eene geschiktheid en betaamlijkheid
van zeden’, ‘eene volksverlichting en beschaving’ en ‘eene verfijning, door
volkscultuur, rijkdom en weelde veroorzaakt’ zijn essentiële elementen van het
nationale karakter van de Nederlanders. Dat Ockerse nadrukkelijk wijst op de gevaren
van rijkdom en weelde mag geen verbazing wekken. Opvallender is dat ook
volksverlichting en beschaving door hem niet onverdeeld positief worden beoordeeld.
De ruwe zeden van vroeger zijn door deze factoren aanmerkelijk verzacht. Aan de
andere kant hebben volksverlichting en beschaving er echter toe geleid dat het
nationale karakter veel van zijn oorspronkelijke zuiverheid verloren heeft.47
De zuiverheid van het nationale karakter is bij Ockerse een belangrijke waarde.
Het concept ‘verval’ heeft in zijn analyse van het nationale karakter van de
Nederlanders een lading die aanmerkelijk verschilt van het klassiek-republikeinse
denken over verval. Verval wordt door Ockerse niet gezien als de morele corruptie
van een politieke gemeenschap, maar als het verlies aan zuiverheid van een specifiek
volkskarakter. In het onderstaande citaat komt het belang dat Ockerse hecht aan de
zuiverheid van het nationale karakter nadrukkelijk naar voren. Behalve de
bovengenoemde grondtrekken heeft het Nederlandse karakter volgens Ockerse nog
een belangrijk element:
Eene vermenging met allerleie vreemde volksrassen, aan welke onze Natie
zoo zeer en zoo aanhoudend is blootgesteld, en die de noodlottige oorzaak
is eener oneindigheid van verscheidenheden en verbasteringen in het
Nationale der Physiognomie, Temperamenten en Charactertrekken.
Treurige verwarring, in de daad! die uitloopen moet op eene volkomene
Physieke en Moreele volksontaarting, of met andere woorden, op een
volmaakte vernietiging van 't Nationaal-Character.48

De zedelijke toestand van de Nederlandse natie
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In 1791 publiceerde de Utrechtse hoogleraar in de theologie IJsbrand van Hamelsveld
(1743-1812) een verhandeling onder de titel De zedelijke toestand der Nederlandsche
natie op het einde der achttiende eeuw. Van Hamelsveld speelde in het revolutiejaar
1787 een belangrijke rol in de Utrechtse patriottenbeweging en was van 1796 tot
1798 lid van de Nationale Vergadering. Hij schreef De zedelijke toestand de
Nederlandsche natie in de periode dat de patriotten zich door de restauratie van het
stadhouderlijk bewind op een zijspoor bevonden, en

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

19
de toon van zijn tekst is dan ook uiterst pessimistisch.49 Van Hamelsveld begint zijn
betoog met de constatering dat de Republiek zowel op economisch als op politiek
gebied in een toestand van verval verkeert, waarmee hij aansluit bij een centraal
thema in het Nederlandse publieke debat in de achttiende eeuw. Uit het vervolg van
zijn betoog zal volgens hem blijken of dit verval te keren is, of dat de Republiek
onvermijdelijk ten onder zal gaan.50
Bij de beantwoording van deze vraag spelen twee dichotomieën een cruciale rol.
In de eerste plaats het onderscheid tussen natuurlijke en zedelijke oorzaken van het
verval van staten, en daarnaast het onderscheid tussen een gemenebest, waarvan
volgens Van Hamelsveld de Republiek een voorbeeld was, en andere regeringsvormen,
zoals de achttiende-eeuwse absolute monarchie. Voorbeelden van natuurlijke - dat
wil zeggen: externe - oorzaken van verval zijn oorlogen en natuurrampen. Voor een
gemenebest zijn deze in de visie van Van Hamelsveld echter niet van doorslaggevend
belang. Als er van een dergelijke regeringsvorm sprake is, zijn de zedelijke of
inwendige factoren vele malen belangrijker als oorzaken van verval. Deze
ondermijnen namelijk de grondvesten waarop het gemenebest rust: de
wilsovereenstemming van alle burgers om de algemene welvaart te bevorderen en
hun eigen bijzondere belangen dienstbaar te maken aan dit gemeenschappelijke doel.
Als de leden van het gemenebest niet samenwerken om het algemeen belang te
bevorderen, volgt onvermijdelijk de ondergang van de staat.51 Deze analyse van het
verval van naties grijpt duidelijk terug op het politieke idioom van het klassieke
republicanisme: een republiek wordt permanent bedreigd door verval en het
belangrijkste wapen tegen verval is actief en deugdzaam burgerschap.
De volgende stap in het betoog van Van Hamelsveld is een analyse van de zedelijke
gebreken die aanleiding hebben gegeven tot het verval van de Republiek. Hij
onderscheidt in dit gedeelte van zijn verhandeling een aantal factoren die van invloed
zijn op de zeden van een volk. Van belang zijn onder andere het klimaat, de
godsdienst, de regeringsvorm, het voedingspatroon en de opvoeding.52 Ook hier geldt
dat de zedelijke oorzaken belangrijker zijn dan de natuurlijke oorzaken: het
staatsbestuur is volgens Van Hamelsveld in sterkere mate van invloed op het karakter
van de Nederlanders dan een factor als het klimaat - wat gezien zijn politieke
overtuiging een pleidooi voor een fundamentele verandering van het Nederlandse
staatsbestel impliceert.53 Aan de opvoeding kent Van Hamelsveld een groot gewicht
toe in de vorming van de Nederlandse zeden. Op school zouden kinderen niet slechts
lezen, schrijven en rekenen moeten leren, maar ook tot nuttige leden van de
samenleving opgevoed moeten worden. Van Hamelsveld pleit er daarom voor, dat
de schoolgaande jeugd onderwezen wordt in de geschiedenis van het vaderland en
in de staatsinrichting. Bovendien zouden de scholen hun leerlingen ‘Republikeinsche
denkbeelden’ moeten leren.54
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In de verhandeling van Van Hamelsveld hebben de termen ‘natie’ en ‘vaderland’
een ambivalente betekenis. Enerzijds definieert hij deze begrippen door te wijzen op
de specifieke eigenschappen van een volk. Zo bestaat het ware karakter van de
Nederlandse natie in zijn ogen uit een flegmatisch temperament, gekenmerkt door
onverschilligheid en een grote
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behoefte aan rust.55 Tegelijkertijd is het gebruik van de begrippen ‘natie’ en
‘vaderland’ bij Van Hamelsveld in sterke mate gekleurd door het klassieke
republicanisme. Dit blijkt onder andere uit de inhoud die hij geeft aan de term
vaderlandsliefde:
De liefde tot het Vaderland bestaat niet in dien natuurlijken trek, welken
alle menschen gevoelen voor dat plekjen gronds, daar zij geboren en
opgevoed zijn, omdat zij daar de genoeglijkheden der kindsche jaren
hebben gesmaakt. (...) Wie waarlijk liefde voor zijn Vaderland zal bezitten
en oefenen, behoort derhalven te weten, wat eigenlijk het Vaderland is,
en welke pligten hetzelve van hem vordert, waar geene kennis van het één
of ander plaats heeft kan ook geen eigenlijk gezegde liefde gevonden
worden.56
Liefde voor het vaderland is volgens Van Hamelsveld onmogelijk, als men zich niet
inzet voor het algemeen welzijn, en de eigen bijzondere belangen ondergeschikt
maakt aan het algemeen belang.57 Een dergelijke houding is geen uitvloeisel van het
door natuurlijke oorzaken bepaalde nationale karakter, maar zal bewust, bijvoorbeeld
in opvoeding en onderwijs, bevorderd moeten worden. Het republikeinse patriottisme
dat Van Hamelsveld voorstaat, is dus een effect van zedelijke oorzaken. Een dergelijk
patriottisme kan op gespannen voet staan met het nationale karakter, wat in het geval
van de Nederlanders gezien de onverschilligheid en de behoefte aan rust die Van
Hamelsveld aan hen toeschrijft niet denkbeeldig is. In dat geval zal het karakter van
de natie zijn ongewenste trekken deels moeten verliezen. Onmogelijk is dit niet:
vanwege de grote invloed van zedelijke factoren op het nationale karakter kan dit
doel in principe gerealiseerd worden. De thematiek die Van Hamelsveld aansnijdt,
wint alleen maar aan relevantie na de totstandkoming van de Bataafse Republiek in
1795. Er is niet alleen nog steeds sprake van een breed gedeelde ervaring dat de
Nederlandse natie in een crisis verkeert, maar er zijn nu ook nieuwe mogelijkheden
om het verval te keren. Met name het ontwerpen van een nieuwe constitutie wordt
gezien als een middel om het nationale karakter van de Nederlanders in positieve
zin te beïnvloeden. De strijd tussen de voorstanders van verschillende constitutionele
modellen vond zijn weerslag in felle discussies in de opiniepers. In de jaren na 1795
zag een groot aantal nieuwe dag- en weekbladen het licht, die in tamelijk brede kring
gelezen werden. Elke stroming in de Bataafse politiek kon via verwante opiniebladen
een grote groep lezers bereiken.58 Een van de meest invloedrijke opinietijdschriften
was De Democraten, dat van juni 1796 tot eind 1797 wekelijks verscheen. De
oprichters van dit weekblad waren Isaäc Jan Gogel en Willem Anthonie Ockerse. In
de eerste aflevering, verschenen op 30 juni 1796, zetten de redacteuren van de De
Democraten hun uitgangspunten uiteen. Deze beginselverklaring is een mengeling
van klassiek-republikeinse retoriek, observaties over het nationale karakter van de
Nederlanders en liberale principes. De Bataafse Republiek verkeert volgens De
Democraten in een crisis die te wijten is aan de diepe verdeeldheid van de ‘Bataafsche
55
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Republikeinen’. De Nederlanders laten zich door hun driften meeslepen in een
rampzalige partijstrijd en brengen op die manier hun staat in gevaar:
Bataven! ziet daar dan ook uwe Godlyke Eendracht, en met haar alle uwe
veerkracht, verbroken! Ziet daar het gif, waaraan allen, ook die schoone
Republieken van Italiën en Griekenland, langzaam zyn weggekwynd, in
uwe ingewanden gestort!59
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De Bataafse Republiek zal een middenweg moeten bewandelen tussen twee
gevaarlijke uitersten, aristocratie en anarchie:
Het veilig middendoor alleen kan ons Vaderland redden. Dat de
gematigdheid ons vaderlansch vuur regele, en de revolutionaire drift een
tegengif tegen onze Phlegmatique lafheid en traagheid zy! dat de Patriot
van den moderantist billijkheid en beleid, van den revolutionair moed en
cordaatheid ontleene! Zulk een mengsel vormt den waren Bataaf, en
verzekert het heil van den Staat.60
De flegmatische aard van de Nederlanders wordt hier als een onbetwistbaar gegeven
naar voren gebracht. Uit dit grondbeginsel van het Nederlandse volkskarakter vloeien
volgens de redacteuren van De Democraten twee gevaarlijke eigenschappen voort:
lafheid en traagheid. Het Nederlandse volk wordt opgeroepen deze karaktertrekken
te overwinnen en zich teweer te stellen tegen de dreigende omstandigheden waarin
de Bataafse Republiek verkeert. In feite zien we hier niets anders dan het bekende
argumentatieschema van het klassieke republicanisme: alleen door deugd, eendracht
en dapperheid kan een politieke gemeenschap zichzelf in stand houden. Ook de
effecten van de ongunstige karaktertrekken van de Nederlanders kunnen hierdoor
tenietgedaan worden.
De afleveringen van 23 en 30 november 1797 van De Democraten staan geheel
in het teken van de vaderlandsliefde. Dit begrip wordt gedefinieerd als de hoogste
vorm van naastenliefde, als de ‘belangelooze zucht’ om het welzijn van de hele
maatschappij te bevorderen. Iedere burger zou bereid moeten zijn om zijn vermogen
en zijn leven op te offeren voor het vaderland. Tegenover de vaderlandsliefde staat
de gehechtheid ‘aan het land en de plaats onzer geboorte’. Deze gehechtheid is een
neiging die bij de meeste mensen aangetroffen kan worden. Vaderlandsliefde is
daarentegen een zeldzame deugd.61 De belangrijkste taak van een regering is het
reguleren van de menselijke neigingen en hartstochten. Het opwekken van
vaderlandsliefde is een wezenlijk onderdeel van deze taak. Het ‘heil des volks’ is
immers in de eerste plaats afhankelijk van de aanwezigheid van vaderlandsliefde.62
Volgens de redacteuren van De Democraten moeten de regeerders van Nederland
een natie van deugdzame burgers creëren. Daarvoor is een goede constitutie niet
genoeg. Ook de mentaliteit van de Nederlanders moet veranderen. Op 16 maart 1797
bevat De Democraten een ‘Vertoog over de volksverlichting door Nationale
Instellingen’. Het Nederlandse volk moet een ‘Nationale gedaante’ krijgen waarin
burgerdeugden en huiselijke deugden hand in hand gaan. Aan goede ouders en
gehoorzame kinderen zouden onderscheidingen, ‘burgerkroonen’, toegekend moeten
worden. Uitmuntende prestaties op het gebied van kunst en nijverheid verdienen
eveneens een beloning. Bovendien zouden nationale volksfeesten en gedenkdagen
de herinnering aan heldendaden uit verleden levend moeten houden. Gedenkzuilen
zouden van de straat ‘een school van Republikeinsche deugd en moed’ moeten maken.
Door al deze maatregelen zullen de Nederlanders volgens De Democraten pas
60
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werkelijk een natie worden, dat wil zeggen: een deugdzaam volk dat de bedreigingen
van buitenaf kan weerstaan.63
Het nationale karakter van de Nederlanders zou volgens de redacteuren van De
Democraten een belangrijke rol moeten spelen in de inrichting van de politieke
ruimte. Op 20 januari 1797 wordt een uitgebreid artikel gepubliceerd over het verschil
tussen het nationale
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karakter van de Fransen en dat van de Nederlanders. Het doel van dit artikel is aan
te tonen dat de Franse constitutie ongeschikt is voor de Nederlandse situatie. In de
behandeling van de Franse en de Nederlandse volkskarakters is de hand van Ockerse
duidelijk te herkennen. Nederland wordt geplaagd door een koude, veranderlijke en
natte luchtgesteldheid en een vochtige bodem. Deze omstandigheden hebben een
sterke invloed op het nationale karakter van de Nederlanders. Nederlanders zijn
flegmatisch, bedaard en met weinig tevreden. Zij zijn verknocht aan hun religie en
aan de politieke vrijheid die van oudsher in hun land bestaan heeft. Nederlanders
zijn geneigd aan het bestaande vast te houden; revolutionair enthousiasme is bij hen
moeilijk op te wekken.64

Conclusie
In de manier waarop in De Democraten over het nationale karakter van de
Nederlanders gesproken wordt, is duidelijk zichtbaar welke beschrijvende en
argumentatieve elementen in de discussie over het karakter van de Nederlanders
samenkomen. Aan de ene kant wordt deze discussie bepaald door het discours over
karakter zoals zich dat in de zeventiende en achttiende eeuw heeft ontwikkeld. In
lijn met de typebeschrijvingen die kenmerkend zijn voor dit discours wordt het
karakter van de Nederlanders in enkele basale trekken, zoals lafheid en traagheid,
gefixeerd. Deze karaktertrekken worden in verband gebracht met omgevingsfactoren:
de flegmatische aard van de Nederlanders is een effect van het koude en natte klimaat.
Desondanks is het niet onmogelijk negatieve karaktertrekken minder schadelijk te
maken. Hier komt het onderscheid tussen fysische en morele oorzaken, dat ook door
Montesquieu gemaakt wordt, in het spel: de invloed van natuurlijke factoren kan
door morele factoren tegengegaan worden. De redacteuren van De Democraten
stellen in dit verband nadrukkelijk dat de negatieve trekken in het Nederlandse
volkskarakter door republikeinse burgerdeugd overwonnen kunnen worden. Dit wil
echter niet zeggen dat de mogelijkheden het karakter van een natie te hervormen
onbegrensd zijn: een constitutie zal bijvoorbeeld in een bepaalde mate in
overeenstemming moeten zijn met de fundamentele eigenschappen van een volk,
anders heeft zij geen effect.
Hiermee wordt duidelijk op welke manier het begrip ‘nationaal karakter’ in het
achttiende-eeuwse Nederland heeft gefunctioneerd als politiek-antropologisch concept.
Cruciaal is de manier waarop het zeventiende- en achttiende-eeuwse discours over
karakter en het vroegmoderne republicanisme elkaar doorkruisen. In De Democraten
en in de verhandeling van IJsbrand van Hamelsveld ligt het punt waar beide vertogen
elkaar raken vooral in de rol van morele of zedelijke oorzaken in de vorming van
nationale karakters. Dit betekent uiteraard niet dat het discours over karakter en de
discussie rond het republicanisme altijd op dezelfde manier met elkaar in verband
staan. Bij Van Effen is bijvoorbeeld sprake van een visie op het Nederlandse karakter
waarin de nadruk niet zozeer ligt op de traditionele politieke deugden van het klassieke
republicanisme, maar waarin deugdzaamheid gelokaliseerd wordt in de culturele
dimensie van het burgerschap. In het werk van Le Francq van Berkheij en Ockerse
64

De Democraten I, 281.

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

ligt het accent zeer sterk op het antropologische aspect van het concept ‘nationaal
karakter’. Beide auteurs pretenderen het Nederlanders volkskarakter empirisch te
benaderen. De vraag is echter of de politiek-morele dimensie van de discussie over
de typerende eigenschappen van de Nederlanders daarmee totaal naar de achtergrond
verdwijnt. Tekenend is bijvoorbeeld dat beide auteurs republikeinse vrijheidszin als
een wezenlijke karaktertrek van
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het Nederlandse volk beschouwen. Ook hier, door bepaalde eigenschappen te
suggereren die aan de Nederlanders kunnen worden toegeschreven, doorkruist het
republicanisme dus de beschrijvende en verklarende structuren van discours over
karakter.
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Revolutionaire vrouwen gezocht!
Een repliek op de kritiek van Myriam Everard
Joost Rosendaal
Want, of schoon ik niet kan strijden
Met den degen, of 't geweer,
Vegt ik tog in deze tijden,
Met mijn inkt, papier en veer.

Deze uitspraak van ‘eene dochter der vrijheid’, de Heusdense patriot Antonetta van
Calcar, stond centraal in een artikel dat ik in 1990 in het Utrechtse tijdschrift voor
vrouwengeschiedenis Dinamiek schreef onder de titel ‘Een nieuwe vrouwendag.
Vrouwen in de Nederlandse Revolutie van de achttiende eeuw’.1 Het was een artikel
dat opriep tot meer onderzoek naar de vrouw in de Nederlandse Revolutie. ‘Zo
verdienen de donatrices van exercitie-genootschappen een meer uitvoerige en bredere
studie en dient ander patriots gedrag, zoals het schrijven van kranten- en
tijdschriftartikelen, pamfletten en politiek getint proza en poëzie, beter in kaart te
worden gebracht’. Mijn opvattingen zijn niet veranderd in de afgelopen zestien jaar
en ik was dan ook enigszins verbaasd over de wijze waarop Myriam Everard mij in
het laatste nummer afschilderde.2 Ik zou te veel oog hebben voor mannen en de vrouw
slechts zien als een verlengstuk van de man. Daar ik mij zelf anders ken, raakt mij
deze kritiek niet. Toch vraagt een dergelijke beschuldiging wanneer ze op onjuiste
wetenschappelijke gronden en veronderstellingen wordt gedaan om weerlegging. Ik
zal daartoe ten eerste de wijze waarop de kritiek geuit wordt behandelen - bij
polemieken neemt beeldvorming namelijk een belangrijke plaats in - en vervolgens
ingaan op de inhoudelijke argumentatie. Ten slotte zal ik stil staan bij de kern waar
deze polemiek over gaat: de rol van de vrouw in de Nederlandse revolutie.

Polemische strijdwapens
Laat ik beginnen met mijn enthousiasme over deze polemiek uit te spreken. Met haar
publicaties lijkt Everard gehoor te geven aan mijn desideratum uit 1990. Ik hoop dat
er diepere en uitputtender studies naar onder meer de donatrices zullen volgen. De
moeite die Everard zich getroost heeft om de archieven in Trévoux te bezoeken zijn
niet zonder resultaat gebleven. De vondst van de vrijwillige gift van de dames Wolff
en Deken in 1789 is interessant. Op de conclusies die hieraan verbonden worden zal
ik hierna nog ingaan. Jammer dat er nog geen helderheid is over de aanschaf van de
wijngaard. Uit de noten in Everards artikel kon ik niet opmaken of het ‘minutier
central’ van de notarissen uit Trévoux en omgeving is geconsulteerd. Tijdens de
periode dat Wolff en Deken daar verbleven zijn er drie verschillende notariskantoren
actief, waar meer informatie over de eigendomsoverdracht te vinden is.3
1
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Maar laat ik komen op het artikel van Everard in het vorige nummer van De
Achttiende Eeuw en de polemische technieken die zij gebruikt. Vooraf dient opgemerkt
te worden dat de opbouw van het stuk merkwaardig is. Het valt eigenlijk uiteen in
twee stukken. In het
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eerste wordt een aanval gedaan op een vermeende stelling van mij, de steen des
aanstoots, in een bundel over Wolff en Deken. In het tweede deel wordt een
suggestieve schets gegeven van de politieke activiteit van Wolff en Deken in
Frankrijk. De uiteindelijke conclusie blijft hangen.
De eerste polemische techniek die opvalt is het parafraseren van de stelling van
de opponent. Dit geeft gelegenheid tot het neerzetten van een heldere schietschijf.
Wat heb ik volgens Everard beweerd? Ik heb het politieke motief voor de vlucht van
Wolff en Deken in twijfel getrokken en gesuggereerd dat ze ‘slechts voorgaven in
1788 om politieke redenen [het land] verlaten te hebben’.4 Hier gaat het eigenlijk al
fout. In mijn artikel heb ik namelijk alleen ‘kanttekeningen bij hun politieke motivatie’
willen plaatsen.5 Met het plaatsen van kanttekeningen wordt niet gezegd dat ik
politieke gezindheid van beide schrijfsters in twijfel trek en zou ontkennen dat deze
een rol gespeeld hebben in hun emigratie naar Frankrijk. Ik heb slechts betoogd dat
ze naast politieke overwegingen ook gezondheidsmotieven hadden om naar Frankrijk
uit te wijken, en dat deze motieven misschien nog wel zwaarder wogen voor een
dergelijke ingrijpende beslissing dan de politieke overwegingen, die er beslist ook
waren. Kortom: de kanttekeningen zijn geen doorhalingen.
Nadat Everard aldus een verdraaide weergave van het uitgangspunt geeft, kan het
eigenlijke schieten beginnen. Welke wapens staan dan tot haar beschikking? De
auteur betichten van tegenstrijdigheden of verandering van standpunt. Het lijkt mij
duidelijk dat na het hiervoor gestelde, dit niet het geval is. Vervolgens legt Everard
mij woorden in de mond die ik nooit heb uitgesproken, namelijk dat een man ‘voor
zijn vlucht een boven iedere twijfel verheven politieke reden had gehad’.6 In tegendeel:
in Bataven zeg ik dat ‘slechts een klein deel van de vluchtelingen [...] om puur
politieke activiteiten uitgeweken’ was.7 Economische motieven, gezondheidsredenen
en zucht naar avontuur zijn voor patriotse jongens en mannen eveneens
beweegredenen geweest om uit te wijken. In dat opzicht behandel ik Wolff en Deken
niet anders dan mannelijke patriotsgezinde uitwijkelingen.
Een ander wapen in de polemiek is suggestief taalgebruik. Volgens Everard zou
ik beweren dat Wolff en Deken op ‘kuurreis’ in ‘vakantieland’ Frankrijk waren. Met
dergelijke haast anachronistische bewoordingen ridiculiseer je de stelling van de
opponent. Indirect gebeurt dat ook wanneer Everard suggereert dat ik niet kan tellen:
‘Twee in 1788, zeven in 1789, in totaal acht, schrijft Rosendaal’. Dat het hier om de
eerste lijst met door de Franse regering uitkering voor Nederlandse vluchtelingen uit
1788 gaat, die in 1789 werd herzien, is niet voor iedere lezer duidelijk, en al helemaal
niet dat een van de dames die in 1788 bedeeld werd in 1789 vertrokken was.
Suggestief is vervolgens ook de opmerking: ‘Hoeveel zelfstandig bedeelde vrouwen
hij [...] over het hoofd heeft gezien [...] is moeilijk te zeggen’.8 Het klopt dat ik in
2004 een groter aantal vrouwen noem. Deze ‘verdubbeling’ hangt samen met een
andere berekeningswijze waarmee ik de lezer in 2004 niet wilde vervelen. Kort
gezegd komt het er op neer dat ik de weduwen die na het overlijden van hun man
het kaartje - in het begin een speelkaart - waarmee deze de uitkering ontving
4
5
6
7
8
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overnamen, nu meegeteld heb omdat zij ook voor het bureau van de Franse
commissaris verschenen en dus als zelfstandige uitkeringstrekkers zijn te beschouwen.
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Generalisaties zijn eveneens een goed middel in een polemiek. Betrap de auteur op
een onjuistheid en verklaar vervolgens dat dit voor de rest ook wel zal opgaan. Terecht
wijst Everard erop dat de man van Cornelia van Crimpen al lang was overleden en
dat het niet juist is haar als de weduwe van een verdienstelijke patriot neer te zetten.
Dit had ik iets zorgvuldiger moeten formuleren. De weduwe Livinus de Rijcke, zoals
Van Crimpen steeds in de Franse bronnen werd genoemd, was met haar zwager en
schoonzus uitgeweken. Haar zwager Ary van der Meer, een fanatieke patriot, was
uit hoofde van zijn functie als drost van de Gecommitteerde Raden van de Staten
van Holland vervolgd. Zijn woning was geplunderd waarbij ook de goederen en
meubels van zijn schoonzus, die bij hem inwoonde, werden vernield. Als we kijken
naar het lot van andere vrouwen hoefde zij niet te vrezen voor haar leven of voor
opsluiting in het gevang. Het is de vraag of zij zonder deze verwantschap en dit
gemeenschappelijk lot, wel een uitkering had gekregen. In ieder geval gaat het veel
te ver om deze uitzondering direct tot regel uit te roepen en dat dit ‘voor de andere
zestien zelfstandig bedeelde vrouwen’ geldt.9
Om het beeld van de tegenstander verder af te breken kan ten slotte nog de suggestie
worden gewekt dat hij zijn bronnen niet of niet goed kent. Everard beweert dat ik
Antonia Versevelt als zelfstandig bedeelde vrouw over het hoofd heb gezien.10 Dit
is niet juist, zoals zij in het vluchtelingenbestand op de cd-rom had kunnen zien.
Versevelt kreeg namelijk geen uitkering van de Franse regering. Zij was eerst met
haar zussen naar Amsterdam gevlucht en vervolgens in Antwerpen beland, waar zij
introkken bij de eveneens uit Den Haag gevluchte lakenkoopman André Renodi.
Met hem vluchtten zij in oktober 1789 naar Duinkerke - vermoedelijk wegens de
bedreigingen waaraan de Nederlandse patriotten tijdens de Brabantse Omwenteling
in de Zuidelijke Nederlanden blootstonden. In tegenstelling tot Renodi kwam zij niet
op de bedelingslijst. Terug in Nederland kreeg zij echter in juli 1796 wel van de
Bataafse overheid een toelage als geretourneerde vluchteling. Hoewel haar vader
inderdaad al overleden was voor 1787, was hij wel degelijk ondersteunend lid van
het Haagse exercitiegenootschap. Dit werd door de dochter enthousiast en uit
overtuiging voortgezet. Of zij zonder de betrokkenheid van haar vader bij het Haagse
wapencorps ook donatrice zou zijn geworden is niet vast te stellen.11
Naast deze directe beschuldiging van slechte bronnenkennis, kan ook nog de
suggestie hiervan worden gewekt door te doen alsof de tegenstander zelf geen kennis
heeft van jouw vondst. Zo presenteert Everard de betrokkenheid van de predikant
Marron bij de totstandkoming van Mirabeaus Aux Bataves sur le Stathoudérat haast
als een eigen vondst. Nergens verwijst zij hierbij naar Bataven waarin deze predikant
en zijn activiteiten uitvoerig aan de orde komen.12 Daarnaast zijn veel van haar
trouvailles - bijvoorbeeld over Mirabeau, Frossard en Merlino - terug te vinden in
de uitstekende biografie van Buijnsters en zijn uitgave van hun briefwisseling.13
9
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Als je op deze manier het beeld van de opponent onderuit hebt gehaald, is de weg
vrij om een eigen verhaal te poneren. Hierbij bedient Everard zich van het middel
om veronderstellingen als waarheid te brengen. Ik zal deze inhoudelijke kant van de
kritiek nu verder behandelen.
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Zoek de revolutionaire vrouw
De belangrijkste beschuldiging is dat ik mij te zeer laat drijven door het ‘cherchez
l'homme’-principe en daardoor geen oog heb voor de actieve politieke rol van de
vrouw in het algemeen en van Wolff en Deken in het bijzonder. Op welke gronden
doet zij deze bewering? Op de eerste plaats is daar de uitkeringslijst. De cd-rom die
als bijlage bij mijn proefschrift zat is, zoals op de hoes te lezen valt, de uitdraai van
een ‘werkdatabase’ die niet ‘uitputtend’ pretendeert te zijn. Het geeft de stand van
zaken weer zoals ik die in de loop der jaren verzameld heb op basis van de
uitkeringslijsten, rekesten, brieven en literatuur. In een aantal archieven heb ik gezocht
naar de gezinssamenstellingen van de vluchtelingen. Hierbij vond ik bij mannelijke,
uitkering ontvangende vluchtelingen ook de naam van de vrouw. Echter voor veel
gemeenten, zoals Den Haag, heb ik deze genealogische gegevens niet nagezocht. Er
is in deze een zekere mate van willekeur. Het was voor mijn onderzoek niet zinnig
en uiteindelijk ook niet doenlijk om alle personen te identificeren en de gezinnen te
reconstrueren. Nog steeds werk ik het bestand echter bij, maar tot wezenlijk nieuwe
inzichten leidt dit vooralsnog niet. Het niet-achterhalen van namen van vrouwen
heeft dus niets te maken met een bewuste keuze of een keuze uit veronachtzaming,
zoals Everard suggereert. Hetzelfde geldt namelijk ook voor veel mannelijke
vluchtelingen.
Laat ik mij hierbij leiden door mijn eigen genderconventies? Dat de verstrekkers
van de uitkeringen aan vluchtelingen zich lieten leiden door genderconventies, mag
mij niet in de schoenen worden geschoven. Predikanten, advocaten, schouten,
schepenen en baljuws waren in de achttiende eeuw nooit vrouwen, en niet omdat ik
dat wil of zo zie. Het waren niet vrouwen die demonstratief door de Stadhouderpoort
reden of die bij Goejanverwellesluis de prinses staande hielden. Ook bestormden zij
geen stadhuis om het bestuur af te zetten. In de Nationale Vergadering zaten geen
vrouwen. Een exercitiegenootschap van vrouwen is uitzondering en geen regel.14
Waarom treffen wij die vrouwen niet vooraan op het revolutionaire toneel en wel zoals ik later in dit artikel nog zal laten zien - bij de orangisten? Dat lijkt mij de
belangrijkste vraag.
In de lijn van de ‘beschuldiging’ dat ik geen liefde koester voor de vrouwen in
mijn vluchtelingenbestand, liggen ook de suggesties dat ik niet volledig ben geweest
met het opsommen van vrouwen die zelfstandig een uitkering ontvingen. Over de
reden van het verschil tussen 2003 en 2004 ben ik hiervoor al ingegaan. Ter
weerlegging van dit verwijt van onvolledigheid kan ik verder zeggen dat ik vrijwel
alle vluchtelingen die een uitkering kregen een groot aantal keren langs mij heen heb
laten gaan bij het invoeren van de gegevens en daardoor een redelijk goed overzicht
heb over wie wel en wie geen uitkeringtrekkende vluchteling was. Daarnaast vallen
bij het juist formuleren van de zoekvraag in mijn database (in Asksam) wel degelijk
de sekseverschillen te onderscheiden. Het argument dat ik Antonia Versefelt over
het hoofd heb gezien en dus dat mijn gehele bewering niet klopt is geheel onjuist.
Er zijn meer vrouwen die later erkend werden als Bataafs vluchteling en om die reden
een toelage kregen in de Bataafse Republiek, maar die in ballingschap niet op de
voorgrond traden.
14
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Recent heb ik het rapport van de commissie die verantwoordelijk was voor de
repatriëring van de vluchtelingen in 1795, teruggevonden. De bijlagen bevatten een
overzicht van alle vluchtelingen die financiële ondersteuning kregen voor terugkeer
naar het vaderland. Hieronder zijn ook vluchtelingen die in Frankrijk nooit een toelage
van de Franse regering
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hebben ontvangen. In de eerste twee bijlagen zijn de vluchtelingen uit Noord-Frankrijk
opgenomen. In totaal werd aan 346 personen een reisbedrag meegegeven, gezinsleden
meegerekend gaat het om 952 mannen, vrouwen en kinderen, in totaal. Opmerkelijk
is het aantal vrouwen dat hierbij een reissom kreeg: 75, dat wil zeggen ruim één op
de vijf reissommen werd aan een vrouw meegegeven.15 Blijken er dan toch ineens
veel meer politiek actieve vrouwen? Bij het een voor een nagaan van deze vrouwen
blijkt dat zij vrijwel allemaal weduwe of vrouw waren van een man die een uitkering
kreeg. De man was overleden, of als militair in het Bataafse Legioen al eerder
teruggekeerd in het vaderland.
Everard zal het misschien niet willen of kunnen geloven, maar ik heb serieus
gezocht naar actieve patriotse bannelingvrouwen. Mijn conclusie was en is dat zij
in de officiële registratie niet of nauwelijks terug te vinden zijn. Natuurlijk kan het
zijn dat de man moest vluchten omdat zijn vrouw zo actief was geweest als patriot,
maar waarom kreeg hij dan de uitkering en niet zijn vrouw, of spelen dan de
genderconventies met betrekking tot de financiële afhankelijkheid van de vrouw aan
haar man weer een rol? Het zijn de bronnen die mij de aanleiding geven tot mijn
conclusie, niet omdat ik zelf alleen maar oog zou hebben voor de mannen. Vele
duizenden brieven uit de archieven van Van Beyma, Dumont-Pigalle, Van der
Capellen en Valckenaer heb ik doorgenomen. Vrouwen komen hierin maar zeer
marginaal voor, bijvoorbeeld - en ik zeg dit met een knipoog - als ze flauwvallen
wanneer twee mannen om een politiek meningsverschil met elkaar op de vuist gaan,
zoals de vrouw van Daendels. Bij het nalopen van de lijst van bedeelden zijn echt
niet meer vrouwen te vinden. De enige vrouw die in het vluchtelingencircuit op de
voorgrond trad en een belangrijke rol in de patriotse lobby vervulde, was de markiezin
De Champcenetz, de uit Gelderland afkomstige Albertine van Neukirchen genaamd
Nijvenheim. De meeste vrouwen komen in de bronnen voor als moeder of echtgenote.
Dit betekent niet dat zij geen politieke overtuiging hebben gehad en dat zij hier geen
uiting aan gegeven hebben door bijvoorbeeld donatrice te zijn, of door het dichten
van patriotse liederen.

De zaak Wolff en Deken
Dan de zaak Wolff en Deken, oftewel de kanttekening bij de politieke noodzaak voor
hun vlucht. Zeker, ze hadden een uitgebreid netwerk van actieve patriotse vrienden,
maar dat maakt nog niet dat zij hoofdredactrices waren van De Post van de
Neder-Rhijn of De Politieke Kruyer. Het is nog maar de vraag of zij in deze bladen
een artikel hebben geschreven, of elders een artikel waarin ze direct politieke
misstanden aan de kaak stelden, zoals hun mannelijke vrienden dat wel deden. Ze
waren - zover bekend - ook niet actief als exercerend lid van een exercitiegenootschap.
Evenmin hebben zij een politiek ambt bekleed, als regent of gecommitteerde van de
burgerij. Ook hebben zij - zover ik weet - nooit een rekest ondertekend tegen het
stadhouderschap.
15
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Kijken we naar de stroom van vluchtelingen, dan zijn er grofweg drie fases te
onderscheiden: de kortstondige paniekvlucht direct na de contrarevolutie, de vlucht
uit angst voor de anarchie en vrees voor plunderingen en molesten (september 1787
- januari 1788) en de langere ballingschap, veelal uit vrees voor juridische
vervolgingen (vanaf januari 1788). Omdat uit de ambtsberichten van de Franse
diplomaten bleek dat vluchtelingen niet meer genoodzaakt waren te vluchten, werd
in april 1788 het toekennen van uitkeringen aan nieuwe slachtoffers stopgezet. De
meeste vluchtelingen die in Frankrijk aankwamen waren
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al vanaf september 1787 op de vlucht. Vaak hadden ze eerst een veilig heenkomen
gezocht elders in de Republiek of in de Zuidelijke Nederlanden. Zo was Vader Hooft,
die Everard als getuige à decharge opvoert, al in december 1787 naar Brussel gevlucht.
Kort tevoren was hij op eis van stadhouder Willem V ontslagen uit zijn ambt als
burgemeester van Amsterdam. Zodra de verhitte gemoederen in de Republiek weer
wat tot bedaren waren gekomen, keerde de respectabele oude grijsaard in augustus
1790 terug om eerst op het landgoed van zijn vriend Van Palland in het Overijsselse
Zuthem te verblijven en ten slotte in 1794 op het landgoed van zijn zuster in het
Utrechtse Loenersloot te sterven.
Hoe anders is dan de historie van Wolff en Deken die pas eind maart 1788 voor
het eerst - voor zover wij nu weten - hun koffers pakten omdat zij zich niet meer
thuis voelden op ‘Lommerlust’. Zij zijn niet uit een ambt ontslagen en hun huis werd
niet geplunderd zover wij weten. Er is nooit een juridische vervolging tegen hen
ingesteld. Ze zijn niet verbannen door het Hof van Holland of een lokale overheid.
Dat vrienden van hen dit lot wel toeviel, maakt nog niet dat het hen overkwam en
dat zij daarom moesten uitwijken.
Maar, zo lijkt Everard ons te suggereren, Wolff en Deken toonden zich in
ballingschap zeer actieve revolutionairen en ‘er leek zelfs een ware
propagandacampagne te starten die erop gericht was dat zij zich niet als onbekende
vrouwen in Frankrijk zouden vestigen’.16 Een nogal boude bewering met zeer vage
bewijsvoering. Op de eerste plaats is daar het Mirabeauverhaal. Prachtig natuurlijk
dat Wolff en Deken in de noten van zijn pamflet Aux Bataves sur le Stathoudérat
werden aangehaald, maar er staan bijna zestig noten in dat pamflet. Tientallen boeken
worden aangehaald. Welgeteld zes regels gaan over Wolff, en dat op 116 pagina's
ofwel ongeveer 4800 regels, een ware propagandacampagne!17 Natuurlijk kunnen zij
contact met Marron hebben gehad en dit kan best tijdens zijn verblijf in Leiden al
ontstaan zijn. Toch is het uiterst suggestief en niet hard te maken. We weten niet
zeker of beiden elkaar kenden en ook niet zeker of hij wel verantwoordelijk was voor
de betreffende noot. Twee onzekerheden waarvoor Everard geen enkel onderbouwd
bewijs levert, of zelfs maar een aan grote zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
Vervolgens gebruikt zij het Marronverhaal om ook de band met Frossard tot een
waarschijnlijk verhaal te maken, en wat mooier dan maar meteen Madame Roland,
Madame de Genlis en Mary Wollstonecraft er aan te koppelen. Geen enkel bewijs
uit de archieven, de geschriften of de correspondentie van deze dames dat Wolff of
Deken contact met hen hadden. Laat ik om de willekeur van haar hypothese eens
een ander verhaal construeren. De vertaling door Wolff van het stuk van Frossard
over De zaak der negerslaaven is hierbij het uitgangspunt. Wie vroeg haar om die
vertaling te maken? Op een kleine afstand van Trévoux, namelijk 23 kilometer, ligt
het dorpje Châtillon-sur-Chalaronne, ofwel Châtillon-lès-Dombes zoals het eind
achttiende eeuw heette. Het is de geboorteplaats van een belangrijk contactfiguur
tussen het Nederlandse en Franse revolutionaire milieu: Antoine Marie Cerisier.
Verbonden aan de Franse ambassade in de Nederlandse Republiek was hij een van
de grote promotors van het Franse systeem: de link tussen de patriotten en Frankrijk.
Als journalist werkte hij onder meer voor de Gazette de Leyde. Ook schreef hij talloze
pamfletten en was hij betrokken bij het Leids Ontwerp. Als vluchteling in Frankrijk
16
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raakte hij al spoedig bevriend met Mirabeau en werd hij na de revolutie gekozen tot
maire van zijn geboorteplaats. Evenals Marron wordt ook hij wel tot het atelier van
Mirabeau gerekend. Hij was de voornaamste redacteur van
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diens Analyse des Papiers Anglois. Het is zeer wel mogelijk dat hij de auteur was
van de noten van Aux bataves. Belangrijker nog: hij was een van de oprichters van
de Societé des Amis des Noirs, waarvan hij het vijfde lid werd.18 We kunnen dus
even gemakkelijk de suggestie doen dat hij meende dat het voor de Nederlandse
markt wellicht goed was dat er een vertaling moest komen van het werk van Frossard
en vervolgens dacht aan die schrijfster die vlakbij zijn geboorteplaats woonde en die
hij vermoedelijk wel eens ontmoet zal hebben, die was het niet voor 1793 dan wel
daarna, toen hij als koningsgezind revolutionair zich terugtrok in zijn dorp. Marron
blijkt even gemakkelijk inwisselbaar voor Cerisier met even sterk bewijs. De politieke
sympathie van de schrijfsters staat buiten kijf, maar dit hoeft nog niet te leiden tot
politiek activisme. Het maken van een vertaling zou ik niet per definitie als een
dergelijk activisme willen typeren. Ongetwijfeld zijn er nog andere hypotheses te
construeren over de reden van hun vertaalwerkzaamheid.
Het hele verhaal over Wolff en Dekens contacten met vrouwelijke jacobijnenclubs
is eveneens zeer speculatief. Wie een beetje studie heeft gemaakt van het Franse
revolutionaire clubcircuit weet dat er een grote verscheidenheid bestond met veel
concurrentie en onenigheden. Onder de noemer van jacobijnenclubs vielen vele
gezelschappen die elkaar letterlijk naar het leven stonden. Everards uitlatingen over
de Franse Revolutie zijn sterk generaliserend en geven, naar mijn mening, te weinig
blijk van de enorme tegenstellingen, ontwikkelingen en spanningen die in deze
verwarrende periode bestonden. De ene club is de ander niet, en de ene revolutionaire
vrouw is niet makkelijk op een lijn te plaatsen met de ander.
En stel, we hebben hard kunnen maken dat Wolff goede banden had met Cerisier,
Marron, Frossard en eventueel Madame Roland, maakt het haar dan een groot en
actief revolutionair? Het is niet waarschijnlijk dat Wolff en Deken de Bastille hebben
bestormd, meeliepen in de tocht van de vrouwen naar Versailles, vochten bij de
Tuillerieën in augustus 1792 of als citoyennes tricoteuses tijdens de Terreur zaten te
juichen als er weer een kop rolde.19 Bij deze acties waren wel mannelijke vluchtelingen
betrokken. Zoals Leendert Makketros bij de Bastille en Joannes Conradus de Kock
als slachtoffer onder guillotine.
Dan het laatste ‘bewijs’ dat Wolff en Deken een belangrijke plaats in de
vluchtelingengemeenschap innamen: het toekennen van een uitkering en de publiciteit
die hieraan gegeven werd. Dat beide dames een uitkering kregen is zeker opmerkelijk.
Ze zijn, zoals al vaker opgemerkt, hierin vrij uitzonderlijk. Hun patriotse en
revolutionaire gezindheid is ook nooit in twijfel getrokken, maar dat betekent nog
niet dat zij binnen de vluchtelingengemeenschap een actieve rol vervulden. De
uitkering dankten zij aan hun plaatsgenoot Merlino, een persoon met een weifelend
karakter die wat politieke overtuiging betreft schommelde tussen de radicalen (‘les
terroristes’) en de gematigden (‘les modérés) en zo steeds het vege lijf en het politieke
leven wist te redden. Veel respect verdiende hij in februari 1793 door te regelen dat
er een grote som geld ter beschikking kwam voor 30.000 werkelozen in Lyon.20 Zij
waren in de problemen gekomen door de blokkade van het geldverkeer met het
buitenland en de sociaal voelende Merlino vond dat zij wegens hun patriotse
18
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gezindheid niet het slachtoffer hiervan mochten worden. Everard presenteert de
publicatie van dit bericht in Le Batave als iets bijzonders. Wanneer je honderden
nummers van dit blad hebt doorgenomen op zoek naar berichten over Nederlandse
vluchtelingen, zoals ik heb gedaan in de Bibliothèque Nationale
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in Parijs, dan weet je dat van alle verrichtingen in de Franse Nationale Vergadering
dagelijks een verslag verscheen. Dit deden overigens meer Franse kranten. Le Batave
functioneerde in dat opzicht als een soort Handelingen. Logisch en correct dus dat
er melding werd gemaakt van het verzoek van Merlino voor de dames. In 1794 was
overigens de betrokkenheid van Nederlandse vluchtelingen bij de uitgave van Le
Batave vrij gering.21 Een jaar eerder was de krant ontstaan als een blad waarin de
Nederlandse vluchtelingen hun zaak en belangen wilden presenteren, maar na de
mislukte inval van februari-april 1793 werd het blad meer een radicaalgezinde Frans
revolutionaire krant. Het kan zeker niet getypeerd worden als de krant ‘van de
Nederlandse vluchtelingengemeenschap in Frankrijk’, zoals Everard zegt. Ook dit
argument om Wolff en Deken een vooraanstaande plaats in het vluchtelingenmilieu
te geven houdt dus geen stand.

Oproep
Samenvattend: de kritiek van Everard is schijnkritiek. Ze suggereert dat ik ontken
dat Wolff en Deken politieke motieven hadden voor hun emigratie naar Frankrijk,
terwijl ik alleen maar wat relativerende kanttekeningen heb geplaatst bij de noodzaak
hiertoe, zoals ik dat bij een groot deel van de vluchtelingen - man en vrouw - kan
doen. Vervolgens komt Everard met onjuiste en niet steekhoudende argumenten om
te betogen dat Wolff en Deken een soort politieke martelaressen waren en dat zij om
hun patriotse gezindheid wel moesten uitwijken.
De kern van deze polemiek is evenwel de rol die de vrouw in de Nederlandse
Revolutie had. Everard lijkt te willen betogen dat vrouwen een actieve en prominente
rol vervulden in de patriottenbeweging en de Bataafse Revolutie. In dit streven naar
meer aandacht voor de vrouw in de politiek van de revolutie neigt zij er toe om elke
activiteit waarbij een vrouw optrad tot een cruciale gebeurtenis te maken. Voor deze
prominente rol van vrouwen in de revolutie bieden de historische bronnen helaas
weinig mogelijkheden. Ik ontken niet, en heb dat ook nooit ontkend, dat vrouwen
als donatrice of schrijfster of als deelneemster in een politieke optocht hun politieke
voorkeur voor de patriotten en later de revolutie hebben geuit. Maar ondanks
uitgebreid bronnenonderzoek in de gehele periode van de Nederlandse revolutie ben
ik die revolutionaire vrouw nauwelijks tegengekomen, hoe graag ik dit ook zou
willen. Everards argument dat ik dan niet goed kijk komt naar mijn mening voort uit
wishful thinking dat vrouwen massaal actieve revolutionairen waren. Het zou
interessant zijn om te onderzoeken wat de oorzaken hiervoor zijn en of er bijvoorbeeld
spraken is van bewuste uitsluiting door de mannelijke revolutionairen.
Als ik kijk naar juridische vervolgingen, dan ben ik in de archieven van de Hoven
van Gelre, Holland, Friesland en Utrecht en de Raad van Brabant nog geen zaak
tegen patriotse vrouwen tegengekomen. Dit in tegenstelling tot de aanhangers van
Oranje. Moeiteloos rollen dan de namen van Kaat Mossel, Ruige Keet, Etta Palm en
21

Bibliothèque Nationale, Parijs, Signatuur 4o Lc2 776-779. Het blad veranderde een aantal
keren van naam: Le Batave, ou le Nouvelliste Étranger nrs1-227 (15 februari-31 september
1793), Le Batave, ou le Sans-culotte nrs 228-426 (1 oktober 1793-17 april 1794), Le
Sans-culotte nrs 427-643 (18 april-20 november 1794) en ten slotte Le Batave nrs 644-1037
(21 november 1794-19 december 1795). Over dit blad zie ook: Rosendaal, Bataven!, 377.
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de freule van Dorth over tafel. Ook in geschriften horen we orangistes vaak expliciet
over de politiek spreken. Bij mijn onderzoek naar de patriotten in de Langstraat en
het Land van Heusden en Altena heb ik vele tientallen rekesten geanalyseerd. Op
geen enkel patriots rekest vond ik de naam van een vrouw. In het vestingstadje
Heusden werden meer dan twintig politiek geladen rekesten
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ingediend. Een groot deel van de bevolking toonde zich daarbij actief. Onder vrijwel
alle orangistische rekesten stonden de namen van vrouwen, soms bijna de helft van
alle ondertekenaars. De enige uitzondering hierop vormt een tweetal rekesten in een
zaak rond de beroeping van een patriots predikant. Hieronder plaatsen patriotse
vrouwen wel hun naam. Op het gebied van religie beschouwden de patriotten vrouwen
blijkbaar als stemhebbend. Religie hoorde in hun ogen tot de persoonlijke sfeer en
niet het publieke domein, zo lijkt het. Daarom was het acceptabel dat patriotse
vrouwen zich daarover uitspraken. Het verbaast mij dan ook niet dat Wolff en Deken
zich in de Wandelingen door Bourgogne met de religie bezighouden. Dit paste immers
naadloos in de revolutionaire voorkeur voor scheiding van kerk
De stelling die ik daarom wil poneren is dat in de Nederlandse Revolutie patriotse
en revolutionaire vrouwen overwegend een passieve rol vervulden. Zij voerden zelf
geen politieke acties, maar steunden deze wel in geschrift of als donatrice. Dit staat
geheel in contrast met de orangisten. Daar waren het wel vrouwen die actief op de
voorgrond traden, met prinses Wilhelmina van Pruisen als krachtige aanvoerder van
de beweging.
Tot slot wil ik terugkomen op het begin van mijn betoog en oproepen tot verder
onderzoek. Laat nu eens een inventarisatie komen van de donatrices en hun rol in
het ceremonieel van exercitiegenootschappen. Doe dit onderzoek structureel en niet
op basis van bijeen gescharrelde, incidentele vermeldingen. In 1784 was een op de
drie honorair leden van het Utrechtse ‘Pro Patria et Libertate’ vrouw en ook onder
de contribuerende leden treffen we een groot aantal mejuffrouws, mevrouwen en
weduwen aan.22 Het zou interessant zijn hun achtergronden systematisch te
onderzoeken. Peet Theeuwen heeft in zijn diepgravende studie en analyse van De
Post van den Neder-Rhijn ook gelet op de bijdragen van vrouwen. Hij constateerde
dat van de ongeveer 710 contribuanten aan dat blad er ‘slechts elf impliciet of
expliciet’ te kennen gaven vrouw te zijn. Bij drie van deze personen twijfelt hij aan
de sekse wegens de ‘allesbehalve vrouwvriendelijke wijze’ waarbij zij over zichzelf
spreken.23 Omgekeerd is het volstrekt niet uitgesloten dat er vrouwen zijn die onder
een mannennaam een bijdrage leverden. Hoe zat dit bij andere tijdschriften als De
Politieke Kruyer en de patriotse kranten met ingezonden brieven? Hoe staat dit met
patriotse en revolutionaire liedbundels, waarvan regelmatig stukken door vrouwen
zijn gedicht. Waarover schreven deze vrouwen? Een interessant onderzoek zou ook
zijn om de romans van Paape, wiens vrouw zich overigens niet onbetuigd heeft
gelaten met de patriotse pen, te analyseren op de politieke positie van de vrouw.
Kortom: ik herhaal de oproep van zestien jaar geleden. Wie onderzoekt nu eens op
systematische wijze de rol van de vrouw in de Nederlandse Revolutie? Wellicht dat
Myriam Everard dit gevecht in deze tijd wil aangaan met pen en veer.
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Naald of slagzwaard?
Een reactie op de repliek van Joost Rosendaal*
Myriam Everard
Maar, zo Gy naar geen raad, - naar gene Wet wilt luisteren, Zo Gy dit vry Gewest nog langer denkt te kluist'ren,
Ik zeg het ongeveinsd, - dan wensch ik uwen val.
En sta, met Leeuwen moed, voor Neêrlands Vryheid pal!
Ja, dan zal deze hand, gewoon de naald te roeren,
Versterkt door 't blinkend staal, het Volk ten stryde voeren.
En vindt dit vrye Land niet spoedig hulp en heul,
Zo vat ik 't Slagzwaard op, ter straf van Neêrlands Beul.1

Androgina Plebeja noemde ze zich, de Deventer patriotte die in 1786 haar
leeuwenmoed en haar slagzwaard in de strijd werpt. In haar krijgslustige taal
onderscheidt zij zich niet van de vele patriotten-mannen die zich bij tal van
gelegenheden tot de gewapende strijd bereid verklaarden, een verwantschap die zij
in de keuze van haar nom de plume - familie van de Justus Plebejus om wie de
redacteuren van De politieke kruyer in 1785 werden vervolgd - nog eens benadrukt.
Is dit politiek? Ja, natuurlijk. Staat Androgina Plebeja daarmee tegenover de
Heusdense patriotte Anthonetta van Calcar die in 1784 pen en papier als haar wapens
koos omdat vrouwen nu eenmaal niet met degen en geweer konden strijden? Dat is
nog maar de vraag. Want men kan niet anders zeggen dan dat Van Calcar zich, als
lid van het plaatselijke patriotse leesgezelschap, als donatrice van het plaatselijke
vrijcorps, en als pleitbezorgster van burgerrechten voor katholieken in de gehele
Republiek, actief in het politieke leven bewoog.2 De dichtregels van Van Calcar
waarmee Rosendaal zijn repliek opent zijn daarmee misleidend. Maar wat meer is:
het inzicht dat Rosendaal in 1990 aan deze regels ontleende en sindsdien is blijven
aanhangen - dat vrouwen omdat zij nu eenmaal geen wapens droegen, in de
patriottentijd en de Bataafse Republiek geen actieve politieke rol konden spelen en
bijgevolg ook niet speelden - schiet hopeloos tekort als het erom gaat de rol van
vrouwen in de Nederlandse Revolutie te beschrijven en te begrijpen, zoals de politieke
activiteiten van Wolff en Deken vóór, tijdens en na hun ballingschap in Frankrijk én
de perceptie van tijdgenoten daarvan mijns inziens onomstotelijk laten zien. Daarvan
heb ik Rosendaal klaarblijkelijk niet kunnen overtuigen. Maar de chaotische
opeenstapeling van ongelijksoortige argumenten en beweringen die hij nu inbrengt
kunnen mij weer niet overtuigen.
Merkwaardig is de grote hoeveelheid pietluttige observaties die in hun
ogenschijnlijke precisie verhullen dat er geen sprake is van een argumentatie.
Exemplarisch hiervoor is de rekensom die hij als bewijs voor de politieke
onbeduidendheid van Wolff presenteert. Men herinnere zich de vermelding van Wolff
en haar Onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis in Mirabeaus Aux Bataves
sur le stathoudérat (1788), een manifest waarvan in korte tijd drie drukken en een

*
1
2

Met dank aan Peter Altena, onbreekbare discussiepartner
Plebeja, Aanspraak van een vaderlandsche vrouwe.
Zie Rosendaal, ‘Wetenschapsliefde of vrijheidsmin’, 14.
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Nederlandse vertaling verschenen en waarvan we uit Rosendaals Bataven! moeten
begrijpen dat het een grote populariteit kende.3 In zijn ‘Vrouwen op de vlucht’

3

Rosendaal, Bataven!, 245.
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noemt Rosendaal deze vermelding wel, maar uitsluitend om daar ieder belang van
te ontkennen: de vermelding was maar in een noot, die noot was niet door Mirabeau
maar door ‘een Nederlandse medewerker’ geschreven, Wolff wordt in die noot wel
om haar schrijfstijl maar niet om haar verdiensten voor de patriotse zaak geroemd,
en om die Geloofsbelydenis uit 1772 had ze in 1788 toch werkelijk niet hoeven
vluchten.4 Omdat hij daarbij geheel voorbijgaat aan de passage waarbij de schrijver
in kwestie het van belang achtte om naar Wolff en haar Geloofsbelydenis te verwijzen
- terwijl in die hoogst politieke passage, een aansporing aan de Bataven om de
vrijheidsliefde waarmee zij zich keer op keer tegen iedere tirannie hadden verzet nu
te mobiliseren om zich tegen de stadhouder te keren - mist Rosendaal de betekenis
van de waarderende verwijzing naar Wolff, die nu juist haar politieke voorbeeldfunctie
betrof. Rosendaal pareert deze kritiek met een rekensom: ‘Welgeteld zes regels gaan
over Wolff, en dat op 116 pagina's ofwel ongeveer 4800 regels’. Welgeteld! Maar
een dergelijke telling is zonder een vergelijking met het aantal regels dat Mirabeau
of zijn Nederlandse nègre Paul-Henri Marron aan andere patriotten wijdde geheel
zonder betekenis, en zou zelfs dan zonder enige inhoudelijke analyse volslagen
oninterpreteerbaar zijn.
Minstens zo merkwaardig is het misbaar waarmee Rosendaal zulke non-argumenten
kracht bijzet, waardoor hij kennelijk zo wordt afgeleid dat hij iedere voorzichtigheid
uit het oog verliest, als een vrijcorporist die met grote gebaren zijn degen trekt om
die vervolgens - omdat vrouwen nu eenmaal geen wapendragers zijn? - in eigen voet
te steken. Tot dat misbaar reken ik het vertoon van niet-relevante kennis,5 het
verwijzen naar overbekende literatuur6 - waarbij ik aan het paternalisme dat daaruit
spreekt verder voorbij ga - en het gebruik van pure bluf.7 Maar daarmee steekt men
zich nog niet zomaar in eigen voet. Dat gebeurt pas als Rosendaal tot de kern van de
zaak komt: ‘de rol die de vrouw in de Nederlandse Revolutie had’. Welnu, de bronnen,
zo zegt Rosendaal, dwingen hem tot de conclusie dat de rol van patriotse vrouwen
in de gehele periode van de Nederlandse Revolutie marginaal, zo niet nihil was.
Juridische vervolgingen van patriotse vrouwen zijn hem, althans uit de archieven
van de Hoven van Gelre, Holland, Friesland en Utrecht en de Raad van Brabant niet
bekend, en op geen enkel patriots rekest, althans: op geen van de tientallen patriotse
rekesten uit de Langstraat en het Land van Heusden en Altena, als men althans de
4
5

6

7

Rosendaal, ‘Vrouwen op de vlucht’, 157.
Zie bijvoorbeeld de informatie die Rosendaal aandraagt over Antoine-Marie Cerisier, die hij
naar voren schuift als net zo waarschijnlijke trait-d'union tussen Wolff als vertaalster van
Frossards La cause des esclaves nègres (1789) en de ‘Amis des noirs’ als Frossard zelf dat
kan zijn geweest: Cerisiers geografische nabijheid dateert op zijn vroegst van januari 1790,
toen hij in Châtillon-lès-Dombes tot maire gekozen werd, zonder dat overigens zeker is of
hij niet in Parijs bleef en die functie in absentia vervulde; zie Popkin, ‘From Dutch republican
to French monarchist’, in het bijzonder 542 en noot
Ik moet bekennen dat één artikel mij ontgaan was: Rosendaal, ‘Comment faire la révolution?’,
waarmee ik iets gemist zou hebben inzake de samenwerking tussen Marron en Mirabeau;
bij lezing blijkt daarin echter niet meer te staan dan dat Marron één van de schrijvers was
van Aux Bataves van Mirabeau.
Zo kan Rosendaal Wolff en Dekens Wandelingen door Bourgogne (1789) in zijn ‘Vrouwen
op de vlucht’ nog als argument aanvoeren voor het ‘rustig en onbekommerd leventje’ dat
Wolff en Deken in Frankrijk leidden (157), en nu laten weten dat de inhoud, die niet blijkt
te stroken met wat hij zich bij die titel had voorgesteld, hem evenzogoed ‘[niet] verbaast’.
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twee patriotse rekesten uit genoemde contreien inzake de beroeping van een patriots
predikant
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buiten beschouwing laat, trof hij de naam van een vrouw. Van deze boude beweringen
blijft echter al bij oppervlakkige beschouwing weinig over.
Wat die juridische vervolging betreft laten de negatieve bevindingen van Rosendaal
zich duidelijk niet generaliseren. Zo werden tussen 1780 en 1800, alleen al in
Amsterdam, negen patriotse vrouwen voor het gerecht gebracht.8 Onder hen de
bejaarde mattenverkoopster Harmijntje Groesbeek, die in maart 1789 op straat
luidkeels haar ‘Vaderlandsche matten’ te koop had aangeboden en ‘Vader Hooft
boven’ en ‘de Patriotten boven’ had geroepen, en aldus een opstootje had veroorzaakt
dat tot het nodige straatgeweld had geleid.9 Zij werd daarvoor tot vier jaar tuchthuis
veroordeeld. Bij haar overlijden in 1797 bleek zij in patriotse kring nog altijd bekend
als ‘de Vaderlandsche Mattenvrouw’, die ‘voorheen door het Despotiek Gezach, om
haar Vaderlandsche denkwyze in 't Tuchthuis was gezet’, om welke reden men het
dan ook gepast achtte haar door de Amsterdamse burgerwacht met militaire eer te
laten begraven.10 Maar Rosendaals negatieve bevindingen blijken ook niet
betrouwbaar: onder de negen Amsterdamse vrouwen die om hun patriotisme vervolgd
werden is namelijk ook de schrijfster van de Nationale Bataafsche courant, Catharina
Heybeek, die vanwege haar oppositie tegen het Plan van Constitutie in september
1797 werd gearresteerd en in januari 1798, samen met mederedacteur Lieve van
Ollefen, tot drie jaar werd veroordeeld.11 Hun beider zaak werd in september en
oktober 1797 vele malen door het Hof van Holland besproken, waarbij de naam van
Heybeek toch herhaaldelijk valt.12 Geen juridisch vervolgde patriotse vrouwen?
althans niet in het archief van het Hof van Holland?
Voor het ontbreken van de namen van vrouwen op patriotse rekesten geldt in
sterkere mate hetzelfde: Rosendaals negatieve bevindingen in de Langstraat en het
Land van Heusden en Altena zijn duidelijk geen goede indicatie voor de participatie
van vrouwen aan patriotse rekesten elders in de Republiek, en wat de Langstraat
betreft is hij bovendien onvolledig. Van de zonder twijfel vele honderden rekesten
die de patriotten in de loop van de jaren 1780 opstelden en indienden heb ik er maar
één gezien: het ‘dank-adres’ dat eind 1786 vanuit Amsterdam aan de Staten van
Holland werd aangeboden om deze dank te zeggen voor de effectieve maatregelen
die zij genomen hadden om een burgeroorlog te voorkomen, alsmede voor de
beslissing om de stadhouder ‘om zyn onverantwoordelyk Gedrag in zyne Bediening
van Kapitein-Generaal over de Troepen deezer Provincie te suspendeeren’.13 Dit
adres werd ondertekend door ruim 16.000 ‘Burgers en Ingezeetenen van Amsterdam
en Jurisdictie van dien’, die ook nog eens plechtig verklaarden de eer van de Staten
van Holland en de burgerlijke vrijheid ‘des noods, met goed en bloed te verdeedigen’.14
8
9
10
11
12
13
14

Zie Van Manen en Vermeulen, ‘Het lagere volk van Amsterdam’, 348.
Gemeentearchief Amsterdam (GAA), Rechterlijk Archief (RA), inv.nr 461, 198-200, 204.
De begrafenisplechtigheid van Groesbeek werd verslagen in de Weekelyksche nieuws-post
van 27 maart 1797, zie Everard, Ziel en zinnen, 164.
Zie Everard, ‘Lieve van Ollefen (1749-1816)’.
Nationaal Archief, Den Haag, Archief van het Hof van Holland, inv.nr 355, 851-856, 952-957,
972-979, alsmede de index.
Dank-adres, aan de edele groot mogende heeren Staaten van Holland en Westfriesland
[Amsterdam 1786] 4.
Copia der teekenaars, op het dank-adres, Amsterdam 1787, en Dank-adres, 7. Geteld zijn
alleen de vrouwen die als vrouw herkenbaar zijn, de meeste ondertekenaars hebben niet
voluit getekend.
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Daartussen zouden we volgens Rosendaal natuurlijk geen vrouwen kunnen
verwachten. Niettemin hebben zeker tien vrouwen dit adres ondertekend, onder wie
Elisabeth Hooft, weduwe van de twee jaar eerder overleden Wouter Valckenier inderdaad: zuster van ‘Vader Hooft’ die kennelijk uit hetzelfde hout gesneden was
- de uitgeefster Johanna Creefts, sinds 1783 weduwe van
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Johannes Ratelband, de ongehuwde Anna Bömcke en haar schoonzusters zuster
Catharina Pruys, en de al even ongehuwde Maria Joseph Fievez, een van de negen
Amsterdamse patriotse vrouwen tegen wie, in 1791, een juridische vervolging werd
ingesteld omdat men haar ervan verdacht deel uit te maken van een netwerk van
patriotse revolutionairen dat in contact stond met de vluchtelingengemeenschap in
Noord-Frankrijk.15 Dat is niet veel, tien op de 16.000, maar het zijn er tien teveel om
te kunnen volhouden dat vrouwen op patriotse adressen ontbraken. Bovendien, uit
de literatuur is een patriots adres bekend, waarvan ruim een kwart van de
ondertekenaars vrouw was: de Waalwijkse acte van Constitutie van 1785. Dit rekest,
waarin een aantal burgers en inwoners van Waalwijk hun klachten over het bestuur
van hun stad aan de Staten-Generaal presenteerde, werd door 37 mensen getekend,
27 mannen en tien vrouwen. Zo valt althans op te maken uit een publicatie van een
kenner van patriots Waalwijk, een historicus die wil voorkomen dat wij de betekenis
van dit rekest onderschatten en er daarom nog eens met nadruk op wijst dat deze
manier van actievoeren ‘typerend [was] voor de patriottenbeweging’ en onder meer
‘werd (...) aanbevolen in het Leids Ontwerp, de blauwdruk van de patriotse revolutie’.
Waalwijk ligt in de Langstraat. De historicus aan wie wij deze kennis danken is ...
Joost Rosendaal.16 Ai! in de voet!
Intussen is er met de al zeventien jaar oude oproep waarmee Rosendaal zijn
weerwoord besluit niets mis. Maar als ik ook enige desiderata zou mogen formuleren,
dan zou het onderzoek naar de rol van vrouwen in de Nederlandse revolutie
(1780-1806) zich niet exclusief tot de rol van patriotse vrouwen moeten beperken,
maar ook die van orangistische vrouwen moeten omvatten, zodat we meer zicht
krijgen op hun overeenkomsten en verschillen, hun achtergrond, of opvattingen,
praktijken, onderlinge controverses, invloed binnen en buiten de eigen kring, en
bijvoorbeeld ook op hun overlappingen en veranderingen van kleur, en het met dat
kinderachtige tegen elkaar uitspelen van beide groepen eens afgelopen kan zijn. En
dan zou men bij dat onderzoek bij voorkeur ook af moeten zien van luie observaties
en overhaaste conclusies, zodat het onderzoek niet langer gehinderd wordt door
verklaringen die niet alleen aan een heldere definitie van wat verklaard moet worden
voorafgaan, maar daar zelfs voor in de plaats treden. En omdat het onderzoek naar,
vooral, patriotse vrouwen in de afgelopen zeventien jaar niet stilgelegen heeft, zou
enige kennis van de bestaande literatuur daarbij geen kwaad kunnen.17 Goed
onderzoek, dus. Dan zou er een gemeenschappelijke grond zijn om van mening te
kunnen verschillen over belangrijker kwesties. Over de vraag of religie aan het eind
15

16
17

GAA, RA, inv.nr 467, 50 e.v. Er zijn aanwijzingen dat Fievez op de lijn
Noord-Frankijk-Amsterdam koeriersdiensten verrichte, zie Cerutti, ‘Illegale handel in boeken
rond 1791’, 75.
Zie Rosendaal, ‘Waalwijk, een patriottennest tussen Holland en Brabant’, 64 (lijst van
ondertekenaars) en 53.
Zie bijvoorbeeld De Vries, ‘Dichten is zilver, zwijgen is goud’ over vrouwen in patriotse
dichtgenoot schappen; Veltman-van den Bos, Petronella Moens, in het bijzonder 151-222
over de politieke activiteiten van Moens en haar (mede)redacteurschap van een hele reeks
van tijdschriften; Everard, ‘In en om de (Nieuwe) Bataafsche Vrouwe Courant’ over vrouwen
in de Bataafse Republiek die kranten schreven en drukten en verspreidden, die, als vrouwen,
politieke rekesten schreven, en zelfs in het volks club-leven participeerden; idem, ‘Catharina
Dóll-Egges te paard’.
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van de achttiende eeuw als een privé-zaak kan worden beschouwd, bijvoorbeeld, en
of een dergelijke opvatting wel staande blijft in confrontatie met het toenmalige
kritische debat over de heersende - ook wel: publieke! - kerk waaraan zoals bekend
ook Wolff een bijdrage leverde, een debat dat uiteindelijk in 1796 in de Nationale
Vergadering door de geproclameerde scheiding van kerk en staat beslecht werd. Of,
bij uit-
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breiding, over de vraag of een statische, beperkte opvatting van wat politiek is en
wie die politiek dragen - regenten, wapendragers, predikanten - wel recht doet aan
een tijd waarin nieuwe groepen op een nieuwe manier en langs nieuwe wegen nieuwe
aanspraken deden. Wat mij betreft hoeven we daar niet nog eens zeventien jaar op
te wachten.
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De vertelde achttiende eeuw
De Verlichting ruikt naar schelvis
Het gaat niet goed met de visvangst in het Maassluis van de late achttiende eeuw.
Jaar na jaar leggen de schippers en reders geld toe op hun buizen en hoekers. Een
vertegenwoordiging van de elite van het Zuid-Hollandse stadje reist daarom,
bewapend met vaatjes presentharing, af naar Den Haag om de Staten te verzoeken
de haringvangst te ondersteunen met een subsidie, en met succes. Een van hen, de
jonge reder Roemer Stroombreker, door erfenis en huwelijk een vooraanstaand man
in de gemeenschap, ontmoet in Den Haag de jonge Mozart. Van de ziekelijke jonge
knaap is hij meer onder de indruk dan van de hoge heren met hun zwarte hoeden.
Ook bij zijn tweede bezoek aan Den Haag, voor een pleidooi bij de stadhouder nadat
enkele magistraatsleden zijn gemolesteerd door rumoerig volk, heeft Roemer slechts
oog voor de details die de andere aanwezigen ontgaan. Hij kan zijn ogen niet van de
prins afhouden en lijkt de reden van zijn komst haast vergeten te zijn.
Het levensverhaal van Roemer Stroombreker vormt de buitenste laag van de laatste
roman van Maarten 't Hart, Het psalmenoproer. Stroombrekers leven wordt, met
enkele jarenlange cesuren, gevolgd van prille jeugd tot hoge ouderdom en vormt zo
een kapstok om het verhaal te vertellen van Maassluis in de tweede helft van de
achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Dat Roemer vooral fungeert als
getuige wordt telkens geïllustreerd door zijn afwezige karakter en zijn oog voor gezien de loop van het grotere verhaal - niet ter zake doende details: het pianospel
van de jonge Mozart, de vogels in de haven van Maassluis, de krullen van een
nettenboetster, de geur van zijn echtgenote. Roemer staat als een stroombreker in de
branding van de gebeurtenissen die de gemoederen van de bevolking beroeren.

Wat de Sluisenaar van deze jaren bezighoudt is de genoemde visvangst en, de titel
belooft het al, de wijze waarop de psalmen dienen te worden gezongen. In de
achttiende eeuw die 't Hart tot leven wil laten komen speelt de Verlichting nauwelijks
een rol. Althans, zo lijkt het. Door in de huid te kruipen van de naïeve Roemer
Stroombreker dring je als lezer in de ziel van de achttiende-eeuwer. Door het
taalgebruik in het boek, dat balanceert tussen hedendaags en vroeg-modern
Nederlands, door de grote gedetailleerdheid en door de futiliteit van sommige
gebeurtenissen komt de lezer terecht in die alledaagse werkelijkheid. Het taalgebruik
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zal voor sommigen even doorbijten zijn, maar in deze opzet slaagt 't Hart juist door
zijn woordkeuze wonderwel.
Wanneer we dan in die Maassluise geest zijn doorgedrongen, wordt duidelijk dat
de alledaagse gebeurtenissen in het leven van Roemer Stroombreker juist alles te
maken
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hebben met de grote thema's van de achttiende eeuw: de verhouding tussen elite en
volk, opvoeding, geloof en de rol van de overheid in de maatschappij. Ter illustratie
het slot van het bezoek van de Maassluise delegatie aan de stadhouder. Enkele
vooraanstaande burgers waren tijdens een eerste fase van het psalmenoproer
gemolesteerd en de heren pleiten nu voor steun van hogerhand. Zij hebben net hun
ingestudeerde verhalen met de nodige pathos voor de prins ten gehore gebracht. Dan
reageert Willem V:
‘Ter stremming der oproerigheid moet de nodige zorg worden gedragen
dat tegen de aucteurs van zodanige oproerige discoursen als hiervoren
gemeld ten nauwkeurigste worde geïnquireerd en ten rigoureuste
geprocedeerd.’
Hierna verlaat de prins ‘als een keeshond’ de zaal. Voor de liefhebber van de bronnen
van deze tijd biedt de roman, kortom, veel herkenbaar amusement. Het is goed te
zien dat 't Hart zich hierbij uitvoerig op primaire bronnen baseert. In deze en vele
andere passages laat 't Hart de grotere geschiedenis doorschemeren en toont hij, bij
monde van Roemer Stroombreker en diens mentor, schoolmeester Spanjaard, de
achttiende eeuw in alledaags perspectief. In die Maassluise wereld neemt de
Verlichting de vorm aan van rellen over een zangtrant - waarbij de relschoppers niet
weten voor of tegen welke psalmberijming zij eigenlijk zijn -, wordt de economische
neergang getoond in de vorm van teruglopende haringvangsten en krijgen de sociale
ontwikkelingen hun gezicht in Roemers buitenechtelijke zoon Gilles. Het tijdperk
krijgt geur en kleur in de eerste historische roman van deze auteur; het wachten is
op de volgende.
Over: Maarten 't Hart, Het psalmenoproer (Amsterdam/Antwerpen: Arbeiderspers,
2006) 288 pp. € 18,95. ISBN 90-295-6408-3.
Edwin van Meerkerk
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Stand van zaken
Alles hangt met alles samen
Enige opmerkingen over de achttiende-eeuwse verzamelcultuur in
de Republiek
Eric Jorink
Naar aanleiding van: L. Kooijmans, De doodskunstenaar. De anatomische
lessen van Frederik Ruysch (Bert Bakker, Amsterdam 2004); E. Bergvelt,
D.J. Meijers en M. Rijnders (ed.), Kabinetten, galerijen en musea. Het
verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden
(Waanders, Zwolle 2005); R.E. Kistemaker, N.P. Kopaneva, D.J. Meijers
en G.V. Vilinbakhov (ed.), The Paper Museum of the Academy of Sciences
in St Petersburg c. 1725-1760 (Edita, Amsterdam 2005); G.M. van der
Roemer, De geschikte natuur. Theorieën over natuur en kunst in de
verzameling van zeldzaamheden van Simon Schijnvoet (1652-1727)
(ongepubliceerde dissertatie, Universiteit van Amsterdam 2005); J.J.
Driessen-Van het Reve, De kunstkamera van Peter de Grote. De Hollandse
inbreng, gereconstrueerd uit brieven van Albert Seba en Johann Daniel
Schumacher uit de jaren 1711-1752 (Verloren, Hilversum 2006.
In 1992 vond, na zes jaar voorbereiding, in het Amsterdams Historisch Museum een
memorabele tentoonstelling plaats: De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunsten rariteitenverzamelingen, 1585-1735. Met deze tentoonstelling en de uitzonderlijk
goed gedocumenteerde, gelijknamige bundel artikelen werd in één klap de rijke
Nederlandse cultuur van het verzamelen voor het voetlicht gebracht.1 Dat was geen
overbodige luxe. Uit eerder verschenen studies uit het buitenland was namelijk al
gebleken welke enorme rol de kabinetten van zeldzaamheden met hun ogenschijnlijk
desperate collecties munten, prenten, antiquiteiten, naturalia, monsters,
kunstvoorwepen en etnografica in de cultuur van het vroegmoderne Europa hebben
gespeeld.
Op een enkele uitzondering na, heeft er tot twintig jaar geleden in de historiografie
weinig belangstelling bestaan voor de zogenaamde Kunst- und Wunderkammern of,
zoals ze in het Nederlands genoemd werden ‘rariteitenkabinetten’.2 De reden daarvoor
lag onder meer in de verregaande specialisatie binnen de verschillende academische
disciplines. Kunsthistorici interesseerden zich bijvoorbeeld louter voor de schilderijen
en prenten van grote meesters, die in veel van dergelijke collecties te vinden waren.
Wetenschapshistorici haalden veelal hun neus op voor de monstruositeiten, spelingen
van de natuur en andere zaken die niet direct leken te wijzen op de groeiende
wetenschappelijke kennis ten tijde van de ‘scientific revolution’. Die finalistische
aanpak kenmerkte in zekere zin ook de belangrijke bundel studies The origin of
museums (1985), die echter wel als grote verdienste had kenners uit verschillende
1

2

Bergvelt en Kistemaker (ed.), De wereld binnen handbereik. Veruit de belangrijkste publicatie
tot dan toe was: Engel, Alphabetical list of Dutch zoological cabinets and menageries; een
tweede, zeer uitgebreide editie verscheen als: Smit (ed.), Hendrik Engel's Alphabetical list.
Vgl. het klassieke werk van Von Schlosser, Die Kunst- und Wunderkammern der
Spätrenaissance.
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landen en disciplines bij elkaar te brengen.3 In weerwil van de titel werd duidelijk
dat vroeg-moderne collecties niet in eerste instanties gezien moeten worden als
rommelige voorlopers van onze huidige, veelal gespecialiseerde musea, maar als een
verschijnsel

3

Impey en MacGregor (ed.), The origins of museums. Latere, belangrijke studies zijn onder
meer: Pomian, Collectioneurs, amateurs et curieux; Olmi, L'inventario del mondo; Grote
(ed.), Macrocosmos in Microcosmo.
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Een van de ‘stillevens’ gemaakt door Ruysch van kinderskeletten in een landschap van menselijke
lichaamsdelen. Alle de ontleed- genees- en heelkindige werken...van Fredrik Ruysch... (Deel 3,
Amsterdam, 1744).

met een eigen karakter. Het collectioneren van mirabilia, merveilles, marvels,
Wundern of ‘seldsaamheden’ was een bezigheid waartoe vooral vorstenhuizen,
universiteiten en geleerde burgers zich geroepen voelden. In de beslotenheid van het
musaeum of, zoals het ook wel genoemd werd, de bibliotheca, pinacotheca, of de
orbis in domo, konden de eigenaar en diens spaarzame bezoekers aan de hand van
de hier tentoongestelde objecten zich koesteren in de gedachte de hele wereld te
overzien. Veelal zijn deze collecties ‘encyclopedisch’ genoemd. De doorgaans slechts
met aanbevelingsbrieven toegankelijke verzamelingen speelden een enorme rol in
het sociale verkeer van de elite en, zoals Paula Findlen heeft getracht aan te tonen,
een cruciale rol in de veranderende epistemologie van de ‘wetenschappelijke
revolutie’.4 Kabinetten stonden op het snijpunt van autoriteitsgeloof en empirie.
Oorspronkelijk waren de collecties met hun antieke beeldjes, munten en bovenal
naturalia bedoeld als illustratie van de kennis van de Klassieken, maar onbedoeld
kregen zij rond 1600 een

4

Findlen, Possessing nature.
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subversief karakter. Waren voorheen objecten en - heel belangrijk - afbeeldingen
van objecten ondergeschikt aan de status van de klassieke teksten; nu ontstond er
een zekere mate van dialectiek. De nieuwste vondsten uit Oost en West werden
verzameld, beschreven en afgetekend, artefacten als de (vermeende) hoorns van
eenhoorns of dijbenen van reuzen aan nadere analyse onderworpen, en dankzij sterk
verbeterde preparatietechnieken konden de (inwendige) delen van mens en dier
aanschouwelijk worden gemaakt. Vanuit dit perspectief beschouwd, waren de
kabinetten ‘sites of knowledge’, die een cruciale rol speelden in de revolutionair
veranderende zeventiende-eeuwse opvattingen over epistemologie. Of, zoals dit
proces wel omschreven is: ‘from texts to things, from language to laboratory, from
nature emblematized to nature laid bare’.5
Het was de grote verdienste van het team dat De wereld binnen handbereik
samenstelde, dat op basis van uitvoerig archiefonderzoek kon worden aangetoond
dat de verzamelcultuur in de Republiek zeker niet onderdeed voor die in bijvoorbeeld
Italië, Frankrijk of het Habsburgse rijk. Zoals te verwachten viel, waren het hier
vooral burgers (ook wel ‘liefhebbers’ genaamd) die in hun studeerkamer enorme
collecties ‘rariteyten’ bijeenbrachten, daarbij veelal geholpen door de rijkdom en de
infrastructuur die de V.O.C en W.I.C met zich meebrachten. Uit correspondentie,
bezoekersregisters en andere bronnen bleek dat rond 1700 de verzamelingen van
bijvoorbeeld de Amsterdamse regent Nicolaas Witsen, de anatoom Frederik Ruysch,
de damasthandelaar Levinus Vincent en de apotheker Albertus Seba binnen Europa
toonaangevend waren. Daarnaast speelden de collecties van universiteiten (met name
die van Leiden) gedurende de hele zeventiende en een belangrijk deel van de
achttiende eeuw een grote rol.
Uit de aard der zaak had het Nederlandse onderzoek een voornamelijk
inventariserend karakter, en werd het in eerste instantie verricht door uit verschillende
disciplines afkomstige specialisten. Zoals de redacteuren van de bundel zelf
opmerkten, werd er in dit kader nauwelijks onderzoek gedaan naar wat nu juist het
raison d'être van de rariteitenverzamelingen vormde: de achterliggende ideeën en
de daaruit voortvloeiende systematiek. Twee contribuanten, Roelof van Gelder en
Klaas van Berkel, trachtten bredere lijnen te schetsen, en brachten de verzamelingen
in verband met onder meer statusoverwegingen van de eigenaars, met het denken
over de tegenstelling tussen natuur en cultuur, en de relatie tussen natuurwetenschap
en religie.

Nieuwe studies
Na dit veelbelovende begin is het in Nederland eigenlijk veel te lang stil geweest
rond dit boeiende thema, een paar mooie tentoonstellingen (met bijbehorende catalogi)
ten spijt.6 Gelukkig is er de afgelopen twee jaar een aantal studies verschenen, waarin
wordt aangeknoopt bij De wereld binnen handbereik. Allereerst verscheen de lijvige
en exuberant geïllustreerde bundel Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen
5
6

Bono, The word of God and the languages of man, 272.
Vgl. Van den Boogert (ed.), Rembrandts schatkamer; Bergvelt, Jonker en Wiechmann (ed.),
Schatten in Delft.; Sliggers en Besseling (ed.), Het verdwenen museum. Relevante
opmerkingen en bijdragen onder meer in: Wettengl ed., Maria Sybilla Merian; Kistemaker,
Kopaneva en Overbeek (ed.), Peter de Grote en Holland..
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en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden. Het betreft hier een
bewerkte versie van een boek uit 1993, dat in eerste instantie bedoeld is als cursusboek
van de Open Universiteit, maar voor zowel geinteresseerde leken als terzake kundige
onderzoekers een schat aan informatie en inzichten
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bevat.7 Het boek behandelt de geschiedenis van het verzamelen tot op de dag van
vandaag, maar bevat een groot aantal artikelen die specifiek zijn gewijd aan het
Ancien Régime. Betreurenswaardig is dat zonder verdere verantwoording het
uitstekende overzicht over de vroegmoderne Noord-Nederlandse verzamelingen dat
Roelof van Gelder aan de eerste editie bijdroeg is gesneuveld. Juist dat artikel bood
een fraaie mix tussen baanbrekend eigen onderzoek en een breder interpretatief kader.
De overige artikelen in Kabinetten, galerijen en musea zijn vaak bewerkt en soms
ronduit nieuw. Ze zijn geschreven door specialisten uit binnen- en buitenland, en
gaan in op onder meer de vorstelijke Kunst- und Wunderkammern in de Duitstalige
gebieden, op Italiaanse verzamelingen vanaf de middeleeuwen tot eind zeventiende
eeuw, en over de totstandkoming van specialistische musea in de loop van de
negentiende eeuw. Interessant voor dix-huitiémisten zijn de bijdragen van Klaas van
Berkel en Debora Meijers. De eerste behandelt het lange tijd veronachtzaamde belang
dat institutionele verzamelingen als die van de Leidse universiteit en van de Royal
Society hebben gespeeld in de natuurwetenschap. Door de snel uitdijende collecties
kwamen niet alleen al heel snel de limieten van de uit de Oudheid overgeleverde
kennis in zicht, maar werden geleerden ook gedwongen om na te denken over
taxonomische problemen. Wat moest een zichzelf respecterende collectioneur
verzamelen - van elk object of wezen alle mogelijke varianten (inclusief nare
vergroeiingen etcetera) of van elk soort het meest ‘ideaaltypische’, het meest
kenmerkende? En hoe moest al dat materiaal worden geordend? Het artikel van
Meijers knoopt hier in zekere zin bij aan. Doorgaans wordt aangenomen dat tot circa
1700 de verzamelingen encyclopedisch van karakter waren, dat ze bedoeld waren
om voor de toeschouwer de hele wereld binnen handbereik te brengen. Pas in de
achttiende eeuw, zo hebben museologen dikwijls met een zucht van verlichting
opgemerkt, gingen verzamelaars zich specialiseren, en kon er zoiets ontstaan als een
museum voor schone kunsten, een museum voor oudheden, of een museum voor
natuurlijke historie. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden, en op basis
van onder meer passages uit de Encyclopédie, toont Meijers aan dat deze stelling
onjuist is. Sterker nog, de achttiende eeuw was bij uitstek de tijd van het
encyclopedische museum, in die zin dat getracht werd in één fysieke ruimte alle
mogelijk vormen van kennis raadpleegbaar en tastbaar te maken. Dat was een streven
dat eerdere collecties vaak ook al hadden, maar nu ontstond er een scheiding tussen
bijvoorbeeld boeken en objecten, en bijvoorbeeld tussen zaken die het verleden
illustreerden en naturalia die de exponentieel toegenomen kennis van flora en fauna
aanschouwelijk maakten. Als voorbeeld wijst Meijers op de zogenaamde
‘Kunstkamera’ die Peter de Grote in 1718 in St Petersburg liet bouwen. In het
imposante gebouw waren onder meer een anatomisch theater, een sterrenkundig
observatorium, een bibliotheek en een verzameling naturalia en anatomische
preparaten ondergebracht.

Peter de Grote en de verzamelcultuur

7

Vgl. Bergvelt, Meijers en Rijnders (ed.), Verzamelen.
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Peter de Grote blijkt een goede graadmeter voor het belang dat eind zeventiende
eeuw in het buitenland aan de rijke en veelzijdige Nederlandse collecties werd
toegekend. Wie in de zestiende eeuw een belangrijke verzameling wilde zien, toog
gewapend met aanbevelingsbrieven naar Italië. Wie dat in de zeventiende eeuw wilde,
diende, eveneens voorzien van referenties, naar de Republiek te reizen, waar
‘seldsaemheden’ van over de hele wereld te zien waren. Canoniek is het verhaal over
de reis die tsaar Peter in 1697 door de Republiek
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‘De zaaden’ uit J.F. Martinet, Katechismus der natuur (Vierde deel, Amsterdam, Johannes Allart,
1797).

maakte om zich te oriënteren op de modernisering van zijn eigen land. De tsaar leerde
niet alleen timmeren en kiezen trekken, maar ging onder begeleiding van de bereisde
regent Nicolaas Witsen een kijkje nemen bij de verzamelaars Schijnvoet, Vincent,
Seba en Ruysch. De collecties van deze twee laatste zou hij rond 1717 opkopen. Zij
zouden dienen als basis voor de zogeheten ‘Kunstkamera’.
Aan Frederik Ruysch is het boek gewijd dat Luuc Kooijmans schreef in opdracht
van de commissie geschiedschrijving van het Amsterdams Medisch Centrum. Ruysch,
in 1666 aangesteld als praelector van het Amsterdamse chirurgijnsgilde, dankt zijn
faam vooral aan de ongelofelijk fraaie anatomische preparaten die hij vervaardigde
en die hij, tegen betaling, vanaf 1671 voor een breed publiek ten toon stelde. Vele
van die preparaten hebben de tand des tijd doorstaan en zijn nog steeds te bezichtigen.
Het belang van Ruysch' collectie ligt niet alleen in het feit dat deze een vroeg
voorbeeld is van een goed toegankelijke verzameling, maar vooral dat de
Amsterdamse medicus dankzij (overigens zorgvuldig geheim gehouden
preparatietechnieken) de laatste stand van anatomische kennis aanschouwelijk kon
maken. Kooijmans behandelt uitvoerig de in wetenschappelijk opzicht enerverende
tijd waarin Ruysch leefde. Om een voorbeeld te geven: in het jaar dat Ruysch geboren
werd, was er nog vrijwel niemand in Europa die Harvey's theorie over de
bloedsomloop onderschreef, laat staan dat meer subtielere anatomische details als
de lymfevaten waren onderzocht. Mede dankzij Ruysch beschikte de medische
wetenschap een eeuw later over een oneindig grotere kennis. Kooijmans gaat zeer
uitvoerig in op Ruysch' wel en wee in de door jaloezie en competentiegeschillen
verscheurde Amsterdamse medische wereld, waardoor de aandacht een beetje wordt
afgeleid van wat mij betreft de kern van de zaak is, namelijk zijn collectie. Deze
bestond inderdaad uit veelal op hoogst onsmakelijke wijze verkregen menselijke
lichaamsdelen, maar evenzogoed uit talloze insecten, reptielen, schelpen en andere
naturalia die Ruysch dankzij zijn goede connecties in Oost- en Westindië ten toon
stelde. Op een fantasievolle wijze werden al deze zaken samengebracht in esthetisch
uitgekiende ensembles. Kooijmans gaat niet al te diep in op de achtergronden van
deze presentaties, en evenmin op het uitvoerige netwerk van collega-verzamelaars.
Wel beschrijft hij uitvoerig de twee bezoeken die Peter de Grote bracht, in 1697 en
1717. Het was bij deze laatste gelegen-
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heid dat Peter de verzameling van Ruysch en bloc liet opkopen en verschepen naar
Rusland. Het verhaal dat Russische matrozen zich bij deze gelegenheid zouden
hebben vergrepen aan de alcohol waarin de preparaten werden geconserveerd wordt
hier, nu hopelijk definitief, ontzenuwd.
De relatie tussen de tsaar en de Nederlandse verzamelaars is het expliciete thema
van het proefschrift waar Jozien Driessen-Van het Reve, De Kunstkamara van Peter
de Grote in september 2006 op promoveerde. Met veel kennis van zaken beschrijft
Driessen het geestelijke klimaat in het zeventiende-eeuwse Rusland, waarin geen
enkele plaats was voor wetenschap en intellectueel debat. Evenmin - en dat is
belangrijk voor de context van het verzamelen - bestond er een traditie van het
afbeelden van mensen, dieren en planten. Bekend is het voornemen van de tsaar om
Rusland op te stoten in de vaart der volkeren, een gegeven van waaruit we Peters
reizen naar West-Europa en de stichting van de Russische Akademie voor
Wetenschappen in 1724 moeten zien. Op basis van recentelijk ontdekte
correspondentie tussen Albertus Seba en Johann Daniel Schumacher, secretaris van
Peters invloedrijke lijfarts Robert Erskine en later van de Petersburgse Academie,
toont Driessen aan dat de Nederlandse bijdrage aan de opbouw van de
wetenschappelijke cultuur in Rusland veel groter is dan altijd is aangenomen. Al
tijdens zijn eerste reis door de Republiek in 1697 moet bij de tsaar het plan zijn
gegroeid om, in navolging van het nieuwe empirische model dat hier zo succesvol
bleek, ook de Russische wetenschap op poten te zetten. Er was hier echter geen
sprake van een simpel kopiëren of van intellectueel eenrichtingsverkeer, zo blijkt
nu. De aankopen van de kabinetten van Ruysch en Seba kwamen niet in een opwelling
tot stand bij Peters tweede bezoek in 1717, maar waren in belangrijke mate het gevolg
van het initiatief van één man, Albertus Seba. Deze Amsterdamse apotheker was
niet alleen de eigenaar van een van Europa's meest fameuze naturaliaverzamelingen,
maar ook een buitengewoon gehaaide zakenman. Terwijl onder leiding van Erskine
werd getracht de Russische gezondheidszorg te enten op een Westers model, bestookte
Seba vanaf 1711 de lijfarts met missiven waarin hij aanbood het land te voorzien
van de nodige medicamenten. En met succes. Driessen vond brieven waaruit bleek
dat Seba vanaf 1715 een aantal exclusieve leveringen mocht verzorgen, en daarvoor
telkens een adembenemende rekening van rond de 30.000 gulden indiende. Daarbij
bleef het niet. Seba wist de tsaar ook te interesseren voor de overname van zijn
verzameling. De koop werd reeds in 1716, dus vóór Peters tweede bezoek aan
Amsterdam, gesloten. Op 2 september van dat jaar kon Schumacher aan Seba melden
dat de hele zending goed was aangekomen in Sint-Petersburg.
Daarnaast probeerde Seba zijn correspondent ook te interesseren in de collectie
van Ruysch (en met succes, zo zou het jaar daarop blijken). Verder opereerde Seba
als tussenpersoon voor de instrumentmaker Musschenbroek, en voor de uitgever Van
der Aa. Aldus vonden anatomische preparaten, gedroogde planten en opgezette dieren
uit de hele wereld, astronomische instrumenten en ruim 1000 boeken hun weg naar
Rusland. Alles werd ondergebracht in de speciaal voor dit doel gebouwde
Kunstkamera, waarnaast in 1724 de Academie voor Wetenschappen zou verrijzen.
Het boek van Driessen maakt korte metten met de overtuiging dat de implementatie
van Westerse wetenschap in Rusland vooral een zaak zou zijn geweest van de - veelal
- Duitse leden van de Petersburgse Academie. Deze geleerden konden pas aan het
werk toen de wetenschappelijke infrastructuur was aangelegd. En de basis daarvan
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bestond uit de collecties van Seba en Ruysch. Ondanks alle lof en de Engelse vertaling
die dit boek verdient, vallen er wel een aantal kritische kanttekeningen te maken. De
eerste is dat de auteur een weinig genuanceerd beeld geeft van de West-Europese
wetenschappelijke en intellectuele cultuur - zo
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wordt het begrip ‘Verlichting’ even monter als onbekommerd gebruikt, en wordt
bijvoorbeeld de tsaar in diens strijd tegen de angst voor voorspellingen en monstrueuze
geboorten resoluut betiteld als ‘spinozist’. Storend is het feit dat Driessen
buitengewoon slordig citeert. Het is voor de lezer vaak moeilijk om uit te maken of
een tussen aanhalingstekens geplaatste zin een letterlijk citaat betreft, een parafrase
is of, zoals dat zo mooi heet, een hertaling uit het achttiende-eeuwse Nederlands.
Voor een boek dat in hoge mate draait om een hoogst belangrijke, niet eerder
bestudeerde briefwisseling is dat een nare zaak. Zou een (diplomatische) editie geen
idee zijn?
De dissertatie van Driessen vormt als het ware een tweeluik met een andere
publicatie, The Paper museum of the Academy of Sciences in St Petersburg, dat een
jaar eerder in een hoogts aantrekkelijke vormgeving verscheen. Toen de collecties
van Seba en Ruysch in Rusland waren gearriveerd, en de ‘Kunstkamera’ operationeel
was, gaf de Academie van Wetenschappen opdracht om alle hierin verzamelde
objecten te laten aftekenen. Ook deze afbeeldingen, vervaardigd tussen 1725 en 1760,
werden bewaard in de ‘Kunstkamera’, daarmee een soort museum van zichzelf
vormend. Na jaren van onderzoek presenteert een Nederlands-Russisch
onderzoeksteam nu een uitputtende beschrijving van de circa 2000 overgebleven
tekeningen, die alle te zien zijn op de bijgeleverde DVD. De geïnteresseerde kan
zich uren lang vergapen aan de prachtige afbeeldingen van de oorspronkelijke inhoud
van de kabinetten, en evenzeer aan de objecten waarmee de collectie later werd
uitgebreid: instrumenten, munten, en flora, fauna en etnografica die werden verzameld
tijdens wetenschappelijke expedities in Rusland zelf. De publicatie is nadrukkelijk
bedoeld als stimulans voor verder onderzoek. Zo blijft onduidelijk wat destijds het
oogmerk was om de hele collectie te laten aftekenen: was het in eerste instantie
bedoeld om beeldmateriaal te leveren voor een prestigieuze beschrijving van de
Russiche Akademie? Als een visueel archief dat goede diensten kon bewijzen op het
moment dat sommige originele objecten verloren zouden gaan (zoals tijdens een
brand in 1747 zou gebeuren)? Een oefening voor Russische tekenaars, die immers
op dit gebied geen traditie hadden? Onduidelijk blijft wie de uitvoerende kunstenaars
waren, al is wel aannemelijk dat Dorothea Maria Gsell (de dochter van de beroemde
kunstenares en insectenkenner Maria Sybila Merian) een aandeel heeft gehad in dit
reusachtige project. Duidelijk is, dat binnen de constellatie van de achttiende-eeuwse
Europese verzamelcultuur de Russische ‘Kunstkamera’ (en de Nederlandse inbreng
daarop) van niet te onderschatten belang zijn geweest. Het feit dat The Paper Museum
dezelfde karaktertrekken heeft als de Wereld binnen handbereik destijds - namelijk
verkennend, en verregaand specialistisch en descriptief - moeten we niet zien als een
bezwaar, maar als een aanmoediging voor verder, nu meer interpretatief onderzoek.

Op weg naar synthese
Een goed voorbeeld van een poging om nieuw feitenmateriaal onder te brengen een
interpretatief kader biedt de dissertatie waar Bert van de Roemer in november 2005
op promoveerde. Deze is gewijd aan de collectie van de veelzijdige Amsterdammer
Simon Schijnvoet (1652-1727). Een handelseditie is helaas (nog?) niet voorhanden.
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Schijnvoet opereerde in dezelfde wereld als Ruysch en Seba. Hij verdiende de kost
als onderschout en hoofdprovoost van het Aalmoezeniersweeshuis, en was een typisch
voorbeeld van de burgerlijke Hollandse ‘liefhebber’: gepassioneerd lezer van oude
en ook meer recente wetenschappelijke literatuur; verzamelaar van allerhande
objecten; en verder onder meer actief als tekenaar en tuinarchitect. Het is de grote
verdienste van Van de Roemer dat hij, mede op basis van uitvoerig bronnenonderzoek,
al Schijnvoets activiteiten in hun onderlinge samenhang analyseert.
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Zo wijst Van de Roemer op de belangrijke rol die Schijnvoet speelde bij de publicatie
van Rumphius' befaamde D'Amboinsche Rariteitkamer (1705), waarvoor hij tal van
Hollandse verzamelaars bezocht teneinde de door Rumphius beschreven schelpen
te laten aftekenen. Uiteraard wordt diep ingegaan op de collectie van Schijnvoet, die
bestond uit kabinetkasten met (onder meer) schelpen, mineralen, insecten, munten
en kunstvoorwerpen als gesneden gesteentes, bewerkt ivoor, en allerhande miniaturen.
Omdat door een gelukkig toeval een aantal lades uit het schelpenkabinet bewaard
zijn gebleven, kan Van de Roemer dieper ingaan op wat het meest fascinerende
aspect van de vroegmoderne ‘rariteitenverzamelingen’ is, namelijk het ordende
principe.
In het geval van Schijnvoet lijkt de onderliggende gedachte geleverd te zijn door
de aloude leer van de vier elementen, en daarnaast ingegeven te zijn door een drang
naar esthetiek. Anders dan bij Ruysch, wiens ensembles bestonden uit ogenschijnlijk
tamelijk bizarre combinaties, streefde Schijnvoet naar het samenbrengen van
gelijksoortige objecten in geometrisch geordende figuren. Het knappe van Van de
Roemers dissertatie is, dat hij een aantal in dit verband veelvuldig gebruikte
categorieën weet te problematiseren. Een heikel punt is bijvoorbeeld de relatie tussen
wat doorgaans als ‘natuurwetenschappelijke’ en ‘religieuze’ motieven voor het
verzamelen worden genoemd. Van de Roemer weet - mijns inziens volkomen terecht
- Schijnvoets verzamelactiviteiten in direct verband te brengen met de
achttiende-eeuwse fysico-theologische agenda, waarin werd gewezen op de
wonderbaarlijke structuur van al Gods werken, en waarin het onderscheid tussen
fysica en theologie geheel vervaagde. Op dezelfde wijze beargumenteert de auteur
dat de oppositie die doorgaans wordt geconstrueerd tussen naturalia en artificalia,
tussen ‘natuur’ en ‘kunst’ in dit verband onhoudbaar is. Het opmerkelijke van
Schijnvoets verzameling (en die van veel van zijn tijdgenoten) is juist de fascinatie
voor objecten die zich op het grensvlak van deze ideaaltypische categorieën bevinden:
kunstig gevormde schelpen, antropomorfe planten, en gesteentes met afdrukken of
vormen van onmiskenbaar plantaardige figuren (fossielen zouden wij zeggen, maar
ons begrip was Schijnvoet en zijn tijdgenoten geheel vreemd). Juist het vloeiend in
elkaar overlopen van allerhande (in onze ogen) uiteenlopende ideeën en objecten
vormde het raison d'être van de vroegmoderne collecties.

Besluit
Het zal na het bovenstaande duidelijk zijn dat er op het gebied van de bestudering
van de verzamelcultuur in de Republiek nog bergen werk te verzetten zijn. De term
‘rariteitenkabinet’ heeft lange tijd een wat negatieve klank gehad, maar bij nader
inzien blijkt dit een thema te zijn dat een ingang biedt op belangrijke historische
verschijnselen als de totstandkoming en legitimatie van kennis. Het is te hopen dat
de hier genoemde publicaties leiden tot verder onderzoek, zowel op detailniveau als
vanuit een breder cultuurhistorisch perspectief. Allereerst vanwege de alom erkende
rol die de Nederlanden speelden op het gebied van de transmissie van ideeën en
handelswaar. In de Republiek bevonden zich vermoedelijk de meest besproken (en
bekeken) collecties van Europa. Daarnaast speelde het land, vooral dankzij de
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overzeese handel, een enorme rol als doorvoerhaven voor verzamelaars elders.
Driessen wees al op het belang van de correspondentie van Seba met Rusland. Uit
(nog nauwelijks bestudeerde) brieven die deze zelfde verzamelaar, alsmede zijn
collega's Ruysch, Vincent en Witsen, wisselde met Engelse geleerden, vallen de
contouren van een pan-Europees netwerk te reconstrueren, waarin de Republiek een
spilfunctie lijkt te vervullen. Uit de brieven valt af te lezen, hoe men elkaar bestookte
met complimenten, boeken, specima van allerhande naturalia, en bedelbrieven om
méér.
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Interessant is, zeker in het licht van de huidige theorievorming en onderzoeksvragen,
welke rol de Nederlandse collecties hebben gespeeld in het proces van kennisvorming
en kennistransformatie.8 Ik doel hierbij niet alleen op de vraag: wie ruilde met wie,
wat, en hoe vaak, maar vooral ook op de wetenschappelijke discussies die zich binnen
de context van de verzamelcultuur afspeelden. De verzameling transformeerde tussen
1600 en 1700 van een besloten, vooral tekstueel getinte aangelegenheid tot een
publieke, veel meer orale en visuele cultuur, of, zoals Findlen het in de Italiaanse
context betitelde: ‘from solitude to sound’.9 Het was juist binnen de kabinetten van
wetenschappelijke instellingen als de Royal Society en de Leidse universiteit, en van
burgers als Schijnvoet, Ruysch en Seba, dat vragen werden gesteld over het al-dan-niet
bestaan van bijvoorbeeld de eenhoorn, de draak, of het Tartaarse lam Boranetz (een
harig dier dat een plantaardige oorsprong zou hebben). Achter deze vragen naar
factual evidence school het reusachtige probleem van de epistemologie en heuristiek.
Waarop baseren wij onze kennis? Het lijkt mij dat juist de vroegmoderne
verzamelingen een cruciale rol hebben gespeeld in de zoektocht naar het antwoord
op deze vraag. Oorspronkelijk bedoeld als illustratie bij de werken van de klassieken,
kregen de immer uitdijende collecties al snel een eigen karakter en een geheel eigen
dynamiek, lijdend tot wat recentelijk de vroegmoderne ‘information overload’ is
genoemd.10 Hadden de passages uit de Bijbel en van de Antieken dezelfde status als
verhalen van en afbeeldingen door reizigers gemaakt, of door de objecten die zij
meenamen? Kon een deel van een wezen (bijvoorbeeld de vermeende hoorn van een
eenhoorn of de kaak van Leviathan) worden beschouwd als een pars pro toto, of
moest daadwerkelijk het gehele schepsel (inclusief alle bestaande variaties) worden
verzameld? En hoe moesten deze artefacten (bijvoorbeeld de reusachtige beenderen
of afdrukken van onbekende planten) vervolgens worden geïnterpreteerd? Speciale
aandacht verdienen de afbeeldingen van allerhande objecten, aangezien juist de status
hiervan in de vroegmoderne tijd een hoogst fluïde geweest lijkt te zijn. Inderdaad,
in levensechte afbeeldingen van zowel voorheen onbekende planten en dieren als
van specima uit eigen stad of dorp, liepen natuur en kunst in elkaar over. Thans veelal
beschouwd als een autonoom kunstwerk, werden dergelijke afbeeldingen destijds
beschouwd als een illustratie bij een tekst, als een substituut voor een ontbrekend
object, als het resultaat van wetenschappelijke verslaglegging of simpelweg als
onderpand ingeval van schade of brand.
Tot slot lijkt het mij geen kwaad kunnen om de in dit verband gebezigde
terminologie en concepten eens tegen het licht te houden. Deborah Meijers signaleerde
al het enigszins problematische karakter van de kwalificatie ‘encyclopedisch’, en
Van de Roemer de moeilijk vol te houden antinomie tussen ‘natuur’ en ‘kunst’. Meer
in algemene zin moeten we vaststellen dat de termen ‘Museum’, ‘rariteitenkabinet’
of ‘Kunst- und Wunderkammer’ met enige zorgvuldigheid gebruikt zouden moeten
worden, omdat ze in de context van de vroegmoderne tijd vaak als synoniem
gehanteerd worden. Enerzijds kan dat leiden tot anachronistische claims van bepaalde
8

9
10

Zie bijvoorbeeld het onderzoeksprogramma over het thema ‘circulation of knowledge zoals
dat in Nederland en Vlaanderen voor het eerst in 2005 werd geformuleerd:
http://www.gewina.nl/werkgroep en http://www.circulatingknowledge.ugent.be/home
(geraadpleegd op 2 oktober 2006).
Findlen, Possessing nature, 109.
Themanummer Journal of the History of Ideas 64 (2003).
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instellingen 's lands oudste museum te zijn.11 En tegelijkertijd beneemt dit het zicht
op het feit wat nu juist het meest fascinerende van de verzamelcultuur lijkt te zijn:
dat heel veel objecten door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven, maar dat de con-

11

Zie bijvoorbeeld: http://www.teylersmuseum.nl/index_flash.html (geraadpleegd 2 oktober
2006)
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text waarin ze ten toon werden gesteld en de betekenis die aan ze werd toegeschreven
aan voortdurende verandering onderhevig was.
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Berichten uit de geleerde wereld
Contesting Enlightenment Contested
Some questions and remarks for Jonathan Israel
Hanco Jürgens

In his 2004 Pierre Bayle Lecture, Jonathan Israel set Bayle's concept of tolerance as
an example for our times.1 Following Bayle, Israel asserts that it does not make sense
to complain about biases or intolerance on the part of a particular religious
denomination. For governments, it is completely irrelevant to worry about what one
religious group thinks about another, as long as these groups do not translate their
biases and prejudices into active harassment, discrimination, or violence. Israel's
lecture could be read as an indictment of contemporary Dutch education policy,
which causes teenagers' ignorance of Bayle's concept of tolerance, or Spinoza's radical
philosophy, with its explicitly democratic public agenda. Secondary-school pupils
have no idea why the ideas of these renowned philosophers on toleration, personal
freedom, equality and freedom of expression would be of interest to them anyway.
This message is typical of Israel's work. In Enlightenment Contested, Philosophy,
Modernity and the Emancipation of Man, 1670-1752, the author particularly discusses
the Radical Enlightenment of the first half of the eighteenth century. The book is a
sequel to Radical Enlightenment, published in 2001, which covers mainly the second
half of the seventeenth century. And he is already working on his next book, which
will cover the later Enlightenment, the period of 1752-1792. His work on the
Enlightenment at large is seminal, comparable to Paul Hazard's La Crise de la
Conscience Européenne or Eric Hobsbawm's The Age of Extremes. As written on
the blurb of Enlightenment Contested, Israel's work will be ‘the definitive reference
point for anyone engaged with this fascinating period of human development.’2

Contesting the canon

1
2

Israel, Bayle, the Enlightenment, and Modern Western Society, zie: http://www.pierrebayle.nl/.
I would like to thank Frank van Meurs and Dick Smakman for correcting my English.
Israel, Enlightenment Contested.
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With his books, Israel has brought about a number of revolutions (in the early modern
meaning) in the historiography of the Enlightenment. First, his point of departure is
not France, not Scotland, not Prussia,
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but the Dutch Republic, a country which had a reputation as transit port of ideas, but
was not very well known as ‘a centre of gravity’ of radical enlightened ideas. On the
contrary, the Dutch Enlightenment was often described as a diluted extract of the
French model. Although Israel was not the first to emphasize the importance of Dutch
radical philosophers,3 as he was not the first to emphasize the idea of a Radical
Enlightenment,4 for the larger public he put these ideas on the map. Among many
others, the Dutch liberal criticasters of political correctness Paul Cliteur and Herman
Philipse embraced the book.5 After praising Israel's Radical Enlightenment in his
column in the weekly TV discussion programme Buitenhof, Paul Cliteur concluded
that the key to Europe's unity is to be found in one philosopher. The European calendar
should not have been fixed on 2004 after Christ but, so he calculated, on 372 after
Spinoza. And in his letter to Ayaan Hirsi Ali, Herman Philipse concluded that Ayaan
is a contemporary representative of the Radical Enlightenment. In their philosophical
struggle with religions, the convinced atheists Cliteur and Philipse appropriated
Israel's work.
Secondly, Israel develops a whole new canon of radical enlightened thinkers, to
which neither John Locke, David Hume, Voltaire, Montesquieu, Turgot, the later
Jean-Jacques Rousseau, nor Immanuel Kant belonged, but first and foremost Baruch
de Spinoza, and after him Adriaen Koerbagh, Lodewijk Meyer, Adriaen Beverland,
John Toland, Theodor Ludwig Lau, Pierre Bayle, Bernard le Bovier de Fontenelle,
Denis Diderot and many, many others. For Israel, the Enlightenment that matters
most to us today, both historically and philosophically, is Radical, not Moderate, nor
Counter. It seems likely that particularly his outspoken views on the conservative
Moderate Enlightenment, which he develops further in Enlightenment Contested,
will be contested by historians, who, for example, emphasize the progressivism of
the Scottish Enlightenment, whereas Israel emphasizes the conservatism of its
representatives, particularly of David Hume.
Thirdly, Israel sees the Radical Enlightenment as a cross-border phenomenon, as
an integral and vital part of a wider picture, which should not be squeezed into the
constricting strait-jacket of ‘national history’, but considered as internationally
cohesive. Indeed, as it appears from their correspondences, the eighteenth-century
intellectuals were often very international in scope. Not only were they used to reading
books from all over Europe in Latin, they were also often able to read the most
important books written in foreign languages soon after they were published, since
it was common to translate these rather quickly. Israel's point of view is quite a
challenge to his peer historians, who really have to learn their languages, to be able
to test this claim themselves.
Fourthly, Israel considers the Radical Enlightenment the essential step in the
Making of Modernity, meaning the emergence of a complex of abstract philosophical
concepts of which the primacy of reason, the denial of all miracles and of revelation,
3

4
5

Van Bunge and Klever (eds.), Disguised and Overt Spinozism around 1700, Klever, Mannen
rond Spinoza and Wielema, Ketters en verlichters, later published as The March of the
Libertines.
Jacob, The Radical Enlightenment.
For Paul Cliteur, see:
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/14121491/items/14602-199/, Philipse,
Verlichtingsfundamentalisme?, 9-10, 30-31, 35.
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democracy, racial equality, feminism, religious toleration, sexual emancipation and
freedom of expression are the most important. Historically, Israel sees a continuous
triangular conflict from
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the end of the seventeenth century down to today, between the three main intellectual
blocs on the threshold of Modernity: the Radical Enlightenment, the Moderate
mainstream, and the Counter Enlightenment. In this, Israel follows and adapts Darrin
McMahon's position, that to this very day there has been a continuous and fundamental
‘dialectic of Enlightenment and Counter-Enlightenment’, which was not confined
to France alone.6
Israel's Radical Enlightenment is widely discussed among historians.7 Many
historians tend to think that the author makes Spinoza and the Spinozists more
important than they were. In Israel's seventeenth and eighteenth century, Spinoza's
ghost image seemed to lurk behind every corner, but one may ask if his texts were
read by many and if his arguments were discussed so widely as Israel suggests. In
the eighteenth century, German missionaries even found Spinozism among the Hindus
in Southern India. For them, Spinozism was nothing new, since, they wrote, it was
already described in the Book of Wisdom 1:2 and in Ecclesiastes 3:19. Also, it
resembled Cicero's teaching in De natura deorum, and the worldview of Plato's
academics.8 The Early Modern reception of Spinozism is comparable to that of
communism in the United States in the 1950s: It seemed to be everywhere, but it
was not clear how many were really inspired by the communist threat. Today the
word terrorism seems to have a comparable effect on politicians.
Other historians say that Israel is less interested in the social history of ideas, a
field which has become so important in the last decades. The question as to who read
the radical enlightened literature, or how subversive ideas were spread, seems to be
not his main focus of attention. With his three-part division, Israel not only reconsiders
the traditional concept of Enlightenment as a whole, he also points out a new meaning
of Modernity, which did not originate in Jürgen Habermas' bourgeois public sphere
of salons, clubs, coffee houses and literary societies,9 but was crystallized in the
subversive ideas of Spinoza and the Spinozists.

Controversialist approach
One of the most positive traits of Jonathan Israel is his willingness to defend and
explain his position in the field, to take part in the intellectual debate, and to face
criticism. His books almost force the readers to take a position themselves. It is likely
that Enlightenment Contested will provoke more debate among historians than Radical
Enlightenment did, because of its overall view of the Radical, Moderate and Counter
Enlightenments in the course of the long eighteenth century, and because of its
6
7
8

9

McMahon, Enemies of the Enlightenment; see: Israel, ‘Enlightenment! Which
Enlightenment?’, 542-543.
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387-388, Anthony la Vopa, 389-393.
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challenging statements. Israel not only challenges his critics by emphasizing again
and again the importance of Spinozism, but also by disavowing freemasonry as a
rather peripheral phenomenon, seen from a strictly ‘enlightened’ viewpoint, since it
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hardly ever tried to erase distinctions between aristocracy, high bourgeoisie and the
common man: ‘If our aim is to get to the heart of the Enlightenment as a decisively
important worldhistorical phenomenon, arguably, the less said about Freemasonry
the better.’10 In his latest book, Modernity is certainly not defined by what the author
calls ‘diffusionist’ new social history, with its leading scholar Robert Darnton, but
by ‘new intellectual history’. Israel's books once more emphasize the power of ideas.

Entrance of a candidate into a masonic lodge, engraving of Johann Martin Bernigeroth in Les coutumes
des Francs-Maçons (Leipzig 1745).

As a reaction to his critics, Israel, following the Dutch historian Siep Stuurman,
develops a ‘controversialist approach’, which focuses less on finished theories and
more on arguments and debates, less on major thinkers and more on the process of
thinking.11
The richness of his work makes it possible to discuss many different aspects; here,
I will limit myself to three points. First, I think the controversialist approach makes
sense, particularly for the Early Modern period, with its pamphlet wars, and its severe
theological and philosophical polemics. By broadening the concept of ‘argument’,
Israel includes not just political, legal, and ecclesiastical interventions in polemical
debates, but also popular protest. However, I doubt whether Israel's controversialist
approach always corresponds with his main interest in the Radical Enlightenment.
Indeed, the Radical Enlightenment was a widespread philosophical underground,
but many radicals themselves were marginalized, silenced, ignored or criminalized
as heterodox. Often, the more established representatives of the Moderate
Enlightenment were main figures in the controversies, such as Christian Wolff,
Voltaire and Montesquieu.
The Wolffian Controversies in particu-

10
11

Israel, Enlightenment Contested, 865.
Stuurman, ‘The Canon of the History of Political Thought’, 161; Israel, Enlightenment
Contested, 21.

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

56
lar illustrate my argument. Neither Wolff nor the Pietists were part of what Israel
defines as the Radical Enlightenment. It is very well possible that Wolff was blamed
by his Pietist opponents for knowingly opening the gates to Spinozism, but even they
would have known better. Wolff's rationalistic philosophy was designed to stem the
tide of materialism, atheism and Spinozism. And as a defender of the concept of
‘natural religion’, Wolff was not criticizing social hierarchies as such, but set other
‘natural religions’, such as the Chinese, as an example for Christianity.

Triumphal entry of Christian Wolff into Halle, 6 December 1740, from a student album amicorum
(thanks to the proprietor and to Cornelia Zimmermann, Christian-Wolff-Haus, Halle)

Wolff provoked the Pietists by asserting that although the Chinese generally did not
have knowledge of the Bible, their basic principles of wisdom were comparable with
his own Christian views. To establish an acceptable system of ethics and good
governance, it was not necessary to rely on Christian revelation, so Wolff argued.
But the highest virtue is beyond human possibilities based on God-given revelation.12
Evidently, Wolff's rationalistic philosophy was a bridge too far for the Pietists, who,
in their attempt to reconcile faith and ratio in every conceivable way, were hostile
to the claims of autonomous reason. They successfully strove for Wolff's expulsion
from Halle, which took place in 1723, two years after Wolff had held his lecture on
the practical philosophy of the Chinese. However, immediately after Frederick II
ascended the Prussian throne in 1740, Wolff triumphantly returned to Halle. He
became a member of many academies and was one of the first scholars who was
created a hereditary nobleman of the Holy Roman Empire on the basis of his academic
work. Soon after Maximilian III Joseph had become the Elector of Bavaria in 1745,
he

12

Wolff, Oratio de Sinarum philosophia practica, 27-37, see also: Li, ‘Zur Frage der natürlichen
Theologie’, Hunter, ‘Multiple Enlightenments’.
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conferred the title of Reichsfreiherr on the learned Christian Wolff.
To understand the particular contexts, contents and connotations of the
eighteenth-century controversies, it makes sense to differentiate the many, sometimes
overlapping Weltanschauungen at the time, such as Socinian, Cartesian, Spinozist,
Newtonian, orthodox, fideist, deist, sceptic, libertine, empirical, monist, rationalistic,
materialistic, physico-theological, physiocratic, neological, cameralistic, et cetera.
In general, by focusing on the Radical Enlightenment as the Enlightenment that
matters most to us, one could easily overlook the developments which were typical
of the eighteenth century. Also, by emphasising the controversies, one could easily
lose sight of less controversial, but above all influential scholars like Carl Linnaeus.
Whereas Israel discusses the encyclopaedic works of Georges-Louis Leclerc de
Buffon and Denis Diderot at length, Button's antipode and inspirer Linneaus is just
discussed twice in Radical Enlightenment and mentioned once in Enlightenment
Contested. One may ask who has been more influential in the eighteenth century.

Philosophical Revolution
This brings me to my second point: The Making of Modernity. Israel's books certainly
revaluate the seventeenth century, well known for the Scientific Revolution. His
seminal works highlight the start of what I would call a Philosophical Revolution as
well, which took place mainly between 1680 and 1750. What happened after 1750
seems to have less relevance, since by then, to quote Radical Enlightenment, ‘All
major intellectual innovations and accomplishments of the European Enlightenment
were well advanced if not largely complete.’13 The completion of this Philosophical
Revolution had already taken place. In general, such a view could easily lead to an
ahistoric concept of history, to the idea that democracy in Athens is comparable with
democracy in England after the Glorious Revolution, with democracy nowadays, in
the United States or in the Netherlands. It is indeed very important to draw the
attention of the wider public to the radical enlightened philosophes, who opposed
tyranny, intolerance, credulity, superstition and ecclesiastical sway, but as a historian
I am particularly interested in the question which intolerance, which credulity, which
superstition and which ecclesiastical sway they were opposing. Of course, this is
Israel's concern as well, but in his Postscript to Enlightenment Contested he
understands Modernity as a philosophical package of basic concepts and rationally
validated values, which not only were, but remain today inherently superior. Did this
package remain the same over the centuries? Shouldn't we account for the possibility
that, although words remain the same, their meanings could be variable - often
depending on who speaks to whom -, and could change over time drastically? To
give an example. When George Berkeley in 1732 referred to Spinoza as ‘the great
leader of our modern infidels’, it is important to realize that he wrote this in his
dialogue Alciphron, a work of Christian apologetics, directed against those who are
called ‘freethinkers’, whom the later bishop considered the enemies of the Anglican
church.14
13
14

Israel, Radical Enlightenment, 20.
See: Israel, Enlightenment Contested, 49, Berkeley, The Works, 362.
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In addition, I am interested to know how the history of the Radical Enlightenment
will end. For several historians, the nineteenth century is the bête noir of history,
since orientalism, racism and impe-
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rialism found a firm base in this period.15 However, in Enlightenment Contested, the
period of the Radical Enlightenment is extended from the 1650s to the age of Heine,
Marx and Hölderlin.16 Yet, the question is whether the acknowledgement of a Radical
Enlightenment implies that what happened afterwards is less important for the
development of Modernity, of liberal democracy, of individual freedom and of human
rights.

Multiple Enlightenments?
This brings me to my last point. In his Postscript to Enlightenment Contested, Jonathan
Israel asserts that the ‘Which Enlightenment’ debate is fundamentally misleading.17
The idea of different families of the Enlightenment leads to a distraction from the
core issues, and even to a meaningless relativism contributing to the loss of basic
values needed by modern society. However, the idea of linking core values with a
certain period of history bears a risk: Others may link other values with more or less
the same period. Whereas Israel sees an inextricable connection between Spinoza
and Modernity, others, like John Gray, make up a link between the Jacobines and
totalitarianism, between what he calls Enlightenment and Auschwitz.18 Gray's position
can be traced back to Adorno's and Horkheimer's Enlightenment critique, developed
in 1944, when they were trying to find an answer to contemporary barbarism.19 As
such, this critique had more to do with their contemporary situation as German exiles
than with the history of the eighteenth century. Still, their work has left deep marks
on postmodernist philosophy.
Israel's ideas should be explained as an answer to any relativist view of the
Enlightenment. However, the idea of multiple Enlightenments does not necessarily
coincide with relativism, but acknowledges the many different contexts of the history
of the eighteenth century. Indeed, historians should in no way distract their students
from the core issues, but simultaneously they should endeavour to ground these issues
in the political, religious and cultural circumstances of the Enlightenment cultures.20
Any historian who studies this period has to face the problem that, after all, there
remain many answers to the question what Enlightenment is. The period of the long
eighteenth century is labelled in numerous different ways, often focussing on various
centres and periods in history: les Lumières (plural), Früh-Aufklärung,
Spät-Aufklärung, the High Enlightenment, the Radical, Moderate and
Counter-Enlightenment, the theological, the Arminian, and the Kantian Enlightenment,
the Jewish Haskalah, the Scottish Enlightenment, and so on. Until recently many
authors used just one of these concepts as if they were writing about the Enlightenment
History without even explaining which Enlightenment history they meant. Now,
15
16
17
18
19
20

A good example is the, apart from this point, fascinating study of Osterhammel, Die
Entzauberung Asiens.
Israel, Enlightenment Contested, 51.
Israel, Enlightenment Contested, 863, Schmidt (ed.) What is Enlightenment?; Hunter, Rival
Enlightenments; Jürgens, ‘Welke Verlichting?’, Vermij, ‘Wat was Verlichting?’.
Gray e.a., Verlichting en terreur.
Horkheimer and Adorno, Dialektik der Aufklârung.
Hunter, ‘Multiple Enlightenments’, 576.
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thanks to the contemporary Enlightenment debates among historians and philosophers,
scholars cannot write about The Enlightenment without explaining which concept
they adhere to. The topicality of the subject
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forces scholars to specify. The alternative is having no debate about which
Enlightenment one speaks of. This would be an unfortunate development, in this
sense, the controversialist approach of the Radical Enlightenment, and of its
researchers, should be set as an example for present-day debates about the history
of the eighteenth century.
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Berichten uit de geleerde wereld
Replying to Hanco Jürgens
Jonathan I. Israel
In his discussion of my recent book Enlightenment Contested (2006) and its
predecessor, Radical Enlightenment (2001), Hanco Jürgens has expressed some lively
and wide-ranging criticism, raising several important questions and issues. These I
shall do my best to answer fairly and to the point.
After a number of interesting introductory remarks, he formulates three principal
criticisms which can adequately be summed up, I believe, as follows. Firstly, while
the basic method I recommend, the controversialist approach, does ‘makes sense’,
in his view, he argues that I apply it in an unbalanced fashion, giving too much
emphasis to the radical side of the picture and insufficiently focusing on what he
calls ‘the more established representatives of the Moderate Enlightenment’ like
Christian Wolff, Voltaire, and Montesquieu. Secondly, he suggests I may be
encouraging a rather unhistorical vision of modern history by treating ‘modernity’
as constituted by a package of core philosophical values which are claimed to be
inherently superior to other kinds of values and which appear to be fixed and
unchanging. Reminding us that words are apt to change their meanings with the
passage of time, he asks; ‘did this package remain the same over the centuries?’
Third, in his section ‘multiple enlightenments?’, Hanco Jürgens queries my
challenging the usefulness of the idea of different types and families of the
Enlightenment which has been rather fashionable in recent years on both sides of
the Atlantic.
Answering in reverse order, I shall be very brief on the last point because, quite
frankly, I cannot see the force of the objection which is being made here to my
claiming that to break down the study of the Enlightenment into either separate
national enlightenments or ‘confessional enlightenments (whether Arminian, Socinian,
Catholic or Jewish) encourages distraction from the core issues. Against my argument
that when we focus on the main controversies we see that the picture is more that of
‘one Enlightenment’ than a family of enlightenments, he seems to be objecting that
this conflicts with properly acknowledging the ‘many different contexts of the
eighteenth century’. But I do not see how that follows. I am not, for instance, claiming
that the situation in Chile where there was a conspiracy against Spanish imperial
power in the early 1780s was the same as in Goethe's Germany at that time, or even
remotely like it, simply that those who took the lead in conspiring to change society
and politics in both countries at that time were inspired by essentially the same texts
(often Rousseau, Voltaire and the Encyclopédie) and wrestling with the same or
closely comparable basic ideas.
The other two points will draw the bulk of my comments. But before answering
these, I would like to comment on Hanco Jürgens' remark that I was not the first to
introduce the idea of a Radical Enlightenment. This is certainly correct and I would
want to add that no-one on the current scene can rightly be said to have ‘brought it
up’. Rather we should more clearly recognize the roots of this crucially important
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historical concept, anchored today in a whole range of books by scholars such as
Margaret Jacob, Martin Mulsow,1 Silvia Berti, Michiel Wielema2, Ursula Gol-
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denbaum, Wiep van Bunge and Giuseppe Ricuperati, as well as in my own
publications. For these roots actually reach quite a long way back, to a much earlier
stage in contemporary Enlightenment historiography.
The forerunners of this key conceptual tool in our contemporary culture
(philosophical as well as historical), a tool which I think will remain a powerful
factor in historiographical debates for a long time to come, were (among others) the
already mentioned French historian, Paul Hazard, who in the 1930s was the first to
assert, in his Crise de la conscience européenne, that authors such as Spinoza, Collins
and Toland went much further and were more radical than Voltaire or Montesquieu
in their critique of organized religion, Bible criticism and attack on the social
psychology of priestcraft; the American scholar, Ira Wade, who in 1938 was the first
- albeit following up hints already provided by Gustave Lanson - to demonstrate the
huge importance of the French clandestine philosophical literature of the period
before 1750 (especially the works of Meslier, Du Marsais, Boulainvilliers, Fréret,
Lévesque de Burigny, and Mirabaud) and, in particular, the first to point out that ‘the
greatest single influence upon the writers of the period is that of Spinoza’;3 Paul
Vernière who, in the 1950s, was the first to stress the pervasive presence of Spinoza
in French eighteenth-century ‘philosophical’ literature more generally;4 the great
Italian Enlightenment historian, Franco Venturi, who, early on, urged the need to
distinguish between republican and monarchical tendencies within the Enlightenment;
and, finally, another American, Henry May, who in The Enlightenment in America
(1976), was the first to urge the need to differentiate sharply between ‘moderate
Enlightenment’ and what he calls ‘revolutionary Enlightenment’ if one is to get a
proper grip on the Enlightenment in the United States.5

Unchanging modernity?
As regards Hanco Jürgens' querying what he suggests may be the dangers of my
treating ‘modernity’ as something constituted by a package of core philosophical
values, and thus identifying modernity with a particular set of concepts, namely
primacy of reason, equality (social, sexual and racial), democracy, toleration,
individual liberty and freedom of expression, he is doubtless correct insofar as I may
have failed to draw a sufficiently clear line in my books between ‘modernity’
conceived of philosophically, as a package of core values, and ‘modernity’ understood
as a historical process. The two things are indeed completely different and do indeed
need to be carefully separated in any worthwhile discussion of the Enlightenment.
Hanco Jürgens argues that the bringing about of a ‘philosophical revolution’ in the
way that I describe it can only too easily lead to an ahistorical standpoint. I agree
that the agenda of the Radical Enlightenment defined as a set of core philosophical
values is a pure abstraction and, in no particular epoch, a concrete historical actuality.
Even in the minds of the ‘founding fathers’ of the Radical Enlightenment, Spinoza,
Bayle and Diderot, not all these values were upheld by any
3
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of them with equal force and consistency all the time and in the case of Bayle, he
expressly rejected one of these, democracy. I agree also with Hanco Jürgens' remarks
about the nineteenth century (the Radical Enlightenment was after all decisively, if
not permanently, defeated in the 1790s) and also with his view that whatever one's
personal values happen to be, it is better not to ground them in a particular epoch of
history.
But I also think that there is an opposite (and perhaps greater) danger and that is
that the rather silly objection - sometimes heard even from historians - that all that
Enlightenment talk about toleration, individual liberty and freedom of thought
occurred over two hundred years ago and hence cannot be especially relevant, or
valuable, to us now since it belonged to a particular and now remote period. I would
suggest that this quite popular view is just as absurd and self-contradictory as the
current enthusiasm in some quarters (including certain Dutch politicians), as Herman
Philipse recently showed, for the notion of ‘Enlightenment fundamentalism’.6 Hanco
Jürgens will doubtless agree with me that both these notions about the Enlightenment
are indeed absurdly superficial and self-contradictory; but history proves that
practically nothing is too superficial and self-contradictory to become a powerful
force in society.
There are still plenty of people impressed by the continuing relevance of the
Reformation and the Renaissance. But are there enough who see what seems to me
the much greater relevance of the Enlightenment? The important thing, then, is to
keep reminding the reader that philosophy is one thing and history another. There is
a real need to emphasize, as I tried to do in Enlightenment Contested, that Radical
Enlightenment when defined as a philosophical package rooted in Spinoza, Bayle
and Diderot is not to be thought of as a historical description, or account of how
things stood at any particular moment, but rather as an abstract set of philosophical
concepts which is essentially a distillation of the thinking of more than eighty writers
in the radical (i.e. mostly Spinozist) tradition spread out over a century or more. At
the same time, though, as a historian by profession, I have strenuously tried not just
to be keenly aware of what is historically grounded, and what is not, but to build this
into my analysis with all due care. In other words, I have sought to be very specific
about particular theories of toleration, equality, individual liberty, and democracy,
putting each in its precise historical context and never anachronistically mixing
notions which do not go together, in any concrete historical conjuncture, in pursuit
of some generalized abstract teleology.
In principle, I suspect that there is not a lot of difference between our two positions
on this question, so that here the issue comes down, in the end, to arguing about
particular cases. The example which my critic gives of Bishop Berkeley describing
Spinoza as ‘the great leader of our modern infidels’, in 1732, which is presumably
meant to illustrate how important it is to locate such statements in their immediate
context (since he especially had Anthony Collins in mind), actually seems to me
rather superfluous, since I cannot discern any tangible element of disagreement
between us as regards what Berkeley meant to say and who he had in mind.
More substantial is the charge of lack of balance and here I must plead innocent
though many will see it otherwise. In Enlightenment Contested, I have in fact given
6
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a great deal of space to discussing Locke, Voltaire, Montesquieu, and Hume - and
in Radical Enlightenment also Wolff - and would not, for one moment, wish to appear
to be in any way denying their centrality or very far-reaching historical impact and
importance. That said no-one can altogether live up to the demands of full historical
objectivity, comprehensiveness and balance and I willingly acknowledge that there
are cases (and possibly quite a lot of them) where I have simply failed to

Ludwig Oswald Wenckebach's bust of Spinoza in the garden of the Spinozahouse, Rijnsburg (photo
Sijmen Hendriks ©)

do what I tried to do - be balanced. Hanco Jürgens rightly mentions the example of
Linnaeus. I was guilty of lack of balance in giving much more attention in the sections
touching on biology to Buffon than Linnaeus. Another figure who should have been
brought more into the picture, a split personality partly on the moderate and partly
on the radical side, was the famous Hamburg philologist and scholar (and secret
enemy of Christianity), Hermann Samuel Reimarus (1694-1768), one of the key
deists in eighteenth-century Germany. No doubt there are other such gaps some of
which I hope to fill in the next volume.
Hanco Jürgens is right, of course, that I do not agree with those historians of the
eighteenth century in recent decades who have chiefly stressed the social and cultural
history of books, journals and ideas rather than the struggle over the ideas themselves.
I think these scholars often greatly underestimate the cultural and social impact of
intellectual developments, public rhetoric and ideology, hence of the ideas as socially
absorbed, and greatly overestimate, or else are much too vague about, what they
regard as the underlying social and cultural trends to which they give primacy over
ideas. Nevertheless, I have great appreciation for the new dimensions they have
opened up and the much improved knowledge, especially about readership and book
diffusion, they have given us, as well as their insights into other aspects of social
and cultural change directly relevant to the advent and progress of the Enlightenment.
I have tried to incorporate a good
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deal of both book history and general social history in what I do but I agree that this
is not likely to reconcile a large number of colleagues to the dominant role which I
allocate to ideas and intellectual debates. One of the best things the cultural-social
historians have to offer, it seems to me, is the world of Enlightenment urban clubs
and societies, a very important dimension of the subject, about which I have indeed,
as yet, not said remotely enough. But that is because, to my mind, the impact of the
literary and philosophical clubs and societies came chiefly in the second half of the
eighteenth century and thus far my history of the Enlightenment has got no further
than the beginning of the 1750s. I hope to get round to it.

The ‘controversialist method’
I agree with Hanco Jürgens that the correct application of the ‘controversial method’,
the approach to intellectual history starting with the major debates and controversies
as these developed in society (ignoring what subsequent accounts by historians of
philosophy have selected as ‘key’), using political, judicial, ecclesiastical, journalistic
and academic records (and popular word of mouth) as well as what is conventionally
thought of as philosophical literature, must necessarily reflect the very heavy emphasis
that contemporaries put on the ‘respectable’ enlightened ideas of Montesquieu,
Voltaire, Locke, Hume, Wolff and Kant. However, I question the conclusion he
draws from this. The concepts of these thinkers were undoubtedly greatly preferred
by governments, churches, and universities to the condemned and denounced views
of radical thinkers like Spinoza, Bayle, Toland, Collins, Diderot, Holbach, Helvetius
and Condorcet. Nevertheless, these ‘moderate’ thinkers were vulnerable on purely
intellectual grounds and hence were often themselves attacked.
Hanco Jürgens is right that Christian Wolff, despite being a moderate Christian
thinker who sought to safeguard miracles and did not challenge the social hierarchy,
or princes, or the Church, became the center of a vast public controversy which
dominated German academic and intellectual life for nearly two decades. But he is
mistaken, it seems to me, in supposing, as he apparently does, that because Wolff,
or for that matter any other ‘moderate’ thinker, stood at the center of a great public
controversy, as Wolff did in Germany in the 1720s and 1730s, that the Radical
Enlightenment was therefore marginal to that controversy. Apart from anything else,
this would be to ignore the often crucial role of the Counter-Enlightenment which
was probably the most powerful of the three great cultural blocs in eighteenth-century
Europe and had its own very particular way of classifying what was going on in these
great public controversies. The hall-mark of the eighteenth-century
Counter-Enlightenment, whether in its Catholic, Calvinist, or German Protestant
Pietist format, was the plea that reason, and therefore philosophy and science, must
be firmly subordinated to faith and theology - and that religious leaders, and not
philosophers, are therefore to be venerated as the chief guide in human life and in
society.
It was above all the Counter-Enlightenment, and specifically its German Pietist
representatives who insisted, rather like Jacobi, later on, during the Pantheismusstreit
in the 1780s, that the problem with moderate philosophical positions such as those
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of Wolff is that they fail to block Spinozism either convincingly or effectively and
that what Wolff was really doing with his talk of pre-established harmony and
universal laws of nature was, wittingly or unwittingly, letting in Spinoza's
determinism, fatalism and atheism by the back door. It may be correct to say that
Wolff's philosophy, from the point of view of history of philosophy strictly defined,
has few real affinities with Spinozism. But that is
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debatable and anyway, from a general historical perspective, is not the real point.
The whole thrust of the ‘controversial method’ correctly understood and applied is
that it does not begin with modern scholars' judgments about what was and what was
not important in eighteenth-century philosophical debates but rather adopts as its
starting-point what contemporaries actually claimed, emphasized and were
preoccupied with at the time.
Far from being ‘ahistorical’, the method followed in Radical Enlightenment and
Enlightenment Contested can therefore claim to be more, not less, historical than
alternative historians' accounts of these developments. Whereas other Enlightenment
historians often just look at texts or intellectual debates in isolation, or else
unconvincingly allege cultural developments without reference to ideas, I have tried
to treat ‘controversies’ as the general reaction of governments, churches, universities,
legal bodies and so forth, as well as the reading public, to unacceptable, worrying or
challenging new ideas defined as those ideas which they themselves say actually
disturbed them at the time. By this criterion, during the German controversies of the
1720s and 1730s over Wolff and Wolffianism, what contemporaries rightly or wrongly
took to be its Spinozist aspects were unquestionably the principal issue, even if this
is nowhere reflected in the modern Enlightenment historiography about Wolffianism.
Viewed from a broad social and cultural perspective, Spinozism is, in effect, what
the eighteenth-century Wolffian controversies, like the great French controversy over
Montesquieu's L'Esprit des Lois (1748-51), were principally about.

The importance of Spinoza
I will concentrate the rest of my remarks on what I regard as the most important and
challenging part of Hanco Jürgens' claim that my method may have been applied in
an unbalanced fashion, the criticism, I would predict, which will be most widely
shared by colleagues over the coming years, namely that I have exaggerated the
importance of Spinoza and ‘made Spinoza and the Spinozists more important than
they were’. As a general criticism, this must indeed seem extremely plausible to any
lay reader or student perusing the extant literature on the eighteenth century. After
all there are many major and authoritative works on the subject, such as Ian Hunter's
Rival Enlightenments7 which do not even include an entry for Spinoza in the index
let alone give him a prominent role in the story. The claim that Spinoza and Spinozism
are absolutely central to understanding the Enlightenment does indeed go completely
against the whole trend and tenor of most (though, as we have both pointed out, not
all) previous Enlightenment research. In addition, we should also bear in mind that
there exists a strong vested intellectual and ideological interest in resisting such a
thesis: for, if correct, it would completely undermine the conviction, fervently held
for a variety of reasons (in the United States, sometimes political) by many, that the
truly progressive ideas not just of the Enlightenment but of all modernity, are
quintessentially British and Anglo-American in origin. If Spinoza, Bayle and Diderot
are admitted to have been pivotal, then by the same token Britain can not have been
the true source of everything truly progressive in the modern world and one must
7
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then de-emphasize in some degree the hitherto massively central and foundational
roles of Bacon, Locke, Newton and Hume, a teleology cherished as well as stressed
by innumerable philosophers and political scientists as well as historians. After all,
did Spinoza not scorn Bacon
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and Boyle, Bayle ridicule and marginalize Locke, and Diderot turn his back almost
completely on English ideas in favour of crypto-Spinozism?
Even where historians like Hanco Jürgens, and recently John Robertson, have
been willing to grant that Spinoza and Spinozism may have been central, perhaps
even dominant, in the Radical Enlightenment, there is a marked tendency to insist,
as Hanco Jürgens does here, that the Radical Enlightenment, though certainly a
‘widespread philosophical underground’, nevertheless was officially persecuted and
suppressed: ‘many radicals were marginalized, silenced, ignored or criminalized as
heterodox’. In itself, this is, of course, perfectly true though Robertson at least goes
too far, I would suggest, when he says: ‘the radical assault on the foundations of the
Christian religion’ was largely over by the 1740s ‘because the authorities, Protestant
as well as Catholic, had effectively suppressed it, or at least curtailed its expression.’8
But whether Robertson exaggerates or not, what I chiefly want to question is the
implication drawn from all this that because there was persecution, and Spinozism
was driven underground, it was therefore marginalized in the consciousness of the
mainstream Enlightenment. The mistake that both Hanco Jürgens and Robertson
seem to me to make is to envisage the Radical Enlightenment as a largely separate
line of intellectual development which could effectively be segregated and then
excised, suppressed, or marginalized, leaving the mainstream moderate Enlightenment
to continue on its way broadly intact. But this was by no means the case.
It is here that the analogy between the Radical Enlightenment and the penetration
of Marxism in the West in the twentieth century especially breaks down. During the
Cold War, many people were, of course, deeply fearful of Marxism and its ability
to appeal intellectually to some, and some feared especially that its ideals of social
justice could carry more weight than liberal arguments among intellectuals, and here
there are indeed parallels with the Radical Enlightenment. But there was a crucial
difference. When it came to the core secular and social values of modern Western
liberalism, not many, if any, Cold War era intellectuals thought that on the issues of
freedom of thought, freedom of expression, individual liberty, equality before the
law, and democracy, the Marxists had better arguments than the liberals. Quite the
reverse. But it was very different with the core values of the moderate mainstream
Enlightenment. For while its leading figures, such as Montesquieu, Voltaire, Turgot,
Locke, Hume, Wolff and Kant, were clearly and unambiguously opposed to
democracy, equality, and some other features of radical thought, the differences
between them and the radicals when it came to the primacy of reason, toleration,
freedom of thought, republicanism, and individual liberty of life-style were more
questions of formulation, and especially degree, rather than total differences.
Consequently, there was a continuous, and very real, fear in many quarters (not
least by the way in Counter-Enlightenment circles), that the Spinozists might in fact
turn out to have better and patently more cogent arguments relating to the primacy
of reason, individual liberty and freedom of expression, as well as questions menacing
to monarchy, aristocracy and ecclesiastical authority, than the moderates. If radical
attacks on divine providence and religion could be simply denounced and driven
underground by the majority, the same could not be said for radical arguments about
the place of reason, toleration, individual liberty etc, or even about
8
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monarchy, aristocracy, empire, slavery, and ecclesiastical power where they often
had fringe religious minorities, such as the Unitarians, Collegiants, Mennonites and
others on their side.
All this emerges very clearly, for instance, from the Pantheismusstreit of the years
1780-87 in Germany, perhaps the greatest and most bitterly-contested intellectual
controversy to shake the German cultural arena in the later eighteenth century - and
the reason that Kant's critical philosophy suddenly became much better known to
the general public in 1786-7 than it had been before. When Jacobi announced to the
world in 1785 that Germany's great critic and playwright, Lessing, had been a ‘decided
Spinozist’, most of the public, undoubtedly, was horrified. Herder, Goethe and a
number of others, on the other hand, were perfectly delighted by this, feeling that
they had unexpectedly found a brother in arms, since, in private at least, they
themselves were declared Spinozists too. Significantly, almost no-one at the time
questioned whether the reports of Lessing's ‘Spinozism’ were actually true. Everybody
found the reports convincing (unlike modern scholars now) and everybody accepted,
and found it unsurprising, that he should have been a ‘Spinozist’. Even Jacobi's chief
antagonist in the controversy, Moses Mendelssohn, made no attempt to argue that
Lessing was not a Spinozist, claiming merely that he was a ‘purified Spinozist’ who
had replaced atheism with theism as distinct from being an unreformed atheistic
Spinozist.
The main point in this furious controversy was not, therefore, to determine whether
Lessing really was a Spinozist which, as I say, hardly anybody contested, but
something completely different. What people were chiefly afraid of was Lessing's
reported claim that if one accepts reason as the supreme criterion in human life then
one cannot avoid embracing Spinoza, because only Spinoza's philosophy is fully
cogent: ‘es gibt keine andre Philosophie’ as Lessing reportedly put it, ‘als die
Philosophie des Spinoza’.9 It was precisely this proposition that lay at the heart of
Jacobi's essentially Counter-Enlightenment campaign: he argued that all philosophy,
that relies solely on reason and seeks to be fully consistent, must end up by
degenerating (as he saw it) into Spinozism. The only proper solution, then, according
to Jacobi, was a leap into faith. This is how and why Kant's philosophy (despite its,
to many, incomprehensibly technical terminology) suddenly came to seem the
desperately-needed cure that everyone had been crying out for. By delimiting the
scope of reason more strictly than had been done by anyone previously, Kant was
seemingly able to block and side-line Spinoza.
At the same time, though, Kant himself was in no doubt as to the extreme
seriousness of the situation. At the height of the controversy, in 1786, he published
an article entitled ‘Was heisst: Sich im Denken orientieren?’ in the Berlinische
Monatsschrift in which he announced to the public that only strictly delimited reason,
along the lines he was urging, was a viable philosophical basis for embracing the
conventional Christian concept of God. In this article Kant is especially concerned
to denounce the claim, being put about by Jacobi and others, ‘that the Spinozist
concept of God is the only one in agreement with all the principles of reason and is
nevertheless to be rejected.’10 The claim that Spinoza's system is the only correct
outcome of philosophical endeavour, so
9
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resoundingly heard in late eighteenth-century Germany, a claim vehemently asserted
by Jacobi and the Counter-Enlightenment no less than by Lessing, Herder and Goethe,
was undoubtedly motivated in large part, Kant justifiably complained, by a desire to
debase and discredit philosophy and reason itself. ‘Have you thought’, he demanded
of Jacobi and his allies, ‘about what you are doing and where your attacks on reason
will lead?’ He expressly rebuked Mendelssohn's opponents for jeopardizing ‘freedom
of thought’, appealing to all who supported the ideals of the Enlightenment to uphold
reason above all and defend that precious legacy and do it while nevertheless
repudiating Spinoza which, the inevitable implication of his words was, could only
be honestly done by embracing Kantian philosophy.

A tradition of marginalizing
It is true that large parts of the Enlightenment have been written about and are still
being written about without any reference to Spinoza and Spinozism. But the impartial
reader would be well advised to suspend judgment for a while before assuming that
the usual approach is correct. Hundreds of books have been written about Leibniz,
for example, who in the past many people lionized, presenting him as a great
philosophical hero in whose life and development Spinoza played no significant part.
Nevertheless, recent research such as the fascinating contributions of Mogens Laerke
and Ursula Goldenbaum, and the latter's discovery of Leibniz's own copy of the
Tractatus Theologico-Politicus with his own hand-written annotations, has shown,
I would say conclusively, that in reality Leibniz was always centrally preoccupied
with Spinoza and especially so during the most crucially formative and decisive part
of his development, in the 1670s and 1680s.11
Another notable example of this strange historiographical phenomenon of a long
tradition of marginalizing what is really central, is the question of Dutch philosophical
debate in the later eighteenth century. Until very recently, most authorities who
discussed the subject agreed that Spinoza and Spinozism had little or no bearing on
Dutch thought in that period. The ‘correct’ procedure has traditionally been to discuss
François Hemsterhuis, for instance, the most interesting Dutch philosopher of the
era, and the other Dutch philosophical writers of his time, scarcely referring to Spinoza
or Spinozism at all, while heavily emphasizing their supposedly infinite admiration
for Locke and Newton and so forth, a tradition recently continued by Theo Verbeek
in his otherwise very competent entry, on Hemsterhuis, in the Oxford Encyclopedia
of the Enlightenment.12 But in a posthumously published essay, M.J. Petry (who
previously also gave the impression that Spinoza was of little relevance)13 modified
his position markedly by pointing out that Locke was actually not very important in
Hemsterhuis' development after all, and noting that ‘although Hemsterhuis was indeed
extremely critical of Spinoza's writings, he was only too ready to give him [ie.
Spinoza] more credit for insight into the true nature of mathematics and physics than
11
12
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nearly all the other thinkers of his time and was sympathetic towards Herder's attempt
to present Spinozism as anything but anti-religious.’14 Then, re-
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cently, the picture changed further with the discovery of a previously unknown key
letter from Hemsterhuis, indicating ‘that both the Lettre sur la sculpture (1769)’, as
Henri Krop has recently written, ‘and the Lettre sur les désires (1770), dedicated to
the Amsterdam banker, Theodoor de Smeth, were written in order to save this amateur
philosopher from Spinozism.’15 But if Hemsterhuis sought to save De Smeth from
Spinozism, De Smeth evidently thought that Hemsterhuis' philosophy was itself, as
Henri Krop puts it, ‘in harmony with Spinozism’.
Hemsterhuis himself undoubtedly believed ‘que ceux qui ont cru voir du
Spinosisme dans mes ouvrages ne sont pas absurdes main preoccupés’. Perhaps so;
but this does not alter the fact that Lessing, according to Jacobi's account of their
Spinoza conversations, ‘was absolutely convinced that Hemsterhuis’ later work,
Aristée ou de la Divinité (1779) ‘was pure Spinozism’. Jacobi (who did not yet know
Hemsterhuis personally, being only visited by him, in Düsseldorf, the following year
(1781)), immediately protested against Lessing's remark: ‘from what I knew of
Hemsterhuis, he was no Spinozist; Diderot himself had assured me of this.’ ‘Read
the book’, retorted Lessing,’ and you will doubt [its Spinozistic character] no longer.
His Lettre sur l'homme et ses rapports (1772) was still a bit hesitant and it is possible
that Hemsterhuis himself did not fully recognize his own Spinozism at that time; but
he is most certainly aware of it now.’16
This should suffice to convince the impartial reader that no matter how often it
has been claimed that Spinoza and Spinozism were of little or no relevance to the
late eighteenth-century Dutch intellectual Enlightenment, there is every justification
for questioning the validity of this influential notion. It was precisely the reason why
I tried to introduce a new method of writing intellectual history, the ‘controversialist
method’, in my two books on the Enlightenment, that I had become convinced that
the older methodologies concede far too much ground to a priori teleological
assumptions about the real nature of the Enlightenment, assumptions which grew up
in the nineteenth and twentieth centuries and were built on a deep conviction of the
intrinsic superiority of British ideas and constitutionalism in the construction of
progressive modernity and, correspondingly, on the irrelevance of the tradition of
eighteenth-century French materialism and what I call radical thought. If one is
guided by the extant literature it may seem obvious that I have greatly exaggerated
the importance of Spinoza and Spinozism. If on the other hand one prefers to be
guided by the primary sources recording the actual controversies of the eighteenth
century, I would submit that it is equally obvious that I have neither exaggerated
Spinoza's centrality nor overplayed the decisive and formative importance of
Spinozism and radical ideas more generally on all major Enlightenment developments.
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Berichten uit de geleerde wereld
't Lust mij ....
Gesprek met André Hanou
Op zaterdag 17 maart 2007 buigt André Hanou zich in het Dordrechts museum
over een portretje, dat in de vitrine ligt. Sinds enkele maanden is hij emeritus
hoogleraar. Een kwalificatie die bijna als een diskwalificatie klinkt. In het
Dordtse zaaltje neemt hij de bril van zijn neus, brengt zijn hoofd dichter bij het
schilderij en doet de bril weer op. Wie college heeft gehad van Hanou, herkent
de motoriek. Hier is iets opmerkelijks aan de hand!

Enkele maanden hiervoor, op 26 oktober 2006, hield Hanou in de aula van de
Nijmeegse Radboud Universiteit zijn afs c h e i d s c o l lege. Hij nam er afscheid als
hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde en sprak over een satirisch epos: De
Bonheurs uit de mode, dat de Nijmeegse rector Evert Schonck in mei 1792
publiceerde. In het afscheidscollege, waarin ook Kate Moss en de aanhangers van
N.E.C. nog even voorbij kwamen en de bril meer dan eens op en af ging, las hij in
het epos over een mutsenoorlog de strijd om de Verlichting en de politieke strijd van
die dagen. Bij gelegenheid van het afscheid verscheen een door Hanou verzorgde
editie van de tekst van Schonck. Na het college werd de vertrekkende hoogleraar
een bundel opstellen aangeboden. Die bundel droeg de uitdagende titel De andere
achttiende eeuw.
Hanou is vol in bedrijf, alsof het vooruitzicht van het emeritaat hem verleid heeft
nog meer op zijn schouders te nemen. Hij bereidt een handvol edities voor (o.a. van
Bernard de Mandeville, Elisabeth Wolff), begeleidt enkele dissertaties en enkele
scripties en sinds kort schrijft hij als ‘Herkauwer’ vrijwel dagelijks een zogenaamde
‘blog’. In Dordrecht staat Hanou oog in oog met Jacob Campo Weyerman, met het
zojuist herontdekte portret dat Cornelis Troost van hem schilderde. We spreken er
voor De Achttiende Eeuw met André Hanou over ‘de andere achttiende eeuw’, over
Weyerman, de patroon van de mede door Hanou in 1977 opgerichte Stichting Jacob
Campo Weyerman, over Johannes Kinker, even over de canon, de universiteit en de
jaren die voorbij gingen en komen gaan. Als het maar niet over hem gaat, zo laat hij
met enige dreiging weten.

Mooi portret?
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Ja prachtig, die vlechtjes en dat vlezig hoofd, schemerende baard, net geen ‘five 'o
clock shadow’, zijn borst is te vol en de knopen spannen in de knoopsgaten. Prachtig
schilderij, sterk karakter. Brutaal, uitdagend en alert. Het laat Weyerman op het
hoogtepunt van zijn roem zien, het is 1725, lezers lezen hem stuk, zijn tijdschriften
worden verslonden, hij is ‘hot’ en staat op dit schilderij zelfbewust in het middelpunt
van het culturele leven. Niet een nuffig leven, maar een gevaarlijk leven vol lust en
literatuur, schandaal en vermaak, op zoek naar de grenzen. Zie je, hij draagt wel een
pruik, maar dat heeft toch niks van doen met de ingeslapenheid die je je bij de
pruikentijd voorstelt. Rentenieren
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aan de Vecht? Nee, het leven als gevecht. Hij spat van het schilderij af.

Is Weyerman op deze tentoonstelling een uitzondering, is het portret van
Troost een uithoekje in de achttiende eeuw?
Nog even dit. Vergis je niet, niet alleen Weyerman was de top, ook Troost. De beste
portretschilder die we in de achttiende eeuw hebben, loopt hier een man tegen het
lijf, die Europa had gezien, aan de belangrijkste hoven bloemschilderijen had gemaakt
en er als kunsthandelaar was opgetreden, hij was daar geweest waar Troost van
dromen mocht en hij zag zich wekelijks gedrukt in een van de bloemrijke weekbladen.
In het portret dat Troost van Weyerman maakte, kun je bewondering lezen,
bewondering voor een alleskunner, voor een ‘womanizer’ en een tegenspreker, ook
iets van ontzag. Troost en Weyerman staan op grote hoogte, maar er is zoveel meer,
als je maar goed kijkt en speurt. Van der Werff, de ridder, Adriaan, de Kralingse
fenix, Weyerman kende hem en bewonderde hem, zijn werk is niet kinderachtig. Als
je over hem en over bijvoorbeeld Jan van Huysum leest en als je hun werk bekijkt,
dan weet je dat hier geen romantische schilders op hun koude zolderkamertjes
meesterwerkjes bakten, zij waren op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en
hadden een scherp inzicht in de markt. Die markt van toen vroeg wat anders dan wat
wij nu wensen, men schilderde en schreef niet voor de canon, maar voor levende
liefhebbers en lezers. Weyerman en Troost, dat is in de eerste helft van de achttiende
eeuw de top, dat vonden mensen die smaak hadden, toen, en mensen die het lorgnet
van de negentiende eeuw in de verkleedkist gesmeten hebben, die kunnen het ook
nu zien. En literatuur, ja het is zo'n onrustbarende tijd, en juist de schrijvers die de
opgewonden ademhaling van de tijd verraden, zijn interessant. Wie voor de
eeuwigheid schreef, werd in de negentiende eeuw vereerd, maar mij laten deze helden
van de geest koud.

Op wie doel je nu?
In het verleden noemde ik altijd Van Effen en Van Alphen als sufmutsen. Van Effen,
heb ik niks op tegen, heb zijn werk zelfs uitgegeven, maar hij werd zo vereerd en
bleef intussen ongelezen dat het op mijn zenuwen werkte. Altijd weer De Hollandsche
Spectator gemakzuchtig citeren, nee citeren uit werken waarin Van Effen geciteerd
wordt, alsof Van Effen de enige stem is van de Nederlandse Verlichting. Nu ja, hij
schreef eenvoudig en helder Nederlands, voor de meeste geleerden van nu is dat nog
wel te begrijpen. Voor de andere auteurs moet je moeite doen. Schrijvers die zich
niet cadeau geven.

Bestond die andere achttiende eeuw, waarvan in de titel van je huldebundel
sprake is, dertig, veertig jaar geleden nog niet?
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Die andere achttiende eeuw bestond niet, maar de achttiende ook nauwelijks. In de
neerlandistiek, ik baseer me op mijn ervaringen in Amsterdam, was historische
letterkunde lange tijd een synoniem voor de letterkunde van de Nederlandse
Renaissance. De achttiende eeuw, dat gold dan als de windstilte na de decennia van
Hooft, Bredero, Huygens en Vondel. Wat normaal was in de achttiende eeuw, de
enorme vernieuwing die er in die eeuw tot stand kwam, daar werd bijzonder
laatdunkend over gedaan.
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Jij wordt veelal geassocieerd met Jacob Campo Weyerman, niet vanwege je
levenswandel, maar je hebt de Stichting Jacob Campo Weyerman dertig jaar
geleden opgericht. Vertel daar eens over. Hoe is dat begonnen?
In 1975, in Yale, daar werd het vierde internationale congres over de Verlichting
gehouden, ik zat er met Erik de Blauw op een kamertje. De Nederlandse Verlichting
bestond niet, niet in Yale, niet in Nederland. Je had dat boek van Zwager die
omstandig betoogde dat er in Nederland geen echte Verlichting was, het was er wel,
maar stelde niet veel voor. Terwijl wij al jaren lazen en schreven en getroffen waren
door boeken en tijdschriften uit de achttiende eeuw, boekjes en blaadjes, zo noemden
de geleerden in die dagen het. We probeerden al enige jaren voor onszelf en voor
anderen in kaart te brengen wat er allemaal geschreven was, wat een rijkdom aan
geschreven literatuur overgeleverd en vergeten was. Toen heb ik een lijst samengesteld
van alle tijdschriften uit de lange achttiende eeuw, die in de Amsterdamse U.B.
bewaard werden. Naar die gestencilde lijst werd later verwezen als de lijst-Hanou.
In die dagen was dat een belangrijk hulpmiddel. Ik had verder nog de bibliografie
van het werk van Klaas Hoefnagel samengesteld, Erik deed hetzelfde voor Hermanus
van den Burg. Veelschrijvers, die meer dan eens anoniem te voorschijn kwamen.
Een heel karwei, om dat bij elkaar te garen. We vonden in Yale dat in Nederland de
geest van Zwager te veel waaide, dat je eigenlijk moest vinden dat de Verlichting in
Nederland pas interessant was als die in het Frans gesteld was en deugdzaam was.
Die oppassendheid ergerde ons, het klopte gewoon niet en de man die in de kerk
moest vloeken, was Weyerman. We hadden hem wel gelezen, hij was onnavolgbaar
geestig, er werd voorzichtig onderzoek naar hem gedaan, naar zijn vrijdenkerij
bijvoorbeeld. Geerars had over hem geschreven, heel verdienstelijk. Als je de naam
van Weyerman liet vallen, hielden de dix-huitièmistes de hand op de portemonnee.
Dat vond ik wel vermakelijk, maar langzamerhand ook ergerlijk. In 1975 besloten
we dat we wat moesten doen: de literatuur van de achttiende eeuw was te geestig en
te gedurfd om die te vangen in netjes van ernst en bedaagdheid. Begin 1977 dan werd
de Stichting Jacob Campo Weyerman opgericht, in Amsterdam. Langzamerhand
werd het echt wat: een kasboek, een bestuur, een tijdschrift, de Mededelingen van
de Stichting Jacob Campo Weyerman, gestencild in de eerste jaren.

Jongens, maar stoute jongens?
Eén van de eerste bestuursleden was Barbara Sierman. In bestuur en redactie hebben
altijd veel vrouwen zitting genomen, zonder dat dat opzet was. De baldadigheid is
altijd erg overdreven, door degenen die op een afstandje bleven. Zeker als je terug
kijkt, werd er gewoon goed en baanbrekend onderzoek verricht, de fundamenten
gelegd voor een andere Verlichting. In die jaren werden eeuwenlang ongelezen
romans gelezen en beschreven, tijdschriften bestudeerd, vergeten schrijvers van stof
ontdaan, de archieven onveilig gemaakt. De eerste zorg: die teksten moesten weer
gelezen worden. Edities maken dus, altijd edities van teksten waar nooit eerder een
editie van gemaakt was. Van Vondel had je tientallen edities, daar kon op gebouwd
worden, voor de achttiende eeuw ontbrak dat goeddeels. Vijf afleveringen van Van
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Effen, toneel van Rotgans, kinderverzen van Van Alpen en de Sara van Wolff en
Deken, dan had je de Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw wel ongeveer
gehad. Mijn eerste was de editie van de Vrolyke Tuchtheer. Later heb ik nog edities
van Van Swaanenburg, Van Woensel, Holberg en Betje Wolff bezorgd. De achttiende
eeuw moest weer gelezen kunnen worden. Daar heb ik veel tijd in gestopt. We vonden
het belachelijk dat je met een grafgezicht moest spreken en schrijven over kritische
en speelse schrijvers uit de achttiende eeuw. In de Mededelingen, maar ook in
Spektator, dat ik mee heb helpen oprichten, kreeg niet alleen de canon een
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duw, de gevestigde geleerden werden niet met de hoed in de hand bejegend. Dat viel
niet overal goed. De Stichting werd gezien als een rebellenclub, als een verzameling
kwaadsprekers.

In die jaren was jij verbonden aan het Instituut voor Neerlandistiek, als
wetenschappelijk medewerker. Ik herinner me dat nogal wat medewerkers
zich gedroegen als rattenvangers van Hamelen, studentenvangers. Jij ook.
Misschien is dat wel zo, maar er staat me niet bij dat goede studenten bij collega's
geroofd werden. Zo in de jaren zeventig en tachtig waren er veel studenten. Op de
een of andere manier kreeg je de studenten die zich thuis voelden, bij jou en bij je
onderzoek. Over de kwaliteit, de nieuwsgierigheid van de studenten die bij mij
werkgroepen volgden, bij mij afstudeerden, mag ik niet klagen. Eigenlijk heel veel
van mijn studenten zijn het onderzoek trouw gebleven. Misschien dat het naar
zelffelicitatie riekt, maar nu ik de voorbije jaren overzie, dan hebben mijn studenten
en oud-studenten ontzettend veel bereikt, veel geschreven, veel tekstedities verzorgd.
In het algemeen hebben ze leren lezen, en gevoel gekregen voor wat zo'n tekst aanbiedt
en eist; welke vragen (ook maatschappelijke) daaruit werkelijk oprijzen. Het was als
het ware een nieuwe methode die zelfdiscipline naast creativiteit vergt; in tegenstelling
tot het zogenaamd-wetenschappelijke bij elkaar harken van wat alle victoriaanse
opa's en oma's allemaal gemeend hadden te moeten zeggen. In tegenstelling ook tot
de historici, die gecompliceerde teksten gewoon negeerden, omdat ze ze niet konden
lezen, niet begrepen. Dat lézen, dat is het allerbelangrijkste, dan ga je na verloop van
tijd ook anders tegen de tijd en de literatuur aan kijken en je gaat een ander verhaal
vertellen.

Over die jaren, de jaren na de Maagdenhuisbezetting, lees je allerlei berichten
dat het Instituut voor Neerlandistiek een voorpost was in de strijd tegen het
internationale kapitalisme. Jouw werk is weliswaar anti-autoritair, maar
nergens ideologisch gekleurd.
Daar ben ik van genezen, in de jaren van Cyrille Offermans en Elsbeth Etty. In die
tijd hadden studenten, onafhankelijke studenten als Camiel Hamans en ik, een
behoorlijke zeggenschap verworven, maar daar ging plotseling een dialectische
lawine overheen, alles werd geïdeologiseerd en het moest marxistisch zijn of het zou
niet zijn. Ik heb dat zien gebeuren, zoals ik gezien heb hoe de ideologen van toen de
veren van toen hebben vervangen door een nieuw, even modieus kleedje.

Opmerkelijk was dat je na jaren in Weyerman - je verzorgde edities van zijn
werk, je was de ziel van de Stichting, plotseling de weg koos van Kinker, je
gaf met George Vis de brieven van Kinker uit, je wijdde je dissertatie aan
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Kinker en zag in Nederland sporen van de Kantiaanse Verlichting. Ik heb
dat ervaren als een wending in je wetenschappelijke loopbaan: je ontdekte
via Kinker hoe breed de Nederlandse Verlichting was, hoe zeer de cultuur
in volle breedte in de literatuur meezong.
Kinker is een ongelooflijk interessante figuur. Die associatie Weyerman-Hanou
begon me tegen te staan, die was ook in veel opzichten onjuist, ik had ook over
tijdschriften geschreven, over Kersteman, over de Jordaan. Bovendien was ik al lang
niet meer de enige die over Weyerman schreef. En ik raakte onder de indruk van de
morele superioriteit van Jan Kinker, die man deugde. Hij leidde me door het
genootschappelijk leven van de late achttiende eeuw. Over die genootschappelijkheid
was veel geleerds beweerd, maar al dat geleerde leek
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de werkelijkheid van de gezellige en ongezellige uitwisseling matig te dekken. De
vrijmetselarij en de esoterie bleken in het leven van Kinker en in dat van de culturele
elite van de achttiende eeuw vitaal. Hier en daar als alternatief voor kerk en kansel.
Kinker opende me de ogen, al moest ik daar ook vele maanden, jaren de archieven
voor in, om die verzonken werkelijkheid recht te doen. Kinker lijkt met zijn
aanwezigheid in de genootschappen aan een soort programma te werken, zo bleek
me allengs, hij wil de lui winnen voor zijn Verlichting. Waar Kinker komt, slaan de
stoppen door. Fascinerend, om dat te volgen.

Je hebt op de valreep van je hoogleraarschap een editie gemaakt van een
satirisch epos van Evert Schonck, de Orangistische Nijmeegse rector.
Waarom?
Zelfde liedje. Er werd nu en dan wel over hem gesproken en geschreven, maar gelezen
werd hij niet. Het onderzoek begint niet alleen bij edities, het maakt het onderzoek
mogelijk en het stimuleert tegenspraak. Als je zijn werk nauwgezet leest, weerspiegelt
het hele werelden. ‘'t Lust mij de zelfmoord van een Juffersmuts te maalen’, zo klinkt
de ambitie van Schonck, dat ‘'t Lust mij’ is conform de traditie, maar wat erna komt
..., breekt daar mee.

‘Lezen in de breedte en in de diepte!’ Je bent met emeritaat gegaan, of
gestuurd. Wat ga je doen?
Van het bestuurswerk ben ik grotendeels verlost. Het was vermoeiend de voorbije
jaren dat het wiel om de drie jaar weer uitgevonden moest worden, het moest wel
een steeds vierkanter wiel worden. Maar wij klagen niet. Er komen enkele edities
aan en verder ga ik hartstochtelijk over de weilanden van de Duffelt turen. Dat laatste
natuurlijk niet, maar wat het precies wordt, weet ik niet, misschien wel gewoon voort.
Is dat geen goed besluit?

We groeten Weyerman nog even en zetten de zitting elders voort.
Peter Altena
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Kant in de fout?
Het verhevene in de Nederlanden1
Christophe Madelein
Summary
Despite the widespread international interest in the sublime, particularly
in the (long) eighteenth-century conceptions of it, there is as yet no
systematic study of Dutch texts on the sublime. In this article I give the
outlines of a current research project trying to fill that gap. In the late
eighteenth century there are Dutch translations of German and English
texts on the sublime, but no original Dutch contributions. At the close of
the century the Dutch theologian and philosopher Paulus van Hemert starts
spreading the Kantian philosophy, and it is in these circles that the first
original Dutch texts on the sublime are to be found. While Van Hemert
himself stays close to Kant, fellow Kantians J.F.L. Schröder and T. van
Swinderen tend to choose a more popularizing tone. Johannes Kinker
develops, out of Kant's critical philosophy, an original variety of aesthetic
idealism. The resistance to Kantian and idealistic philosophy is clear in
contributions by Matthijs Siegenbeek and Willem Bilderdijk, who both
return to the ancient Greek roots of the sublime, albeit in a completely
different way. I argue that a thorough understanding of these texts (both
the late-eighteenth-century translations and the early-nineteenth-century
original contributions), and of their specificity in European cultural history,
must be based on a comparison with the contemporary conceptions of the
sublime in the wider European context.
Nederlanders zijn enkel en alleen op nut gericht, en ze missen elk gevoel voor wat
fijnzinnige mensen het schone en het verhevene noemen. Tenminste, dat schreef
Immanuel Kant in 1764 in zijn Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und
Erhabenen.2 De lauwe belangstelling voor het achttiende-eeuwse Nederlandse debat
over het verhevene lijkt Kants stelling niet tegen te spreken. Misschien had Kant dus
gelijk. En misschien is het beeld van de achttiende eeuw als een tijd van brave
biedermeiers en saaie genootschappen niet verkeerd. Alhoewel. Studies zoals die
van Jan Oosterholt en Gert Jan Johannes hebben aangetoond dat het poëticale debat
van de late achttiende eeuw verre van saai was.3 Maar geen van beiden besteedt
aandacht aan het verhevene.
1

2

3

Dit artikel kadert in het BOF-onderzoeksproject ‘Het verhevene in de Nederlanden
(1770-1830)’ (B/04935) aan de vakgroep Nederlandse literatuur en algemene
literatuurwetenschap van de Universiteit Gent. Promotor: prof. dr. J. Pieters. In dit project
worden systematische, theoretische Nederlandstalige teksten over het verhevene bestudeerd
in relatie tot de internationale traditie(s) van het verhevene.
Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schonen und Erhabenen, 875: ‘Der Holländer ist
von einer ordentlichen und ernstigen Gemütsart, und, indem er lediglich auf das Nützliche
sieht, so hat er wenig Gefühl vor dasjenige, was im feinerenVerstande schön oder erhaben
ist. Ein grosser Mann bedeutet bei ihm eben so viel als ein reicher Mann, unter dem Freunde
versteht er seinen Korrespondenten, und ein Besuch ist ihm sehr langweilig, der ihm nichts
einbringt.’
Oosterholt, De ware dichter, Johannes, Geduchte verbeeldingskracht!
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Nochtans is al meermaals gebleken dat het verhevene een rijke en internationaal
vertakte geschiedenis heeft. Dominique Peyrache-Leborgne noemt het verhevene
terecht ‘protéiforme’4: door de eeuwen heen heeft het verhevene veel verschillende
gedaantes aangenomen. In het dagelijkse spraakgebruik wordt het woord ‘verheven’
niet erg courant gebruikt, maar het synoniem ‘subliem’ wordt vaak als overtreffende
trap voor ‘mooi’ gebruikt, of als syno-

4

Peyrache-Leborgne, La poétique du sublime, 11.
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niem voor ‘overweldigend’ - het valt bijvoorbeeld te betwijfelen of de rockgroep
Sublime zich voor zijn groepsnaam inspireerde op een filosofisch-esthetische traditie.
In die filosofisch-esthetische traditie, waar het hier over gaat, vinden we de eerste
verwijzingen naar het verhevene in de antieke retorica, maar het is vooral in de
achttiende eeuw dat de debatten over het verhevene een hoge vlucht nemen. In 1986
stelde René Pomeau, naar aanleiding van de publicatie van de proceedings van een
congres over ‘Le Sublime’ uit 1984: ‘il apparait qu'il existe une histoire du sublime.’5
Voor een colloquium in Brussel in 2004 werd bewust gekozen voor het meervoud,
‘Histories of the Sublime’, als signaal van de overtuiging dat niet alle versies van
het verhevene naadloos op elkaar aansluiten, dat ze, integendeel, elkaar soms
tegenspreken.6 Ondanks die manifeste verscheidenheid zijn er toch een aantal
ankerpunten in de ontwikkeling van het concept aan te geven, die ons in staat stellen
om uit die kleine verhalen van het verhevene een groter verhaal te distilleren.

Het verhevene: van retoriek tot Rede
De vroegste bekende tekst over het verhevene, Peri hupsous, werd in de eerste eeuw
na Christus geschreven. Ondanks het feit dat de toeschrijving aan de derde-eeuwse
Cassius Longinus fout is, wordt de anonieme auteur nog altijd als ‘Longinus’ of
‘Pseudo-Longinus’ aangeduid. Longinus' traktaat is een antwoord op een verloren
gegane tekst van ene Caecilius. Wat we kennen van Peri hupsous is ook niet de
volledige tekst, maar uit wat we wel hebben, komt, ondanks de soms wat chaotische
structuur, een redelijk duidelijk beeld naar voren. Het verhevene is volgens Longinus
een retorisch effect: ‘wanneer dat ergens op het juiste moment opflitst, dan jaagt het
met donderend geweld alles aan de kant en toont in één klap de volle kracht van de
redenaar.’7 De vijf ‘bronnen’ van het verhevene die Longinus opsomt, laten veel
ruimte voor interpretatie. ‘Het vermogen om grote gedachten te ontwerpen'en ‘felle
en bezielde emotie’ zijn aangeboren en beslaan duidelijk een veel breder veld dan
enkel maar de retorica - ze hebben bovendien te maken met zowel de productie als
de receptie van de verheven tekst. De drie andere bronnen zijn eerder technisch van
aard - ‘juiste vorming van figuren’, ‘voorname stijl’ en ‘waardige en verheven
compositie’.8 Nadat hij ze opgesomd heeft, illustreert Longinus deze bronnen met
een onwaarschijnlijke hoeveelheid voorbeelden, vooral uit de werken van Homerus
en Demosthenes. Twee andere voorbeelden springen in het oog: het bijbelse ‘fiat
lux’ - het enige christelijke voorbeeld van het traktaat (waardoor lange tijd geopperd
werd dat het een latere invoeging was van een monnik-kopiist, wat overigens niet
erg waarschijnlijk is) - en het beroemde gedicht van Sappho dat begint met de woorden
‘Die man lijkt mij de gelijke van de goden’ - Longinus' traktaat is overigens de enige
tekst waarin dit gedicht overgeleverd is.
In 1674 vertaalde de Franse classicist Nicolas Boileau-Despréaux de verhandeling
van Longinus en publiceerde ze samen met zijn overbekende Art Poétique. Hij
benadrukte het sterke emotionele effect van verheven geschriften en concentreerde
5
6
7
8

Pomeau, ‘Avant-propos’, 4.
Madelein, Pieters en Vandenabeele (ed.), Histories of the Sublime.
Longinus, Het sublieme, 22 [mijn cursivering, CM].
Ibidem, 30.
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zich op de literaire technieken om dat effect te bereiken. De schrijver moest zijns
inziens bovendien authentiek zijn: om het verhevene te kunnen schrijven, moest men
het verhevene ondergaan. Boileau
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beklemtoonde dat het niet ging om de verheven stijl zoals Quintilianus die beschreven
had9, maar om een tekstueel effect dat de lezer verraste, optilde uit zijn alledaagse
werkelijkheid en met stomheid sloeg - in Boileaus vaak aangehaalde woorden: ‘[le
sublime] enlève, ravit, transporte’.10 Deze vertaling zorgde ervoor dat het verhevene
een belangrijk concept werd binnen de esthetiek. Longinus' basistekst was immers
onbekend gebleven, totdat ze in 1554 voor het eerst gepubliceerd werd door de
Italiaanse humanist Robortello. In zekere zin kan Boileaus vertaling dus gelden als
de ‘(weder)geboorte’ van het verhevene. Maar blijkbaar was het zelfs aan de wieg
van het verhevene al moeilijk om het concept te duiden: Boileau heeft het letterlijk
over een ‘je ne sais quoi’.11 Die omschrijving is op den duur bijna automatisch met
het verhevene verbonden in de Franse kritiek. Boileau lanceerde de term in 1674,
zijn landgenoot Jean-François Lyotard gebruikte hem nog altijd in 1988.12 Maar de
invulling van dat ‘je ne sais quoi’ kan erg verschillen. In de bundel Essays on the
Sublime, waarin Lawrence Kerslake de Franse achttiende-eeuwse traditie van het
verhevene bespreekt, passeren maar liefst dertig verschillende achttiende-eeuwse
Franse auteurs de revue - de laatste woorden van het laatste hoofdstuk zijn een citaat
van Rapin over het verhevene, ‘tout incompréhensible qu'il est’13, en die woorden
worden nog kracht bijgezet door het dertigtal auteurs dat daarna nog in de appendix
vermeld wordt.
Zestig jaar eerder had Samuel H. Monk in zijn standaardwerk over de Britse
achttiende-eeuwse traditie The Sublime beweerd dat de Fransen enkel geïnteresseerd
waren in de (classicistische) regeltjes van Boileau.14 Recente Franse studies over het
verhevene bewijzen dat de Franse traditie meer respect verdient: Kerslake analyseert
in zijn Essays on the Sublime dus dertig Franse achttiende-eeuwse auteurs die over
het verhevene schreven, en die zijn heus niet allemaal enkel geïnteresseerd in
retorische constructies.15 Bovendien heeft Kerslake gelijk wanneer hij Monk verwijt
dat hij de retorische traditie ondergeschikt maakt aan een nieuwe variant van het
verhevene (die volgens Monk ook het echte verhevene is, en het eindpunt vormde
van een teleologisch gestructureerd verhaal).16
In de achttiende eeuw verschoof het accent immers van de retorische, tekstuele
technieken naar het effect dat die technieken op de lezer hebben, een evolutie die
overigens al in Longinus en Boileau aangekondigd wordt. Die verschuiving wordt
vooral in Engeland gerealiseerd. De Engelse criticus John Dennis benadrukte de
emotionele respons van degene die het verhevene ondergaat, maar de echte kentering
kwam er met Addisons bijdragen over ‘The Pleasures of the Imagination’ in de
9

10
11
12
13
14
15
16

In zijn handboek voor de retorica Institutio oratoria (XII.10.58-65) onderscheidde Quintilianus
de sobere, de bloeiende, en de grootse of verheven stijl, waarbij de grootse stijl gekenmerkt
werd door een zijn meeslepende, opzwepende karakter. Zie: Quintilianus, De opleiding tot
redenaar, 648-649.
Boileau, ‘Préface’, 70.
Ibidem, 68.
Lyotard, ‘Le sublime et l'avant-garde’, 104.
Kerslake, Essays on the Sublime, 404.
Monk, The Sublime, 45.
Zie (onder andere) ook Peyrache-Leborgne, La poétique du sublime; en Hache, La Langue
du ciel.
Kerslake, Essays on the Sublime, 16-17
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Spectator in 1712.17 Volgens Monk is het in deze teksten dat het schone en het
verhevene voor het eerst - zij het impliciet - als twee onderscheiden categorieën
beschouwd worden. Tot vóór Addison werd het verhevene min of meer als de
overtreffende trap van het schone gezien. Addison wil nagaan welk effect bepaalde
objecten hebben op de verbeelding, en merkt dat de verbeelding verschillend reageert
op

17

Spectator, 411-421.
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het verhevene en het schone. Hij noemt het verhevene overigens niet ‘the sublime’,
maar ‘the great’. Volgens Monk heeft dit vermoedelijk te maken met de retorische
traditie waarin het verhevene tot dan toe steevast werd gesitueerd.18 Hij gaat hier
misschien wat al te gemakkelijk voorbij aan Boileaus opmerking dat het verhevene
van Longinus niet gelijkstond aan de verheven stijl van de retorica, maar Monk zegt
er tegelijkertijd wel mee dat er bij Addison een nieuw soort verhevene ontstaat. Onder
invloed van onder anderen David Hume krijgen esthetische concepten als het schone
en het verhevene steeds duidelijker een plaats in een groter filosofisch geheel.
Esthetica wordt steeds vaker geassocieerd met ‘sensations’ als genot, pijn, behagen
en onbehagen - het is ook in deze periode dat Baumgarten de term ‘esthetica’ lanceert.
Het effect van bepaalde objecten komt centraal te staan, en wordt belangrijker geacht
dan het nauwgezet beschrijven van de stilistische of retorische technieken die behoren
gebruikt te worden. De grote doorbraak van het verhevene als echt esthetisch concept
laat niet lang op zich wachten.
In 1757 verscheen de eerste druk van A Philosophical Enquiry into the Origins of
our Ideas of the Sublime and Beautiful van Edmund Burke, waarin hij beklemtoonde
dat het verhevene een gevoel was dat delight (genot) met horror (angst) combineerde.19
Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een angstaanjagend object (een ruw
berglandschap, een storm op zee, een vulkaanuitbarsting), kan hij toch van de grandeur
ervan genieten, zolang hij niet in enig echt fysiek gevaar is (want een dergelijk gevaar
impliceert doodsangst, en in zulke omstandigheden is genot niet mogelijk). Burkes
psychologische analyse wijzigde het debat over het verhevene grondig. De notie
‘gevoel’ had altijd al een prominente plaats ingenomen in besprekingen van het
verhevene, maar voor Burke werd het gevoel de essentie van het debat: het verhevene
was een gemengd gevoel, een spel tussen angst en genot. Het ging niet langer enkel
om een tekstueel effect, maar ook (en vaak zelfs vooral) om een natuurervaring daarom kunnen we ook spreken van een natuurlijk verhevene naast een retorisch
verhevene.
Het is dat natuurlijk verhevene dat in de esthetiek een steeds grotere rol gaat spelen.
Dit betekent echter niet dat het retorisch verhevene helemaal verdwijnt. Integendeel,
de retorische traditie staat gedurende de hele achttiende eeuw erg sterk. Het is aan
teleologisch ingestelde werken, zoals dat van Monk, te wijten dat het belang van
deze stroming wat op de achtergrond geraakt.
Als Boileau stelt dat Longinus met het verhevene niet hetzelfde bedoelt als de
redenaars met ‘de verheven stijl’20, dan heeft hij daarin gelijk. Maar als hij die tekst
samen met zijn Art poétique publiceert, past hij het verhevene toch weer in in een
eerder normatieve omgeving, die aansluiting vindt bij de retoriek, net als Longinus
vóór hem gedaan had door zovele voorbeelden te geven dat het traktaat bijna een
geïllustreerde handleiding werd. In de nieuwe Engelse invullingen wordt het
verhevene afgewogen tegenover het schone, krijgt het een bepaalde functie in een
systeem van ‘passions’ en ‘sensations’, wordt het een psychologisch effect (of
misschien beter: een affect).
Het belangrijkste onderscheid tussen beide varianten is misschien wel te vinden
in de situering van het verhevene zelf. Tot aan Burke gaat het om de objecten
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(kunstvoorwerpen zowel als natuurfenomenen) die verheven genoemd worden. Maar
Burke stelt onomwonden dat een (angstaanjagend) object ‘a source of the sublime
[is], that is, it is productive
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of the strongest emotion which the mind is capable of feeling.’21 Met andere woorden:
het verhevene is geen kwaliteit van het object, maar een emotie: het is een ervaring,
geen ding. Kerslake noemt deze verschuiving van de bronnen van het verhevene naar
de effecten van het verhevene - die vóór Burke is ingezet, maar in de Enquiry zijn
duidelijkste verwoording vindt - ‘one of the most noteworthy developments in theories
of the sublime.’22
Burkes invloed liet zich tot buiten Engeland gelden. Denis Diderot beschreef in
zijn Salon de 1767 de schilderijen van Joseph Vernet alsof hij door de landschappen
wandelde, waarbij hij zich duidelijk had laten inspireren door Burkes studie, ook al
vernoemde hij hem niet expliciet.23 De Enquiry werd overigens al in 1765 vertaald
in het Frans. Ook in Duitsland kende de Enquiry een groot succes, vooral via de
kring rond Gotthold Ephraim Lessing en Moses Mendelssohn (die het werk
recenseerde).24
In 1790 verscheen de derde Kritik van de grote verlichtingsfilosoof Immanuel
Kant, de Kritik der Urteilskraft. Het eerste deel van dat boek behandelt de esthetica,
en dan vooral het schone. Maar een bespreking van het schone zou onvolledig zijn
zonder een bespreking van het verhevene (zeker in de laat-achttiende-eeuwse traditie).
Kant stelde dat het verhevene een combinatie van Lust (genot, behagen) en Unlust
(onbehagen) inhield. Als we geconfronteerd worden met iets wat te groot is om in
één beeld te vatten, of wat zo sterk is dat het ons als individu dreigt te overweldigen,
dan zijn de verbeelding en het verstand niet in staat om om te gaan met die (schijnbaar)
onmetelijke grootte of kracht. Dat levert een erg sterk gevoel van onbehagen op. Net
dan kan de Rede ingrijpen, en een relatie aangaan met de verbeelding. We realiseren
ons dan dat we niet enkel deel uitmaken van de fenomenologische wereld, maar ook
van de noumenale wereld: de wereld van Rede, Vrijheid, het Oneindige, en het
Goddelijke. Wij mensen kunnen nooit binnentreden in deze wereld, want we maken
altijd deel uit van de fenomenologische werkelijkheid, die door een onoverbrugbare
kloof gescheiden is van het noumenale. We krijgen er wel een glimp van te zien, en
het inzicht dat we ook daar deel van uitmaken (via de Rede), veroorzaakt een sterk
gevoel van welbehagen. Kants visie is veel complexer dan die van Burke (en dan
deze korte duiding kan blootleggen), maar het moge duidelijk zijn dat ze eenzelfde
basispremisse delen: het verhevene is een gemengd gevoel; voor Burke gaat het om
angst en genot, bij Kant om welbehagen en onbehagen.

Verhevenheid in het vlakke land: het Nederlands debat
De Kant-receptie kwam in Nederland, zoals bekend, vrij vroeg op gang. In 1796 al
publiceerde Paulus van Hemert het eerste deel van zijn (vierdelige) Beginzels der
kantiaansche wijsbegeerte.25 In 1804 verscheen een vertaling van de Beobachtungen
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über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, toegeschreven aan Hendrik
Croockewit.26 Hoewel dit werkje pre-kritisch is en weinig aanzetten bevat tot de
latere kritische filosofie, gaan die vertaling en Van Hemerts zendingswerk in ieder
geval al in tegen het beeld als zou de achttiende-eeuwse Nederlander niet
internationaal ‘mee’ zijn. Dat Hieronymus van Alphen, bijvoorbeeld, meer dan alleen

26

Kant, Waarnemingen over het gevoel van het schoone en het verhevene.

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

82
maar moralistische kinderversjes geproduceerd heeft, is ondertussen ook wel duidelijk
geworden. In 1778 publiceerde hij het eerste deel van zijn vertaling annex bewerking
van Friedrich Justus Riedels Theorie der schönen Künste und Wissenschaften, die
ook wel eens beschouwd wordt als de eerste systematische studie over esthetica in
het Nederlands.27 In zijn werk gaat Van Alphen, in het spoor van Riedel, ook in op
het verhevene. Ongeveer tien jaar eerder, in 1769, had Ryklof Michael van Goens
het al explicieter over het verhevene: hij vertaalde Moses Mendelssohns verhandeling
over het verhevene en naïeve.28 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het voor
beide auteurs niet zozeer ging om een onderzoek naar wat het verhevene, waarover
in het buitenland zo druk geschreven werd, nu wel was; zij wilden in de eerste plaats
de Nederlandse cultuur wakker schudden. Volgens hen was die Nederlandse cultuur
verstard en daardoor jaren achterop geraakt in vergelijking met het buitenland. Hun
pleidooi voor een grotere openheid voor het buitenland en voor nieuwe ideeën had
niet het gewenste sneeuwbaleffect, maar het zou overdreven zijn te stellen dat Van
Alphen en Van Goens geen gehoor kregen. Beiden raakten verwikkeld in polemieken,
wat op zich al aangeeft dat het culturele klimaat in Nederland niet zo doods was als
achteraf leek. De poëticale overtuigingen van de genootschappen, die toen het literaire
leven domineerden, zijn dan wel niet bepaald progressief te noemen, toch werd ook
daar een aantal discussies op gang gebracht (men denke aan prijsvragen over het nut
van de wijsbegeerte voor de dichtkunst, epiek als literair genre, de vergelijking van
‘de ouden’ en de contemporaine literatuur, etc.). Ook enkele individuen leverden
belangrijke bijdragen aan het verrijken (of toch ‘verinternationaliseren’) van de
Nederlandse literatuurtheorie. Zo vertaalde Gerrit Brender à Brandis in de loop van
de jaren 1780 teksten van Lessing, Schiller, Schlegel, en de Schotse filosoof Hugh
Blair.29 Verder verschenen ook, naast de al genoemde werken, vertalingen van Blair
(door Herman Bosscha)30 en Beattie (tweemaal vertaald: door Loosjes in 1785 en
door Hennert in 1791)31. Verrassend genoeg is er geen enkele vertaling van Edmund
Burkes A Philosophical Enquiry into the Origins of our Ideas of the Sublime and
Beautiful te vinden.32 Een mogelijke verklaring van dat gemis kan te vinden zijn in
het feit dat er al erg vroeg een Franse vertaling voorhanden was - en de Nederlandse
elite kende vrij goed Frans. Wat waarschijnlijk ook een rol gespeeld heeft, is dat
Mendelssohn, die bekend was via onder anderen Van Goens, het werk in het Duits
besproken heeft (en op die manier ook het Burkeaanse verhevene in Duitsland
geïntroduceerd heeft).
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De achttiende-eeuwse geschriften die in het Nederlands vertaald werden,
probeerden de nieuwe inzichten met de retorische traditie te verzoenen. Die retorische
traditie stond erg sterk in de Nederlanden, niet in het minst door de genootschappen.
Deze traditie leefde voort tot in de negentiende eeuw, zoals duidelijk blijkt uit Mathijs
Siegenbeeks vertaling van
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het traktaat van Longinus uit 181133: in de inleiding wordt expliciet gesteld dat het
verhevene een concept is dat moet gesitueerd worden binnen de welsprekendheid
(Siegenbeek wees alle andere interpretaties af).
Maar Van Hemerts Beginzels der kantiaansche wijsbegeerte tonen aan dat ook de
kritische filosofie hier navolgers vond. Hij volgt de drie Kritieken op de voet, nu
eens vertalend, dan weer samenvattend. Hij verheldert duistere passages en probeert
de ingewikkelde kantiaanse gedachtegang toegankelijk te maken. Zijn bespreking
van het verhevene is kort, maar duidelijk. Hij was lid van verscheidene
genootschappen en in 1804 hield hij een Redevoering over het verhevene34 in het
gerenommeerde Felix Meritis. Deze redevoering is de eerste Nederlandse
(theoretisch-filosofische) tekst over het verhevene die geen vertaling is. Zoals Van
Hemerts andere werken is ook deze tekst heel sterk beïnvloed door Kant. In diezelfde
kringen zijn nog een aantal andere redevoeringen over het verhevene te situeren:
Redevoering over het gevoel van het verhevene van Johan Frederik Lodewyk
Schröder35 en twee teksten van Theodorus van Swinderen, Redevoering over het
verhevene in de natuur en Redevoering over de afwisseling van het schoone en het
verhevene in de natuur.36 Deze drie teksten zijn ook van kantiaanse signatuur, maar
volgen Kant minder strikt. Beiden hanteren een meer bloemrijke stijl en zijn meer
gericht op een lekenpubliek dan Van Hemerts eerder filosofische betoog.
In het begin van de negentiende eeuw publiceerde Van Hemert het Magazijn voor
critische wijsgeerte en de geschiedenis van dezelve.37 Met dit tijdschrift probeerde
hij het Nederlandse publiek te winnen voor de kritische filosofie, door er delen van
te bespreken en door contemporaine debatten in een kantiaans perspectief te
herbekijken. Eén van de meest toegewijde medewerkers was zijn vriend Johannes
Kinker (Schröder leverde overigens ook eenmaal een bijdrage).
In zijn jeugd was Kinker een goede vriend van Willem Bilderdijk geweest - Kinker
werkte in Bilderdijks advocatenbureau en voelde een diep respect voor de mens en
de dichter Willem Bilderdijk. Rond 1800 echter kwam Kinker in contact met de
kantiaanse filosofie. Bilderdijk, die op dat moment als banneling in het buitenland
verbleef, had geen goed woord over voor die nieuwe filosofie. Bilderdijk en Kinker
werden heftige tegenstanders in filosofische discussies.
Bilderdijk schreef een verhandeling over het verhevene en het naïeve in 1821.38
Daarin probeert hij een pre-kantiaanse verlichtingsesthetica (ten dele gebaseerd op
Winckelmann en Lessing) te verzoenen met longiniaanse retoriek. Zoals steeds gaat
hij daarbij zijn eigen weg, en zijn Gedachten over het verhevene en naïve is
waarschijnlijk het meest originele Nederlandse werk over het verhevene dat in de
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lange achttiende eeuw verschenen is. Bijna elk idee kan teruggevonden worden bij
voorgangers, maar Bilderdijk slaagt erin al die theorieën

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

84
samen te brengen in zijn eigen visie, waarin het gevoel als basis voor alle ware kunst
(én waarheid) geldt.
Twee jaar later presenteerde Kinker Iets over het schoone39, waarvan hij de basis
twintig jaar eerder al gelegd had in een aantal stukken in Van Hemerts Magazijn. In
dit werk valt hij Bilderdijk niet rechtstreeks aan, maar het verschil tussen beide
denkers kon moeilijk duidelijker naar voren komen. Terwijl Bilderdijk (bijna) frivool
van het ene voorbeeld naar het andere springt, deze auteur bekritiseert of dat inzicht
bestrijdt, etymologische argumenten met esthetische filosofie vermengt, stukken van
Longinus vertaalt en verwijst naar Lessing en Winckelmann (vaak zonder hen expliciet
te noemen), volgt Kinker nauwgezet zijn vooropgestelde structuur.
Kinker begint met een samenvatting van Kants opvatting van het schone, hij
herleidt die tot een aantal criteria, en plaatst dit alles in het geheel van de kantiaanse
filosofie. Volgens Kant was een overgang van de fenomenologische wereld naar de
noumenale onmogelijk; in de ervaring van het verhevene kon er enkel maar een
glimp van opgevangen worden. Volgens Kinker echter was zo'n overgang wel degelijk
mogelijk: in de ervaring van het schone, en de ervaring van het schone in kunst meer
specifiek (Kant had het zelden over kunst, zeker wanneer het over het verhevene
ging: kunst wordt door de mens gemaakt, en kan dus niet alluderen op de grootte of
de kracht van de noumenale wereld, die de mens, geketend aan zijn fenomenologische
bestaan, overstijgt). Dit verklaart meteen waarom Kinker het verhevene niet kan
bespreken in kantiaanse zin: als de noumenale en de fenomenologische wereld één
worden, dan is het verhevene gesublimeerd.
Het is dus duidelijk dat de internationale belangstelling, die volgens Van Alphen
en Van Goens zo te wensen overliet, ook niet mag ontbreken in het onderzoek naar
het Nederlandse verhevene. Het onderwerp werd destijds geclaimd door verschillende
groepen, die elk in een internationale traditie stonden. Vóór 1800 vinden we enkel
vertalingen, na 1800 blijken ook de oorspronkelijke teksten sterk beïnvloed te zijn
door buitenlandse ideeën. Een reconstructie van het debat zonder aandacht voor die
internationale context zou onvolledig zijn, en onrecht doen aan de teksten, hun auteurs
en de Nederlandse cultuur.
In het buitenland zijn er al een aantal dergelijke overzichtswerken verschenen. In
1935 al publiceerde Samuel H. Monk The Sublime. A Study of Critical Theories in
XVIII-Century England. Vandaag, zeventig jaar later, is het nog steeds
quasi-onmogelijk iets over het verhevene te zeggen of schrijven zonder Monks
standaardwerk op zijn minst even te vernoemen. Lange tijd leek het er zelfs op dat
met Monk het definitieve woord over het verhevene gezegd was. Onzin natuurlijk.
Monks studie is een van de belangrijkste werken over het verhevene - dat staat buiten
kijf - maar het is bijlange niet het enige.
Sinds de late jaren 1980 zijn er een paar belangwekkende studies verschenen. Ik
denk aan Carsten Zelles Angenehmes Grauen40, Lawrence Kerslakes Essays on the
Sublime, Sophie Haches La langue du ciel, of Baldine Saint Girons' indrukwekkende
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Fiat lux41. Wat deze studies vergelijkbaar maakt, is dat ze voornamelijk uitgaan van
een bepaalde nationale traditie.
Een dergelijke studie van het verhevene in de Nederlanden ontbreekt vooralsnog
- daar wil ondergetekende graag iets aan doen.
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Een tweede kenmerk dat deze studies delen, is dat zij het zwaartepunt van het denken
over het verhevene in de achttiende eeuw situeren. Daar is uiteraard voldoende reden
toe. Tot voor 1700 stond het sublieme vrijwel gelijk aan het retorisch sublieme, zoals
dat in Longinus' traktaat gelezen werd. In de achttiende eeuw echter ontstonden
allerlei nieuwe theorieën over het verhevene. Edmund Burkes definitie als ‘delightful
horror’ is ongetwijfeld de bekendste - en waarschijnlijk de meest invloedrijke. Alle
studies vermelden ook nog dat Kant in 1790, met zijn Kritik der Urteilskraft de
discussie over het sublieme ingrijpend veranderde, maar gaan niet echt in op wat die
verandering dan precies inhield. Paul Crowthers The Kantian Sublime42 en Kirk
Pillows Sublime Understanding43 geven aan welke richting het debat opging na Kant,
maar een algemeen werk over het verhevene in het Duitse Idealisme ontbreekt
vooralsnog. Nochtans wezen enkele lezingen op het colloquium ‘Histories of the
Sublime’ van december 2004 uit dat hier nog een boeiend veld klaar ligt, wachtend
op ontginning.
Een dergelijke studie zou ook voor de Nederlandse situatie een welgekomen hulp
zijn. Zoals bekend wordt Kinker vaak met de kantiaanse traditie vereenzelvigd, maar
het is even bekend dat Kinker Kant niet altijd en overal volgt. Op bepaalde punten
wil hij Kant zelfs verbeteren. Die tegelijkertijd respectvolle en kritische houding
doet vermoeden dat Kinker misschien beter in de traditie van het Duitse Idealisme
dan in die van het kantianisme past - de ene is trouwens niet los van de andere te
denken. De verhouding tussen beide stromingen kan misschien ook wel de verhouding
tussen Paulus van Hemert en Johannes Kinker verduidelijken. Hoewel Silvia
Contarini, in één van de weinige artikels die over het verhevene in de Nederlanden
beschikbaar zijn44, erop wijst dat Van Hemert bepaalde inzichten van Mendelssohn
en Schiller heeft overgenomen, lijkt het er toch sterk op dat Van Hemert een veel
trouwer navolger van Kant is dan Kinker.
Kinker heeft zich veel meer dan Van Hemert laten beïnvloeden door Schiller.
Terwijl Van Hemert op het eind van zijn Redevoering terugkeert naar Kant, ontwikkelt
Kinker in ‘Iets over het schoone’ een heel eigen visie, gebaseerd op die van Kant en
zwemend naar die van een Schelling of Hegel. Maar Kinker zelf ontkent in zijn
brieven dat hij die filosofieën zou onderschrijven. In 1824 schrijft hij aan Martinus
Stuart over het ‘groot gevaar van op het voetspoor van Fichte, Schelling enz. enz. in
allerlei soorten van metaphysische voddereien te vervallen.’45 Kinker keert zich dus
af van de absolute idealisten, zonder het idealisme dat al in nuce aanwezig was in
Kant te verloochenen. In het spoor van Schiller vraagt hij meer aandacht voor het
waargenomen object, en om meer dan één reden kan Kinker een esthetisch idealist
genoemd worden. Het zou echter een misvatting zijn hem als een Schilleriaan pur
sang te beschouwen. Kinker heeft wel degelijk een eigen filosofie ontwikkeld, die
op belangrijke punten afwijkt van die van Schiller. Hij heeft daarbij een heel eigen
stem gevonden in het Duits-idealistische debat. Kinker stelt namelijk dat de
zogenaamde kloof tussen zinnelijk en bovenzinnelijk, die door Kant onoverbrugbaar
genoemd was, verdwijnt in het schone, waarin zinnelijk en bovenzinnelijk harmonieus
samengaan. De absolute idealisten offerden de zinnelijkheid op en proclameerden
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de superioriteit van het bovenzinnelijke. Schiller daarentegen hield vast aan het
zinnelijke: voor hem was het schone Vrijheid (het
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bovenzinnelijke) in de verschijning (de zinnelijke verschijningsvorm). Kinker zet
een stap die noch door Kant, noch door Schiller, noch door Schelling of Hegel gezet
werd: hij gelooft dat de harmonie - waarvan Schiller slechts een afspiegeling zag in
het schone - daadwerkelijk bereikt wordt in het schone kunstwerk. Deze
geradicaliseerde vorm van het esthetisch idealisme is uniek in Europa, en - hoewel
ze niet zo stevig onderbouwd is als de identiteits-filosofie van Schelling, en niet zo
invloedrijk als Schillers oproep tot esthetische opvoeding - een dergelijke originaliteit
verdient verder onderzoek.46
Zoals gezegd is er helaas nog niet veel verschenen over de discussie over het
verhevene in de Nederlanden van de lange achttiende eeuw. Er zijn in de laatste 15
jaar wel een aantal overzichtswerken over poëtica gepubliceerd. Gert Jan Johannes47
en Jan Oosterholt48 hebben de klassieke studie van Cornelis de Deugd49 op een aantal
punten overtuigend gecorrigeerd, maar bespreken het verhevene niet systematisch
(wat gegeven de opzet van hun respectievelijke studies ook logisch is). Kinker heeft
- behalve in een allegorisch toneelstuk uit 180550 - het verhevene niet expliciet
behandeld: in ‘Iets over het schoone’ noemt hij het verhevene een soort van het
schone.51 Het is dan ook niet geheel onlogisch dat er over zijn bijdrage tot het debat
erg weinig verschenen is. Vis stelt, m.i. onterecht, dat het verhevene voor Kinker
(want hij gebruikt de term wel degelijk in zijn filosofische gedichten) eigenlijk
synoniem is voor ware poëzie (tegenover wat we rijmelarij kunnen noemen), maar
die stelling wordt nauwelijks gemotiveerd.52 Over Van Hemerts redevoering is enkel
het al genoemde artikel van Silvia Contarini verschenen.53 Zij publiceerde ook over
een prijsvraag van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen uit 1808 over het
onderscheid tussen het verhevene en het schone - de twee antwoorden die gepubliceerd
werden door de Maatschappij waren overigens beide buitenlandse inzendingen (de
winnaar was de Italiaan Daniele Berlinghieri, de tweede plaats ging naar een auteur
die anoniem wou blijven, maar door Contarini als Albertine Necker de Saussure, een
familielid van Madame de Staël, geïdentificeerd wordt).54 Joris van Eijnatten laat het
verhevene niet onbesproken in zijn studie van Bilderdijks ideeënwereld55, maar hij
past Bilderdijks Gedachten in in het breder denkkader van christelijke theosofie.
Bilderdijks tekst krijgt daarmee wel een plaats in de algemene ideeënwereld van
Bilderdijk, maar er wordt nauwelijks aandacht besteed aan de specifieke plaats van
46
47
48
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Een aanzet daartoe heb ik proberen te geven in mijn ‘'t Is alles geest en stof in de eindelooze
keten’.
Johannes, Geduchte verbeeldingskracht!
Oosterholt, De ware dichter.
De Deugd, Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken.
Kinker, De vereeniging van het verhevene met het schoone. Zie daarover: Madelein en Pieters,
‘Spiegel voor het peinzende verstand’.
Kinker, ‘Iets over het schoone’, 329.
Vis, ‘Denken en doen.’, 108. Zie ook zijn Johannes Kinker en zijn literaire theorie., waarin
geen sprake is van het verhevene.
Contarini, ‘In de spiegel van de natuur’. Er is wel een fragment uit die redevoering
gepubliceerd in Feit en fictie: Paulus van Hemert, ‘Redevoering over het verhevene
(fragment)’.
Contarini, ‘Van verhevene tot romantiek’; Contarini, ‘De Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen als verbreider van het verhevene’.
Van Eijnatten, Hogere sferen.
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Bilderdijks visie op het verhevene in het Nederlandse, en bij uitbreiding in het
internationale debat over het verhevene.

Een filosofie van het verhevene?
Zoals al eerder betoogd is een internationale contextualisering absoluut noodzakelijk.
Daarom zou een algemeen overzichtswerk over de traditie(s) van het verhevene een
welkome
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hulp zijn. Vele titels laten het tegendeel vermoeden, maar tot nu toe bestaat een
dergelijk overzichtswerk niet. In 2005 publiceerde James Kirwan Sublimity56, maar
hij situeert het ontstaan van de traditie van het verhevene pas in de achttiende eeuw,
en negeert - bewust - de retorische dimensie van het verhevene. Nog recenter is Philip
Shaws The Sublime.57 Shaw laat vele (overwegend Angelsaksische) denkers de revue
passeren, maar helaas blijft het meestal daarbij: een echte analyse blijft uit.
De titel van Baldine Saint Girons' meest recente werk, Le sublime de l'antiquité
à nos jours58, wekt wel erg grote verwachtingen. Ze suggereert op zijn minst dat soort
van alomvattende geschiedenis dat sowieso niet vaak meer geschreven wordt (of kan
worden?). De omvang van het boek doet dan ook meteen de wenkbrauwen fronsen:
een geschiedenis van zo'n 2000 jaar in minder dan 200 bladzijden! Maar als snel
wordt duidelijk dat dit een werk met een visie is, en in één enkele paragraaf wordt
vaak meer gezegd dan in menig ander volledig werk.
Saint Girons beschouwt haar discipline als ‘une philosophie du sublime’, zoals de
ondertitel van Fiat lux luidt. Dat ze die stelling rigoureus doortrekt, blijkt uit het feit
dat ze Longinus' Peri hupsous aan de basis van de taalfilosofie legt. Volgens haar
betoogt Longinus impliciet dat filosofie in de eerste plaats door taal ‘gecreëerd’
wordt. Bovendien stelt hij zich niet tevreden met een retorische analyse, maar wil
hij - nog steeds volgens Saint Girons - ook aantonen dat de woorden als een ingenium
functioneren. Als verantwoording van het woord ‘ingenium’ haalt Saint Girons Vico
aan (volgens haar één van de belangrijkste, maar ook meest onderschatte denkers
over het verhevene): volgens Vico is ingenium het vermogen om eenheid te scheppen
in wat afgescheiden en verschillend is.59 Met andere woorden: Longinus poneert dat
filosofie een talig fenomeen is, en dat taal het object tegenwoordig stelt - zij het enkel
voor het sprekend, schrijvend, luisterend, of lezend subject.
Los van de vraag of Saint Girons hier niet wat al te veel vooruitloopt op latere
filosofieën, of er hier, met andere woorden, geen sprake is van enige
Hineininterpretierung, kan men zich ook afvragen in hoeverre Longinus hier niet
eerder een specifiek effect van verheven teksten beschrijft dan werkelijk een hele
taalfilosofie ontwerpt. Longinus heeft het immers over de overweldigende impact
van het verhevene op de lezer/toehoorder, en de kracht van de talige beelden ligt nu
net in de indrukwekkende ervaring overspoeld te worden door die beelden - met het
risico zelf een kantiaans rooster op Longinus' tekst te leggen: alsof woord en ding
samenvallen.60
Meteen is ook duidelijk dat het sterke punt van deze studie - de doordachte visie
- tegelijkertijd ook het zwakke punt is. Net als Monk vóór haar werkt ook Baldine
Saint Girons teleologisch: ze werkt naar een laat-twintigste-eeuwse taalfilosofische,
psychoanalytische invulling van het verhevene toe (in het spoor van Lacan). Dat
verklaart meteen ook waarom ze Longinus aan de basis van de taalfilosofie legt. In
56
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Kirwan, Sublimity.
Shaw, The Sublime.
Saint Girons, Le sublime de l'antiquité à nos jours.
Saint Girons, Le sublime, 28.
Ook Burke pikt dit idee op: in het laatste deel van zijn Enquiry gaat hij in op de kracht van
woorden en stelt hij dat in poëzie de klanken van de woorden onmiddellijk een bepaald
gevoel oproepen, zonder dat er een tussenstadium van betekenisgeving plaatsvindt - bijna
alsof klank en gevoel samenvallen.
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dat opzicht past een Vico beter in haar verhaal als degene die de historische dimensie
van het verhevene benadrukt, dan bijvoorbeeld Hegel. Burke wordt gebruikt als de
‘oorsprong’ van het psychologiseren van het con-
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cept, maar Schillers invulling (met zijn nadruk op het pathetische en het empathische)
is nagenoeg afwezig. Kants filosofische invloed is duidelijk aanwezig, maar de
nawerking ervan in het Duitse idealisme ontbreekt bijna helemaal. We krijgen dus
een heel selectief beeld van het verhevene: Saint Girons schetst een geschiedenis
van het verhevene waarin de Franse traditie kan ingepast worden, maar die wankel
wordt als andere stromingen opduiken. Ook de Nederlandse teksten over het verhevene
vinden maar moeilijk een plaats in het kader dat Saint Girons hier uittekent. Hoewel
haar werk bewonderenswaardig is, blijkt toch steeds duidelijker dat ze toewerkt naar
een invulling van het verhevene waarin moderne abstracte kunst (à la Rothko en
Newman) een voornamere plaats inneemt dan bij voorbeeld Miltons Paradise Lost
- ongetwijfeld het meest geciteerde niet-antieke voorbeeld van het verhevene in
kunst.61
Dit alles betekent uiteraard niet dat deze studie van Saint Girons volledig
onbruikbaar is voor de studie van het verhevene in de Nederlanden. Het lijkt dan wel
alsof de Duits-idealistische traditie van groter belang is geweest in de Nederlanden
dan de taalgerichte traditie die Saint Girons schetst62, maar men kan moeilijk het
belang van het talige karakter van het verhevene overbelichten. En dat geldt ook
voor niet-expliciet taalgerichte theorieën van het verhevene, zoals we die bij een
Bilderdijk, een Van Hemert of een Kinker vinden.
Bovendien is een andere constante in het werk van Baldine Saint Girons van
uitermate groot belang voor elke theorie van het verhevene. Een aspect dat immers
erg vaak ondergewaardeerd wordt, en dat Saint Girons terecht naar voren haalt, is
de opvoedende kracht van het verhevene. ‘Opvoeding’ drukt het in feite minder goed
uit dan het Griekse paideia dat Saint Girons gebruikt. In elke ervaring van het
verhevene gaat het om een gevoelsmatig gebeuren, dat begint bij een negatief gevoel
(absolute verbijstering, angst, of onbehagen) en eindigt als een positief gevoel
(verlossing, genot, behagen); maar telkens ook wordt de ervaring van het verhevene
als een verrijking beschouwd. Zeker in een achttiende-eeuwse context kan het aspect
van de (volks)opvoeding niet genoeg beklemtoond worden. In de Kant-studie is er
heel wat onenigheid over het al dan niet concreet praktisch (lees: moreel, ethisch)
gehalte van het verhevene, maar vast staat dat de ervaring van het verhevene volgens
Kant op zijn minst analoog verloopt aan de morele impuls. In die zin kan de ervaring
van het verhevene een rol spelen in het eindeloze streven van de mens naar het
noumenale (en dus naar het hogere). Friedrich Schiller werkte in zijn Brieven over
de esthetische opvoeding van de mens een model uit waarin de mens dankzij het
schone tot een hogere staat zou evolueren. In zijn Über das Erhabene lijkt hij te
suggereren dat het verhevene via de toneelpraktijk daarin een aanzienlijke rol kon
spelen. Ook bij Burke is het verhevene de uiting van de diepste emotie die de mens
kan ervaren, omdat ze rechtstreeks in verband staat met de drang naar zelfbehoud.
Het gevoel van het verhevene wordt dan het besef van de rationele superioriteit van
de mens tegenover de natuur - een besef dat de mens nodig heeft om zich staande te
houden tegenover de overweldigende kracht van de natuur rondom hem.
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Als we ook antieke bronnen beschouwen, dan steekt Homerus er uiteraard met kop en
schouders bovenuit.
Voor Van Hemert en Kinker ligt dit voor de hand. Voor Bilderdijk kan men dit in twijfel
trekken, maar Bilderdijks teruggrijpen naar de Longinus-tekst en naar pre-kantiaanse
Verlichtingsdenkers kan beschouwd worden als een reactie tegen dat kantianisme.
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Het aspect van de paideia treedt ook duidelijk naar voren in Saint Girons' hoofdstuk
over Giambattista Vico. Vico's belang voor de ontwikkeling van het concept van het
verhevene is één van Saint Girons' stokpaardjes. In haar bibliografie neemt ze zijn
Scienza nuova (1744)
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uitdrukkelijk op als een van de ‘sources primaires indispensables’; ter vergelijking:
Monk, Kerslake, Pillow, Peyrache-Leborgne, Hache, Zelle vernoemen Vico niet
eens.

Saint Girons stelt dat Vico een ontstaansmythe (her)ontwierp: de mens beseft dat er
iets is wat hem overstijgt, vervolgens benoemt hij dat hogere, en ten slotte gaat hij
geloof hechten aan wat hij benoemd heeft. Volgens haar houdt elk van deze drie
fasen een sublimatie in: eerst is er een ‘sublimation esthétique’, die samenvalt met
de uitvinding van de eerste signifiant, daarna een ‘sublimation créatrice’ met de
verschijning van de representant van de representatie (het schrikwekkend goddelijke
wordt afgebeeld als Jupiter met een bliksemschicht), en ten slotte een ‘sublimation
normatrice’: het geloof in de zelf-gecreëerde representant brengt een bepaalde
Weltanschauung met zich mee.63 Waar het hier in feite op neer komt, is dat de mens
zelf een talig universum creëert in een poging om de wereld rondom zich te vatten.
Uit angst voor het onbekende gaat men het onbekende benoemen, vervolgens wordt
dat benoemde onbekende, God, bron van angst, en gehoorzaamt men aan een
wereldorde die, hoewel zelf gecreëerd, een goddelijke oorsprong toegedicht krijgt
(waarbij het eigen aandeel in de creatie van die orde ‘vergeten’ wordt). De primitieve
mens is dus dichter, en zelfs een subliem dichter.
In een verlichte tijd, zoals die van Vico, is die verbeelde wereld (uiteraard)
voorbijgestreefd: de verbeelding van de primitieve mens is achterhaald door de rede
van de verlichte mens. ‘Si la force de l'imagination est la rançon d'une faiblesse de
la raison, l'essor de la raison doit avoir pour contrepartie une diminution de
l'imagination.’64 Poëzie kan dus niet geschreven worden door de rationele verlichte
mens? Toch wel: de dichter moet opnieuw op zoek naar die jeugdige, naïeve staat
van de mens en de wereld, en kan dan zijn verbeelding terugvinden. De verlichte
mens heeft nog altijd nood aan die verbeelding om tot een coherent wereldbeeld te
kunnen komen. Saint Girons erkent dat dit antwoord erg speculatief is: het lijkt er
erg op dat Vico uitgaat van een strikt dualisme van verbeelding en rede, maar volgens
haar is de Scienza nuova doordrongen van het verhevene en streeft Vico's nieuwe
wetenschap ernaar de veelheid aan ideeën, gebeurtenissen en gebruiken te omvatten
- zoals de primitieve mens dat eigenlijk ook al deed.
63
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Saint Girons, Le sublime, 87-90.
Ibidem, 91.
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Saint Girons heeft zeker een punt: het is inderdaad zo dat Vico's ontstaansmythe,
zoals zij die vertelt, sterke overeenkomsten vertoont met de ervaring van het
verhevene. Maar een dergelijke brede invulling van het concept leidt ertoe dat elke
poging om iets onbekends te benoemen, dat elk denksysteem, elke filosofie verheven
kan genoemd worden. Misschien is dat wel zo, wie weet, maar met een dergelijke
‘vaststelling’ is er in feite weinig gezegd over de specifieke inhoud van de betreffende
filosofie, of over wat ‘het verhevene’ dan inhoudt.
De Nederlandse teksten over het verhevene hebben op zijn minst dit punt gemeen:
alle ‘beperken’ ze zich tot een bepaald esthetisch concept. De diepgaande invloed
op het individu
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dat die ervaring ondergaat, wordt telkens beklemtoond; het blijft steeds een individuele
ervaring, die de mens verbijstert, verrukt, en verrijkt.
In het lopende onderzoek naar het verhevene in de Nederlanden van de late
achttiende en vroege negentiende eeuw blijkt de internationale omkadering van
essentieel belang te zijn. Niet alleen zijn de eerste teksten over het verhevene als
esthetisch concept vertalingen van anderstalige teksten, ook de oorspronkelijk
Nederlandstalige bijdragen blijken geïnspireerd te zijn door de internationale context.
Opvallend is het relatief grote aandeel van de kantiaanse traditie. André Hanou
noemde deze auteurs niet voor niets ‘een zeer slagvaardige Gideonsbende van ijveraars
voor de Verlichting’65. Hij wijst er echter terecht op dat deze groep, waaronder Van
Hemert, Kinker en Schröder, felle tegenkanting kreeg66. Dat blijkt ook uit de teksten
over het verhevene van Siegenbeek en Bilderdijk. Beiden grijpen terug naar de
‘moedertekst’ van Longinus, maar elk op zijn eigen manier. Ook de kantianen zijn
geen eenvormig blok: zo verwijzen ze allen naar Friedrich Schiller, maar de keuze
van de tekst waarnaar verwezen wordt67 en de manier waarop Schillers inzichten
gebruikt worden, kan de onderlinge nuanceverschillen verduidelijken. Een
closereading van de teksten over het verhevene, met aandacht voor de verbanden en
verschillen met de contemporaine tradities, kan de plaats en de eigenheid van het
Nederlandse denken helpen duiden.
Hoewel Kant op het moment dat hij zijn Beobachtungen schreef en de Nederlanders
tot op winst beluste sjacheraars uitriep al 40 jaar oud was, kunnen we die opmerking
misschien wel als een jeugdzonde catalogeren. Zijn baanbrekende Kritik der reinen
Vernunft verscheen immers pas 17 jaar later. Wat zeker is, is dat hij zijn informatie
niet uit eerste hand had68 - Kant heeft in zijn hele leven (hij stierf twee maand voor
zijn tachtigste verjaardag) nooit een stap buiten Königsberg (het huidige Kaliningrad)
gezet. Als hij een Van Hemert of een Kinker zou ontmoet hebben, zou hij anders
geoordeeld hebben, mogen we hopen.

Over de auteur
65
66

67

68

Hanou, Sluiers van Isis, 39
Ibidem, 62. Van Swinderen lijkt een wat aparte plaats in te nemen in deze ‘Gideonsbende’,
niet alleen doordat hij in Groningen en niet in Amsterdam was, maar ook door zijn reserve
voor de soms behoorlijk radicale ideeën van Kinker, zoals aangegeven in Hanou, Sluiers van
Isis, 400. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze reserve ook gevolgen had voor zijn
visie op het verhevene.
Friedrich Schillers denken was voortdurend in ontwikkeling: hij begon als Sturm und
Drang-auteur, werd in de jaren 1780 een gerespecteerd historicus (met een gedegen
theoretische en filosofische kennis), bestudeerde de kritische filosofie van Kant uitvoerig in
de jaren 1790, ontwikkelde daaruit een geheel eigen esthetische variant van het idealisme,
terwijl hij tegelijkertijd, samen met Goethe, de grote figuur van de Weimar Klassik werd.
Voor een recente, vlot leesbare en erg goed gedocumenteerde biografie, zie: Safranski,
Friedrich Schiller.
In de Briefwechsel van Kant is een brief uit 1786 terug te vinden van een Berlijns predikant
die Kant vertelt over de belangstelling die hij in Nederland geniet (brief 297) en een brief
uit 1802 van Johannes Glover, iemand uit de omgeving van Johannes Kinker en Paulus van
Hemert, die hem vertelt over het ‘zendingswerk’ van Paulus van Hemert (brief 891). Beide
brieven dateren echter van ruim na de Beobachtungen. Zie ook Plat en Wielema (ed.), Paulus
van Hemert, 19 en 30.
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Christophe Madelein (1978) studeerde Germaanse talen (Nederlands-Engels) aan de
Universiteit Gent en de inter-universitaire opleiding literatuurwetenschap (KUL,
UGent, UA, VUB). Momenteel werkt hij aan een doctoraatsproefschrift over het
verhevene in de Nederlanden (1770-1830) (B/04935) aan de vakgroep Nederlandse
literatuur en algemene literatuurwetenschap van de Universiteit Gent (promotor:
Prof. Dr. J. Pieters). Hij publiceerde eerder o.a. in Spiegel der Letteren, Textual
Practice, en Das achtzehnte Jahrhundert. In 2004 was hij mede-organisator van het
internationaal colloquium ‘Histories of the Sublime’ (acta verschenen in 2005).
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Signalementen
Weblogs 18e eeuw
De achttiende eeuw heeft sinds kort ook haar eigen weblogs: Herkauwer en Killercat
berichten vanuit het verre Leuth over boeven en bataven, neuzen, kijkcontact tijdens
het dansen, nooit gepubliceerde boeken, en veel meer. Voor actueel achttiende-eeuws
nieuws in de stijl van Doedijns en Weyerman kunt u terecht op:
http://web.mac.com/andrehanou/iWeb/Site/Herkauwer/Herkauwer.html
http://web.mac.com/rietjevanvliet/iWeb/Site/Killercat/Killercat.html

Oud nieuws
De VPRO heeft een onderdeel van haar website over geschiedenis ingericht over de
achttiende eeuw. Hier zijn interviews te vinden die de afgelopen jaren op OVT werden
uitgezonden. Luister nog eens terug naar Maarten Prak over Plaatsen van herinnering,
Rienk Vermij over Eisinga, Dorothee Sturkenboom over de electrieke kus, Joost
Rosendaal over de grondwet of Marleen de Vries over beschavingsidealen.
http://geschiedenis.vpro.nl/dossiers/24305542/

Call for papers: Free access to history: the past in the public sphere. An
international conference, 17-19 January 2008, University of Amsterdam
Throughout Europe, attitudes towards the past changed in the decades around 1800,
rendering, in effect, history a matter of public interest. This process transfers historical
sources and interest from private associations, collections, monastic communities,
noble estates and royal palaces (in short: from non-public enclosures) into the public
sphere.
This change is part of the European modernization process. The shift from private
to public occurred both in an intellectual and in a concrete-material sense, involving
the establishment of museums, libraries, archives and university institutes, as well
as the dissemination of texts, documents and historical knowledge by way of text
editions, philological studies, historical novels, plays, operas and paintings,
monuments and restorations.
Views of the past changed in the process, sometimes to the point of counterfactual
(re-)invention. In their search for fresh sources, antiquaries, philologists and historians
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produced a new past. Fragments, remnants and ruins were cherished as irreplaceable
connection point with a receding reality, and were reconstructed or reconfigued into
what should constitute a coherent and meaningful History. This rendered the past
both accessible, a matter of tradition, continuity and identification, and foreign,
exotic, colourful.
The interface between private and public engagement with the past was the locus
of contrary interests and fields of expertise; it was shared and contested between
antiquarians, artists, nationalists, academics. Who could appropriate which sources?
What impetus was stronger, competition or collaboration? In how many different
pursuits could a given individual participate? And was the best mode of access to
the past that of painstaking source-inventory, or else that of a visionary, intuitive
empathy - was, in other words, the past best brought back to life by the informed
historian, or by the inspired artist?
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At the same time, the past so reconfigured was claimed by different orientations and
loyalties. Did the past provide indentification roots for the nation, the city, the region,
the family, the religion? Which virtues did it exemplify?
Contributions are invited which address these issues in the late-eighteenth-century
and nineteenth-century de-privatization of the past. Topics may include:
- the dynamics of private-to-public transfer: institutionalization, conflicting claims,
contested ownership;
- intermedial recycling and re-mediatization: from chronicle to painting, from
novel to opera, from oral ballad to dramatic poem, etc.
- how access to the past was provided: restorations, editions, collections,
investigations;
- the past as sensation
- fragmentation and de-fragmentation: the urge to collate and integrate vs. the cult
of the fragmentary
- the public instrumentalization of history, the relationship between private and
public-collective histories
- methods of doing the past: amateurs, professional, visionaries
- the creation of a new past by manipulations and forgeries.
The conference is organized by the Huizinga-Instituut (Dutch National research
Institute for Cultural History), www.hum.uva.nl/~huizinga and by the research group
The Construction of the Literary Past, Faculty of Humanities, University of
Amsterdam.
On behalf of the research group:
- Marita Mathijsen-Verkooijen (Chair of Mo dern Dutch Literature)
- Joep Leerssen (Chair of Modern European Literature)
- Lotte Jensen (postdoctoral researcher) Proposals can be submitted until 1 June
2007 to Dr Lotte Jensen, L.E.Jensen@uva.nl, Dept. of Dutch Literature, Universiteit
van Amsterdam, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, Netherlands
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[2007/2]
Sociabiliteit
Motieven en vertogen van het middenveld (Vroeg)moderne
sociabiliteit tussen civil society en sociaal kapitaal
Bert De Munck
In dit themanummer wordt het achttiende- en negentiende-eeuwse verenigingsleven
vanuit diverse hoeken belicht. Het onderzoek naar de geschiedenis van sociabiliteit
en het verenigingsleven heeft vaak aandacht besteed aan culturele factoren. De
vroegmoderne periode leent zich uitstekend tot het situeren van organisaties als
schuttersgilden, broederschappen en rederijkerskamers in een spanningsveld tussen
populaire cultuur enerzijds en een zich distantiërende elite anderzijds. In de loop van
de achttiende eeuw groeide het culturele verenigingsleven bovendien steeds meer
uit tot een autonoom en zelfstandig veld, dat zich van religieuze en politieke structuren
losrukte. Verenigingen blijven echter fundamenteel ingebed in een sociale,
economische en politiek-ideologische context. Vanuit die overtuiging werden voor
dit themanummer een aantal historici aangezocht om te reflecteren over de relatie
van achttiende-eeuwse verenigingen met vooral economische, sociale en
politiek-ideologische structuren. Er werd daarbij aangedrongen op een
interdisciplinaire aanpak, met onder meer aandacht voor concepten uit de economie
en de sociologie. Hierna worden enkel case-studies gepresenteerd van jonge
onderzoekers die op de uitdaging zijn ingegaan en waarin het verenigingsleven vooral
in verband wordt gebracht met sociale, economische en politieke motieven. Zonder
een inleiding te willen zijn, zal in dit openend essay gereflecteerd worden over enkele
belangrijke concepten van sociale en politieke aard waarmee het verenigingsleven
op dit ogenblik wordt benaderd.
In grote lijnen is het achttiende- en negentiende-eeuwse verenigingsleven door
historici onderzocht vanuit twee conceptuele kaders. Het eerste kan worden gevat
met de term civil society, een begrip dat verwijst naar een min of meer autonome
‘arena’ van sociale (inter) actie tussen de staat enerzijds en de sfeer van de familie
en private belangen anderzijds.1 De pioniers van het begrip gingen ervan uit dat het
ontstaan van een civil society het gevolg was van een emancipatieproces, meer bepaald
van het loskomen van middengroepen van de oppressieve staatsstructuren van het
ancien régime. In die zin is het verwant aan het tweede concept van waaruit het
verenigingsleven of het middenveld vaak wordt onderzocht, met name ‘sociaal
kapitaal’. Net als een civil society wordt ‘sociaal kapitaal’ gezien als noodzakelijk
voor het functioneren van onze moderne westerse (liberale) democratieën.2 Volgens
de bekende socioloog Robert Putnam zouden verenigingen het voor onze samenleving
1

2

Voor een bekende definitie zie de website van het Centre for Civil Society, London School
of Economics: http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm (geconsulteerd
op
februari 2007). Enkele inleidingen: Hall, ‘In Search of Civil Society’; Trentmann,
‘Introduction’. 2 Inleidende overzichten: Portes, ‘Social Capital’; Halpern, Social Capital;
Bévort en Lallement (ed.), Le capital social. Lees ook Gaggio, ‘Do Historians Need Social
Capital?’.
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noodzakelijke wederzijdse vertrouwen genereren. Ze zouden een kader scheppen
van gemeenschappelijke waarden en normen, dat participatie aan economische en
politieke activiteiten bevordert,
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en dat het individuen mogelijk maakt democratische omgangsvormen en
besluitvormingsprocessen te oefenen. Vanuit beide perspectieven is het
verenigingsleven nauw verbonden met de ‘moderne’ samenleving, meer bepaald met
het geëmancipeerde individu dat zich heeft onttrokken aan tirannieke structuren als
de staat en de patriarchale familie en tegelijk nood heeft aan netwerken en interactie
om zich in die moderne wereld staande te houden. Vanuit historisch perspectief is
dit echter niet zonder problemen. Bestond er immers niet al een belangrijk
verenigingsleven lang voor de periode die met het ontstaan van de moderniteit wordt
geassocieerd? En functioneerden ‘moderne’ verenigingen niet vaak als exclusieve
en disciplinerende organisaties die veraf stonden van wat wij ‘democratie’ noemen?
Sociologen vertrekken vaak nog steeds van een breuk tussen premoderne
samenlevingen waarin gemeenschappen de dienst uitmaken enerzijds, en moderne
samenlevingen die gekenmerkt worden door individuele vrijheid of een gebrek aan
sociale verbanden anderzijds. Historici van hun kant verengen ‘sociaal kapitaal’ niet
zelden tot ‘het verenigingsleven’ (of tot ‘netwerken’) en isoleren de ‘civiele
maatschappij’ van maatschappelijke of politieke structuren en transformaties. In
beide gevallen wordt het verenigingsleven al te gemakkelijk geassocieerd met
moderniseringsprocessen en een toenemende individualisering. Het gevolg is dat de
historische realiteit wordt verward met de idealen die aan het verenigingsleven worden
opgehangen en dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen ideologische en politieke
vertogen rond het verenigingsleven enerzijds en de praktische werking van
verenigingen anderzijds.3 De meeste onderzoekers gaan ervan uit dat sociale
organisaties enkel kunnen gedijen als er aan een aantal minimumvoorwaarden is
voldaan (een vrije markt, eigendomsrechten, een rechtssysteem enzovoort) en maken
daarmee een onderscheid tussen een authentieke civil society die geassocieerd wordt
met het verdedigen van ‘belangen’ enerzijds en etnische of religieuze groeperingen,
die worden geassocieerd met dwang en een gebrek aan autonomie anderzijds. Daarmee
transformeert civil society echter van een analytisch in een normatief concept. Het
wordt bij voorbaat verbonden met democratie, pluralisme en (een bepaalde vorm
van) publiek debat. Vanuit historisch perspectief komen we met dit onderscheid
echter geen stap verder. In elke vereniging is immers een of andere vorm van dwang
aanwezig en worden welbepaalde belangen verdedigd. De vraag is steeds wiens
belangen worden verdedigd, in welke context dat gebeurt, en welk soort organisatie
daarvoor nodig, noodzakelijk of mogelijk is/was.
In dit essay wordt getracht deze twee dimensies uit elkaar te halen. We zullen
onder meer zien dat laatmiddeleeuwse en vroegmoderne organisaties soms zeer
modern oogden, wat de vraag oproept wat er dan precies veranderde met de
omwentelingen van de tweede helft van de achttiende eeuw en de eerste helft van
de negentiende eeuw. Anderzijds zal duidelijk worden dat moderne instellingen vaak
zeer exclusief en hiërarchisch waren, en dat ze bovendien eveneens ingekapseld
raakten in politieke structuren. De vraag is waar de ‘moderniteit’ van deze
verenigingen dan in schuilt. Wat is de precieze relatie van het verenigingsleven met
de zogenaamde ‘moderniteit’ of met ‘individualisering’? Met het oog op het aftastend
beantwoorden van deze vragen, sta ik eerst even stil bij de invulling van de concepten
‘sociaal kapitaal’ en civil society, om te wijzen op de valkuilen ervan. Vervolgens
ga ik over naar de historische realiteit, om in te gaan op de klassieke vraag naar
3

Cf. Hall, ‘In Search of Civil Society’, 2; Trentmann, ‘Introduction’, 3-4.
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verandering en continuïteit. Tot slot tracht ik enkele in mijn ogen interessante
onderzoeksstrategieën aan te geven.
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Veldheren van het ‘sociaal kapitaal’: Pierre Bourdieu, Robert Putnam
en James Coleman
Beginnen we met begrip ‘sociaal kapitaal’. Van ‘sociaal’ kapitaal wordt verwacht
dat het maatschappelijke problemen als globalisering, individualisering, fragmentering,
vervreemding en dergelijke meer oplost. Vele politieke projecten zijn vandaag
toegesneden op het genereren van sociaal kapitaal, niet in het minst in de vorm van
een actief verenigingsleven. De zin daarvan staat niet of nauwelijks ter discussie. Er
wordt vertrokken van een gebrek aan ‘sociaal kapitaal’, ten gevolge van fenomenen
als geografische mobiliteit en een toenemende bestaansonzekerheid. Vanuit
economisch en politiek perspectief wordt gewezen op de nood aan sociaal kapitaal
voor het goed functioneren van de vrije markt of van politieke instellingen.4
Sociologisch onderzoek beperkt zich vaak pragmatisch tot het ontwikkelen van
criteria en schalen om vervolgens sociaal kapitaal te kunnen meten (via het tellen
van organisaties, participatie aan organisaties enzovoort) en via correlaties te zoeken
naar de oorzaken en effecten van de aan- of afwezigheid ervan.5 De relatie van sociaal
kapitaal met ‘modernisering’, een proces dat op zijn beurt verband houdt met
historische transformaties als industrialisering, urbanisering, democratisering en
detraditionalisering, wordt nauwelijks onderzocht. Nochtans kunnen die transformaties
vanuit een begrip als sociaal kapitaal om te beginnen al genuanceerd worden, of
althans in een nieuw perspectief geplaatst. Daar ligt een taak voor historici, maar
ook zij laten het hier afweten, getuige de vaststelling dat een socioloog het meest
invloedrijke historisch werk tot dusver heeft geschreven.
Het gaat hier uiteraard om Robert Putnam, die met zijn boek Making democracy
work dicht bij het onderzoek naar de civiele maatschappij aanleunde maar die
vervolgens, onder meer met Bowling Alone, vooral met sociaal kapitaal zou worden
geassocieerd. Sociaal kapitaal bestaat voor Putnam uit wederkerigheid en wederzijds
vertrouwen, dat pas door interactie in onder meer verenigingen en sociale organisaties
wordt gegenereerd.6 In Making democracy work voert Robert Putnam de moderne
westerse democratieën terug op het middeleeuwse en vroegmoderne verenigingsleven
(in de Italiaanse steden en stadsstaten). Vooral de ambachtsgilden zouden een soort
bakermat van de democratie hebben gevormd, omdat ze zorgden voor horizontale
sociale relaties in plaats van verticale. Dank zij ambachtsgilden en andere verenigingen
zouden onderhandelingen, reciprociteit en vertrouwen de plaats hebben ingenomen
van patronage, macht en hiërarchie. Ze vormden daarmee de voorwaarde voor een
moderne markteconomie (omdat het aangaan van transacties wordt gestimuleerd) én
voor een moderne politieke cultuur (gezien de nood aan vertrouwen in medeburgers
en hun vertegenwoordigers). Jammer genoeg is Putnams analyse zowel vanuit
historisch als vanuit sociologisch oogpunt problematisch. De historische analyse is
geheel gebaseerd op de vaststelling van een geografische en kwantitatieve
4

5
6

Zie bijvoorbeeld Woolcock (1998), ‘Social Capital and Economic Development’. Recent
onderzoek in onze contreien: Hooghe (ed.), Sociaal kapitaal en democratie; Thys en Vranken,
Van kansarme jongeren naar arme netwerken; Hooghe en Stolle (ed.), Generating Social
Capital.
Zie bijvoorbeeld Grootaert, e.a., ‘Measuring Social Capital’. Dit wordt ook gesignaleerd in
literatuur rond de ‘civil society’: Trentmann, ‘Introduction’, 5.
Putnam, Making Democracy Work; Idem, Bowling Alone.
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overeenkomst tussen het ontstaan van de ambachtsgilden en het stedelijke
verenigingsleven enerzijds en de ‘goede’ werking van moderne markteconomieën
en democratieën (eeuwen later) anderzijds. Belangrijke scharniermomenten, zoals
de overgang naar de industriële revolutie en de politieke
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omwentelingen op het einde van het ancien régime - die beide bijdroegen aan de
afschaffing van de ambachtsgilden - worden slechts zeer oppervlakkig behandeld.7
Putnam verzandt daardoor in karikaturale tegenstellingen - genre het maffiose,
landelijke zuiden van Italië tegenover het stedelijke, democratische noorden.
Vanuit sociologisch oogpunt is het probleem dat hij nergens adequaat definieert
wat ‘sociaal kapitaal’ precies is, waardoor het in onderzoek dat op zijn uitgangspunten
is gebaseerd al gauw wordt gereduceerd tot ‘het verenigingsleven’. Het al dan niet
bestaan van verenigingen op zich maakt ons echter niet noodzakelijk veel wijzer
over het bestaan of het functioneren van ‘een middenveld’ of een civil society. Dan
is sociaal kapitaal zoals Pierre Bourdieu het heeft geconcipieerd - los van discussies
rond een civil society, maar vanuit de overlevingsstrategieën van lagere sociale en
middengroepen die in een moderniserende maatschappij overeind trachten te blijven
- duidelijker. Bourdieu hanteerde een instrumentele definitie in termen van
hulpmiddelen die personen kunnen mobiliseren via hun (sociale) banden of via het
lidmaatschap van een groep. Tegelijk maakte hij duidelijk dat sociaal kapitaal niet
een of andere sociale gegevenheid is; wel het product van doelbewuste sociale
investeringsstrategieën in sociale relaties die nuttig zijn op korte of lange termijn.8
Aangezien sociaal kapitaal bij Bourdieu bovendien slechts één vorm van ‘kapitaal’
is, naast economisch, cultureel en symbolisch kapitaal, weet de onderzoeker precies
waar hij met de term staat. De culturele dimensie vatte Bourdieu onder de noemer
‘cultureel kapitaal’, en macht en ideologie zag hij als ‘transversale’ dimensies die
de drie vormen van kapitaal doorkruisen (in de vorm van symbolisch kapitaal).9 Wat
echter onduidelijk blijft, is de relatie met het verenigingsleven. Sociaal kapitaal kan
volledig los staan van verenigingen, en omgekeerd hoeft het bestaan van verenigingen
niet noodzakelijk samen te gaan met de aanwezigheid van sociaal kapitaal.
Trachten we met het concept sociaal kapitaal de historische evolutie van het
verenigingsleven te vatten, dan stuiten we met andere woorden op een aantal
problemen. Afhankelijk van de definitie heeft het immers al dan niet te maken met
verenigingen. Sociaal kapitaal kan worden gezocht in netwerken van familieleden
of collega's die in geval van nood kunnen worden gemobiliseerd (Bourdieu). Daarnaast
wordt het geassocieerd met culturele gebruiken en rituelen, met collectieve waarden
en normen, met republikeinse en communautaire idealen en zelfs met human capital
(Coleman). De vraag is onder welke omstandigheden (contexten, perioden) het welke
vorm aannam? Onder welke voorwaarden ontstond het (al dan niet)? En wanneer,
waarom en in welke omstandigheden werden sociale organisaties opgericht? Was
dat inderdaad het gevolg van een nood aan sociaal kapitaal - bijvoorbeeld door
verarmings- en proletariseringsprocessen - of waren verenigingen eerder het resultaat
van reeds bestaand sociaal kapitaal - in de vorm van netwerken en intensieve sociale
interactie die op een gegeven ogenblik geformaliseerd werden? Met andere woorden:
zorgen verenigingen voor sociaal kapitaal of is het net omgekeerd en zorgt sociaal
kapitaal voor het ontstaan van (exclusieve) verenigingen? In hoeverre is sociaal
kapitaal synoniem van ‘netwerken’ of van ‘vertrouwen’ en wat is dan de meerwaarde
van het concept?
7
8
9

Putnam, Making Democracy Work.
Bourdieu, ‘Le capital social; Idem, ‘The Forms of Capital’.
Voor een Nederlandstalige kennismaking met het werk van Pierre Bourdieu, zie De Jong,
‘Pierre Bourdieu’; Pels, Pierre Bourdieu. Verder vooral Lane, Pierre Bourdieu.
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Een onder sociologen zeer actuele vraag is of sociaal kapitaal kan worden herleid
tot een
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‘persoonlijk kenmerk’ (Bourdieu), dan wel enkel aan ‘collectieven’ kan worden
toegeschreven (Putnam). Een interessante insteek in dat verband, is die van James
Coleman, die een poging ondernam om in de definiëring van sociaal kapitaal de
rational choice theorieën (waar vooral economici mee aan de slag gaan) te verzoenen
met de klemtoon op de determinerende kracht van structuren (bij sociologen). De
term sociaal kapitaal bevat een beetje van beide elementen. Hoewel Coleman ‘sociaal
kapitaal’ in zijn empirisch onderzoek naar de individuele prestaties van schoolkinderen
zag als een hulpbron die ter beschikking staat van het individu, was zijn definitie
van sociaal kapitaal uitermate relationeel: sociaal kapitaal komt volgens hem voor
in ‘de structuur van de relaties die bestaan tussen personen en het berust noch bij die
personen noch bij de fysische productiemiddelen’. Sociaal kapitaal zorgt voor de
mogelijkheid doelen efficiënter na te streven, maar het doet dit dank zij verplichtingen,
verwachtingen, reciprociteit, vertrouwen en het beantwoorden aan normen en
eventuele sancties.10 Ook hier blijft sociaal kapitaal bijgevolg een veel breder probleem
dan de vraag naar het al dan niet bestaan van verenigingen. Het raakt onder meer
aan de invloed van de familie op schoolresultaten en de kansen op de arbeidsmarkt.
Daarmee dreigt het begrip een beetje verstrikt te raken in zijn eigen netten. Sociaal
kapitaal wordt immers gesitueerd tussen fysiek of materieel kapitaal enerzijds en
menselijk kapitaal anderzijds. Terwijl fysiek kapitaal bestaat uit materialen, objecten
en instrumenten die productiviteit mogelijk maken, moet menselijk kapitaal worden
gezien als een middel voor het verhogen van die productiviteit. Daardoor valt
uiteindelijk ook bij Coleman het begrip sociaal kapitaal samen met een ideaal,
namelijk het ideaal van economische groei gebaseerd op de accumulatie van kennis.
Hedendaagse politieke wetenschappers hebben de neiging om vooral Putnam te
volgen en conceptualiseren ‘sociaal kapitaal’ als ‘het voorkomen van veralgemeende
normen van vertrouwen en wederkerigheid’.11 Persoonlijk vind ik dat de eenvoudige
causale verbanden die hiermee worden gesuggereerd, onrecht doen aan de complexiteit
van sociologische en historische ontwikkelingen. Dat is minder het geval bij het
begrippenkader van Coleman en vooral Pierre Bourdieu. De verschillende vormen
van kapitaal van Bourdieu laten het beter toe de relatie van ‘sociaal kapitaal’ met
andere vormen van kapitaal in beeld te brengen. Het laat ook toe sociaal kapitaal te
situeren in verschillende soorten netwerken (familie, buurt, professionele structuren
enzovoort) en naar correlaties te zoeken tussen de aan- en afwezigheid van sociaal
kapitaal in het ene netwerk en bepaalde ontwikkelingen - zoals het oprichten van
verenigingen - elders. Het probleem is wel dat het conceptuele instrumentarium van
Bourdieu alles welbeschouwd vrij ahistorisch blijft. De centrale paradox in het werk
van Pierre Bourdieu bestaat erin dat individuen enerzijds door en door gesocialiseerd
zijn en dat ze anderzijds tot op zekere hoogte rationeel ‘investeren’ in sociaal (en
ander) kapitaal. Bourdieu heeft het over bewuste en onbewuste strategieën, en
associeert deze laatste met ‘spelgevoel’, maar dat belet niet dat zijn begrippen vaak
een soort universele geldigheid lijken te claimen.12 Kunnen we een dergelijk individu
zomaar transponeren naar andere periodes dan de hedendaagse? ‘Investeerden’
10
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pakweg middeleeuwse of vroegmoderne stedelingen in sociaal kapitaal vanuit
overwegingen vergelijkbaar met de onze vandaag?
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Civil society: ideologische discussies
Het voordeel van het begrip civil society is dat het chronologische en geografische
kader duidelijk is. Vaak wordt aangenomen dat een civil society ontstaan is in de
achttiende eeuw, en dan nog wel in Engeland, met zijn proliferatie aan voluntary
associations en clubs zoals die zich vooral in de steden voordeed.13 Ook conceptueel
lijkt het begrip een zeer duidelijk aanwijsbare oorsprong te bezitten. Het concept
civil society zou vooral teruggaan op de ideeën van John Locke, de Schotse denkers
rond de commercial society en Hegel.14 Locke maakte geen onderscheid tussen civil
society en political society. Hij zag de civiele maatschappij gewoon in oppositie tot
the state of nature en als gebaseerd op een representatieve politieke orde, op
individuele vrijheden zoals eigendomsrecht en op godsdienstvrijheid. Ook de Schotse
denkers zagen civility als ingebed in een rechtvaardig juridisch en politiek kader,
met dien verstande dat er ook interpersoonlijke relaties, vriendschap, sentiment en
moraal vereist waren. Onpersoonlijke marktrelaties hadden als het ware het
onbedoelde effect dat ze private sociale relaties toelieten, los van eigenbelang en
nutsmaximalisatie. Voor Hegel ten slotte, ging het om de ruimte waarin een modern
soort subjectiviteit kon ontstaan. Hegel trachtte het ontstaan van het moderne vrije
individu te verzoenen met de morele principes van een gemeenschap. Het rationele
zelf dat in de civiele maatschappij opduikt is niet ‘natuurlijk’ of ‘gegeven’ maar
ontstaat pas in die gemeenschap, via processen van culturele en historische interactie,
en dan vooral door ‘erkenning’.15
Over het algemeen wordt de civiele maatschappij geassocieerd met politieke en
culturele (religieuze) vrijheden en met een zekere afstand van ‘het middenveld’ ten
opzichte van de markt en politieke structuren.16 Niettemin heeft het concept van bij
aanvang aanleiding gegeven tot scherpe ideologische tegenstellingen. Adam Ferguson,
de Verlichte Schotse denker die vaak wordt genoemd als grondlegger van het concept,
koppelde civil society aan commerciële en individuele vrijheden, die in het verstarde
ancien régime niet aanwezig geweest zouden zijn.17 Pakweg een eeuw later werd een
civil society onder invloed van Marx echter gezien als een uitbreiding van de staat,
of alleszins als een manier van burgerlijke middengroepen om hun economische
dominantie ook op cultureel en sociaal vlak gestalte te geven. Het begrip bürgerliche
Gesellschaft is revelerend in dat verband. De term verwijst enerzijds naar de autonome
burger die voor zijn rechten opkomt, maar is tegelijk synoniem van een dominerende
klasse. Voor Marx (op zijn beurt onder invloed van Hegel) was de civiele maatschappij
de plaats waar de burgerlijke en kapitalistische dominantie werd uitgeoefend. Het
middenveld werd gedomineerd door de instellingen van de markt en de aanverwante
klassenorganisaties, dus door een klasse die de staat én het middenveld gebruikte
om de eigen belangen te vrijwaren. Van bij aanvang is dus ook aandacht voor de
dialectiek tussen ‘middenveld’ en ‘staat’. Antonio Gramsci maakt een onderscheid
13
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16
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tussen de political society, dat wil zeggen een geheel van politieke instellingen die
macht en juridische dwang genereren, en de civil society, een arena die daar relatief
los van staat. Het is in deze arena dat ‘instemming’ tot stand komt en waarin dus de
dominantie wordt gereproduceerd, met
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dien verstande dat in de ideeën van Gramsci ook ruimte is voor de idee dat een civil
society tegengesteld is aan de staat. Het is een arena van bemiddeling tussen
dominantie en onderwerping die uiteindelijk de staat zal terugdringen.18
De laatste decennia, niet in het minst na de val van de muur, wordt ‘het middenveld’
zoals wij dat hier met een neutralere term zijn gaan noemen, vooral weer positief
benaderd. Civil society dat zijn de burgerrechtenbewegingen die in Oost-Europa en
in delen van Afrika, Latijns Amerika en Zuid-Oost Azië voor de omverwerping van
de communistische totalitaire regimes hebben gezorgd; of de organisaties die in onze
liberale democratieën in tijden van globalisering, individualisering en fragmentering
voor stabiliteit moeten zorgen. De ‘civiele maatschappij’ staat tegenover despotisme
en totalitarisme en wordt geassocieerd met zelforganisatie in oppositie tot ‘de staat’.19
De voorwaarden tot het ontstaan van een civil society zijn een modern
politiek-juridisch kader en het bestaan van een vrije markteconomie. Nochtans blijft
dit met betrekking tot ‘het verenigingsleven’ een beetje ambivalent. Verenigingen
zouden vanuit dit perspectief immers zorgen voor tolerantie, flexibiliteit en vertrouwen
in het functioneren van democratische instellingen en de vrije markt, maar tegelijk
leggen verenigingen natuurlijk hun eigen normen op. Verenigingen kunnen zeer
hiërarchisch en exclusief zijn, en ze genereren vaak strikte interne reglementen en
sancties tot het afdwingen ervan. Er is daarbij reeds gewezen op het bestaan van
organisaties die ondemocratische doeleinden nastreven, die antiparlementaire ideeën
aanhangen en die soms zeer militaristisch gestructureerd zijn (denk aan de Ku Klux
Klan, het Nazisme enzovoort),20 maar we hoeven niet eens zo ver te gaan om op de
keerzijde van het verenigingsleven te wijzen. In zijn studie van het verenigingsleven
op het Hagelandse platteland in de zeventiende en achttiende eeuw, wijst Maarten
van Dijck terecht op een soort ‘beschavingsoffensief’ dat in schuttersgilden en andere
schijnbaar onschadelijke verenigingen vorm krijgt, en dat gepaard gaat met
disciplinerende en exclusieve tendensen.21
Dat het onderzoek naar het verenigingsleven de laatste decennia weer in de lift
zit, heeft veel te maken met de ‘overwinning’ van liberale denkbeelden, die het
autonome individu centraler hebben geplaatst en de politieke sfeer hebben
teruggedrongen. Deze parallel tussen de cultuur van associaties enerzijds en het
bestaan van een welbepaald ‘vrij’ individu in het kader van een (liberale) democratie
anderzijds zorgt er bovendien voor dat men zich vooral op de negentiende en
twintigste eeuw richt,22 of alleszins op het geleidelijke ontstaan van zogenaamde
‘vrijheden’, ook als deze bijvoorbeeld zouden teruggaan op de relatieve autonomie
waarvan steden in de (late) middeleeuwen reeds konden genieten, of op de
godsdienstoorlogen en het ontstaan van (religieuze) tolerantie.23 Niet toevallig is er
ook een verband met de zogenaamde public sphere, het bekende begrip van Jürgen
Habermas dat eveneens sterk de breuk tussen het ancien regime en de ‘moderniteit’
18
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heeft gemarkeerd. Jürgen Habermas heeft de Bürgerliche Öffentlichkeit omschreven
als een ‘ruimte’ waarin een publieke opinie
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ontstaat. Concreet wordt daarbij verwezen naar de opkomst van koffiehuizen en
leesclubs, theaters en tentoonstellingen, en een vrije pers. Private personen komen
erin samen en gaan er ‘een publiek’ vormen. Ze gaan er in debat met rationele
argumenten en genereren zo een ‘communicatieve rationaliteit’.24 Net zoals de civiele
maatschappij wordt deze publieke ruimte geassocieerd met het ontstaan van
burgerlijke middengroepen. Ook de publieke sfeer zou in het Engeland van de
achttiende eeuw zijn ontstaan, en van bij aanvang was sprake van de bourgeois public
sphere. Dat roept vragen op verwant aan de vragen die we met betrekking tot de
civiele maatschappij hebben opgeworpen.25 De burgerlijke middengroepen waar
Habermas het over heeft, claimden te spreken voor ‘het publiek’ en zagen zichzelf
dus als inclusief, maar onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat er wel degelijk
uitsluitingmechanismen aan het werk waren, en dat onder meer vrouwen niet altijd
toegang hadden. Zelfs wanneer de toegang formeel gesproken geen probleem is,
kunnen er exclusieve tendensen bestaan. Toegang tot de publieke ruimte houdt per
definitie immers een welbepaalde socialisering in. Mensen moeten zich eerst met de
in die ruimte heersende waarden, normen en denkbeelden identificeren.26
Stellen we vervolgens de vraag naar het verschil tussen de civiele maatschappij
van de achttiende en de negentiende eeuw enerzijds en het middeleeuwse en
vroegmoderne verenigingsleven anderzijds, dan kunnen we niet om de vaststelling
heen dat ‘georganiseerde middengroepen’ al eeuwenlang de dienst uitmaakten, althans
in de steden en in de meest verstedelijkte gebieden van Europa. In de meeste steden
maakten ‘middengroepen’ de meerderheid uit én waren ze stevig ingebed in
corporatieve organisaties als ambachtsgilden.27 Stellen dat een publieke ruimte
gebaseerd op ‘rationele individuen’ pas in de loop van de achttiende eeuw ontstond,
zou bijgevolg inhouden dat er fundamentele mentale transformaties optraden. Het
gaat er dan niet enkel meer om dat de organisaties van de achttiende en negentiende
eeuw autonomer en onafhankelijker waren, het gaat om een ander soort individu, dat
in de negentiende eeuw wel en in de vijftiende eeuw niet naar zelfstandigheid en
zelfredzaamheid zou hebben gestreefd. In die context moet de zogenaamde modular
man van Ernest Gellner worden begrepen. Gellner wees met deze term op het vrije
individu dat op eigen initiatief tot organisaties kan toetreden én ze weer kan verlaten,
en dat dus doelbewust associaties kan aangaan zonder zich echt te binden. Enkel
modular humans kunnen zich voortdurend aanpassen aan de steeds wijzigende
vereisten van de moderne maatschappij (bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt) en aan de
operationele vereisten van moderne organisaties.28
Dit contrasteert schijnbaar met de individuen die lid waren van vroegmoderne of
middeleeuwse corpora. Traditioneel wordt ervan uit gegaan dat vroegmoderne
corporatieve organisaties werden gekenmerkt door Zunftzwang (de verplichting toe
te treden), waardoor ze werden geassocieerd met dwang en onderwerping. Ondertussen
is echter duidelijk geworden dat de redenen voor het toetreden tot en het in
24
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standhouden van deze organisaties zeer rationeel konden zijn. Vanuit economisch
perspectief worden ambachten en gilden nu ge-
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zien als instituties die economische groei bevorderden, onder meer door het verlagen
van transactiekosten en het voorzien in een juridisch kader voor het aangaan en
afdwingen van contracten.29 Ambachten en gilden zorgden ook voor het omschrijven
en garanderen van kwaliteitsnormen,30 en ze stimuleerden investeringen in human
capital door het oplossen van het zogenaamde free rider probleem.31 Kortom, deze
organisaties konden het gevolg zijn van zeer beredeneerde en vrije keuzes van
individuen die goede redenen hadden om zich te verenigen. Zoals we verder zullen
zien, geldt dit ook vanuit een politiek perspectief, wat de vraag oproept hoe het
verschil tussen vroegmoderne corpora en de moderne civil society dan wel kan
worden begrepen. We zullen zien dat het verschil er niet in bestaan kan hebben dat
moderne organisaties doelgerichter waren, of meer politiek geïnspireerd, want op
dat gebied spanden laatmiddeleeuwse ambachtsgilden ongetwijfeld de kroon. De
sociale ontvoogdingsstrijd die zij voerden werd in de bekende stedelijke revoluties
van de late middeleeuwen politiek vertaald in een formele deelname aan ontelbare
stadsbesturen.32 Ook de bijdragen aan dit themanummer tonen aan dat de participatie
aan de bestudeerde organisaties perfect kan worden begrepen vanuit rationele
motieven. Of het nu gaat om het collectief beheer van gemene gronden, de sociabiliteit
van Antwerpse zakenlui of de patronagenetwerken van ambachtslieden, de deelname
aan en instandhouding van de betrokken netwerken diende duidelijk gearticuleerde
belangen en doeleinden.33 Het verschil kan er evenmin in bestaan hebben dat de
moderne organisaties het algemeen belang voorstonden, terwijl vroegmoderne
organisaties een corporatistisch eigenbelang nastreefden of louter waren ingeschakeld
in de strategieën van de centrale staat. Zowel de ambachtsgilden in de stad als de
commons op het platteland ageerden in naam van het algemeen belang.34
Ambachtsgilden waren dan wel ingeschakeld in de lokale politiek, dat belet niet dat
ze voortdurend oppositie voerden tegen de centrale overheid of tegen commerciële
en intellectuele elites en dat ze in die zin eveneens emanciperende objectieven
hadden.35

Continuïteit en verandering?
In het verleden werd er vaak van uitgegaan dat de Gemeinschaft van het ancien
régime overging in de meer geatomiseerde Gesellschaft van moderne samenlevingen.
Onder meer onder invloed van staatsvormingsprocessen was het rijke
gemeenschapsleven van het ancien régime tegen pakweg 1800 verloren gegaan, zo
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werd gedacht.36 Vanuit dit perspectief zou het bloeiende verenigingsleven in de
negentiende en twintigste eeuw kunnen worden begrepen als een (gebrekkig)
alternatief voor de rijke en alomvattende neighbourhood and
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community uit het ancien régime.37 Maar in zekere zin ligt deze visie in het verlengde
van een nostalgische stroming die van de negentiende eeuw af een aantal
omwentelingen van eind achttiende, begin negentiende eeuw is blijven betreuren.
Vandaag weten we dat de zogenaamde breuk tussen het ‘oude régime’ en de
‘hedendaagse periode’ voor een groot stuk op negentiende-eeuwse ideologische
tegenstellingen kan worden teruggevoerd en in de praktijk niet zo absoluut was.
Enerzijds is het ‘moderne individu’ geen product van de politieke of economische
omwentelingen van eind achttiende en begin negentiende eeuw. Volgens sommigen
ontstond dit ‘individu’ in de zeventiende en achttiende eeuw, volgens anderen moet
het zelfs tot de late middeleeuwen worden teruggevoerd, of tot pakweg de dertiende
eeuw, met het ontstaan van de steden en het verdwijnen van de feodaliteit.38 Anderzijds
blijven ook ‘moderne’ individuen stevig verankerd in allerlei sociale verbanden. De
invloed van de familie of het kerngezin op het gedrag van jongeren bijvoorbeeld onder meer met betrekking tot het kiezen van een huwelijkspartner - was in de
negentiende eeuw niet noodzakelijk kleiner dan in de vroegmoderne periode.39
Bovendien ontstonden al gauw nieuwe instellingen, in de eerste plaats lagere scholen,
die jongeren op een voorheen ongekende schaal zouden gaan socialiseren en
disciplineren.
Met betrekking tot het verenigingsleven heeft recent onderzoek er zich
rekeningschap van gegeven dat laatmiddeleeuwse of vroegmoderne organisaties niet
zonder meer als ‘traditionele gemeenschappen’ (communities) kunnen worden gezien.
Culturele genootschappen als rederijkers en schuttersgilden, gezellenverenigingen,
religieuze organisaties en dergelijke meer worden tegenwoordig eveneens eerder
begrepen als het resultaat van vrije individuen die zich verenigden met het oog op
het genieten van zekere ‘vrijheden’, voor het cultiveren van hun eigen interesses en
het genereren van symbolisch kapitaal, of voor het verdedigen van hun eigen
belangen.40 Vanuit politiek perspectief wordt verwezen naar de ‘republikeinse traditie’,
die in de verdrukking zou zijn gekomen door de genoemde staatsvormingsprocessen
en die bestond uit het cultiveren van individuele rechten en vrijheden en van een
evenwaardige en egalitaire participatie aan de politieke macht.41 Verwant hieraan is
het zogenaamde Kommunalisme, waarmee relatief autonome gemeenschappen (in
de stad en op het platteland) worden bedoeld, die als tegenhangers van de vorst
fungeerden.42 Dergelijke tradities zouden bovendien hebben voortgeleefd in de
negentiende eeuw. In de politieke geschiedenis wordt vandaag aangenomen dat de
westerse parlementaire en constitutionele democratieën en de politieke revoluties
die eraan ten grondslag liggen, schatplichtig zijn aan de republikeinse en
kommunalistische tradities zoals die in de antieke, middeleeuwse en vroegmoderne
37
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steden bestonden.43 Reeds de theorieën van Ferguson waren niet alleen gericht op
vooruitgang, maar waren ingebed in een republikeinse traditie die dreigde helemaal
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verloren te gaan.44 Ook met betrekking tot de negentiende en twintigste-eeuwse
arbeidersbeweging en andere ‘moderne’ drukkingsgroepen en
solidariteitsmechanismen is geopperd dat ze niet mogelijk waren zonder het bestaan
van corporatieve tradities en vertogen. Volgens onder meer William Sewell leefde
de corporatieve language of labour verder in de moderne arbeidersbewegingen en
revolutionaire bewegingen.45
De vraag is dan wat er precies veranderde in de overgang naar de ‘moderne’
samenleving. Waarin verschilt het vroegmoderne verenigingsleven van de
negentiende-eeuwse associational culture? De bijdragen aan dit themanummer
suggereren mogelijke antwoorden. Tine De Moor schuift proletariseringsprocessen
op het platteland naar voren als oorzaak van het verdwijnen van de ‘economische
sociabiliteit’ in de bestudeerde collectieven. Door de afname van het aantal
zelfstandige boeren en de toename van het aantal loonarbeiders veranderde althans
de betrokkenheid in het beheer van de gemene gronden, wat zorgde voor een ander
beheerssysteem met meer externe controle en een toenemende inmenging van de
overheid.46 Frederik Verleysen wijst staatsvormingsprocessen aan als oorzaak van
de druk op de horizontale en verticale netwerken die ambachtslieden onderhielden.
De uitbreiding van de politieke, juridische en administratieve macht van de centrale
overheid zorgde voor het beknotten van de autonomie van lokale netwerken in hun
relaties met de lokale overheid.47 In beide gevallen is er dus sprake van een afname
van de autonomie van middengroepen en een verminderde greep op de hefbomen
om zelf in het politieke en economische gebeuren in te grijpen.
De paradox is inderdaad dat het ‘moderne’ denken over het verenigingsleven
ontstond op het ogenblik dat de meeste verenigingen niet langer in staat waren
rechtstreeks in de politieke en economische realiteit in te grijpen. In de zeventiende
en achttiende eeuw zijn de meeste verenigingen die over politieke en economische
hefbomen beschikten (zoals ambachtsgilden) in diskrediet geraakt, en met de wetten
D'Allarde en Le Chapelier (1791) werden ze in Frankrijk afgeschaft en verboden.
Sommige denkers die vandaag met het ontstaan van de civil society worden
geassocieerd hebben mee de afschaffing van de ambachtsgilden bepleit, anderen zijn
tot hun ideeën over het belang van het verenigingsleven gekomen uit een soort
nostalgie naar de vroegmoderne corpora. Zelfs voor deze laatsten was een terugkeer
naar het ancien régime echter niet noodzakelijk aan de orde. De tijd dat verenigingen
integraal deel uitmaakten van de politieke orde was voorbij - althans tot aan het
ontstaan van politieke partijen. Vanuit het perspectief van de ambachtsgilden betekent
dit dat politieke, economische, sociale en cultureel-religieuze aspecten voor het eerst
van elkaar werden gescheiden. Organisaties die zochten naar het herstel van de
politieke hefbomen waarover gilden en ambachten beschikten werden aanvankelijk
in de clandestiniteit gedrongen. Bijgevolg stelt zich de vraag in hoeverre nieuwe
organisaties moeten worden begrepen in het kader van een zoektocht naar nieuwe
vormen van politieke participatie of beïnvloeding. Daarnaast duikt de vraag op in
hoeverre nieuwe organisaties kunnen worden gezien als uitingen van een zoektocht
naar ‘sociaal kapitaal’, in antwoord op ontwrichtende factoren tijdens de eerste
44
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industriële omwenteling. Enerzijds zijn er bijvoorbeeld de armenbussen en
mutualiteiten - die gedeeltelijk teruggaan op solidariteitsmechanismen uit het ancien
régime,
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maar die tegelijk de grenzen van de beroepsgroep gaan overstijgen.48 Anderzijds zijn
er de filantropische initiatieven, die dezelfde verarmingsprocessen bestrijden, maar
dan vanuit een paternalistisch perspectief. Voor cultureel en religieus geïnspireerde
organisaties is het nog moeilijker aangeven wat er precies veranderde met de opkomst
van de natiestaat en het verdwijnen van het stedelijke kader als referentie. Zowel de
organisaties die bleven bestaan als de organisaties die aanvankelijk voor de aflossing
zorgden, moeten vooral in de sociaal-culturele en religieuze sfeer worden gezocht.
Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het nastreven van het eigenbelang of zelfs
van politieke of economische doeleinden die met het algemeen belang werden
geassocieerd, verdwenen. De door Hilde Greefs in dit themanummer bestudeerde
zakenlieden participeerden aan schijnbaar onschuldige verenigingen vanuit
economische motieven, zoals de toegang tot informatie en economische netwerken.
Het lidmaatschap van specifieke verenigingen creëerde banden die konden bijdragen
aan het economische welvaren van deze groepen.49 Dat gebeurde niet toevallig in
een periode van belangrijke sociaal-economische transformaties en grote geografische
mobiliteit. Het was het verdwijnen van vertrouwde verbanden en netwerken dat
leidde tot het aanknopen van nieuwe (moderne) relaties. Dat verband gaat ongetwijfeld
ook op in de politieke sfeer. Volgens Alexis de Tocqueville - bekend van zijn De la
démocratie en Amérique (1835 en 1840), waarin de gevolgen van toenemende
gelijkheid, vrijheid en individualisme (in de Verenigde staten) worden geanalyseerd
- viel op het einde van het ancien régime de alliantie tussen koning, adel en kerk
uiteen, waardoor burgers op zoek moesten naar een functioneel equivalent. De
Tocqueville zag daarin de grondslag van een nieuw soort corporatisme, dat evenwel
fundamenteel verschilde van het corporatisme van voorheen. In de moderne vorm
speelden ‘dwang’ of ‘macht’ immers geen rol meer. Het ging om private associaties
en om het tot stand brengen van een natie waarin de egoïstische verlangens van
individuen zouden worden overstegen. Voor De Tocqueville waren private associaties
van essentieel belang in een democratische samenleving, en was politiek omgekeerd
van belang voor het verspreiden van een ‘taste for association’.50 We krijgen dus te
maken met twee vormen van corporatisme. Het eerste wordt geassocieerd met het
uiteenvallen van de ‘Ancien Regime-alliantie’ tussen koning, adel en kerk, waarna
burgers zich op vrijwillige basis verenigen om even goed en efficiënt coördinerende
en socialiserende functies te vervullen; het andere met het vroegmoderne corporatisme
dat door een kenner als Steven Kaplan inderdaad wordt gezien als fundamenteel deel
uitmakend van het ‘oude régime’.51 Zoals we gezien hebben plaatsen historici het
vroegmoderne corporatisme intussen echter in het centrum van het burgerlijke (en
stedelijke) autonomiestreven en van het verzet van stedelijke middengroepen tegen
centralisering en staatsvorming.52 Volgens Antony Black bestaat wat wij verstaan
onder civil society (‘a nexus of relatively free individuals and groups without reference
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to the state’) al sinds de twaalfde eeuw (in de steden).53 Heeft Putnam gelijk en is er
een rechtstreeks verband tussen de civic culture van de Italiaanse stadsstaten en

53

Black, ‘Concepts of Civil Society’, 33; Idem, Guilds and Civil Society in European Political
Thought.

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

15
het verenigingsleven in de hedendaagse, westerse maatschappij? Waren het
absolutisme en de vroegmoderne staatsvorming slechts een intermezzo in de
emancipatie van het moderne individu dankzij verenigingen?
De verschillen zijn ongetwijfeld groter dan de overeenkomsten, maar het probleem
is dat vroegmoderne én moderne verenigingen vaak nog steeds verkeerd worden
begrepen. Het gepercipieerde verschil tussen het vroegmoderne republikanisme en
het hedendaagse verenigingsleven kan minstens gedeeltelijk worden teruggevoerd
op een ideologisch construct dat stamt uit de achttiende en negentiende eeuw. Door
Verlichte denkers als Hume, Smith en Montesquieu werd de republican civic virtue
geassocieerd met militarisme en slavernij, eerder dan met het opkomen voor een
autonome bestuursvorm. Voor een beter begrip lijkt het mij bijgevolg nodig de
intellectuele constructies van deze denkers kritisch op de korrel te nemen. Speciale
aandacht dient daarbij uit te gaan naar de overgang van het klassieke republikanisme
naar het moderne denken over de civil society54 en naar de veranderende
politiek-economische55 en culturele context.56 Parallel dienen de transformaties in het
verenigingsleven zelf te worden onderzocht, niet als uitdrukking van een ideaal maar
vanuit de concrete vraag waarom mensen zich precies verenigden. Welke materiële
en immateriële belangen werden door middel van verenigingen verdedigd en
nagestreefd? Over welke hefbomen beschikten de betrokken leden en welke waren
gewenst? En last but not least: welke culturele denkbeelden waren daarbij aan de
orde? Als het waar is dat de zelfredzaamheid van ‘het middenveld’ in de achttiende
eeuw geleidelijk aan werd beknot, dan lijkt het mij in ieder geval aangewezen minstens
een deel van het negentiende-eeuwse verenigingsleven te zien als een antwoord op
een verlies aan macht, autonomie en zelfstandigheid, eerder dan als een bevrijding
uit de ketens van het ancien régime. Anderzijds wil dit ook zeggen dat de belangrijkste
verenigingen in de overgangsperiode moeilijk opspoorbaar zullen blijven, aangezien
ze vaak in de clandestiniteit opereerden. Tot slot is het ook mogelijk dat het antwoord
niet in het verenigingsleven of in politieke participatie werd gezocht maar in informele
netwerken van familiale aard, of op buurtniveau. We moeten erover waken dat de
klemtoon op de continuïteit van de vertogen niet de discontinuïteit in de praktijk
verhult.

Naar een geschiedenis van ‘het sociale’? Enkele onderzoekspistes
Gezien de complexiteit en met het oog op een beter begrip van de overgang van de
preindustriële naar de industriële periode is er eerst en vooral nood aan microstudies
waarin voor bepaalde streken of steden wordt onderzocht wat de precieze evoluties
waren. Een eerste onderzoekspiste bestaat er daarbij in de discursieve praktijken met
betrekking tot het verenigingsleven verder te onderzoeken. De periode van de eerste
Industriële Revolutie was in vele opzichten uiteraard ontwrichtend, maar de
ideologische druk op het bestaande verenigingsleven stond daar relatief los van.
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Pleidooien voor de vrije markt en het afschaffen van de corporatieve reguleringen
waren in zekere zin zo oud als de ambachtsgilden zelf, en
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waren alleszins al van in de zeventiende eeuw zeer scherp.57 Voor zover we daar
momenteel zicht op hebben, ziet het er bovendien naar uit dat de voornaamste
ontwikkelingen in het verenigingsleven tussen pakweg 1748 en 1848 niet in de eerste
plaats te maken hadden met het verenigingsleven van de meest kwetsbare groepen.
Deze groepen zagen hun verenigingen net verloren gaan en konden hooguit in de
clandestiniteit voor enige continuïteit zorgen. De repetitieve uitbarstingen van
revolutionair geweld in de loop van de negentiende eeuw kunnen net worden gezien
als teken dat de verenigingen van arbeidende groepen niet tot ontwikkeling konden
komen. Het is althans zo dat de revolutionaire spanning verdween op het ogenblik
dat hun organisaties zich verder ontplooiden en (opnieuw) werden ingekapseld in
het politieke bestel. De vraag is wat er intussen gebeurde. Hoe veranderde het denken
over participatie en de rol van sociale organisaties tussen de afschaffing van de
corporatieve structuren en de erkenning van de arbeidersbeweging? Dit perspectief
sluit aan bij de oproep van Patrick Joyce om de sociale geschiedenis nieuw leven in
te blazen door onderzoek naar de geschiedenis van het sociale - dat wil zeggen
onderzoek naar hoe ‘het sociale’ doorheen de geschiedenis - onder meer in de sociale
wetenschappen - gedefinieerd is.58
Een tweede onderzoekstrategie bestaat erin de concrete belangen en precieze
doelen van de betrokkenen te ondervragen. Daarbij is onderzoek nodig op
verschillende niveaus. Om te beginnen dient elke organisatie te worden onderzocht
vanuit de eigen context en dient in elk onderzoek opnieuw op zoek te worden gegaan
naar de (bewuste en onbewuste) motieven van degenen die de organisatie hebben
opgericht of eraan deel namen. Op die manier kunnen pakweg economische motieven
onderscheiden worden van sociale, culturele, religieuze of politieke. Op die manier
ook kan elke keer opnieuw worden nagegaan wiens belangen precies werden
nagestreefd, welk soort belangen ertoe deden en wat de bedoelde en onbedoelde
effecten waren. Zorgde een druk op familiale relaties en een grote fragmentering
inderdaad voor een nood aan sociale organisaties (gericht op solidariteit dan wel met
filantropische doeleinden)? Waren er inderdaad politieke transformaties die individuen
noopten tot het zich verenigen in drukkingsgroepen? Of ging het gewoon om
economische actoren die zich verenigden om markten te segmenteren, prijzen te
beïnvloeden of informatie te verwerven? Door structurele transformaties in verband
te brengen met (het ontstaan van) verenigingen, kan in ieder geval telkens de vraag
naar motieven en oorzaken worden onderzocht. Zo kan worden nagegaan of vooral
groepen die door omstandigheden werden losgerukt van hun vertrouwde sociale
verbanden (familie, buurt, productiemiddelen enzovoort), het beste georganiseerd
waren. Onderzoek naar het begrip ‘sociaal kapitaal’, vooral dan de invulling die
Pierre Bourdieu eraan gaf, kan hier zijn nut bewijzen. Voor een goed begrip van
individuele of collectieve motieven moet het sociaal kapitaal van een vereniging
immers worden in verband gebracht met het al dan niet beschikken over economisch
kapitaal en cultureel kapitaal. Organiseerden immigranten zich omdat het hen aan
familiale netwerken ontbrak?59 Werden leesclubs opgericht met het oog op het
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genereren van cultureel kapitaal? Was een bloeiend verenigingsleven gecorreleerd
aan een grote geografische mobiliteit en het verdwijnen van ‘het buurtleven’? Leidt
een zwakke staat tot een sterk middenveld of is het
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net omgekeerd en komt een levendige civil society eerder tot stand in het kader van
een sterke staat?60
Deze twee onderzoekspistes dienen tenslotte te worden gecombineerd tot een derde
perspectief, namelijk het perspectief van het discours van de organisaties zelf.
Verenigingen ontwikkelden niet alleen activiteiten maar formuleerden ook
doelstellingen. Tegenover officiële instanties dienden ze hun bestaan en hun
activiteiten bovendien te legitimeren, en in die legitimaties werd verwezen naar een
welbepaald ‘algemeen belang’. De organisaties zelf zijn uiteraard de eersten om een
vertoog rond de reden van hun ontstaan en bestaan te formuleren. Wat is de relatie
tussen (veranderingen in) het verenigingsleven enerzijds en (veranderende) vertogen
rond ‘het middenveld’ anderzijds? Onderzoek naar de ‘vertogen’ kan ons heel wat
inzicht verschaffen in de historische processen die tot het oprichten van verenigingen
en sociale organisaties hebben geleid en in de aard van de verschillende ‘golven’ in
dat verband.61 Het leert ons iets over de motieven van de oprichters en de participanten
én over het culturele en intellectuele klimaat waarin ze actief waren. Het komt er
uiteindelijk op aan de motieven en denkbeelden van de betrokkenen te koppelen aan
de materiële en cultureel-intellectuele context van de tijd en regio waarin ze
organisaties oprichtten of aan de activiteiten ervan deelnamen.
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Sociabiliteit
‘Het nooden van de Heeren’ Een verkenning van verticale
relatienetwerken en patronage in de Antwerpse, Brusselse en Gentse
corporatieve wereld
Frederik Verleysen
Summary
This article discusses patron-client networks in urban politics in Antwerp,
Brussels and Ghent. For the seventeenth and eighteenth centuries there is
ample evidence that members of craft guilds in these cities were able to
use such networks to exert further political influence. Gift-giving (often
food and drink) and inviting members of the city council to guild feasts
played a vital role in this process. In the eighteenth century, this climate
of cooperation slowly changed, largely under pressure from the central
governement. Gift-giving and other forms of friendly interaction between
craft guild masters and city officials were being curtailed as the
governement in Brussels tried to limit the influence of local political
networks.
In 1720 ontstond een ernstig conflict tussen het Gentse ambachtsgilde van de
vleeshouwers en de voorschepen van de Keure, de belangrijkste Gentse schepenbank.
Het geschil nam een aanvang toen de schepenen die de gildenrekening van dat jaar
controleerden, aanstoot namen aan de volgende uitgavenpost:
Item opden 29sten maerte (1720) ghecocht ende ghelevert een vet calf aen
m'heer hubert franchois, burghgrave van nieulandt ende van pottelsberghe,
heere van ter meerschen, de bassevelde etc., voor-schepene deser stadt,
omme te solliciteren het versouck bij dese neeringhe ghedaen van te
moghen lichten de somme van vier hondert ponden grooten wisselghelt,
welck voorschreven vet calf soo de rendanten verstaen hebben door
messagier deser stadt ten selven daeghe op ghesonden is naer de stadt van
brussel om het selve te vereeren aen sijne excellentie den heere marquis
de prié.
Het geven van zulke dure geschenken door ambachtsgilden aan gezagsdragers,
teneinde hun bemiddeling in één of andere zaak te bekomen, was in de
Zuid-Nederlandse steden tot een eind in de achttiende eeuw de normaalste zaak van
de wereld. Ook in 1720 vormde het geven van zo'n politiek geladen geschenk op
zich nog geen probleem. De magistraatsleden die de genoemde rekening van de
vleeshouwers controleerden, noteerden evenwel misnoegd in de marge dat ‘den
nevenstaenden post bij piere impertinentie is opghestelt ghexcogiteert tot
bemasgheringhe ende affront vanden heere voorschepene’, te meer daar men meende
te hebben begrepen ‘dat hij heere voorschepene, ordre ghegeven hebbende om
dierghelijck vet kalf te coopen tot sijnder dispositie, 't selve emmers de coopsomme
van diere effectivelijck heeft betaelt ende over sulckx het voors. teenenmael onnoodigh
is 't selve al hier op het papier te stellen.’
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Wie van de twee partijen in feite gelijk had, of hoe het geschil uiteindelijk werd
beslecht, valt in de bronnen niet meer te achterhalen. Belangrijker zijn de precieze
bewoordingen die voor de omgang met geschenken en relatienetwerken werden
gebruikt. Intrigerend is met name de beschuldiging van de schepenen dat de
ambachtsdekens door het vermelden van deze uitgavenpost in de rekening de
voorschepen hadden willen beledigen en te kijk zetten. Voor de tijdgenoten lag het
beledigende karakter wellicht in de bewering dat de voorschepen het ontvangen kalf
op zijn beurt zou hebben weggeschonken. Binnen het tra-
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ditionele kader van het reciprociteitsbeginsel gold het weggeven van een gekregen
geschenk als bijzonder oneervol. Het betekende immers zoveel als een ondankbare
afwijzing van het wederkerigheidsbeginsel, door op een gift of dienst geen tegengift
of wederdienst te laten volgen.1 Het feit dat de suggestie van het weggeven van een
gekregen geschenk in 1720 door de schepenen nog werd opgevat als een persoonlijke
belediging, toont in ieder geval aan dat de symboliek van wederkerigheid in het
uitwisselen van giften en diensten ook bij de bestuurselite aan het begin van de
achttiende eeuw nog levendig was.
Maar naast dit meer traditionele waardenpatroon verraden de bovenstaande citaten
ook de intrede van een nieuwe, veeleer ‘moderne’ mentaliteit die meer afstand nam
van de traditionele politieke geschenken. De schepenen stelden namelijk tegenover
de beschuldiging van de dekens het argument dat de voorschepen zich nooit oneervol
gedragen had, aangezien hij het bewuste kalf na ontvangst aan de vleeshouwers zou
hebben terugbetaald. Indien dit klopt, dan had de voorschepen zich inderdaad op een
‘moderne’ manier gedragen: het terugbetalen van een geschenk betekent immers
zoveel als het reciprociteitsbeginsel afwijzen door de gift om te zetten in een gekocht
goed. Zoals verder nog zal blijken was dit in ieder geval de houding die de centrale
regering in toenemende mate van stadsbesturen zou gaan eisen.
Dit voorbeeld suggereert geleidelijke veranderingen op het vlak van de politieke
cultuur. Ook in Gent hadden geschenken eeuwenlang gefunctioneerd als een politiek
smeermiddel, en hun afwijzing door de gezagsdragers impliceerde hoe dan ook dat
hun verhouding met hun medestedelingen zich wijzigde.
Meer algemeen is het bekend hoe de centrale overheid in de Zuidelijke Nederlanden
tijdens de achttiende eeuw in toenemende mate druk uitoefende op de lagere
bestuursniveau's teneinde een grotere bestuurlijke centralisering of een zogenaamde
rationalisatie te bekomen.2 Lange tijd werd dit proces door historici nogal eenduidig
gerubriceerd onder het concept van ‘politieke modernisering’ zoals dat in de politieke
wetenschappen naar voren is gebracht.3 Het blijft evenwel de vraag of zo'n
veronderstelde modernisering een doel op zich was dan wel een middel in de
machtstrijd tussen de verschillende bestuursniveau's.
In ieder geval had de achttiende-eeuwse overheid ter bestrijding van praktijken
zoals die uit het Gentse voorbeeld uit 1720 de keuze uit ruwweg twee opties: door
een centrale overheidsordonnantie een breuk met de traditionele lokale
bestuurspraktijken forceren óf door kleine administratieve stappen (overwegend
controle op financieën en het lokale besluitvormingsproces) op het terrein gaandeweg
een nieuwe politieke cultuur vestigen.
Terwijl voor Antwerpen en Brussel wat betreft het bestrijden van allerlei informele
politieke praktijken gestoeld op reciprociteit - zoals het geven van geschenken grotendeels voor de eerste weg lijkt te zijn gekozen, beschikt men voor Gent
1
2

3

Mauss, Essai sur le don.
Vele conflicten tussen steden en de centrale overheid tijdens de achttiende eeuw kwamen
voort uit ingrepen van deze laatste in de stedelijke bestuurstradities en de stadsfinanciën.
Ook betwistingen rond fiscaliteit speelden een voorname rol. Van Honacker, Lokaal verzet.
Meer algemeen Blockmans, ‘Voracious States and Obstructing Cities’.
Heidenheimer, Political Corruption, voornamelijk hoofdstuk 1: ‘Definitions, Concepts, and
Criteria’, 31-66, en hoofdstuk 2: ‘The Evolution of Public-Office Concepts and Rules’,
67-128.
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daarenboven over een algemene ordonnantie uit 1734, die eens en voor altijd paal
en perk moest stellen aan de tradities van geschenken aan en tussen de
stadsbestuurders en meer algemeen de cultuur van de politieke dienst en wederdienst.
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Het politieke relatiegeschenk werd in de achttiende eeuw door de centrale overheid
inderdaad niet enkel gezien als een vorm van financiële verspilling. Er zijn
aanwijzigingen dat de regering in Brussel ook de politieke uitwerking van het geven
van relatiegeschenken in de steden, namelijk het uitbouwen van lokale
reciprociteitsnetwerken, doelbewust heeft geviseerd. In de context van een
voortschrijdend staatsvormingsproces lijkt dit overigens een logische stap: het gericht
uitdelen van geschenken vormde in de steden van oudsher een vast onderdeel van
relatienetwerken die ten aanzien van de centrale staat relatief autonoom opereerden.
Centralisatie van de bestuurlijke macht was zeker gebaat bij een uitholling van deze
lokale structuren. Het viseren van de traditionele geschenken kon dus zeer goed
dienen als oplosmiddel om de cohesie van lokale gemeenschappen te verzwakken.
Deze stelling wordt bevestigd door het contrast met het naar verhouding erg
gematigde standpunt van de regering tijdens de zeventiende eeuw. De tekst voor
Gent uit 1734 verschilt op allerlei punten met die van de zogenaamde Ordonnantie
Albertine uit 1618 met betrekking tot het Antwerpse stadsbestuur4. Deze twee teksten,
die allebei ingaan op het houden van maaltijden en het geven van geschenken, bevatten
beide bepalingen met betrekking tot ongewenste bestuurs- en financieringstradities
in beide steden. Het tijdsinterval van ongeveer een eeuw illustreert de gewijzigde
houding van de regering ten aanzien van het politieke geschenk en lokale politieke
netwerken.
Reeds de Albertine uit 1618 bevatte een aantal artikels gericht tegen bepaalde
praktijken in het Antwerpse stadsbestuur, die volgens de centrale regering al te zeer
uitgingen van lokale relatienetwerken en het reciprociteitsbeginsel. Zo werd in kapittel
2, onder artikel 76 bepaald dat het voortaan verboden was om leden van de magistraat
of stadsklerken te laten optreden als pachter van de stadsaccijnsen. De
belangenvermenging die hierbij optrad, moest volgens Brussel definitief tot het
verleden behoren. In kapittel 3, artikel 2 werd bepaald dat leden van het stadsbestuur
voortaan geen enkel relatiegeschenk van derden meer mochten aanvaarden. Onder
deze potentiële gevers van geschenken werden expliciet de Antwerpse ambachtsgilden
vernoemd. Ook moest een einde komen aan het gebruik om bij de verkiezing van
subalterne gezagsdragers zoals lagere ambtenaren of ambachtsdekens
relatiegeschenken in te zetten om de verkiezing te manipuleren. Inbreuken moesten
bestraft worden met het eeuwige verbeuren van deze betrekkingen. Kapittel 4, artikel
3 verbood aan de ambachtsgilden het gebruik om nieuwe meesters te belasten met
‘ongelden, maeltijden oft vergansingen’. De magistraat moest over de naleving van
dit verbod waken door jaarlijks alle ambachtsrekeningen aan een uitvoerige controle
te onderwerpen. Ook de ‘maeltyden ende bancketten’ van de schepenen moesten het
ontgelden: zij mochten voortaan nog slechts 11 specifiek omschreven maaltijden
organiseren. Voorts moesten alle uitgaven voor ‘schenckwijnen’ gedetailleerd
opgetekend worden.
Opmerkelijk in deze context van verbod en (dreigen met) bestraffing was evenwel
kapittel 18, betreffende ‘Giften, vereeringhen ende recompensen’. Naast allerlei
verbodsbepalingen en het uitdrukkelijke bevel om al deze relatiegeschenken in een
afzonderlijk register te noteren, stipuleerde de regering ‘des niettemin de voorschreven
wethouderen te laten eene redelycke faculteyt ende dispositie om uyten innecommen
der voorschreven stadt naer hunne getrouwicheden en de conscientie met wynen oft
4

Brants (ed.), Recueil des ordonnances des Pays-Bas, Tôme deuxième, 366 e.v.
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andere schencken te moghen vereeren ende recompenseren de personen teghens de
voorschreven stadt sulckx verdient hebbende,
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ende van welcken sy [de wethouders -FV] merckelycke diensten ende voordelen
staen te verwachten.’5
Blijkens dit citaat poogde de centrale regering in Brussel tijdens de zeventiende
eeuw enigszins afstand te nemen van het reciprociteitsbeginsel dat met het geven
van relatiegeschenken was verbonden. De magistraat mocht na 1618 dan wel geen
geschenken meer aannemen, maar ook dan nog bleven de schepenen van een
substantiële vrijheid genieten om de raderen van het stedelijke politieke bestel
afdoende te smeren door het uitdelen van geschenken.
Zoals uit het vervolg van dit artikel zal blijken zijn de bepalingen uit de Ordonnantie
Albertine tijdens het verdere verloop van de zeventiende eeuw nauwelijks nageleefd.
De Antwerpse (en ook Brusselse en Gentse) ambachtsgilden organiseerden ongestoord
uitgebreide maaltijden, en waren vaak nog bijzonder gretig om gezagsdragers mild
te stemmen met allerlei geschenken.
Dergelijke praktijken werden in belangrijke mate mogelijk gemaakt door de
afbrokkeling van het centrale gezag na de dood van landvoogdes Isabella in 1633.
Voor de eeuw om was kregen de Zuidelijke Nederlanden niet minder dan vijftien
verschillende landvoogden te verwerken, die geen van allen de daadkracht bezaten
om de centraliserende initiatieven van de eerste drie decennia van de eeuw verder
door te drukken.6 De vrijheid van handelen van de Zuid-Nederlandse steden traditioneel de voornaamste hinderpaal voor het vorstelijke centralisatiestreven moet in de tweede helft van de zeventiende eeuw dus aanzienlijk zijn toegenomen.
Aan dit klimaat van betrekkelijke vrijheid in de steden, werd voor wat Gent betreft
een einde gemaakt door de ordonnantie van 6 november 17347. Dit reglement op het
bestuur en de financiën van de stad wilde duidelijk paal en perk stellen aan de vele
‘misbruiken’ uit de voorbije eeuw. Artikel 21 voorzag in de afschaffing van alle
vormen van remuneratie in natura, die de Gentse schepenen gewoon waren te
ontvangen:
tout droit de robe, (...), rédemption de repas, d'habit de parure, vin présenté
au rôle, flambeaux, etui, (...), pièces de vin présentées au changement du
magistrat, (...), vins au fermes des impôts, (...), couteaux de table, et
généralement de toutes autres rétributions, de quelle nature elles puisent
être, que nous avons toutes annulées et supprimées, comme nous les
annulons et supprimons.
Voortaan ontvingen de Gentse schepenen van stadswege slechts een precies
vastgesteld jaarloon. Kapittel 7 verbood alle ‘présentations des vins, dons, repas et
autres dépenses que l'on fait à la charge de la ville, de la part du magistrat, tant à
eux-mêmes qu'à toutes autres personnes étrangères’. In tegenstelling tot de ordonnantie
van 1618 moest het vanaf nu uit zijn met het geven van om het even welk geschenk
aan om het even wie.
Er was evenwel één grote uitzondering, namelijk ‘ce que le collège est accoutumé
de donner en vertu des permissions ou décrets émanés de notre part.’ Deze laatste
5
6
7

Ibidem, 393.
Bruneel, ‘De Spaanse en de Oostenrijkse Nederlanden’, 265 e.v.: ‘Moedeloosheid en
ademnood in oorlogstijd (1648-1713)’.
Gachard (ed.), Recueil des ordonnances des Pays Bas autrichiens, vol. 5, 1-20.
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regel openbaart de verborgen raison d'état van het reglement: slechts op bevel van
de regering in Brussel mocht het stadsbestuur voortaan nog geschenken geven. De
regering verbood de lokale
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overheid met andere woorden om zelf nog middels het geven van relatiegeschenken
haar netwerken uit te bouwen, maar koesterde zelf hoegenaamd geen principiële
weerzin om zich van dit middel te bedienen. Het grote verschil met de
zeventiende-eeuwse praktijken is dus dat de geschenken door het reglement uit 1734
niet meer konden functioneren in het opbouwen van relatienetwerken ‘van onderuit’,
maar enkel nog ‘van bovenaf’: in Gent werd het relatiegeschenk tijdens de achttiende
eeuw van een organisch onderdeel van lokale reciprociteitsnetwerken geleidelijk
omgevormd tot een instrument van de centraliserende staatsmacht.
Tijdens de achttiende eeuw heeft de centrale overheid met meer succes dan in de
voorgaande eeuw haar strijd tegen het relatiegeschenk op het lokale niveau bij de
stadsbestuurders ingang doen vinden. Dit blijkt onder andere uit de geleidelijk
groeiende afwijzende houding van de schepenen ten aanzien van de relatiegeschenken
in de corporatieve wereld. In achttiende-eeuwse ambachtsrekeningen zijn kritische
randschriften van het stadsbestuur (dat de rekeningen jaarlijks moest controleren)
legio. Relatiegeschenken en rijkelijke ambachtsmaaltijden kwamen in ieder geval
minder frequent voor dan tijdens de vorige eeuw. Dit gezegd zijnde, bleven er voor
ambachtsgilden ook tijdens de eeuw van de Verlichting nog allerlei mogelijkheden
om lokale politieke netwerken te onderhouden of uit te bouwen. De tekst uit 1734
was weliswaar een forse ingreep, maar maakte niet onmiddellijk een einde aan de
traditionele politieke cultuur.
Om de impact van de verstrengde houding van de centrale overheid ten aanzien
van lokale politieke netwerken in te schatten, is het de moeite meer uitgebreid op
zoek te gaan naar het precieze functioneren van de lokale politieke netwerken waarin
ambachtsgilden en individuele meesters zich bewogen. Dit staat toe de draagwijdte
van de ingreep uit 1734 en de veranderingen tijdens het vervolg van de eeuw te
evalueren.
Hoe werkten relatienetwerken in de steden in de praktijk? Welke middelen werden
daarbij door de verschillende partijen gemobiliseerd? En welke motieven hadden de
actoren voor het onderhouden van allerlei contacten?

Relatienetwerken door sociabiliteit
In de zeventiende- en achttiende-eeuwse ambachtsarchieven uit de Zuidelijke
Nederlanden zijn vele sporen te vinden van verticale relatienetwerken. We zullen
ons hier voornamelijk baseren op informatie uit de bewaarde ambachtsrekeningen
en verzoekschriften aan de magistraat. Onze argumentatie is kwalitatief van aard.
Dit heeft als voornaamste reden dat het aanbod aan kwantificeerbaar materiaal al te
groot is voor een verkennende bijdrage. Bovendien stelt zich met betrekking tot de
kwantificering van dit bronnenmateriaal een ernstig methodologisch probleem: vele
informele (netwerk-gerelateerde) praktijken worden in de bronnen versluierd door
vage en onvolledige bewoordingen, waardoor de noodzakelijke uniformisering van
data verre van een evidentie is. Een kwalitatieve analyse levert voorlopig meer op:
een vrij makkelijk te volgen spoor voor het bestaan van netwerken en/of
patronageverhoudingen is namelijk het gebruik van affectief taalgebruik8: termen als
8

Kettering, Patrons, Brokers, and Clients, 14-15.
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‘vriendschap’, ‘dankbaarheid’ en ‘vrijgevigheid’ zijn in de corporatieve bronnen
frequent aan te wijzen.
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Relatienetwerken die vanuit het corporatieve milieu tot in de kringen van de schepenen
reikten waren tijdens de zeventiende en achttiende eeuw erg pluriform. Een
gemeenschappelijke noemer was evenwel dat de gilden voor de uitbouw van een
netwerk gebruik maakten van de ‘traditionele’ sociaal-culturele aspecten van hun
organisatie. Algemeen gesproken was dit mogelijk doordat ambachtsgilden konden
terugvallen op een grotendeels autonome financiële basis.
Het geven van relatieschenken was inderdaad een geschikt middel om contacten
met de bestuurselite aan te knopen en te onderhouden. Giften in de vorm van spijs
en drank9 lijken tijdens de zeventiende en de vroege achttiende eeuw een
routinekarakter te hebben gehad. Zo hadden de Gentse visverkopers de gewoonte
jaarlijks op Vastenavond een ‘sende’ te laten brengen naar de ‘heeren vande
collegie’.10 Ook vermelden hun rekeningen regelmatig een ‘sende vanden nieuwen
harynck’.11 Dit soort giften in natura had een symbolische betekenis: door jaarlijks
een deel van de eerste haringvangst weg te schenken, benadrukte het ambacht zijn
verkoopsmonopolie, en maakte het de ruimere gemeenschap duidelijk dat de kwaliteit
van zijn verkochte waar onverminderd dezelfde was12. De Antwerpse wijntaverniers
vermeldden geregeld een schenking aan de schepenen van de ‘nieuwe wynen’.13 Hun
Brusselse collega's bezaten een volgens eigen zeggen lange traditie van ‘vereeringen’
en ‘courtoisien’ (in de vorm van wijn) aan de schepenen, burgemeesters, tresoriers
en de amman.14 De Gentse vleeshouwers schonken rond Pasen een hoeveelheid vlees
aan de schepenen van de Keure en de hoogbaljuw.15 Hun Antwerpse collega's
schonken tijdens de zeventiende eeuw jaarlijks een halve os aan het stadsbestuur16.

9

10
11
12

13
14

15
16

Zeer vaak bestonden dergelijke geschenken uit een hoeveelheid wijn. Valentin Groebner
heeft deze giften treffend omschreven als politische Flüssigkeit: Groebner, Gefährliche
Geschenke, 52: ‘Weingeschenke sind untrennbar mit der Demonstration politischer Legitimität
verknüpft. Es gibt keinen repräsentativen politischen Vorgang, bei den nicht Wein verschenkt
würde...’. Hoewel het geven van relatiegeschenken in een politieke context wellicht een
algemeen Europees verschijnsel was, besteedt het recente overzicht van Friedrichs, Urban
Politics in Early Modern Europe, geen aandacht aan deze belangrijke vorm van bemiddeling
en manipulatie. Zie voornamelijk hoofdstuk 4: ‘Forms of political action’, 35-49.
Bijvoorbeeld: Stadsarchief Gent (verder SAG), Reeks 185, nr. 2, rekening 1647-1649.
SAG, Reeks 185, nr. 3, rekening 1649-1650.
SAG, Reeks, 185, nr. 3, rekening 1649-1650: ‘Item betaelt over diversche presenten ghedaen?,
met visch ghedurende den geheelen jaere aen verscheyden heeren vanden collegie ende ander
vrienden deser neeringhe’; rekening 1670-1671: ‘Over diversche presentatien van visch
ghedurende den geheelen jaere aenden heuversten ende heeren vrienden deser neeringhe’.
Bijvoorbeeld: Stadsarchief Antwerpen (verder SAA), Gilden en Ambachten 4590, 232.
Rijksarchief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (verder RBHG), Ambachten 628, fo
21vo: ‘Geresolveert dat men sal continueren die vereeringen diemen gewoonlijck is te doen
aende heeren amptman, borgemeesteren, tresorier, ende eenighe heeren van het magistraet,
die de dekens gehouden sullen vinden te behooren’ (1661).
Bijvoorbeeld: SAG, Reeks 157, nr. 46, rekening 1615-1616; Reeks 157, nr. 47, rekening
1666-1667 en 1667-1668; Reeks 157, nr. 49, rekening 1720-21.
Laenens, De geschiedenis van het Antwerps gerecht, 44.
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Belangrijk evenwel is dat ook het stadsbestuur blijkbaar soms op zijn beurt geschenken
gaf aan corporaties: in Antwerpen was het bij het begin van de zeventiende eeuw
nog een vast gebruik dat de buildragers (havenarbeiders) op Verloren Maandag een
hoeveelheid bier van de magistraat ontvingen.17 Dit wijst er op dat het overhandigen
van geschenken niet louter eenrichtingsverkeer was; men kan dus niet eenvoudig
stellen dat deze giften enkel deel uitmaakten van het streven van de ambachtsgilden
om de machthebbers voor zich te winnen. Ook stadsbesturen zelf onderhielden op
deze wijze actief hun sociale relaties.18
Deze zelfde groep van ambachtsgilden uit de sector van de voedselvoorziening
en de kleinhandel nodigde ook geregeld leden van het stadsbestuur uit op
ambachtsmaaltijden, doorgaans op de kamer van het gilde. In Brussel nodigden de
bakkers jaarlijks desgevallend meerdere schepenen, (één van de) burgemeesters, de
tresorier, de pensionarissen, de rentmeester of nog andere leden van het stadsbestuur
uit op de maaltijd ter gelegenheid van Sint-Aubertus, de patroonheilige van het
ambacht. Dit ‘nooden vande heeren’ gebeurde volgens het ambacht ‘naer oude
gewoonte’, en vormde een vast onderdeel van de feestkalender van het gilde.19 Ook
de brouwers, de vleeshouwers, visverkopers en de wijntaverniers kenden vergelijkbare
maaltijden met leden van de magistraat.20 In Gent en Antwerpen bestonden bij dezelfde
groep ambachten vergelijkbare gebruiken. De Gentse vleeshouwers ontvingen in de
zeventiende eeuw op de symbolisch zeer belangrijke Sacramentsdag leden van het
stadsbestuur en de hoogbaljuw op hun kamer.21 De meerseniers hielden een dergelijk
feestmaal op de dag van de jaarlijkse eedaflegging door de gezworenen van het
ambacht.22
Het zou uiteraard naïef zijn te denken dat dergelijke praktijken alleen maar een
traditionele symbolische uitwisseling in de lijn van Marcel Mauss' klassieke Essai
sur le don betroffen23. Zowel de magistraat als deze groep van gilden hadden heel
wat bij deze geregelde contacten te winnen. Hun frequente informele en zelfs
vriendschappelijke contacten kunnen ten dele verklaard worden door de cruciale rol
die ambachten uit de voedselvoorziening en de kleinhandel in de stedelijke economie
speelden. Een gebrekkige voedselvoorziening was in de vroegmoderne stad immers
frequent de directe aanleiding tot sociale spanningen en zelfs oproer. Voor de
magistraat stond er bovendien nog meer op het spel: vroegmoderne steden haalden
hun inkomsten overwegend uit verbruiksbelastingen op basisproducten zoals met
name voedsel en drank. In combinatie met de gebrekkige administratieve omkadering
van de stedelijke fiscaliteit had deze afhankelijkheid tot gevolg dat de ambachtelijke
17
18
19

SAA, GA 4086, rekeningen 1615-1616 en 1616-1617: ‘Van twee tonnen biers die ons de
heeren voor onsen verloren maendach geiont hebben.’
Vergelijk met Groebner, Gefährliche Geschenke, 52-53: ‘Schenkwein als städtische
Legitimität’ en 54-58: ‘Schenkwein als städtische Politik’.
Bijvoorbeeld RBHG, Ambachten 131, fo 44vo-45ro (1675), 52vo (1681), 54 vo, 57vo-58ro
(1676), 65ro (1683), 89vo (1679).

20
21

22
23

Bijvoorbeeld RBHG, Ambachten 78, fo 250ro (vleeshouwers, 1751); Ambachten 628, 4
oktober 1683 (wijntaverniers); ambachten 249, 16 januari 1745 (brouwers)
Bijvoorbeeld SAG, Reeks 157, nr. 46, rekening 1617-1618: (maaltijd) ‘op h sacraments dach
present myn heere ballyu ende schepenen ende schepenen vande keure’; nr. 49, rekening
1709-1710.
Bijvoorbeeld SAG, Reeks 178, nr. 7, rekening 1629-30, rekening 1663-1664.
Mauss, Essai sur le don.
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corporaties die in deze sectoren actief waren een onmisbare functie vervulden bij het
innen van de belastingen. Een groot deel van het bewaarde archiefmateriaal van de
Antwerpse, Brusselse en Gentse bakkers, brouwers, wijntaverniers, viskopers of
vleeshouwers heeft dan
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ook betrekking op aspecten van de stedelijke fiscaliteit.24 Deze documenten herbergen
een overvloed aan gegevens met betrekking tot de omvang van de
verbruiksbelastingen en de modaliteiten waaronder ze geïnd moesten worden. Hierbij
moesten beide partijen, stedelijke overheid en corporaties van producenten of
detailhandelaars, een delicaat evenwicht zien te bewaren: de taxatie moest hoog
genoeg zijn om de stedelijke schatkist voldoende te spijzen, maar mocht anderzijds
niet al te hoog zijn om sociale onrust te vermijden. Voor de producenten en handelaars
mocht de belasting dan weer niet te hoog zijn om een terugval in de verkoop te
vermijden. De gecompliceerde rol die ambachtsgilden bij het innen van de stedelijke
belastingen speelden, blijkt bovendien uit het feit dat ze soms optraden als pachter
van bepaalde verbruiks- en invoerbelastingen.25 Voor de stad bezat een dergelijke
regeling het voordeel van de meer betrouwbare controle op de belastinginning,
aangezien men er om evidente redenen vanuit mocht gaan dat de belanghebbende
pachter (desgevallend het ambachtsgilde) nauwgezet op de inning zou toezien. Voor
het pachtende ambacht kwam het er op aan om door onderhandelingen met het
stadsbestuur een subtiel evenwicht te vinden tussen een belasting bescheiden genoeg
om de verkoop niet te drukken, en een tarief dat toch hoog genoeg was om van de
hele pachtoperatie een winstgevende activiteit te maken. De belangenconvergentie
met betreking tot de stedelijke fiscaliteit had in ieder geval tot gevolg dat de leden
van deze ambachtsgilden door middel van geregelde drinkgelagen en maaltijden
informele contacten onderhielden met de desbetreffende verantwoordelijke stedelijke
ambtenaren.26
Veel duidelijker komt de politieke lading van dergelijke praktijken naar voren uit
ad-hoc geschenken. In tegenstelling tot de genoemde routinegeschenken en -maaltijden
werden deze eenmalige geschenken welbewust overhandigd ter manipulering van
het politieke proces. Dergelijke giften kunnen omschreven worden als ‘le prix d'une
complaisance, l'achat d'une intervention, peut-être celui d'une conscience, certainement
une façon de peser sur la balance des décisions’.27 In zijn meest extreme vorm kan
men deze laatste soort geschenken met een hedendaags begrip - en bijgevolg ook
moreel oordeel - bestempelen als een vorm van corruptie.28 De tijdgenoten hanteerden
een dergelijk onderscheid (vooral tijdens de zeventiende eeuw) nog niet erg strikt.29
24
25

26
27
28
29

Voor Brussel zie De Peuter, Brussel in de 18de eeuw, 156 e.v.
Een markant voorbeeld zijn de Gentse wijnschroders. Zeker vanaf 1592 pachtte het ambacht
het stedelijke kraan- en reepgeld. De Buck, Van Wijn in Gent tot Gent in wording, 79-80.
De belangenconvergentie tussen stadsbestuur en ambachten actief in de voedselbevoorrading
blijkt voorts uit de oprichting van het Gentse gilde van Sint-Zacheus in 1656. De oprichting
van dit bier- en wijntappersgilde werd door de magistraat voluit gesteund, voornamelijk met
het oog op de strijd tegen ontduiking van de verbruiksbelasting. Ibidem, 179-182. Zie ook
SAG, Reeks 156/34, nr. 2, rekening 1659-1660: ‘Heft den doender onfaen van gillis van
hauweghen als onfanghere vanden stuyvere op elcke tonnen biers tvoors gulden ende de
gemene taverniers competerende’.
Tal van voorbeelden in SAA, GA 4590.
Derville, ‘Pots de vin, cadeaux, racket, patronage’, 341. Vergelijk met Boone, ‘Dons et
pots-de-vin’.
Heidenheimer, Political Corruption.
Harding, ‘Corruption and the boundaries of Patronage’, 47: ‘... we define corruption as
subversion of the public interest or one of the principles of conduct implicit in the idea of
public office (...) In early modern states the present notion of public and private interests did
not exist, and the public domain was not clearly distinguished from private interests’; Egmond,
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Een algemene indicatie voor dit soort praktijken zijn de bewoordingen in de
ambachtsrekeningen waarmee geschenken of uitnodigingen voor ambachtsmaaltijden
werden omschreven. Zeer vaak werd er op een verhullende manier verwezen naar
‘goede vrienden van het ambacht’ die voor ‘bepaalde diensten’ werden beloond.30
Dat er evenwel ook werd gespeculeerd op toekomstige diensten blijkt uit
formuleringen als: ‘item gegeven aen eenen goeden vrient die ons behulpich is ende
noch sijn sal.’31 Ook cryptische omschrijvingen in de rekeningen van ‘eenighe secrete
diensten’ die door een ambacht met een geschenk werden beloond vormt hiervoor
een indicatie.32
Verhullende taal werd evenwel niet altijd noodzakelijk geacht. Aangezien corruptie
nog niet strak gedefinieerd was, laat staan consequent gesanctioneerd werd, konden
ambachtsgilden vaak nog openlijk de kostprijs van hun manipulaties op schrift stellen.
Enkele concrete voorbeelden tonen duidelijk aan dat relatiegeschenken en
uitnodigingen voor maaltijden inderdaad tot doel hadden het politieke proces (in
ruime zin gedefinieerd) te beïnvloeden. In het proces van manipulatie van het bestuur
door ambachtsgilden in de vroegmoderne stad kunnen twee fasen worden
onderscheiden: de eerste behelst het beïnvloeden van onderdelen van het beleid met
het oog op het veiligstellen van particuliere belangen (door het verkrijgen van gunstige
privileges en ordonnanties); de tweede komt slechts voor wanneer de eerste gefaald
heeft, en omvat het mobiliseren van steun wanneer de eigen belangen door andere
groepen worden betwist. Bij fase twee gaat het meestal om een vorm van ‘lobbying’
bedoeld om de uitkomst van een conflict, desgevallend een gerechtelijk proces te
beïnvloeden.
Dat het uitdelen van relatiegeschenken sterk kon bijdragen tot de handhaving van
de ambachtsprivileges blijkt uit de zeventiende-eeuwse rekeningen van de Gentse
vleeshouwers. Hun rekening uit 1680-1681 vermeldt een ‘theeringhe (...) ghedaen
int tracteren vanden heere baillu, hoofman ende de avocaet braekelman ende
gheswoornen in het nemen van eenighe resolutien raeckende dese voorschreven
neeringhe.’33 Wanneer men weet dat de baljuw verantwoordelijk was voor het
vervolgen van inbreuken op de ambachtelijke privileges, wordt zijn aanwezigheid
op de vergadering begrijpelijk: het ambacht nodigde hem uit zodat hij dadelijk kennis
kon nemen van de bestuurlijke beslissingen van de corporatie. In 1698 besloot het
ambacht de strijd tegen onvrije slagers binnen de heerlijkheid van Sint-Pieters op te
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‘Recht en krom’; Hurstfield, Freedom, Corruption and Governement; Teuscher, Bekannte
- Klienten - Verwandte, (bibliografie aldaar).
bijvoorbeeld: SAG, Reeks 156/34, nr.2, rekening 1671-1672: ‘Over de theeringhe ende
banquet... ghehauden int fisteren vande heeren pasteurs van ste michielskercke ende ander
vrienden in remuneraetie ende voldoeninghe vande debvoiren bij henlieden ghedaen tot
bruijssele ieghens de paeters augustijenen’ (gilde van Sint Zacheus); SAA, GA 4086, rekening
1615-1616: ‘Met eenen goeden vrient dieons in onse saecken behulpich was verteert...;
rekening 1621-1622: noch aen einen goeten vreunt die ons beholpelich is gewest gegeven...;
rekening 1623-1624: aen eenen goeden vrint voor eenen gravesantsen caesse..., aen eenen
goeden vrint voor een snee vis.’ (buildragers);
SAA, GA 4086, rekening 1630-1631; rekening 1670-1671: ‘Gegeven aen joncker happaert
voer dat hij ons ambacht soms behulpich is geweest ende noch sijn sal’ (buildragers).
SAG, Reeks 157, nr. 47: rekening 1671-1672: ‘Theeringhe present eenighe heeren schepenen
(...) in vergheldinge van eenighe secrete diensten voor desselve neeringe gedaen’
(vleeshouwers).
SAG, Reeks 157, nr. 47.
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voeren door ‘een stuck wijns’ te schenken aan ‘eenighe goede vrienden van het
ambacht’.34 In 1706-1707 had deze campagne blijkbaar eindelijk vruchten afgeworpen,
aangezien toen besloten werd om geschenken te overhandigen aan ‘eenighe heeren
dewelcke

34

SAG, Reeks 157, nr. 48.
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diensten hadden gedaen tot het achterhaelen ende interdiceren van vremde sleghers
die vleesch waeren vercoopende ten grooten intreste deser neeringhe.’ Een jaar later
beloonde het ambacht ‘eenighe heeren vande capiteyns ende provost inden dienst
vande militaire alhier in garnisoen ligghende voor het achterhaelen van vremde
militaire slaghers.’35
De Gentse meerseniers vonden het in 1681 wenselijk enkele ‘vrinden’ met wijn
te ‘beschincken’, teneinde hun steun te verkrijgen bij het vervolgen van onvrije
winkeliers. Een paar jaar later gebeurde hetzelfde, dit keer met het oog op het opsporen
(in de archieven van het stadhuis?) van oorkonden ‘dienstich om te doen produceren
inde saecke vande neeringhe.’36
De rekening uit 1593-1595 van de Antwerpse wijntaverniers vermeldt een
uitgavenpost van meer dan 85 gulden, besteed aan maaltijden en relatiegeschenken.
Het betrof hier enkele feestmalen tijdens welke men ‘diversche rysen getracteert
[had] inde affairen vande natie met eenighe goede heeren die de natie tot heure
assistentie van doene hadde.’ Tegelijk stuurde men enkele hoge heren ‘tot een
vereeringhe’ een hoeveelheid ‘nieuwe wynen’.37 Enkele jaren later maken de
rekeningen van het ambacht melding van het feit dat enkele wijntaverniers wegens
het aan een te hoge prijs verkopen van wijn door de schout waren ‘gecalengiert’. Het
ambacht besloot daarop de wetsdienaar te vermurwen met een gift van oesters en
wijn.38
Hun Brusselse collega's besloten in 1620 bij een formele kamerresolutie dan weer
‘dat de dekens sullen de heeren wethouderen ende anderen beschincken, soo om te
beter te comen tot het stuck van de vyff stuyvers op elck ame wyns, tot ontlastinghe
vanden ambachte.’39 In 1683 werd door een kamerresolutie van dit ambacht besloten
om op de jaarlijkse tractatie van de nieuwe meesters ook enkele hoge heren uit te
nodigen: de burgemeesters, schepenen, tresoriers, de pensionaris en de rentmeester.
De dekens kregen evenwel toestemming om minder bruikbare magistraatsleden
‘achter te laeten’. Ook mochten zij ‘discretelijck doen eenige vereeringe aen den
eenen oft den anderen vande heeren, om te becommen eene plaetse ende te mogen
stellen eene persoon in het comptoir vanden wijnaccijse totten ontfanck vande vier
gulden.’40
De Antwerpse buildragers zijn een goed voorbeeld van de manier waarop
ambachten door het geven van geschenken steun trachtten te mobiliseren tijdens het
voeren van rechtszaken tegen buitenstaanders. In de jaren tussen 1622 en 1625 spande
het ambacht meerdere processen in tegen particulieren, mogelijk overtreders van het
ambachtsprivilege. Het ambacht deelde vlot allerlei geschenken uit aan personen die
het verloop van de juridische procedure konden beïnvloeden. Zo werden
respectievelijk vaten wijn, sneden vis, oesters, kazen en twee zilveren kroezen ter
waarde van dertig gulden geschonken. De identiteit van de ontvangers valt evenwel
35
36
37
38

39
40

Ibidem.
SAG, Reeks 178, nr. 8, rekeningen 1682-1683 en 1684-1685.
SAA, GA 4590, 232.
SAA, GA 4590, 240: ‘Item den 2 meerte soe vele oft de meesters vande wijntaverniers byden
schouteth waren gecalengiert van dat zy den wyn boven d'ordonnantie hadden vercocht; doen
den selven heer schouteth gesonden om dat hy soude suxcederen in oesters ende wyn’
(1595-1596).
RBHG, Ambachten 628, 25 september 1620.
RBHG, Ambachten 628, 4 oktober 1683.
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niet te achterhalen, aangezien zij in de bewaarde rekeningen slechts als ‘goede
vrienden’ werden omschreven.41 Het betrof hier duidelijk niet enkel het

41

SAA, GA 4086-4087, rekeningen 1622-1623 tot 1624-1625.
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belonen van de goede wil van enkele klerken of andere stedelijke ambtenaren; het
ambacht trachtte door het geven van relatiegeschenken het concrete verloop van de
rechtsgang te manipuleren. Dit blijkt uit de in de rekeningen gebruikte formulering
met betrekking tot enkele van de geschenken. Zo wordt in 1622-1623 met betrekking
tot de gift van ‘twee sylveren croesen’ verduidelijkt dat het ambacht ze had ‘moeten
schenken aen twee goede vryenden die ons soude behulpich weese in ons proses
tegen sander cremers.’42 Bij een andere, niet gespecificeerde gift ter waarde van 32
gulden noemde men als begunstigden ‘twee goy vrinden die ons behulpich geweest
hebben in ons twee processen.’43 In 1625 was er dan weer sprake van ‘een viertel
terwen die wij hebben geschonken aen eenen goeden vrint om ons behulpich te sijn.’44
Soms kon het voeren van een proces voorkomen worden doordat het ambacht
bemiddelaars inschakelde. Zo was er in de rekening van 1635-1636 sprake van ‘drie
goey vrienden die wij gemoeyt hadden om te akkorderen met mijn heer den schout
voor haer lieder groete moet tot een cleen danckbaerheyt.’ Deze kleine dankbaarheid
kostte het ambacht 21 gulden.45
Relatiegeschenken deden ook soms dienst om het verloop van procedures voor
hogere, niet-stedelijke rechtbanken te beïnvloeden. Aan het einde van de zestiende
eeuw deden de Antwerpse kuipers een aantal schenkingen teneinde een proces tegen
de brouwers voor de Raad van Brabant tot een goed einde te brengen. Ondermeer
wijn, ‘dry grevesantschen keesen’ en olie en azijn werden uitgedeeld aan niet nader
genoemde bij het proces betrokken personen.46
Zo'n eeuw later waren de Gentse kuipers minder terughoudend in het bij naam
noemen van hun begunstigden. Opnieuw tijdens het voeren van een proces werd
getracht invloedrijke lieden door middel van relatiegeschenken aan zich te binden.
In 1671 leverde het ambacht ‘twee filetten wijn’ respectievelijk aan de kapucijnen
en de discalsen in Mechelen, aangezien de paters zich in het proces van de kuipers
tegen ene Adriaen Martens voor de Grote Raad van Mechelen de moeite hadden
getroost de zaak van het ambacht bij de rechtbank te ‘recommanderen’. Maar ook
raadsheer Monceau van de rechtbank zelf, ‘rapporteur geweest vant voornoemde
proces’, ontving van het ambacht een courtoisie. Door de letterlijke formulering van
‘eene belofde courtoisie volghens sijne [van raadsheer Monceau] missive
inhaudende’47 lijkt een interpretatie van dit geschenk als een vorm van beredeneerde
corruptie plausibel.
Deze verspreide voorbeelden maken duidelijk dat relatiegeschenken door de
ambachtsgilden niet enkel gebruikt werden om de eeuwenoude, formele relaties met
andere stedelijke instituties en ambten symbolisch te onderhouden. In concrete
situaties werd door middel van ambachtsmaaltijden en relatiegeschenken steun van
hooggeplaatste personen gemobiliseerd. Patronageverhoudingen kunnen dit evenwel
nog niet genoemd worden; het lijkt
42
43
44
45
46
47

Ibidem, rekening 1622-1623.
SAA, GA 4087, rekening 1623-1624.
Ibidem, rekening 1625-1626.
Ibidem, rekening 1635-1636.
SAA, GA 4183, fo 319ro-324vo (rekening 1587-1588). Bv. fo 324vo: ‘Item aen olie ende
azijn diemen tot bruessel aen sekere heeren ghesonden heeft.’
SAG, Reeks 171, nr. 7, rekening 1671-1672.
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hier immers te gaan om incidentele, informele contacten, terwijl
patronageverhoudingen bestendige sociale relaties zijn, die vaak vele jaren duren.48

Sporen van patronage: oversten en hoofdmannen
Heuse patronageverhoudingen tussen (personen binnen) ambachtsgilden en leden
van de bestuurselite lijken in de Zuid-Nederlandse steden wel degelijk te hebben
bestaan. Vooral voor Antwerpen en Gent bleef opmerkelijk materiaal bewaard dat
het toestaat deze bestendige relaties tussen de gilden en hooggeplaatste heren op het
spoor te komen.
In Gent vormt het ambt van ‘ambachtsoverste’ een interessant element. Deze
functie was in 1540 door Karel V bij zijn bestraffing van de opstandige Gentse gilden
in het leven geroepen. Aan het hoofd van de 21 door toedoen van de Concessio
Carolina nieuw gevormde corporaties kwamen ‘oversten’ te staan, gerecruteerd uit
de families van de stadsnotabelen. Dankzij het onderzoek van Johan Dambruyne is
deze functie ook voor de tweede helft van de zestiende eeuw beter gekend. Tussen
1545 en 1600 werden in totaal uit 151 families ambachtsoversten gerecruteerd. Van
deze families behoorden er 93 (meer dan 60 procent) tot de groep van nieuwe stadsadel
en stadsnotabelen, families die pas in de loop van de zestiende eeuw hoog aanzien
of een groot fortuin wisten te vergaren. De oude stadsadel en poorterij - families die
reeds sedert de Middeleeuwen aanzien genoten en rijkdom bezaten - was goed voor
49 families (zo'n 32 procent). Slechts 9 families (6 procent) behoorden tot het
ambachtsmilieu. Deze cijfers tonen aan dat er in de overgrote meerderheid van de
gevallen geen professionele affiniteit tussen een overste en ‘zijn’ ambachtsgilde heeft
bestaan.49
In de historische literatuur werd sterk de nadruk gelegd op de superviserende en
controlerende functie van de Gentse ambachtsoversten. Dambruyne heeft betoogd
dat Karel V met het instellen van deze functie voornamelijk de corporatieve
machtsuitoefening en identiteit heeft willen viseren. Het dekenschap werd formeel
afgeschaft en het aantal gezworenen overal tot twee teruggebracht. Deze uitschakeling
van de ambachtelijke bestuurselite vond een logisch verlengstuk in de aanstelling
van gezagsgetrouwe stadsnotabelen, die door hun gebrek aan professionele bindingen
met de gilden de aangewezen personen leken om de opstandige ambachtslieden voor
altijd in toom te houden. Het vrij autoritaire karakter van de functie van
ambachtsoverste wordt volgens Dambruyne verder geïllustreerd door het feit dat de
ambachtslieden in de keuze van de oversten geen enkele inspraak hadden.50
Voor de zeventiende eeuw zijn er nochtans tal van aanwijzingen dat dit beeld van
de ambachtsoversten als gezagsgetrouwe bewakers van de ambachtsgilden aanzienlijk
genuanceerd moet worden. Meerdere decennia na de Concessio Carolina lijken
sommige van de rigoureuze structuren die Karel V de Gentse corporaties had opgelegd
zich onder druk van de alledaagse informele praktijken van de stedelijke politiek
48
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Vergelijk met Kettering, Patrons; Boissevain, Friends of Friends; Ernest en Waterbury (ed.),
Patrons and Clients.
Dambruyne, Corporatieve middengroepen, 323-328.
Ibidem, 338-339.
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merkbaar te hebben verzacht. Er mochten dan geen professionele affiniteiten tussen
overste en ambachtsgilde bestaan hebben - affiniteiten op andere vlakken bestonden
wel degelijk. In het kader van het opsporen van patronageverhoudingen kan men de
vraag stellen of er geen duurzame banden waren tussen bepaalde ambachtsgilden en
verschillende families van stadsnotabelen. Hoewel diep-
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gravend prosopografisch onderzoek noodzakelijk is om de eventuele netwerken voor
de hele corporatieve wereld in kaart te brengen, kunnen ook op basis van een
beperktere analyse van bepaald bronnenmateriaal verkennende vaststellingen over
dit onderwerp worden gedaan.
In tal van zeventiende- en achttiende-eeuwse documenten (bijvoorbeeld de
rekeningen, resolutieboeken en rekesten) van de Gentse ambachtsgilden worden de
namen en eventuele titels van de ambachtsoversten vermeld. Sommige ambachten,
zoals de vrije schippers en de vleeshouwers hielden daarnaast een afzonderlijk Boeck
vanden heuversten bij waarin zijn naam met daarbij alle (adellijke en/of universitaire)
titels werden genoteerd, en zijn wapenschild in de diverse kleuren werd afgebeeld.51
Maar lang niet alle ambachten lijken even nauwe banden met hun overste te hebben
onderhouden. Afgaande op de onvolledige vermeldingen van hun namen en titels in
de documenten van bepaalde andere corporaties,52 lijkt het plausibel dat het aanleggen
van een luisterrijk overstenregister een indicatie vormt voor de goede relaties tussen
het ambacht in kwestie en de bekleder van het mandaat van overste.
Bepaalde (leden van) notabelenfamilies lijken een voorkeur gehad te hebben voor
de meest prestigieuze ambachtsgilden zoals de vleeshouwers of de vrije schippers.
Tussen 1615 en 1645 bekleedden elf personen, behorend tot slechts acht families,
de functie van overste van de vleeshouwers.53 De namen van deze families, waaronder
Borluut, Triest, de Vos, van Seclyn, en de Blasere, figureren allemaal prominent in
de door Dambruyne opgestelde lijst van de belangrijkste politieke families tussen
1584 en 1600. De geslachten Triest, de Vos en Borluut bekleedden wat hun aantal
mandaten in het stadsbestuur betreft zelfs respectievelijk de eerste, de tweede en de
vierde plaats.54 Tussen 1584 en 1615 bekleedden twaalf individuen, behorend tot
acht verschillende families, het mandaat van overste van de vrije schippers. Naast
de hiervoor reeds vermelde families Triest, de Blasere en Van Seclyn namen ook de
geslachten Cortewille (zevende plaats), Rym (achtste plaats), Norman (negende
plaats) één of meerdere mandaten voor hun rekening.55 Het lijkt plausibel dat
dergelijke families van aanzien minder snel bereid waren hoofdman van een eerder
onaanzienlijk ambachtsgilde te worden. In de bewaarde rekeningen van bijvoorbeeld
de schoenmakers of het ambacht van de Vier Gekroonden komen zij in ieder geval
veel minder vaak of helemaal niet voor.56
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SAG, Reeks 180, nr ½; Reeks 157, nr. 49, rekening 1720-1721: ‘Over het blasonneren vande
wapenen ende armorie vanden heere heuversten inden bouck van de neeringhe.’
Frappant zijn dergelijke onzorvuldigheden in de zeventiende-eeuwse rekeningen van de
Gentse kuipers. SAG, Reeks 171, nrs. 7-9.
SAG, Reeks 157, nr. 46.
Dambruyne, Corporatieve middengroepen, p. 587.
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Dat het uitoefenen van de functie van ambachtsoverste inderdaad repercussies had
voor de eer en reputatie van de bekleder blijkt uit een rekest uit 1655 van de overste
van de corporatie van de molenaars en de olieslagers aan de schepenen van de Keure.
Overste Jan Van Laecke verklaart in dit document hoe hij zes en een halve maand
daarvoor Pieter Coornaert was opgevolgd, na diens overlijden in functie. Aangezien
echter de magistraatsvernieuwing aanstaande was - gelegenheid bij welke (in principe
elke twee jaar) ook nieuwe ambachtsoversten werden aangesteld - vreesde Van
Laecke reeds voor het verstrijken van het jaar uit zijn functie ontheven te worden.
Hij verzocht de schepenen daarom aan te mogen blijven, ‘boven dat sulckx [ontslag]
oock zaude strecken tot verminderynge van zijne reputatie, midts een ighelick zaude
vast hauden dat hij wort verlaten om zijne ignorantie, incapaciteyt, ofte faulte daerinne
ghecommitteert.’57
De in de bestaande literatuur onverminderd gehandhaafde en in formeel opzicht
terechte stelling dat de ambachten ‘geen enkele inspraak’ hadden bij de aanstelling
van hun overste58, lijkt door een veelzeggende vermelding in de zeventiende-eeuwse
rekeningen van de Gentse vleeshouwers genuanceerd te moeten worden. In de
rekening uit 1671-1672 staat namelijk hoe het ambacht een geschenk had gestuurd
‘aen mijn here van vaernewijck, ancommenden heuversten (...) om [hem] daermede
uut te coopen ende [het mandaat] present te doen aen sekeren vrient deser neeringhe.’59
Deze vermelding, hoewel zeldzaam of misschien wel enig in zijn soort, toont aan
dat de alledaagse praktijken van de stedelijke politiek wel eens sterk afweken van
de voorschriften gecodificeerd in vorstelijke ordonnanties. Het feit dat de bestuurders
van het vleeshouwersambacht het mandaat van overste lijken te hebben
weggeschonken aan een kandidaat van hun keuze, suggereert dat deze informele en
zelfs hoogst illegale praktijken desgevallend ook op de steun van de magistraat kon
rekenen.
Gezien het feit dat de vroegmoderne stedelijke politiek een kluwen van formele
en informele relatienetwerken en familiale banden was, en het systeem bovendien
in hoge mate gekenmerkt werd door de vermenging van gemeenschaps- en particuliere
belangen, kan het voorkomen van zulke praktijken eigenlijk niet verbazen. Hoewel
de precieze politieke context van dergelijke wetsovertredingen niet meer te achterhalen
is, mag men er vanuit gaan dat er voor de betrokken partijen inderdaad geregeld
motivationele conflicten ontstonden: in een wereld van patronage en ‘lobbying’,
waarin de verschillende gezagsniveau's naast elkaar en niet zelden ook tegen elkaar
in opereerden, voelden ook de stedelijke gezagsdragers zich af en toe flink in het
nauw gedreven door de divergerende belangen en strategieën van hun sociale
contacten. In zulke situaties maakte men wellicht een afweging welk politiek principe
sterker moest doorwegen; het formele van de vorstelijke wetgeving, of het informele
en soms wetsovertredende van de lokale politieke praxis.
In Gent lijken in het bijzonder de zogenaamde ‘prinsenkinderen’ (vleeshouwers,
vrije schippers en visverkopers) nauwe banden met hun oversten te hebben
onderhouden Zo werd de overste van het ambachtsgilde van de vrije schippers, die
tevens hoogbaljuw van Gent was, in 1718 peetvader van een schipperszoon. Indien
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het prestigieuze schippersambacht geen bijzondere relatie met hun adellijke overste
onderhouden zou hebben, dan zou deze laatste
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wellicht ook niet makkelijk optreden als peetvader van het kind van een
ambachtsmeester. In de bestaande literatuur wordt peetvaderschap in ieder geval
geïnterpreteerd als een belangrijke indicatie voor banden van patronage.60
Andere vermeldingen in de archieven van de vrije schippers illustreren dat het
ambacht niet enkel een formele relatie met zijn oversten onderhield. Het ambacht
leverde vele inspanningen om hen allerlei eerbewijzen te laten toekomen. Zo werd
in 1713 een nieuwe klok in de schipperskapel opgehangen, ter gelegenheid van welke
gebeurtenis ook een symbolisch peetvaderschap werd afgekondigd. ‘Peetvader’ van
de klok werd de overste van het ambacht, Jan Philippe Frans de la Woestijne. De
bewuste klok ging voortaan door het leven met de naam ‘Joannes Phillipus’.61 Wanneer
de ambachtsoverste tijdens zijn mandaat overleed, stapten de meesters van het ambacht
mee in zijn begrafenisstoet. Soms bekostigde het ambacht ook specifieke onderdelen
van de uitvaart.62 Ook lieten de vrije schippers (zoals ook de vleeshouwers) geregeld
het wapenschild van hun adellijke overste aanbrengen op de muren van hun
vergaderkamer of zelfs op hun altaar in de kerk.63
De Gentse vleeshouwers bezaten daarnaast nog een bijzondere mogelijkheid om
de relaties met hun oversten en andere hooggeplaatste heren te onderhouden. Sinds
de Middeleeuwen genoot het ambacht vanwege de vorst namelijk het voorrecht in
het hele graafschap Vlaanderen te mogen jagen.64 Vaak werd ook de ambachtsoverste
op deze jachtpartijen uitgenodigd.65 Dit soort eerbewijzen lijken geïdentificeerd te
mogen worden met de intangible benefits die Sharon Kettering ziet als de essentiële
inbreng van cliënten in een patronagenetwerk. Trouw, dienstbaarheid en vooral
‘demonstrations of esteem’ speelden in de vroegmoderne samenleving een vitale rol
in de uitbouw van bestendige verticale relatienetwerken. Tegenover deze minder
tastbare en in belangrijke mate symbolische voordelen voor de patroon, stonden
concrete ‘material benefits, advancement and protection’ die de cliënt in ruil van zijn
patroon ontving.66
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Het voorbeeld van de Gentse vleeshouwers illustreert dat een dergelijke ruil tussen
ambachtsgilden en hun oversten inderdaad voorkwam. Zo waren de jachtpartijen
van het ambacht niet louter gezellige uitstapjes van het ambachtsbestuur en de overste.
Bij bepaalde gelegenheden trokken de gezworenen en de overste er namelijk op uit
met andere hooggeplaatste heren, om de zaak van het ambacht bij hen te bepleiten.
Zo staat in de ambachtsrekening van 1671-1672 vermeld hoe men een maaltijd hield,
‘present eenighe heeren schepenen ende andere vrienden vande neerijnghe mette
selven ter jacht gheweest hebbende ende in vergeldinghe van eenighe secreten diensten
voor deselve neeringhe gedaen.’67 In 1680 nodigde het ambacht naast hun overste de
hoogbaljuw uit.68 In 1720 heette het dat de overste met ‘eenighe secrete vrienden ter
jacht hadde gheweest.’69
Dat het bij deze uitstapjes niet enkel om ontspanning ging, maar dat er tijdens het
jagen ook over de stedelijke politiek werd gesproken blijkt verder uit enkele
vermeldingen in de rekeningen bij het begin van de achttiende eeuw. In de rekening
uit 1706-1707 leest men hoe de ambachtsoverste was gaan jagen ‘ten presentie van
eenighe heeren om te spreken vande vreemde slaeghers naer voorgaende
communicatie ende consent van eenighe suppoosten.’ Blijkbaar had deze
bemiddelingspoging ten voordele van het ambacht succes, aangezien de rekening
van het volgende jaar vermeldt dat er een nieuwe jachtpartij werd ingericht, ditmaal
om te bedanken ‘diveersche heeren de welcke dienst hadden ghedaen aengaende de
vremde slaeghers.’70 In combinatie met de hiervoor vermelde gegevens met betrekking
tot de relatiegeschenken die het ambacht in deze jaren uitdeelde, wordt duidelijk hoe
een ambachtsgilde door een brede campagne van lobbyen politieke steun trachtte te
winnen om de overtreders van zijn economische privileges te bestrijden. Het geven
van een relatiegeschenk was een vrij onpersoonlijke manier om dergelijke steun te
verwerven: door de overhandiging van een geschenk werd de ontvanger in een
afhankelijkheidsrelatie geplaatst, aangezien het niet beantwoorden van zulke
symbolische toenaderingspogingen als oneervol en wellicht ook politiek-strategisch
als onverstandig werd beschouwd. Door middel van patronage kon evenwel een meer
persoonlijke band worden gecreëerd. De ambachtsoverste trad hierbij op als
bemiddelaar, die zijn eigen contacten en al zijn politieke savoir faire kon inzetten
om de zaken van zijn cliënt, het ambacht, te behartigen. Bij meer toekomstige studies
van de politieke machtsverdeling in de vroegmoderne corporatieve wereld zou in
ieder geval ook met de volgende twee elementen rekening gehouden moeten worden:
welke groepen waren in het geval van een conflict in staat om dure relatiegeschenken
te bekostigen, en wie kon daar bovenop ook via patronagenetwerken de nodige steun
mobiliseren om de schaal in zijn eigen voordeel te doen overhellen?
Het absolute hoogtepunt wat betreft de mogelijkheden tot politiek lobbyen voor
de Gentse vleeshouwers was de jachtpartij van oktober 1667. Toen trokken leden
van het ambacht in gezelschap van opnieuw hun overste en de hoogbaljuw van Gent
67
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er op uit om tussen Brussel, Mechelen en Leuven een grote jachtpartij te houden. Zij
werden hierbij vergezeld door leden van de hoogste adel: de hertog van Aarschot en
de prins de Ligne.71 Het
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is een verleidelijke hypothese om ook hierin een vorm van (of althans mogelijkheid
tot) politieke lobbying te zien. In ieder geval is het plausibel dat de adellijke hoofdman
of de hoogbaljuw hun contacten met de hoge adel konden aanwenden om de zaak
van hun client, het vleeshouwersambacht, te bepleiten. Gezien de invloed en de
contacten van de aristocratie aan het hof en in de hoogste regeringsorganen, lijkt het
niet onwaarschijnlijk dat het ambacht via zijn patroons op stedelijk niveau ook het
beleid van de centrale overheden trachtte te beïnvloeden. Het zou hier, kortom,
kunnen gaan om een verticaal relatienetwerk vergelijkbaar met diegene beschreven
door Sharon Kettering: een patron-broker-client network, waarbij de cliënt op het
lokale niveau, het vleeshouwersambacht, door zijn patroon(s) op het lokale niveau,
de ambachtsoverste en de hoogbaljuw, via bemiddeling in contact werden gebracht
met de patroons van deze laatsten op het nationale niveau, de hertog van Aarschot
en de prins de Ligne. Gezien het feit dat precies de Gentse vleeshouwers zich sinds
de late Middeleeuwen op allerlei manieren moeite getroostten om bij de vorst in een
goed blaadje te komen72, lijkt het uitbouwen van een patroon-makelaar-cliëntnetwerk
dat reikte tot aan de hoge adel en het hof een logische stap in het verwerven van
invloed. Overigens lijkt ook een eenvoudig streven naar het bekomen van een adellijke
afzetmarkt voor de eigen handelswaar niet onwaarschijnlijk. Tijdens de regering van
Albrecht en Isabella waren het in ieder geval leden van het Gentse
vleeshouwersgeslacht Van Melle die het kalfsvlees bestemd voor het hof mochten
leveren.73
Voor Antwerpen bleef eveneens materiaal bewaard dat licht werpt op het
functioneren van patronagenetwerken tussen de ambachtsgilden en de stedelijke
bestuurselite. Tot diep in de achttiende eeuw komt in documenten met betrekking
tot de corporatieve wereld de term ‘hoofdman van een ambacht’ voor. Deze functie
is door de bestaande historische literatuur over het hoofd gezien. In geen geval is
verwarring met een ‘hoofdman van de poorterij’ mogelijk74. Dit laat vermoeden dat
het om een informeel gegroeide functie ging, vooral omdat de formeel bestaande
politieke instellingen van het vroegmoderne Antwerpen goed gekend zijn.75
Blijkens meerdere vermeldingen in de rekestboeken van de magistraat kozen de
Antwerpse ambachtsgilden bovendien zelf - in samenspraak met de magistraat - wie
ze tot hoofdman benoemden. Zeer vaak kozen de corporaties dienende of voormalige
magistraatsleden, vaak zelfs behorend tot dezelfde families.76
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Tenminste sinds de late zestiende eeuw vermelden ambachtsrekesten en -rekeningen
regelmatig deze hoofdman. Het lijkt daarbij te gaan om een erefunctie: de hoofdman
nam geregeld deel aan de ambachtsvergaderingen, en kwam soms naar de
misvieringen van ‘zijn’ corporatie of werd op de ambachtsmaaltijden uitgenodigd.
In ruil daarvoor ontving hij naast een jaarlijkse ‘gratificatie’ allerlei symbolische
eerbewijzen en geschenken.77
De overeenkomsten met de Gentse functie van ambachtsoverste zijn opmerkelijk:
ook in Antwerpen lijkt er een informele uitwisselings- en ruilpraktijk tussen
ambachtsgilden en leden van de bestuurselite te hebben bestaan. De hoge heren
ontvingen de nodige eerbewijzen, en werden wellicht bij hun beleid als schepenen
door het ambachtsgilde gesteund, of ontvingen van de ambachtslieden informatie
noodzakelijk voor de uitoefening van hun ambt. In ruil voor deze intangible benefits
spande de hoofdman zich in om de belangen van ‘zijn’ ambacht te behartigen. Het
grote verschil met Gent betreft evenwel het informele karakter van het
hoofdmanschap. In tegenstelling tot de Gentse ambachtsoversten, die in 1540 waren
aangesteld om de corporaties dociel en gezagsgetrouw te houden, is er voor Antwerpen
geen enkel spoor dat op een vergelijkbaar autoritair karakter wijst. De samenwerking
tussen bestuurselite en corporatieve middengroepen lijkt in Antwerpen veeleer een
vrijwillig karakter te hebben gehad.

Besluit
Voor de zeventiende en de vroege achttiende eeuw beschikken we over een overvloed
aan materiaal dat het bestaan van verticale relatienetwerken tussen het ambachtelijke
milieu en de kringen van de bestuurselite aantoont. Relatiegeschenken en maaltijden
met een ‘traditioneel’ dan wel een ad hoc-karakter waren voor ambachtsgilden zeer
voorname hulpmiddelen om aan politiek te doen. Dergelijke giften aan machtige
heren bewogen zich vaak op het grensgebied tussen Marcel Mauss' klassieke, rond
reciprociteit gecentreerde concept van ‘le don’78 en de meer recente theorievorming
rond geschenken, die veeleer de nadruk legt op het asymmetrische karakter van
dergelijke verhoudingen.79 Precies deze relatieve ongrijpbaarheid van het geschenk
maakte het tot zo'n efficiënt politiek instrument.
Voor Antwerpen en Gent zijn er ver in de achttiende eeuw voldoende aanwijzingen
om te spreken van heuse patronageverhoudingen tussen bepaalde ambachtsgilden
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dekens, oudermans, met den heeren borgemeester, hooftman ende commissarissen vertert
ter visitatie van het seepwerck op des ambachts camer’; GA 4185, rekening 1717: ‘Verteert
mette volle caemer present den heere hooftman’, rekening 1733: ‘Voor gewoonlijck honorair
aenden heere tresorier als hooftman van desen ambachte: 14 gulden’ (kuipers); GA 4591, fo
29ro: ‘Item aen het cussen daer mijn heer den hooftman op sit als de misse gedaen wort van
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ste merten’ (1633-1634), fo 32ro: ‘Item betaelt aen een mandekens met gelasen voerden heere
hooftman’ (1634-1635).
Mauss, Essai sur le don.
Bourdieu ‘Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal’; Weiner, Inalienable
Possessions.
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en (leden van) families uit de bestuurselite. Deze bestendige, vaak jaren of
decennialang volgehouden relatienetwerken moeten een stabiliserende invloed hebben
uitgeoefend op het politieke proces in beide steden.
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Tijdens de achttiendde eeuw kwam er evenwel geleidelijk verandering in deze
politieke cultuur van dienst en wederdienst. Onder druk van de centrale overheid
gingen ook de lokale bestuurders hun houding ten aanzien van dit soort informele
praktijken herzien. Eerder dan geïnspireerd door een nogal abstract streven naar
modernisering van het bestuur lijkt het optreden van de regering in Brussel tegen het
relatiegeschenk en de feestmaaltijd te zijn ingegeven door het verlangen de
machtsbalans in het eigen voordeel te doen overhellen. De impact op de lokale
politieke praxis door de ordonnantie uit 1734 voor Gent en andere maatregelen met
een ad-hoc karakter moet groot geweest zijn. Tijdens de achttiende eeuw konden
stedelijke middengroepen in de Zuidelijke Nederlanden in ieder geval veel minder
een beroep doen op de voorheen zeer courant gebruikte en van (de suggestie van)
reciprociteit doordesemde middelen om verticale relatienetwerken uit te bouwen.
Verder onderzoek naar het staatsvormingsproces tijdens de eeuw van de Verlichting
zal in ieder geval met deze strijd tegen lokale politieke netwerken rekening moeten
houden.
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Sociabiliteit
Het belang van participatie voor economische sociabiliteit Gemene
gronden in het Vlaanderen van de achttiende en negentiende eeuw
Tine De Moor
Summary
In this article the importance of participation for the study of economic
sociability is illustrated by means of a case study, a common in eighteenth
century Flanders. Common land was still quite widespread in northwestern
Europe in the eighteenth century, though it came under increasing pressure
from governments to dissolve and privatise. The study shows how the
changing background of the commoners led to a shift in their participatory
behaviour and consequently in the management of the common land. The
commoners' behaviour changed in different ways: they became less active
on the common and their subscription to become commoner was often
postponed until later. These and other indicators show that the common's
position changed from a pivotal part of the agricultural chain - e.g. for its
pasture and the production of manure- to an insurance for old-age. The
analysis of their social-economic background shows that the group of
commoners was composed increasingly out of wage labourers, instead of
independent farmers. This occupational shift had a profound influence on
the management of the common: from the 1820s onwards the managers
of the commons leased out increasingly plots of land. Beforehand a refined
price mechanism to regulate the level of cattle units - adjusted to the
amount of resources available - was used. Whereas in the eighteenth
century the commoners managed to achieve a fairly stable exploitation
level, they now lost control - both in qualitative and quantitative terms over the use of the common. The lesser interest of the commoners in the
use of the common was probably also responsible for a lower degree of
social control, thus urging the managers to appoint external controllers.
The article shows the high impact of the members' participation on
institutions of economic sociability and explains how changes in the
social-economic background of the members of such institutions in the
late eighteenth century were responsible for a fundamental change in the
management of these institutions.
In het Europese verleden speelde onderlinge samenwerking van stedelingen een
belangrijke rol in het economische verkeer: samen goederen aankopen en
prijsafspraken maken was voor onder meer gildeleden essentieel om voor zichzelf
en hun gezin een bestaansinkomen te kunnen garanderen. Minder bekend is dat ook
in de dorpsgemeenschappen een soort ‘gilde’ bestond, maar dan voor het beheer van
land. De zogenaamde gemene gronden - hieronder vallen bijvoorbeeld ook de
Nederlandse markegenootschappen en meenten - werden gebruikt en beheerd door
een groep gebruiksgerechtigden. De lokale dorpsbewoners lieten hun vee grazen op
de gemene weiden, haalden turf van de gemene heide en hout uit gemeenschappelijke
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bossen, waar ze ook hun varkens lieten foerageren.1 Tot het einde van de achttiende
eeuw vormden de gemene gronden een significante schakel in het land-

1

De verschillende types gemene gronden kwamen uiteraard niet altijd samen in één en hetzelfde
dorp voor. Het zuiden van het huidige België kende veel gemeenschappelijke bossen, terwijl
de Belgische Kempen en het aansluitende gebied in het huidge Nederland niet veel
gemeenschappelijke heidevelden hadden, althans tot het begin van de negentiende eeuw.
Voor een overzicht van de verschillende types gemene gronden die in Noordwest-Europa te
vinden waren, zie De Moor, Shaw-Taylor en Warde (ed.), The management of common land
in North West Europe.
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bouwsysteem: door het extra weideland kon er meer vee, dat voor de
hoogstnoodzakelijke bemesting zorgde, gehouden worden. Tegelijkertijd was het
ook een vrij goedkoop systeem: de kosten van omheining, onderhoud en beheer
werden door alle gebruikers gedeeld. Het omheinen van een grote weide kwam ook
goedkoper uit dan het afbakenen van verschillende perceeltjes. Samenwerken en
zich organiseren in verenigingen voor het gemeenschappelijk gebruik van land kon
de nadelige gevolgen van de wispelturigheid van de natuur beperken door de risico's
te spreiden. Gemeenschappelijk gebruiken en beheren van grond werd op die manier
een methode om zich te beschermen tegen een tegenvallende oogst, of een mogelijke
natuurramp.
Om het gebruik en beheer van de gemene grond op elkaar af te stemmen ontstonden
instituties. De gebruikers van de gemene gronden stelden een reglement voor het
gebruik van de gemene grond op en een aantal functionarissen werd aangesteld om
het dagelijkse beheer, de financiële zaken en het toezicht op het gebruik van de
gemene gronden waar te nemen. Meermaals per jaar werden de leden van de gemene
gronden bij elkaar geroepen voor algemene vergaderingen. Gezien de variatie van
de natuurlijke rijkdommen die deze groepen van gebruiksgerechtigden beheerden water, weideland, heidegrond, bomen, turf etcetera. - kon de opzet van de instituties
nogal verschillen: zo werd er in sommige gevallen door de gebruikers nauw
samengewerkt met de locale overheid, in andere gevallen werden nagenoeg alle
beslissingen autonoom genomen. Tot sommige gemene gronden werden alle
dorpelingen toegelaten, maar elders was het slechts een selecte club van gebruikers,
die aan strikt vastgelegde en gecontroleerde eisen dienden te voldoen om het
lidmaatschap te bekomen. Het blijft nog enigszins onduidelijk wat precies de oorzaak
is van de variatie in dergelijke toegangsregels, maar het is wel duidelijk dat
samenwerken, of ‘collectieve actie’, door de pre-industriële dorpsbewoner vaak als
een oplossing aangegrepen werd voor de toenmalige economische problemen, en
vaak met succes.
Uit de vorming van gemene gronden op het platteland blijkt aldus dat de wens om
zich te verenigen niet alleen voortkomt uit sociale of religieuze overwegingen - de
typische vormen van ‘sociabiliteit’ - maar dat er ook belangrijke economische
motieven konden spelen. Dergelijke ‘economische sociabiliteit’ komt op het Europese
platteland in toenemende mate op vanaf de Late Middeleeuwen.2 Gemeenschappelijk
gebruik van land werd toen onder druk van de grote ontginningsgolf in West-Europa
(tiende-twaalfde eeuw) in toenemende mate geïnstitutionaliseerd. Akkoorden tussen
lokale heerschappen en dorpelingen gaven deze laatsten het recht om het land samen
te gebruiken, vaak na betaling van een symbolische som. De heer zelf behield in vele
gevallen het jachtrecht en soms nog andere privileges. De verkozen beheerders
brachten jaarlijks verslag uit en legden noodzakelijke wijzigingen in het reglement
van de gemene grond aan hem voor.3

2
3

Zie hierover De Moor, ‘The silent revolution’.
Over de juridische oorsprong van gemene gronden, zie ondermeer Godding, Le Droit Privé
Dans Les Pays-Bas Méridionaux Du 12e Au 18e Siècle, 200-205, Billen, ‘Jeux de pouvoirs,
jeux de profits’, 435-450.
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Tot in de negentiende eeuw waren in de meeste West-Europese landen gemene
gronden te vinden. Onder invloed van het fysiocratische discours in de achttiende
eeuw en later het juridische debat rond de introductie van de absolute privé-eigendom,
kwamen gemeenschappelijke gebruiksrechten echter in toenemende mate onder druk
te staan. Het gemeenschappelijk gebruiken van goederen werd beschouwd als een
belemmering voor innovatie en productiviteitsverhoging.4 Tegen het einde van de
negentiende eeuw hadden nationale wetten ter privatisering en ontginning van gemene
gronden in de meeste West-Europese landen een einde gemaakt aan de gemene
gronden. Maar sommige, in het bijzonder de meest autonoom georganiseerde gemene
gronden, slaagden er in die dans te ontspringen.5 In Vlaanderen was dat het geval bij
onder meer de Gemene en Looweiden, in Nederland bleven het markegenootschap
van het Gooi, nog enige tijd in werking.6
‘De Gemene en Looweiden’, gelegen in de dorpen Assebroek en Oedelem, ten
oosten van Brugge, vormen in dit artikel de basis voor een onderzoek naar het
functioneren van ‘economische sociabiliteit’ op het achttiende-eeuwse Vlaamse
platteland. De gemene grond waarover hier sprake is, is een verzameling van stukken
weideland en in mindere mate ook hooiland. De Gemene weide in Assebroek was
met z'n 80 hectaren het grootste en ook het belangrijkste onderdeel van de gemene
grond. De andere percelen werden meestal ook gemeenschappelijk gebruikt maar
soms ook tijdelijk - om zo wat extra geld in het laatje te brengen - aan individuen
verpacht. We belichten hier in het bijzonder het eigenlijke functioneren van die
economische sociabiliteit: hoe trachtte men als groep te functioneren en te verhinderen
dat men elkaar voor de voeten ging lopen? Hoe werd het ‘samenwerken’ georganiseerd
en misbruiken vermeden? Immers, ondanks de aangestipte mogelijke voordelen van
economische sociabiliteit, moeten we ook de potentiële gevaren van collectieve actie
onderkennen. Wanneer dorpelingen als groep land gebruikten en beheerden, bood
dat niet alleen de kans op schaalvoordelen en risicospreiding maar waren conflicten
nooit veraf. In theoretische bewoordingen kunnen we dergelijke problemen
omschrijven als ‘sociale dilemma's’ of conflicten tussen het eigenbelang en het
algemeen belang.7 Men kan ervan uitgaan dat - in theorie - elk individu geneigd zal
zijn om zoveel mogelijk de voordelen die de gemene weide biedt te benutten, maar,
op termijn, kan dit tot een uitputting van de grondstoffen leiden. Indien iedere
gebruiksgerechtigde meer vee op de gemene weide laat weiden dan er gras voorradig
is, dan zal dit uiteindelijk leiden tot de verschraling van het landschap - in de literatuur
ook wel omschreven als ‘the tragedy of the commons’- en

4
5

6

7

Vergelijk met de debatten over het afschaffen van de gilden.
Vivier, en Demélas, Les Propriétés Collectives Face Aux Attaques Libérales (1750-1914)
geeft een goed overzicht van dit ‘einde van de gemene gronden’ in West-Europa, tevens in
vergelijking met Latijns-Amerika. Zie tevens Brakensiek, ‘Gemeinheitsteilungen in Europa,
9-16.
Over de werking en het verdwijnen van de markegenootschappen, zie ondermeer Van Zanden,
‘The paradox of the Marks, en Van Zanden, ‘De opheffingvan de markegenootschappen in
Salland (1810-1865)’.
Dit probleem wordt in de literatuur ook wel omschreven als het ‘commons dilemma’. De
kenmerken van zo'n dilemma worden op een zeer bevattelijke wijze beschreven in Jager,
Modelling Consumer Behaviour, 9-18 (hoofdstuk ‘The commons dilemma’).
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zal de groep met extra kosten en lagere opbrengsten geconfronteerd worden.8 Dit
zou dan weer kunnen resulteren in het opheffen van de institutie. Indien daarentegen
de individuele leden van de groep erin slagen om hun gemeenschappelijk belang
voorop te stellen, dan is er wel kans op een duurzaam bestaan voor de institutie. Uit
de vaak lange voorgeschiedenis van onder meer gilden, waterschappen en gemene
gronden blijkt dat dit ook echt mogelijk was. In de wetenschappelijke literatuur
worden de successen van deze instituties veelal toegeschreven aan hun degelijke en
flexibele institutionele structuur.9 Regels - verboden, geboden en sancties - werden
strikt toegepast maar ook aangepast aan de veranderende noden van de gebruikers,
en bovendien ook rekening houdend met de ecologische noden van het gebied dat
gemeenschappelijk gebruikt werd.
Regels zijn inderdaad nodig om een institutie vorm te geven maar hoe deze
geïnterpreteerd worden door de gebruikers van gemene gronden, dat is nog een geheel
andere zaak. In de praktijk bleek het individuele gedrag van de gebruikers van de
gemene gronden moeilijk aan te sturen. Ieder had zijn eigen redenen voor het al dan
niet gebruiken van de gemene grond. Om te begrijpen hoe economische sociabiliteit
op het platteland precies functioneerde, om de regelgeving en de veranderingen ervan
te begrijpen moeten we proberen te achterhalen welke factoren veranderingen in het
participatiegedrag van de aanborgers teweeg brachten en welk effect dit had op de
samenstelling van en het evenwicht binnen de groep. Zo'n analyse kan precies
aantonen wat de knelpunten waren binnen de vereniging van gebruikers en hoe ze
verholpen werden. In het geval van de Gemene en Looweiden kunnen we - dankzij
het rijke archief- nagaan hoe de leden van de gemene grond zich actief inzetten voor
hun vereniging. Het zal aangetoond worden dat de mate waarin leden actief
participeerden en hoe ze dit precies deden de toekomst van de institutie in sterke
mate bepaald heeft. De leden zelf werden in hun keuzen dan weer duidelijk gestuurd
door economische en sociale veranderingen. Het keerpunt in het verhaal ligt rond de
overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw, maar de veranderingen in het
gedrag van de gebruikers van gemene gronden werden al zichtbaar vanaf het midden
van de achttiende eeuw.
In dit artikel wordt eerst en vooral de gevalstudie toegelicht. Het bijzonder rijke
archief van de Gemene en Looweiden biedt de mogelijkheid om vervolgens vrij
gedetailleerd het participatiegedrag van de leden van deze gemene weiden te
analyseren. Door koppeling van deze gegevens aan andere bronnen zoals tellingen
en huwelijksakten kunnen we tenslotte ook een aantal mogelijke verklaringen voor
de veranderingen in de participatie van de leden van deze gemene grond geven.
8

9

Deze situatie werd in 1968 door Garrett Hardin omschreven als ‘The tragedy of the commons’,
zie Hardin, ‘The Tragedy of the Commons'en aanvullende artikels in Baden, en Hardin,
Managing the Commons. Hoewel het gevaar van overbeweiding dat Hardin beschreef in zijn
veel-geciteerde artikel reeël is, is uit veel daaropvolgend onderzoek gebleken dat
gemeenschappelijk gebruik van gemene gronden ook op een duurzame wijze kan gebeuren.
Voor een historische kritiek op Hardin, zie Cox, ‘No Tragedy on the Commons’; De Moor,
Shaw-Taylor, en Warde, ‘Comparing the historical commons of north west Europe’ en De
Moor, ‘Avoiding tragedies’. Voor voorbeelden van hedendaagse gemene gronden die erin
slagen om op een duurzame wijze hun grondstoffen te exploiteren, zie ondermeer Ostrom,
Governing the commons: the evolution of institutions for collective action en Bromley, en
Feeny, Making the commons work: Theory, practice and policy.
Zie Ostrom, Governing the commons: the evolution of institutions for collective action.
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De gevalstudie: de Gemene en Looweiden in Assebroek en Oedelem, bij
Brugge
Lid worden van de Gemene en Looweiden werd bepaald en gelimiteerd door
overerving. Men kon aanspraak maken op dit recht indien men kon aantonen dat zijn
voorouders (of de voorouders van de echtgenote) gebruiksgerechtigd waren. Dit
recht was beperkt tot mannen, maar vermoedelijk viel het oorspronkelijk ook aan
vrouwen te beurt. In de acte van 1514 wordt gesteld dat ‘... zoo wat vrauwen ofte
mannen die aen dese vrye geprivilegierde weede ende meersch van Assenbrouc
amborchtich worden...’10 en in de hoofdboeken werden tot het midden van de
zeventiende eeuw regelmatig vrouwen opgenomen.11 Maar diegenen die ‘by causen
van huwelike alleenlick’ een ‘aanborger’, of gebruiksgerechtigde, geworden waren,
konden enkel zolang hun huwelijkspartner leefde van dit recht gebruikmaken; daarna
werd ‘vrauwe ofte man, dan weduwe ofte weduwenare zynde, vervremt ende onbekent
gherekent van zyn ambordtichede’. Hadden zij echter ‘kinderen commende vande
voorseide ambortichede’ dan bleven die ‘daer innen gherecht als amborteghe by
generatie ende recht van hoirie van geboorten naer oude costumen’.12 De personen
die recht hadden op het gebruiken van de Gemene en Looweiden werden aanborgers
genoemd. De benaming aanborger of amburger, amborchteghe, ambuerdeghe wordt
in de literatuur verklaard als een verbastering van de woorden aenboordig, aenbortig
of aenborchtig. Het zou een samenstelling zijn van ‘aenboord’ of ‘aenboorte’ en de
uitgang - ig, wat zou betekenen ‘bezit van een zaak of recht’. Aengeborenschap zou
aldus betekenen in het bezit zijn van een zaak of recht door verwantschap, geboorte,
opvolging of erfenis.13 De procedure om ‘verhoofd’ of als aanborger erkend te worden
bestond eruit dat men zich - bij de lokale pastoor - liet optekenen in het hoofdboek
en éénmalig één pond grote betaalde. De kandidaat-aanborger diende vergezeld te
zijn van twee personen als getuigen van zijn waarachtige afstamming van een
voorouderaanborger. Bij de inschrijving als aanborger in het hoofdboek diende ook
het ‘verhoofdgeld’ betaald te worden.

10

11

12
13

Art. 8 van nr. 2 Kopie (eind zeventiende eeuw) van een fragment van de confirmatiebrieven
van Karel De Stoute (vertaling van de oorspronkelijke Franse tekst uit 1475). ‘Recueil - Fait
en 1514, des coutumes, ordonnances, privilèges, etc.’ van het archief van de Gemene en
Loweiden (hierna AGL), Stadsarchief Brugge (hierna SAB). Voor een volledig overzicht
van de bronnen bewaard in dit fonds, zie De Moor, ‘De Gemene en Loweiden in Assebroek
als één van de laatste gemene gronden in Vlaanderen’.
In juli 1622 wordt bijvoorbeeld de ‘jonge dochter’ Mayken van Ghistele, dochter van
Absoloen, uit Male ingeschreven. SAB, AGL 12, Hoofdboek. Boek van de geslachten van
de Gemene en Loweede, 1622-1703.
SAB, AGL 2, art. 8.
De Bo, Westvlaams Idioticon. De benaming aanborger (of een variant) vinden we ook nog
elders terug. Gilliodts verwijst bijvoorbeeld naar een rekening van de heerlijkheid Zotschore
(uit 1547) waarin vermeld werd met betrekking tot een gemene grond: ‘Ontfaen ter causen
van der herfvelicke rente van Zotschoore in veltschattinghe die diversche persoonen en de
ambochten jaerlicx ghelden telcken S. Jans avende mits somers.’
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Afbeelding 1. Verkiezing van de hoofdmannen van de Gemene- en Loweiden in de herberg het
Pannenhuis.

Om onrechtmatige toe-eigening te voorkomen, werden de namen en de wijze van
verhoofding (de familiebanden) van alle nieuwe inschrijvingen van aanborgers
nauwgezet bijgehouden. Dit gebeurde in de zogenaamde hoofdboeken, waarvan er
sinds 1515 verschillende werden opgesteld.14 Deze lijsten vormden een belangrijke
basis voor de verdere analyse van het gedrag van de leden van deze gemene grond,
en in combinatie met een aantal andere bronnen, zoals de resolutieboeken, kunnen
we het gebruik en beheer nagenoeg van dag tot dag reconstrueren.15 De studie van
de participatie van de leden van de Gemene en Looweiden werd mogelijk gemaakt
door de beschikbaarheid van de boekhouding voor bijna

14

15

Het archief van de Gemene en Looweiden bevat de hoofdboeken in origineel of in kopij en
een aantal losse lijsten met aanborgers. Van belang voor dit artikel zijn de volgende bronnen:
Rijksarchief Brugge (hierna RAB), Aanwinsten 1984, 68, Bouck van de geslachten van de
Gemeene weede. Register van inschrijvingen als aanborger van 1515 tot 1703; volgende
nummers uit het Stadsarchief Brugge, AGL: 12, Hoofdboek. Boek van de geslachten van de
Gemene en Loweede, 1622-1703; 13, Hoofdboek. Boek van de geslachten van de Gemene
en Loweede, 1718-1767, kopie; 14 Hoofdboek. Boek van de geslachten van de Gemene- en
Loweede 1769-1889; 15, Hoofdboek van de aanborgers 1889-1981. De hoofdboeken werden
niet systematisch gefolieerd. Bij de bronverwijzing wordt aldus niet naar een specifieke plaats
in de hoofdboeken verwezen.
We verwijzen voor de leesbaarheid verder in het artikel naar deze aanborgers als de leden
van de gemene grond.
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de gehele achttiende en negentiende eeuw. De nominatieve analyse van de
boekhouding voor deze periode werd gekoppeld aan andere gegevens over de
levensloop van de aanborgers, onder meer een zeer groot aantal parochie- en
bevolkingsregisters. Door het samenbrengen van al deze gegevens was het mogelijk
om voor een groot aantal aanborgers te onderzoeken in welke mate en in welke
periode van hun leven ze actief gebruik maakten van de faciliteiten die de Gemene
en Looweiden boden. Bij een deel van die aanborgers konden we ook achterhalen
hoe hun professionele leven en/of hun veebezit hun participatiegedrag beïnvloedde.16
De vergelijking van het aantal werkelijk geregistreerde aanborgers met de namen
die in de boekhouding voorkwamen levert meteen een opvallend resultaat op: hoewel
men zou kunnen veronderstellen dat men lid werd om vervolgens actief gebruik te
maken van de geboden faciliteiten, blijkt dat sommigen aanborger werden maar
verder niet meer voorkomen in althans de geschreven geschiedenis van de Gemene
en Looweiden. Van de personen die zich (in de periode 1680-1790) lieten inschrijven
als aanborger van de Gemene en Looweiden, blijkt ruim 65% actief gebruik gemaakt
te hebben van de faciliteiten (in de periode 1700-1790). Vanaf het laatste decennium
van de achttiende eeuw zien we echter ook een opvallende toename van het aantal
passieve leden. Tegen het midden van de negentiende eeuw zou nauwelijks nog de
helft van de nieuwe leden actief betrokken zijn bij ‘hun’ gemene grond. Met andere
woorden: het aandeel van de personen die echt voordeel haalden uit hun lidmaatschap
door actieve participatie werd steeds kleiner. Zoals verder in dit artikel zal blijken,
begon de groep passieve leden ook steeds zwaarder te drukken op het beheer van de
weiden.
Een aantal voorbeelden kan het ‘passieve gedrag’ van sommige aanborgers
illustreren. Bernardus Mulle werd in 1804 via zijn echtgenote Rosa De Schepper
aanborger en is een typisch voorbeeld van zo'n passieve participant.17 In de
volkstellingen van 1796 en 1814 werd hij omschreven als dagloner. Via de
veetellingen weten we dat hij in de jaren 1820 minstens twee koeien had.18 Van
actieve deelname in de Gemene en Looweiden vinden we echter geen enkel spoor.
Een te grote afstand tot de weiden kan bezwaarlijk een reden geweest zijn: hij woonde
de hele tijd in Assebroek, het dorp waar de grootste van beide weiden gelegen was.
Hetzelfde geldt voor Franciscus Van den Berghe die volgens de tellingen van 1794
en 1814 dagloner was.19 Hij was nooit actief in de Gemene en Looweiden, en hij
kwam in de tellingen niet voor als veebezitter.

16

17
18
19

Omdat niet alle gegevens over het leven (geboortedatum, overlijdensdatum, etc.), het werk
(beroep) en bezit (in het bijzonder veebezit) konden achterhaald worden voor alle aanborgers
wordt in deze studie met verschillende steekproeven gewerkt. De steekproef gebruikt voor
het achterhalen van de beroepen van de aanborgers bevat dus andere personen dan die gebruikt
voor het achterhalen van de leeftijd waarop de aanborgers lid werden.
Bernardus Dermulle, aanborger geworden in 1804, zie SAB, AGL 14, Hoofdboek. Boek van
de geslachten van de Gemene- en Loweede 1769-1889.
Dit blijkt uit het Provinciearchief West-Vlaanderen, Modern Archief 2de reeks (TBO7), Nr.
701-708, Numerieke staten van het belastbaar vee (hoornvee, schapen en paarden), 1823.
Franciscus van den Berghe, aanborger geworden in 1832, zie ibidem. Volgens de
huwelijksakten dienstknecht.
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Nog een andere passieve participant, Laurentius Van Belleghem, was volgens onze
informatie zowel in 1811 als in 1835 arbeider.20 Hij was geboren in 1778 en werd in
1802 op 24-jarige leeftijd aanborger. In juli 1812 vinden we hem in de boekhouding
van de Gemene Weide terug als pachter van turf;21 verder komt hij niet meer voor in
de rekeningen en evenmin als veebezitter in de tellingen. Het is niet toevallig dat de
drie voorbeelden die we hier aanhalen in het begin van de negentiende eeuw, telkens
aanborgers betreffen die hoofdzakelijk leefden van de loondienst. Zoals we verder
zullen zien had de toenemende loonafhankelijkheid van de leden een belangrijke
invloed op de wijze en mate van participatie.
In de historische en sociologische literatuur over gemeenschappelijk gebruikte
gronden wordt zelden de mogelijkheid dat leden niet actief deelnemen onderzocht.
Toch, zoals zal blijken, vormt een afnemende participatie van de leden een mogelijke
bedreiging voor het goed functioneren en zelfs het voortbestaan van de institutie op
zich, zeker in een institutie waar beslissingen in belangrijke mate door de leden zelf
genomen worden. Vooraleer die conclusies te trekken, bekijken we hier echter ook
eerst een paar andere facetten van participatie.
De boekhouding van de Gemene en Looweiden laat ons toe om een goed
onderscheid te maken tussen de verschillende types van participatie, met name de
‘economische participatie’, of deelname die in de eerste plaats gericht is op een
economische activiteit, en ‘functionele participatie’, of deelname door het bekleden
van een bepaalde - vaak ambtelijke - functie, al dan niet via verkiezing. Economische
participanten konden op verschillende manieren voordeel halen uit de gemene grond:
sommigen beperkten zich tot het plaatsen van vee op de gemene weide, anderen
kochten ook hout van de gemene weiden of gebruikten het riviertje Sint-Trudoledeken
dat er langs liep als rootplaats voor hun vlas (al werd dit al gauw verboden omdat
dit het drinkwater van het vee bezoedelde). Economisch voordeel viel ook te halen
uit het uitvoeren van allerlei klussen voor de gemene weide, bijvoorbeeld door het
graven van afwateringsgrachten.
Lid zijn van de Gemene Weide leverde in sommige gevallen aanzienlijke voordelen
op, waarvoor de aanborgers best een kleine bijdrage wilden betalen. Uit de
boekhouding blijkt dat wanneer - in de jaren dat de aanborgers zelf te weinig vee
hadden - externe deelnemers werden toegelaten, deze soms tot 22 keer het bedrag
dat de aanborgers betaalden dienden neer te tellen voor het weiden van hun vee. Het
kunnen gebruiken van de gemene weide moet dus voor de aanborgers een aanzienlijk
voordeel hebben opgeleverd, en dan vooral voor leden met vee in hun bezit.
Onder functionele participaties rekenden we zowel vergoede functies, zoals
koewachter, hoofdman of ontvanger, als onbezoldigde vormen van participatie, zoals
het deelnemen aan de vergaderingen. Driejaarlijks werd een deel van de bestuurders
van de gemene weiden herverkozen door de aanborgers tijdens een algemene
vergadering. Deze ‘hoofdmannen’ stonden in voor de dagelijkse werking van de
gemene weiden en werden voor de financiële kant van de zaak bijgestaan door een
bezoldigd ontvanger. Hij hield de inkomsten en uitgaven bij, en nam soms ook een
aantal andere administratieve zaken, zoals het versturen van de uitnodigingen voor
20
21

Laurentius van Belleghem, aanborger geworden in 1802, zie ibidem.
Hij betaalde in 1815 zijn achterstallige pacht van 1812; zie de rekening afgesloten in 1815,
SAB, AGL 108, Rekening 1811-1813.
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als functionele participaties meegerekend. Jaarlijks werden verschillende
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openbare vergaderingen ingelegd voor alle leden maar door het uitzwerven van de
leden bleek het bijeenbrengen van alle leden steeds moeilijker te worden. De
aanborgers gingen steeds verder van de weide wonen waardoor in een steeds wijdere
omtrek kerkgeboden dienden uitgevaardigd worden, wat een dure zaak werd.22 In de
negentiende eeuw werden alleen nog de kerkgangers van de aangrenzende gemeenten
op de hoogte gebracht van vergaderingen. Vermoedelijk heeft deze verminderde
communicatie ook geleid tot een afgenomen betrokkenheid van de aanborgers bij
hun gemene weide. Deze veranderingen komen later nog aan bod.
Enkele voorbeelden kunnen verduidelijken hoe divers de participatie van de
aanborgers kon zijn. De familie van Joannes De Schepper was sinds de zeventiende
eeuw betrokken bij de Gemene en Looweiden.23 Hij was herbergier en timmerman
volgens de telling van 1748 en werd enkele jaren later (in 1752) aanborger via zijn
vader Jan. Van alle aanborgers uit zijn familie was hij de meest actieve aanborger.
Vóór zijn lidmaatschap had hij al wat klussen uitgevoerd voor de gemene weide,
onder andere als drainagewerker. Vanaf zijn aanstelling werd hij meteen ontvanger,
een functie die hij tot in 1782 vrijwel onafgebroken zou vervullen. Ondanks zijn
betrokkenheid, gebruikte hij de weiden echter nooit voor het voederen van vee. Hij
voerde als ontvanger de meest diverse opdrachten uit gaande van ‘het vermaenen de
afgelegen aenborgers van de gemeene weede ‘(in 1778) tot het voorzien van ‘over
thaire t'sijnen huyse’ (i.e. eten en drinken bij hem thuis) voor de hoofdmannen en
aanborgers tot het planten en ‘verdoornen’ van ‘dertigh pot staecken...in de loode
weede op Oedelem ten jaere 1760’. Het grootste deel van zijn activiteiten viel onder
de economische participatie. Opvallend is dat Joannes De Schepper de Gemene en
Looweiden vooral als een bron van inkomsten zag. Hij werkte wel als ontvanger en
verleende allerhande hand- en spandiensten maar maakte in al die jaren nooit gebruik
van de belangrijkste faciliteiten, zoals het plaatsen van vee op de gemene weiden.
Joannes Claeys was dan weer een louter functionele deelnemer: twee jaar na zijn
verhoofding in 1831 werd hij ontvanger van de Gemene en Looweiden tot in 1842.
Daarna verdwijnt hij van het toneel. Zijn vader Ignatius Claeys had een heel ander
parcours gevolgd: gedurende tien jaar had hij vee op de Gemene en Looweiden maar
nam hij geen enkele officiële functie waar.24
Frans Tanghe, een negentiende-eeuwse aanborger, stamde eveneens uit een familie
met een lange traditie in de Gemene en Looweiden. Frans behoorde tot de bovenlaag
van 5%

22
23

24

Zie De Moor, ‘Tot proffijt van de ghemeensaemheijt’, 297-299.
Joannes De Schepper, aanborger geworden in 1752, zie SAB, AGL 13, Hoofdboek. Boek
van de geslachten van de Gemene en Loweede, 1718-1767, kopie. De eerste inschrijving
van de familie De Schepper(e) was Lieven de Scheppere, aanborger geworden in 1679, zie
SAB, AGL 12, Hoofdboek. Boek van de geslachten van de Gemene en Loweede, 1622-1703.
Joannes Claeys, aanborger geworden in 1831, zie ibidem en Ignatius Claeys, aanborger
geworden in 1821, zie ibidem.
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die zeer actief participeerde.25 Hij werd lid in januari 1843 via zijn vader Jan Tanghe
en zijn moeder Isabella van Laethem. Zijn economische participaties bestonden voor
één vierde uit het pachten van land en voor het overige uit het uitvoeren van werken.26
Vanaf 1868 tot 1879 nam hij de functies van toezichthouder én van ontvanger waar.
Frans Tanghe was bovendien op economisch vlak de actiefste aanborger van de
gehele onderzochte periode. Een afstammeling van Frans, Pieter Tanghe was eveneens
vrij actief maar enkel in economische zin.27 Van 1868 - toen hij 30 was - tot 1892
pachtte hij ‘eene partie land in de gemeene Weide’.
Niettegenstaande de potentiële gevaren van het categoriseren van deelnemers,
kunnen we toch een aantal opvallende trends onderkennen in de analyse van de
boekhouding. Zo bleek er doorheen de tijd een polarisatie op te treden tussen de
personen die economisch en die functioneel participeerden. Dit proces begon al in
het midden van de achttiende eeuw: terwijl bijna de helft van de actieve aanborgers
op dat moment betrokken was bij zowel bestuur als gebruik, was dit in het midden
van de negentiende eeuw gereduceerd tot nog slechts één op tien van de aanborgers.
De meeste aanborgers (8 op 10) waren enkel gebruikers of enkel economische
participanten geworden. Aanborgers die enkel op functionele wijze participeerden
waren tegen het einde van de negentiende eeuw eerder een uitzondering (slechts 1
tot 3% van de aanborgers).28
Naast de aard van de deelname, bleek ook het moment waarop iemand begon te
participeren een belangrijke indicator voor verandering. De koppeling van de gegevens
uit de rekeningen van de Gemene en Looweiden met de geboorte-, huwelijks- en
overlijdensakten van personen uit Assebroek, Oedelem en omliggende gemeenten
maakte het mogelijk om te bepalen op welke leeftijd een aanborger werd ingeschreven
in de hoofdboeken van de gemene weide. Dit geeft een indicatie van het belang dat
de persoon of zijn ouders hechtten aan het lid zijn van zo'n vereniging. Men kan
ervan uitgaan dat de inschrijvingen op jonge leeftijd, in sommige gevallen zelfs in
de eerste levensjaren, wijzen op grote verwachtingen bij de ouders van de
nieuwbakken aanborger: lid worden zou de zoon een garantie kunnen bieden op meer
bestaanszekerheid, of althans een bron van inkomsten en ook een netwerk dat kon
aangesproken worden in tijden van nood. Late inschrijvingen gebeurden vooral bij
personen die via de echtgenote lid werden, maar konden in de overige gevallen wijzen
op een mindere interesse in het hele gebeuren. Dit laatste kon dan weer te maken
hebben met veranderingen in de achtergrond van de aanborgers. Als referentiepunt
gebruiken we het huwelijk van de aanborgers omdat dit het moment is waarop men
gewoonlijk een eigen bedrijf begint. Omdat het onmogelijk was om van alle
aanborgers de huwelijksleeftijd te achterhalen, vergelijken we hier de gemiddelde
leeftijd bij het begin van het lidmaatschap (of ‘verhoofding’) van een selectie van
bijna 600 aanborgers, gespreid over de achttiende en negentiende eeuw, met de
gemiddelde huwelijksleeftijd in de regio.
25

26

27
28

Frans Tanghe participeerde gemiddeld 3,78 per jaar (tijdens zijn lidmaatschap) waarvan 2,59
economische participaties, en dit tussen 1836 en 1879. De gegevens voor de berekening van
zijn participatiegedrag werden uit verschillende rekeningen uit deze periode gehaald.
Frans Tanghe had evenmin vee op de Gemene en Loweiden omdat tegen de tijd van zijn
eerste participatie het schatgeldensysteem al afgeschaft was. Het land dat hij pachtte gebruikte
hij wellicht wel voor beweiding.
Pieter Tanghe, aanborger geworden in 1848, zie SAB, AGL 14.
De Moor, ‘Tot proffijt van de ghemeensaemheijt’, 273-274.
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We stellen vast dat de gemiddelde leeftijd bij verhoofding toenam doorheen de
negentiende eeuw terwijl de gemiddelde huwelijksleeftijd in de provincie
West-Vlaanderen weinig veranderde. Rond het einde van de achttiende eeuw bedroeg
de gemiddelde leeftijd bij verhoofding ongeveer 20 jaar waarna deze steeg naar een
gemiddelde van ongeveer 30 jaar in de eerste 10 jaar van de negentiende eeuw. Tot
het midden van de negentiende eeuw blijft de leeftijd net onder het niveau van 30
jaar steken, waarna deze weerom steeg en rond 1880 bij een gemiddelde van 40 jaar
bleef steken. Aanborgers stelden met andere woorden het moment van verhoofding
steeds langer uit. Vanaf het midden van de negentiende eeuw doen ze dit doorgaans
pas na hun huwelijk. De gemiddelde huwelijksleeftijd (van mannen, bij hun eerste
huwelijk) bedroeg toen ongeveer 30 jaar. De verhoofding gebeurde tegen het einde
van de negentiende eeuw eerder opmerkelijk later dan de huwelijksleeftijd. Naar het
einde van de negentiende eeuw toe daalde de gemiddelde huwelijksleeftijd bij mannen
enkele jaren maar de leeftijd bij verhoofding bleef evenwel erg hoog. Deze opvallende
tendens geeft duidelijk aan dat de aanborgers hun gemene weiden een heel andere
rol gingen toedichten tijdens de negentiende eeuw: van belangrijke schakel in het
agrarisch productieproces naar een oplossing voor noodsituaties of als appeltje voor
de dorst.
De drie indicatoren voor de participatie van aanborgers - participatie-intensiteit,
types participatie en leeftijd bij verhoofding - die tot nu toe besproken werden geven
aan dat er tijdens de achttiende en negentiende eeuw duidelijke veranderingen
plaatsvonden in het participatiegedrag van de leden. Ten eerste stelden we vast dat
niet alle aanborgers actief gebruik maakten van het systeem. In de achttiende eeuw
was dit aandeel een stuk hoger dan in de negentiende eeuw. Ten tweede trad er vanaf
het midden van de achttiende eeuw een zekere vorm van polarisatie op tussen de
louter economische participanten en de functioneel-economische participanten die
beide soorten participatie combineerden. Tenslotte blijkt uit de toenemende leeftijd
bij verhoofding dat de aanborgers een andere plaats toekenden aan de gemene gronden
in hun overlevingsstrategie.
Met een analyse van de beroepen van de aanborgers vanaf het midden van de
achttiende eeuw kunnen we deze veranderingen in het participatiegedrag verklaren.
Het blijkt dat de veranderingen gerelateerd waren aan het zich wijzigende
sociaal-economische gebruikersprofiel, in het bijzonder de mate waarin de aanborgers
actief waren in de landbouw, en dan
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vooral als zelfstandig landbouwer. In het midden van de achttiende eeuw gaf ruim
de helft van de aanborgers als beroep ‘landbouwer’ op, terwijl in de tweede helft van
de negentiende eeuw slechts nog een kwart van de toenmalige aanborgers zelfstandig
boer was. Het aantal aanborgers in loondienst was daarentegen sterk gestegen. In de
eerste helft van de negentiende eeuw was ruim tweederde van de aanborgers in
loondienst. In de eerste helft van de achttiende eeuw was dat nog geen derde.29
Het voorbeeld van aanborger Andreas De Rijcker illustreert mooi de overgang
van landbouwer naar arbeider die vele aanborgers vanaf de late achttiende eeuw
doormaakten.30 Op het moment dat hij, in 1786 lid werd, hadden al heel wat van zijn
voorouders actief geparticipeerd. De familie De Rycke werd al in het eerste hoofdboek
van de zestiende eeuw vermeld met vier familieleden. Vóór Andreas vinden we ook
nog Jan en Pieter terug in de boekhouding.32 Na hem - in de achttiende en negentiende
eeuw - komen nog Bruno, Henri, Louis, Bernard, Félix en anderen voor.33 De familie
De Rijcker behoorde tot de meest actieve van alle aanborgers-families, met vooral
een duidelijke interesse in de economische voordelen van de gemene weiden en niet
zozeer in de functies die er te bekleden vielen. Adriaen De Rijckere34 was in 1843
hoofdman, maar verder zaten er geen functionarissen in de familie. Andreas begon
drie jaar na zijn verhoofding met het gebruik van de Gemene en Looweiden:35
doorgaans plaatste hij tussen 1789 en 1827 één koe op de weide, soms ook één zwijn.
In 1813 en 1814 liet hij er twee koeien en één paard weiden. Maar tegen de jaren
1820 bleef daar slechts één koe van over. Andreas eindigde in 1827 op 64-jarige
leeftijd zijn loopbaan bij de Gemene en Looweiden als schuldenaar. Dat hij in
sociaal-economische opzicht achteruit boerde, blijkt tevens uit de beroepscategorie
waartoe hij in de tellingen gerekend werd: in 1796 werd hij nog als landbouwer
beschouwd maar in 1814 en 1826 werd hij opgetekend als ‘arbeider’. De overige
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Deze gegevens werden uit verschillende bronnen gehaald: in de mate van het mogelijke werd
voor alle aanborgers op basis van de gegevens uit de resolutieboeken, rekeningen en
hoofdboeken enerzijds en uit parochieregisters, bevolkingsregisters, demografische en
economische tellingen anderzijds onderzocht welk beroep zij uitoefenden (indien mogelijk
op verschillende tijdstippen). Een overzicht van alle bronnen die hiervoor gebruikt werden
is te vinden in De Moor, ‘Tot proffijt van de ghemeensaemheijt’, 364-371.
Andreas De Rijcker, werd in 1763 in Oedelem geboren als zoon van Andreas de Rijckere
(aanborger geworden in 1757, zie SAB, AGL 13, Hoofdboek. Boek van de geslachten van
de Gemene en Loweede, 1718-1767, kopie) en werd aanborger in 1786, zie SAB, AGL 14,
Hoofdboek. Boek van de geslachten van de Gemene- en Loweede 1769-1889. Doorheen de
tijd traden er veranderingen op in de schrijfwijze van de familienamen, maar het betreft hier
wel degelijk leden van dezelfde familie.
Jan de Rijckere, aanborger geworden in 1698, zie SAB, AGL 12 Hoofdboek. Boek van de
geslachten van de Gemene en Loweede, 1622-1703 en Pieter de Rijcker, aanborger geworden
in 1779, zie SAB, AGL 14.
Bruno de Rijcker, aanborger geworden in 1787 (SAB, AGL 14), Henricus de Rycker,
aanborger geworden in 1820 (SAB, AGL 14), Ludovicus de Rycker, aanborger geworden
in 1825 (ibidem), Bernardus de Rijckere, aanborger geworden in 1833 (ibidem), Felix de
Rijckere, aanborger geworden in 1839 (ibidem).
Het betreft hier Adriaen de Rijcker, aanborger geworden in 1728 (SAB, AGL 13), tevens
grootvader van Andreas de Rijcker, aanborger geworden in 1786 (SAB, AGL 14).
Het betreft hier Andreas de Rijcker, aanborger geworden in 1786 (SAB, AGL 14).
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leden van de familie waarvan we het beroep kennen waren nagenoeg allen in
loondienst.36

36

Van Adriaen de Rijcker, aanborger geworden in 1728 (SAB, AGL 13) die destijds hoofdman
werd kennen we het beroep niet.
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Samengevat kunnen we stellen dat de evolutie van de beroepscategorieën waar de
aanborgers toe behoorden suggereert dat de weiden steeds minder door actieve en
zelfstandige landbouwers en steeds meer door aanborgers behorende tot andere
beroepscategorieën gebruikt werden. Deze tendens was niet specifiek voor de
aanborgers maar eigen aan de algemene maatschappelijke heroriëntatie. Uit de
analyses van het veebezit bleek dat vooral de kleinere veebezitters gebruik maakten
van de weiden. De bezitslozen waren echter nauwelijks aanwezig. In acht genomen
dat tijdens de negentiende eeuw het aantal bezitsloze gezinnen toenam, kunnen we
veronderstellen dat er een sociaal-economische polarisatie optrad onder de aanborgers
en dat de bruikbaarheid van die faciliteiten voor heel wat aanborgers afnam.
De tweede mogelijke (deel)verklaring voor de vastgestelde tendensen inzake
leeftijd, beroepen en participatie moet op landbouweconomisch niveau gezocht
worden, met name in een heroriëntatie van de landbouwsector tijdens de overgang
van traditionele naar moderne landbouw: vaak wordt verondersteld dat de gemene
gronden hun agrarische functie verloren met de overgang van het traditionele naar
het moderne landbouwsysteem.37 Historici die het belang van gemene gronden binnen
het agrarisch systeem onderkennen, zijn ook vaak geneigd om precies de wijzigingen
in dat agrosysteem - en niet zozeer de druk van bovenaf - als cruciale factor in het
verdwijnen van gemene gronden in West-Europa te beschouwen. Zo stelt
Hoppenbrouwers dat het ‘process of re-orientation’ van een agrosysteem waarbij
gemene gronden een cruciale rol speelden als graaslanden en als leveranciers van
onder meer bemesting, naar een vrijwel tegengesteld systeem waarbij akkerbouw
ten dienste kwam te staan van de veeteelt (productie van voedergewassen voor het
vee), als ‘the main force behind the partitioning and abolition of commons in the
inland areas’ moet gezien worden.38 Met andere woorden: de veranderingen van het
landbouwsysteem zouden een belangrijke oorzaak van het verdwijnen van de gemene
gronden kunnen geweest zijn. Het voorbeeld van de Gemene en Looweiden toont
echter aan dat gemene gronden naast een economische ook een sociale rol speelden,
en dat deze een voldoende bestaansreden kon zijn voor het behoud van de institutie.

De gevolgen van het veranderende profiel van de aanborgers voor de
sociabiliteit
Het is duidelijk gebleken uit de analyses dat economische sociabiliteit meer is dan
het institutioneel kader van de vereniging: we moeten er ook rekening mee houden
dat iedere individuele deelnemer dat kader op zijn eigen manier kan invullen. Er
werd uitgelegd wat er precies veranderde in het gebruikersprofiel (andere
leeftijdscategorie, veranderingen in sociaal-economische achtergrond) en er werd
een aantal redenen aangehaald om deze veranderingen te verklaren. Maar welke
gevolgen hadden deze veranderingen? In welke mate heeft een veranderend
ledenprofiel invloed op het functioneren van de organisatie? Waaruit blijkt dat dan
37
38

Hoppenbrouwers, ‘The use and management of commons in the Netherlands. An overview’,
90.
Zie hiervoor De Moor, ‘Avoiding Tragedies’.
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precies? En ondernamen de aanborgers en hoofdmannen actie om mogelijke negatieve
gevolgen tegen te gaan?
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In het begin van dit artikel werd gewezen op de voordelen die het gebruik van grond
in gemeenschap kan opleveren. Eén van de nadelen van gemeenschappelijk gebruik
is dat individuele investeringen maar geleidelijk aan teruggewonnen worden. Dit
kan gebruikers er toe aanzetten om te freeriden, d.w.z. onrechtmatig of overmatig
gebruik te maken van de gemene weide. Sommigen zullen op die wijze de jaren dat
ze hebben bijgedragen zonder actief te participeren trachten te compenseren. Anderen
willen in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk voordeel proberen te halen. In de
praktijk kan dit bestaan uit bijvoorbeeld het illegaal kappen van hout, wanneer de
aanborger in kwestie bijvoorbeeld geen vee heeft om op de gemene weide te plaatsen.
Of boeren plaatsen meer vee dan hun volgens de regels is toegestaan op de gemene
weide. Het succes van een institutie wordt bepaald door de uitkomst van deze
evenwichtsoefening. Gebruikers moeten ertoe aangezet worden om niet meer te
nemen dan ze echt nodig hebben, zodat het voortbestaan van de gemene weide ervan
op de lange termijn niet in het gedrang komt. En soms moet je bijdragen aan het
gemeenschappelijke fonds, zonder er onmiddellijk voordeel van te ondervinden.
Die ‘reciprociteit’ onder de leden bewerkstelligen vormde de ultieme doelstelling.
In het geval van een gemene grond speelt het duurzaam beheer van de grond een
belangrijke rol in het voortbestaan van het instituut op zich: indien de grond
overbeweid raakt, dan dreigt de dienstverlening (bijvoorbeeld het laten grazen van
het vee van de leden) ook in het gedrang te komen. Het is daarom zaak dat bestuurders
en leden het beweidingsniveau in de gaten houden. In vele gevallen werd er een
quotum opgelegd of werd er gestreefd naar een maximaal aantal stuks vee op de
weide om op die wijze de kans op overbeweiding te beperken. In het geval van de
Gemene en Looweiden werd daartoe een makkelijk reguleerbaar systeem
(‘schatgeldensysteem’) opgezet dat aan de hoofdmannen toeliet om, wanneer de
gemene weide overbeweid dreigde te worden, de aanvoer van vee te beperken. Per
stuk vee dat op de weiden werd geplaatst, werd een bepaald bedrag gevraagd. Voor
paarden werd altijd wat meer gevraagd dan voor koeien of varkens (al werden die
slechts tijdens een korte periode tijd toegelaten tot de Gemene Weide), omdat paarden
een grotere fysieke belasting vormden voor de weiden. Wanneer het aantal paarden
of koeien te hoog werd voor de beperkte oppervlakte werd de prijs wat omhoog
getrokken. Daarop volgde meestal een afname van het aantal stuks vee. Wanneer
hun aantal echter te sterk afnam, dan werd de prijs per stuk vee weer verlaagd. De
aanborgers hadden niet alleen oog voor overbeweiding maar ook voor
onderbeweiding, wanneer bijvoorbeeld door veeziekten het vee vaak drastisch
gedecimeerd werd. In die periodes werd niet alleen het bedrag aanzienlijk verlaagd
maar werden soms ook externen tijdelijk toegelaten tot het gebruiken van de weiden,
zodat het beweidingsniveau toch vrij constant kon gehouden worden. Het gevolg
van dit systeem was dat er heel lange tijd een vrij duurzaam, op het beschikbare
weideland afgestemd beweidingsniveau was.39 Uit de reconstructie van het
beweidingsniveau, in combinatie met de evolutie van het prijsniveau, bleek dat dit
niveau om en nabij de 150 grootvee-eenheden moet gelegen hebben. Met het
voorziene bijvoederen in de winterperiode is dit een geschikt beweidingsniveau voor

39

Zie hiervoor De Moor, ‘Avoiding Tragedies’.
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de 80 hectaren die de Gemene Weide van Assebroek groot was.40 Uit de analyse van
de

40

We kennen enkel het aantal stuks vee dat op de Gemene Weide, het grootste stuk grond dat
tot het geheel van de Gemene en Looweiden behoorde, graasde. Tot het collectief grondbezit
behoorden ook nog andere stukken land maar die werden meestal aan particuliere aanborgers
verpacht of vercijnsd.
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Afbeelding 2. Pauzefoto op de Gemene Weide.

boekhoudingsgegevens is gebleken dat de hoofdmannen doorheen de hele achttiende
eeuw - voor de voorafgaande periode zijn er geen precieze gegevens beschikbaar er in slaagden om de Gemene en Looweiden op een constant en duurzaam niveau te
exploiteren. Rond de overgang naar de negentiende eeuw merken we echter een
aantal veranderingen: een behoorlijk groot deel van de gemene weide werd omgezet
naar akkerland en het weideland werd in toenemende mate verpacht, in plaats van
het ter beschikking te stellen via het schatgeldensysteem. Deze veranderingen
mondden in de jaren 1840 uit in een finaal afschaffen van het vroegere
exploitatiesysteem dat nochtans zeer effectief gebleken was. Vermoedelijk hebben
de hiervoor beschreven veranderingen in de sociaal-economische achtergrond van
de gebruikers aangezet tot een andere wijze van organisatie, zowel wat het gebruik
van het weideland betrof als de manier waarop de beslissingen genomen werden. In
het bijzonder het groeiende overwicht van de aanborgers die nooit gebruik maakten
van de gemene weide (zie hoger) maar enkel passief lid bleven, heeft hier wellicht
een rol in gespeeld: wie geen vee heeft om te laten weiden wil liever een stukje land
om te bebouwen. De toename van het aandeel arbeiders waarvan een deel nog
nauwelijks zelf in de landbouw actief was, zal deze tendens nog versterkt hebben.
Het nadeel van het nieuwe systeem was echter dat het gebruik van het land, nu
opgedeeld in te verpachten perceeltjes, niet langer strikt te reguleren was. Door de
veranderende achtergrond van de aanborgers werd de institutionele basis voor het
reguleren van het beweidingsniveau dus geleidelijk aan onderuit gehaald. Wat de
precieze gevolgen van deze veranderingen in het beheer waren is moeilijk te
achterhalen maar het leidde alleszins tot een moeilijker beheer(s)bare situatie.
In de literatuur wordt ervan uitgegaan dat een gebrek aan betrokkenheid negatieve
gevolgen - zoals door de verminderende participatiegraad op de Gemene en
Looweiden in toenemende mate het geval was - kan hebben voor het functioneren
van de institutie omdat de sociale controle verzwakt en zo misbruiken minder snel
opgemerkt worden. Uit een aantal
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veranderingen in het beheer van de Gemene en Looweiden blijkt dat men zich van
dit risico bewust was. Bij een hoge betrokkenheid kan sociale controle een belangrijke
rol spelen in het preventief optreden tegen freeriders. Niet alleen zorgt sociale controle
ervoor dat potentiële boosdoeners op andere ideeën gebracht worden, in sommige
gevallen stonden er ook straffen op het niet rapporteren van misbruiken.41 Bonafide
gebruikers liepen bij verzuim het risico als medeplichtigen te worden beschouwd,
wat een nagenoeg waterdichte sociale controle opleverde.
Het ligt voor de hand dat de afnemende interesse van de West-Vlaamse aanborgers
in ‘hun’ gemene weide ook gevolgen moet gehad hebben voor de sociale controle
op het gebruik van de Gemene en Looweiden. In dergelijke gevallen, wanneer
gebruikers onvoldoende betrokken zijn bij het hele gebeuren, moeten de beheerders
een beroep doen op de externe controle. Uit de boekhouding van de Gemene Weide
blijkt dat inderdaad, vanaf het einde van de achttiende eeuw, een beroep werd gedaan
op de lokale veldwachter om de weiden te inspecteren. Men mag veronderstellen dat
het permanente toezicht van koewachters - die bovendien onder de aanborgers
verkozen werden - veel effectiever was dan het sporadische toezicht van een
veldwachter. De veldwachter werd niet gekozen onder de aanborgers, maar was een
ambtenaar van de gemeente Assebroek. Jarenlang hadden koewachters voor het
dagelijkse toezicht gezorgd en toch werd de opdracht vanaf 1791 in handen van een
externe gelegd. Er zijn drie elkaar versterkende verklaringen voor deze beslissing.
Ten eerste was de combinatie van een hek met niet-permanent toezicht door de lagere
kostprijs veel aantrekkelijker dan het dure systeem van permanent toezicht door een
aanborger.42 Ten tweede hing de keuze voor een veldwachter vermoedelijk ook samen
met de verminderde effectiviteit van de sociale controle door de aanborgers ten
gevolge van hun verminderde participatie-intensiteit, waardoor het bestuur bijkomende
maatregelen diende te treffen. Steeds meer controletaken werden door de
hoofdmannen uitbesteed. De bestuurscommissie en het bestuur tijdens het sekwester
beschouwden deze extra uitgave echter als totaal overbodig.43 Bij de verpachting van
de percelen gingen het nieuwe bestuur ervan uit dat - zoals bij privaat-eigendom iedere pachter persoonlijk verantwoordelijk was voor het buitenhouden van andermans
vee. Tenslotte kan men de beslissing ook zien in het licht van de toenemende
inmenging van de lokale besturen in het wel en wee van de Gemene en Looweiden.
Aangezien vanaf 1821 een steeds hogere positieve balans werd opgetekend (en er
ook in de periode daarvoor geen noemenswaardige financiële problemen waren),
kan men bezwaarlijk veronderstellen dat het nodig was te besparen op de uitgaven
41

42

43

De kosten van het eerste systeem bedroegen 51,19 fr. per boekjaar voor de periode 1821-1898
(zonder inbegrip van de gegevens voor 1868); gebruikte bronnen: SAB, AGL 110-124,
Rekeningen voor de periode 1821-1898), of 45% van de gemiddelde kost van een koewachter
in de periode 1725-1789 (gebruikte bronnen: SAB, AGL 75-107, Rekeningen voor de periode
1725-1789).
De kosten van het eerste systeem bedroegen 51,19 fr. per boekjaar voor de periode 1821-1898
(zonder inbegrip van de gegevens voor 1868); gebruikte bronnen: SAB, AGL 110-124,
Rekeningen voor de periode 1821-1898), of 45% van de gemiddelde kost van een koewachter
in de periode 1725-1789 (gebruikte bronnen: SAB, AGL 75-107, Rekeningen voor de periode
1725-1789).
Het is niet duidelijk - wegens het ontbreken van de rekeningen voor de periode 1843-1868
- of de bestuurscommissie deze uitgave ook jaarlijks deed of niet.
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voor toezicht op de weiden. Men had in het verleden ook de kosten van een toezichter
gedragen. De toenemende in-
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vloed van externe beslissingnemers in het bestuur van de Gemene en Looweiden
blijkt ook uit het feit dat men rond dezelfde periode ook belastingen ging betalen.
Hiertegen hadden de aanborgers zich voorheen - in de achttiende eeuw - met man
en macht verzet.

Conclusie
In de achttiende eeuw stonden de gebruikers van gemene gronden op het Vlaamse
platteland voor grootse veranderingen. De landbouw onderging een aantal
vernieuwingen en de gebruikers zochten in vele gevallen andere vormen van inkomen,
in het bijzonder loondienst: er werden steeds minder zelfstandige boeren en steeds
meer loonarbeiders onder de leden geteld. Zonder vee viel voor de aanborgers ook
het belangrijkste voordeel van het lidmaatschap van de gemene weide weg. Velen
onder hen werden dan ook louter lid als een soort zekerheid, als een appeltje voor
de dorst. Hun rechten op het gebruik van de gemene weide zouden ze pas op latere
leeftijd aanspreken, en in vele gevallen zelfs helemaal niet. Men rekende als nieuw
lid op de voordelen van dat lidmaatschap in de verre toekomst en op de reciprociteit
van de andere leden.
De veranderingen in de sociaal-economische achtergrond van de aanborgers hadden
verregaande gevolgen voor het bestuur van deze economische vereniging: de
verminderde betrokkenheid van de leden zorgde voor een andersoortig beheersysteem
waardoor de regulering van het beweidingsniveau niet langer van nabij kon geregeld
worden. Bovendien diende nu ook externe controle ingeschakeld te worden om de
verzwakte sociale controle te vervangen. Hierbij speelden ook wel andere factoren
zoals een toenemende controle van de overheid op het gebruik van de nog resterende
gemene gronden.
Het systeem van gemene gronden dat we eerder beschreven hebben als een vorm
van economische sociabiliteit, valt en staat aldus bij de wijze en mate waarop de
leden van de institutie participeren. Het precaire evenwicht dat de aanborgers en hun
hoofdmannen zochten tussen een goed ecologisch beheer en een economisch haalbaar
gebruik, en de daarvoor gehanteerde instrumenten kwamen onder druk te staan door
verregaande sociale en economische veranderingen, die voelbaar waren binnen elk
huishouden. De leden, met hun gevarieerd sociaal-economische profiel, speelden de
hoofdrol in het bepalen van de doelstellingen van de gemene grond. Uit dit artikel
moet dan ook als belangrijkste conclusie getrokken worden dat de participatie van
de leden van een toch relatief democratisch bestuurde organisatie als een indicator
voor op til staande veranderingen kan dienen.
De achttiende eeuw vormt voor de studie van economische sociabiliteit, en dan
in het bijzonder voor gemene gronden, een bijzonder boeiende eeuw. In de eerste
helft van de eeuw zien we nog vrij weinig verandering: zoals werd uitgelegd voor
de gevalstudie was er in die periode nog sprake van enige stabiliteit. De gebruikers
zochten naar een evenwicht tussen hun eigen belangen, de groepsbelangen en naar
een ecologisch verantwoord exploitatiesysteem. In deze periode slaagden ze daar
wonderwel in. Het derde kwart toont al enige veranderingen maar de fundamentele
wijzigingen, vooral wat betreft de sociaal-economische achtergrond van de gebruikers,
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zie we pas tegen het einde van de eeuw. De maatschappelijke en economische
heroriëntatie, met minder zelfstandige boeren en meer loontrekkenden, zorgt er voor
dat positie van de gemene weiden aanzienlijk verandert: van belangrijke schakel in
het economisch proces naar appeltje-voor-de dorst. In de negentiende eeuw volgen
daaruit dan een aantal maatregelen die de institutie grondig zouden aantasten. Het
is deze verzwakte positie van de gemene gronden in combinatie met de herhaalde
pogingen van de overheid om gemeenschappelijke eigendom te laten onteigenen en
te privatiseren die uiteindelijk geleid hebben tot het ontbinden van de meeste gemene
gronden in Noordwest-Europa.
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Sociabiliteit
Informele netwerken van de zakenelite in Antwerpen, 1796-18301
Hilde Greefs
Summary
The basic assumption of this article is the question whether membership
of voluntary associations can be used to build up and reinforce economic
contacts and relations. The importance of informal networks for economic
performance is checked by looking at the membership of the business élite
in voluntary associations in Antwerp during the period 1796-1830. This
case-study is particulary interesting because it considers a period of
reconversion of the Antwerp economy after the reopening of the river
Scheldt in 1796, offering favourable perspectives for international maritime
trade. The scope of the relation network (being local or international)
seems to have been of particular importance for the economic choices of
the selected businessmen in the city. This case study reveals that there can
be drawn a parallel with the informal networks these businessmen build
up through associational life in this ‘young’ port town.
De vraag naar het belang en de effecten van sociale relaties en netwerken zowel op
het microniveau van de interpersoonlijke relaties als op het vlak van een gemeenschap
of samenleving in zijn geheel wekt de interesse van onderzoekers uit verschillende
disciplines. Niet enkel historici, maar ook sociologen en politieke beleidsmakers
hebben belangstelling voor de manier waarop relaties worden uitgebouwd en de
impact daarvan op individu en gemeenschap. Daarop entte zich ook het onderzoek
naar allerlei vormen van sociabiliteit, waarin die intersubjectieve relaties vorm kunnen
krijgen. Sociabiliteit manifesteert zich niet enkel in de privé-sfeer, maar op vele
terreinen en in zeer uiteenlopende vormen van het openbare sociale en culturele
leven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het herbergwezen of de buurtschap, kan men
het recreatieve verenigingsleven beschouwen als één van de gereglementeerde vormen
van sociaal contact.2
Het verenigingsleven staat bij historici opnieuw volop in de schijnwerpers. Als
onderzoeksdomein gelanceerd door Michel Agulhon,3 ontwikkelde er zich een
levendige belangstelling voor de invloed van het verenigingsleven op het ontstaan
van een moderne debatcultuur en op processen van verburgerlijking en
democratisering.4 De Amerikaanse socioloog Robert Putnam blies die interesse nieuw
leven in. Hij legde een causaal verband
1

2
3

4

Graag wil ik Catharina Lis, Hugo Soly, Bert De Munck en de redactieleden van het tijdschrift
willen danken voor hun waardevolle opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel, dat
deels gebaseerd is op een hoofdstuk uit mijn proefschrift. Greefs, Zakenlieden in Antwerpen
tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw.
François en Reichardt, ‘Les formes de sociabilité en France’, 455.
De historische vakliteratuur is bijzonder uitgebreid. Pionierswerk werd verricht door: Agulhon,
La sociabilité méridionale. Zie ook: François (ed.), Sociabilité et société bourgeoise en
France. In de loop van het artikel worden verschillende auteurs werkzaam op dit domein
vermeld.
Dit onderzoek richtte zich sterk op het verenigingsleven van de laat achttiende en negentiende
eeuw, toen de zogenaamde civiele maatschappij tot volle ontplooiing kwam. Zie bijvoorbeeld:
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tussen de participatie van mensen in het verenigingsleven aan de ene zijde en het
democratisch en economisch functioneren van een samenleving aan de andere zijde.
Samenlevingen zijn niet enkel democratischer, maar ook welvarender, aldus Putnam,
wanneer ze beschikken over voldoende sociaal kapitaal, namelijk netwerken van
burgers die samenwerken in onderling vertrouwen en met gedeelde normen.5 Hoewel
hij terecht kritiek kreeg, niet in het minste vanuit historische hoek,6 biedt dit denkkader
een basis om ook de economische rol van netwerken te onderzoeken. Dit werpt de
vraag op of participatie aan het verenigingsleven integratie en samenwerking in een
economische context kon bewerkstelligen en bevorderen.
Mensen verzamelden zich uiteraard niet om een samenleving, als collectiviteit,
democratischer of welvarender te maken, maar omwille van specifieke interesses en
behoeften. Naast culturele interesse en leergierigheid, liefde voor muziek, kunst of
literatuur of het zoeken naar ontspanning na een drukke werkdag, kan men
lidmaatschap van een genootschap beschouwen als een uiting van de zoektocht en
het verlangen naar sociabiliteit, naar het opsporen van ontmoetingen met
gelijkgezinden. Michel Agulhon drukte het kernachtig uit: ‘Occuper son temps pour
un homme qui a quelques ressources et quelque culture, ce peut-être se réunir à ses
semblables pour passer agréablement le temps’.7 Allerlei vormen van contacten
konden via het verenigingsleven worden uitgebouwd. In deze bijdrage gaat de
aandacht naar de wijze waarop lidmaatschap van verenigingen banden creëerde
tussen mensen en meer specifiek bij kon dragen tot het economische functioneren
en welslagen van individuen. Dit gebeurt aan de hand van onderzoek naar de sociale
relaties, buiten de werkomgeving en buiten de privé-sfeer, van een groep succesvolle
zakenlieden in Antwerpen aan het begin van de negentiende eeuw.
De overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw is een scharniermoment
in de West-Europese geschiedenis. Ook voor Antwerpen was het een belangrijk
keerpunt. De vroege annexatie bij Frankrijk impliceerde dat de Zuidelijke Nederlanden
snel de administratieve en juridische hervormingen van de Franse revolutionairen
ondergingen. Na meer dan twee eeuwen te zijn afgesneden van de toegang tot de
zee, stelden de Fransen in 1795 de Schelde opnieuw open voor het rechtstreekse
internationale maritieme verkeer.8 In bijzonder korte tijd ontwikkelde Antwerpen
zich van een op de interne markt gericht textielcentrum en

5
6

7
8

Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit; Habermas en Chartier, ‘The cultural origins
of the French Revolution’; R.J. Morris, ‘Clubs, societies and associations’; Mijnhardt, Tot
heil van 't Menschdom. Over het concept van de civiele maatschappij en de band met het
verenigingsleven: zie een recent overzicht van de historiografie bij: Morris, ‘Introduction.
Civil society, associations and urban places’, 1-16.
Putnam, ‘Bowling Alone’, uitgewerkt in boekvorm: Putnam, Bowling Alone.
Putnam, Making democracy work. Recente kritiek op de these vanuit historische hoek in het
algemeen bij: Gaggio, ‘Do social historians need social capital?’ of specifiek aangaande zijn
these over de rol van verenigingen bij democratiseringsprocessen bij onder meer: Hoffmann,
‘Democracy and Associations in the Long Nineteenth Century’ of in de verzamelbundel:
Morton, De Vries en Morris (ed.), Civil Society, Associations and Urban Places.
Agulhon, La Sociabilité méridionale, deel 1, 406.
Na de val van Antwerpen in 1585 kwam de monding van de Schelde onder de controle van
de Noordelijke Nederlanden. Dit impliceerde dat zeewaardige schepen niet langer rechtstreeks
naar Antwerpen konden zeilen. Pas met het vredesverdrag van Den Haag, ondertekend op
17 mei 1795, werd de Schelde formeel heropend. Het eerste handelsschip kwam pas in
Antwerpen aan op 7 maart 1796. Bindoff, The Scheldt question to 1839, 143. Voor een
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sterk ontvolkte stad tot een havenstad en handelscentrum van internationale allure.9
Dat veranderingsproces werd mede gedragen en tot stand gebracht door het
ingrijpen van zakenlieden. Niet enkel in Antwerpen geboren zakenlieden, maar ook
inwijkelingen van buiten de stad, uit binnen- en buitenland, trachtten die uitzonderlijke
omstandigheden en gunstige perspectieven in hun voordeel aan te wenden. De sluiting
van meer dan twee eeuwen van de Schelde voor het rechtstreekse maritieme verkeer
had de Antwerpse zakengemeenschap echter vervreemd van de overzeese handel en
zo ook van internationale contacten en relaties.10 Antwerpse zakenlui moesten die
opnieuw opbouwen, indien ze wensten te profiteren van de gunstige commerciële
perspectieven. De zakenlieden van buiten de stad dienden op hun beurt aansluiting
te vinden in de lokale gemeenschap en contacten op te bouwen in hun nieuwe
leefomgeving. De Antwerpse casus lijkt vanuit dit oogpunt bijzonder geschikt om
iets te kunnen leren over het belang van relatienetwerken en de moeilijkheden of
mogelijkheden die ondernemersgroepen bij het aanknopen ervan ondervonden.
Zochten die verschillende groepen zakenlieden ook aansluiting bij de lokale
gemeenschap via lidmaatschap van verenigingen? Was het economische handelen
van deze zakenlieden ook ingebed en het resultaat van de informele netwerken van
relaties die zij aangingen? Waren er opvallende verschillen in de participatie aan het
verenigingsleven? Met wie knoopte men contacten aan in verenigingen en waarom?
Had elke succesvolle zakenman toegang tot alle verenigingen in Antwerpen of deden
er zich ook processen van uitsluiting voor? Vooraleer in te gaan op deze vragen en
de aanwezigheid van zakenlieden in het Antwerpse verenigingsleven op te sporen
en te verklaren, komt beknopt het economische belang van relatievorming aan bod
en de specifieke betekenis ervan voor de Antwerpse zakengemeenschap.

Kaders en netwerken of het belang van relatievorming in een zakelijke
context
De idee van de ondernemer of zakenman als een rationele, op zichzelf staande
individualist, die uitsluitend gericht is op de verbetering van zijn lot en enkel belust
is op de maximalisatie van winst staat al geruime tijd onder druk, ook bij economen.11
Ondernemers en ondernemingen zijn immers geen op zichzelf staande entiteiten: ze
zijn op allerlei manieren verbonden met hun omgeving. Ook in het nemen van
beslissingen - wat volgens een functionele definitie de kern van de ondernemerstaak
uitmaakt - opereerde de zakenman niet alleen. De omgeving, de familie of vrienden

9

10

11

overzicht van de periode voor de heropening van de Schelde: Thijs, ‘The river Scheldt closed
for two Centuries’ of recenter: Blondé en Deceulaer, ‘The port of Antwerp and its Hinterland’.
Voor de commerciële heropleving van Antwerpen tijdens de negentiende eeuw: Veraghtert,
‘From inland port to international port’ en Lis, ‘De wederopbloei van Antwerpen als
handelsmetropool’.
Beetemé, Antwerpen, moederstad van handel en kunst, deel 2, 14. Zie ook de opmerkingen
bij bijvoorbeeld: Demoulin, Guillaume Ier et la transformation économique des provinces
belges, 352-353 of bij Veraghtert, ‘From inland’, 311.
Een overzicht bij Blaug, ‘Entrepreneurship Before and After Schumpeter’.
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en de verschillende subculturen, zoals religies, politieke groepen, verenigingen
waartoe zakenlieden behoorden, oefenden invloed uit.12
Uit dit kader vloeide als het ware vanzelfsprekend aandacht voort voor netwerken
van relaties, als vertrouwensrelaties tussen personen die hen (on)rechtstreeks met
elkaar verbinden.13 Vertrouwensrelaties speelden niet enkel in het privé-leven een
belangrijke rol. Zij waren ook een bijzonder nuttig instrument om zakelijke afspraken
tussen personen vlot te

12

13

Voor een vergelijking tussen het neo-klassieke gedachtengoed en de visie van
sociaal-economen: Etzione en Lawrence (ed.), Socio-Economics. Towards a New Synthesis.
Voor toepassingen in het historische onderzoek, bijvoorbeeld: Brown en Rose (ed.),
Entrepreneurship, networks and modern business.
Casson, ‘Entrepreneurial Networks’, 813.
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laten verlopen. Economische transacties gaan immers gepaard met risico's en met
aanzienlijke kosten, zoals voor de bescherming van eigendomsrechten, het inwinnen
van informatie en het afdwingen van contracten. Netwerken van relaties worden in
recente economische theorievorming beschouwd als een efficiënte manier om risico's,
en zo ook de kosten, van zakelijke transacties te beperken.14
Voor het drukken van kosten verbonden met het inwinnen van informatie en het
verifiëren van de betrouwbaarheid ervan lijken netwerken zelfs bijzonder geschikt.
Zij vormden immers kanalen waarlangs niet alleen goederen of kapitaal, maar ook
informatie kon stromen. In een economisch systeem, waarin transportmiddelen relatief
traag en moderne communicatiemiddelen niet beschikbaar waren, konden kosten
verbonden aan informatieoverdracht hoog oplopen.15 Regelmatige uitwisseling van
nieuws over scheepsvrachten, over vraag en prijs, over leveranciers en afnemers,
over de kredietwaardigheid van handelshuizen, maar ook bijvoorbeeld over de
politieke situatie, zorgden ervoor dat uitgaven en risico's konden beperkt worden die
men opliep bij gebrek aan informatie of bij onzekerheid over de betrouwbaarheid
ervan.16
Het was niet noodzakelijk om vele mensen te kennen, maar vooral om in contact
te komen met de ‘juiste’ personen, namelijk personen met de benodigde én met
betrouwbare informatie. Mark Casson drukt het als volgt uit: ‘Who you know is often
more important than what you know because the people that you know can plug the
gaps in what you know’.17 Soms waren de beste contactpersonen zij die veel praktische, technische, commerciële - kennis bezaten. Het was ook mogelijk dat
vooral contacten met personen die op hun beurt heel wat andere mensen kenden met
toegang tot nuttige informatie bijzondere diensten bewezen.18 Immers, niet zozeer
de kwantiteit, maar vooral de kwaliteit van de informatie was van belang.
In zakenrelaties beschermden instituties of formele overeenkomsten de betrokken
partijen slechts deels. Persoonlijk vertrouwen en reputatie dienden ervoor te zorgen
dat de overeenkomst of belofte ook effectief nageleefd zou worden.19 Vertrouwen de verwachting dat de persoon zich aan de afspraak zou houden - en reputatie - de
bekendheid van de integriteit van een bepaalde persoon - speelden een belangrijke
rol om transacties tussen en duurzame relaties met bepaalde personen mogelijk te
maken. De kans om bedrogen te worden vanuit opportunistisch gedrag was bij
vertrouwensrelaties minder groot, hoewel dit uiteraard nooit volledig uitgesloten
was.20 Zakenlieden die zichzelf en hun fortuin vaak waagden in bijzonder risicovolle
ondernemingen, waren niet alleen begaan met onmiddellijk winstbejag, zij waren
ook beducht om hun reputatie. Die konden zij onder meer opbouwen door aandacht
14
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20

Een degelijke samenvatting van de literatuur over transactiekosten bij De Goey en Simons,
‘Transactiekosten in theorie en praktijk’, 226-232. Zie ook: Gelderblom, ‘Uitdagingen’,
72-76.
Casson, ‘Institutional Economics and Business History’, 150-153; Brown en Rose,
‘Introduction’, 2-3.
Die commerciële netwerken tussen handelaren en firma's vormden de basis voor
informatieoverdracht en zakelijke afspraken, zowel in de zestiende als in de vroege
negentiende eeuw. Zie bijvoorbeeld als case-study: Gelderblom, ‘The governance’.
Casson, ‘Entrepreneurial networks’, 813.
Zie hiervoor in het bijzonder bij de socioloog Granovetter, ‘The strength of weak ties’.
Mathias, ‘Strategies for Reducing Risk’, 13-14; Smail, ‘Credit, Risk, and Honor’, 446.
Zie bijvoorbeeld bij Lesger, ‘Over het nut van huwelijk, opportunisme en bedrog’, 69-74.
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te besteden aan sociale relaties. Om hun relaties actief en nuttig te houden, dienden
zakenlieden daar voortdurend in te investeren.21 Gevoelens van erken-

21

Dit wordt mooi geïllustreerd bij: Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven.
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telijkheid, respect en solidariteit zijn immers niet gegeven. Ze zijn ook innig
verbonden met sociale relaties en zelfs met een efficiënt sociaal beheer, namelijk
een bewust opbouwen en cultiveren van netwerken van relaties.22
Mensen hebben heel uiteenlopende motieven om contacten te onderhouden, die
uiteraard niet kunnen gereduceerd worden tot het instrumentele nut alleen. Maar
door sociaal kapitaal te beschouwen als een individuele verworvenheid is het wel
mogelijk om een onderscheid te maken tussen sociale relaties aan de ene zijde en
wat actoren kunnen verkrijgen en bereiken dankzij hun relaties aan de andere zijde.
Dit impliceert dat netwerkvorming ook negatief kan worden aangewend, namelijk
om het onderscheid tussen groepen, zoals tussen leden en niet-leden van een
vereniging, te onderstrepen.23 Het is eveneens een manier dus om bestaande
maatschappelijke verhoudingen te bewaren en zelfs te versterken.

Zaken doen in Antwerpen en het belang van netwerken en kaders
De Antwerpse casus is bijzonder geschikt om het belang van relatievorming voor de
zakenwereld te toetsen. De Antwerpse zakenlieden, die door de langdurige sluiting
van de Schelde over weinig internationale contacten en relaties beschikten, werden
immers geconfronteerd met een toestroom van zakenlui van buiten de stad na de
heropening van de Schelde.24 Zij hadden, net als de lokale zakenlui, behoefte aan een
zekere inbedding en aan participatie in het stedelijke leven.
Alle zakenlieden konden wij niet bestuderen. Daarom is prosopografisch onderzoek
verricht naar een ‘groep’ van zakenlieden die kort na de heropening van de Schelde
voor alle maritieme verkeer (meer specifiek tijdens de periode 1796-1825) tot de
kapitaalkrachtige en/of belangrijkste zakenlieden van de stad hoorden (in totaal 234
personen).25 Uit de ontleding van hun zakelijke actiteiten blijkt dat Antwerpse
zakenlieden aan de ene zijde en inwijkelingen die aangezogen werden door de
mogelijkheden die de ‘jonge’ havenstad bood aan de andere zijde, de omstandigheden
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Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, 133-134.
In tegenstelling tot Putnam die sociaal kapitaal vooral als een collectieve verworvendheid
van een gemeenschap ziet, beschouwen sociologen, zoals onder meer Pierre Bourdieu, het
als een individueel bezit. Zie hiervoor bijvoorbeeld bij Hooghe, Sociaal kapitaal in
Vlaanderen, 22-23 en bij Gaggio, ‘Do historians need social capital’.
Dat was nieuw: voor de heropening van de Schelde was de aantrekkingskracht van Antwerpen
op zakenlieden van buitenaf uitermate gering. Chlepner, ‘L'étranger dans l'histoire économique
de la Belgique’, 713 en 716.
Voor de selectie van de groep zijn verschillende bronnen gebruikt: aan de ene zijde
kwantitatieve, meestal fiscale bronnen, zoals de hoogst belaste uit de patenrollen en de lijst
van de rijkste burgers van de stad opgesteld door de lokale of provinciale autoriteiten op
basis van fiscale gegevens; aan de andere zijde bronnen, met onduidelijkere, eerder
kwalitatieve criteria, zoals de kieslijsten voor de Rechtbank van Koophandel, bekend als
‘Liste des négociants notables’. Het onderzoek is beperkt tot zakenmannen, omdat vrouwen
in verschillende bronnen systematisch ontbraken Die groep is systematisch opgespoord in
de patentrollen, om zeker te zijn van hun economische activiteiten. Voor een uitvoerige en
kritische bespreking: Greefs, Zakenlieden in Antwerpen tijdens de eerste helft van de
negentiende eeuw, 24-38.
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op een heel uiteenlopende manier in hun voordeel aanwendden. Het is onze hypothese
dat hun relatienetwerk daarbij een belangrijke rol speelde.26

26

Wat volgt is een beknopte weergave van de belangrijkste conclusies uit de economische
analyse van de activiteiten van de groep gevolgde zakenlieden. Greefs, Zakenlieden in
Antwerpen tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw, deel 2, 133-287. Zie ook voor
de handel bij: Greefs, ‘De terugkeer van Mercurius.’
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Zakenlieden die na de heropening van de Schelde naar Antwerpen waren verhuisd,
stortten zich op de internationale maritieme handel. Hoewel zij hun activiteitenpalet
ook wel diversifieerden met aan de handel gerelateerde sectoren, zoals onder meer
de rederij, het verzekeringswezen of de financiële dienstverlening, bleven ze de
handel bijna altijd trouw. De maritieme handel maakte de basis of de kern van hun
activiteiten uit. Zij diversifieerden wellicht uit behoefte aan risicospreiding, om zo
hun activiteiten in de handel te vrijwaren en te ondersteunen of gewoonweg omdat
ze in die branches eveneens winstmogelijkheden zagen.27 Voor de lokale nijverheid
toonden zij nauwelijks belangstelling, alvast niet voor het midden van de negentiende
eeuw.
Hun oriëntaties verschilden sterk van de keuzes die de Antwerpse zakenlieden
maakten, evenals van de voor 1796 naar de Scheldestad geïmmigreerde zakenlieden
uit het binnenland die meestal afkomstig waren uit kleinere plaatsen in de
onmiddellijke omgeving. Slechts een minderheid van deze groep bewoog zich
gedurende een min of meer langere periode in de maritieme handel. Een deel bleef
zelfs werkzaam in ‘traditionele’ sectoren, zoals de zijdenijverheid, die op enkele
gespecialiseerde niches na langzaam ten onder ging aan de groeiende concurrentie
uit het buitenland.28 Anderen profiteerden van het toenemende aanbod van koloniale
producten. Zij legden zich toe op de trafiekveredeling, zoals de suikerraffinaderij.29
Een laatste groep ten slotte richtte zich op de uitbouw van dienstverlenende
activiteiten, zoals de financiële dienstverlening of de verzekeringsmarkt, en
specialiseerde er zich gaandeweg in.30
Waarom hebben die groepen zulke differentiële ondernemerspatronen ontwikkeld?
Een deel van het antwoord ligt verscholen in de omvang en de reikwijdte van de
relatienetwerken waarop zij een beroep konden doen en die ze uitbouwden. Door
hun geografische afkomst, hun familiebanden in het buitenland, opleidingen en reizen
beschikten de ingewekenen uit het buitenland initieel over belangrijke comparatieve
voordelen voor de internationale handel. Hun migratie op zich verliep binnen een
netwerkachtige structuur en kaderde in een bewuste strategie om het zakennetwerk
door uitbreiding veilig te stellen en/of te versterken. Zij vestigden zich op cruciale
handelsknooppunten, werkten er als commissiehandelaren en bleven contact houden
met handelsfirma's in hun thuiszone.31 Als goed gesitueerde en goedkope havenstad,
was Antwerpen voor hen één van de mogelijke uitvalsbases. Vormen van
kettingmigratie en samenwerking tussen geïmmigreerde zakenlieden met een
gezamenlijke geografische afkomst, verblijfplaats of familiale achtergrond
onderstrepen dat hun immigratie zelden een louter individuele aangelegenheid was.32
27
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Deze praktijk was typisch voor grote internationale handelaren: zie bijvoorbeeld bij Chapman,
Merchant Enterprise in Britain, 35-39 of bij Jones, Merchants to multinationals, 23-24.
Thijs, Van ‘werkwinkel’ tot ‘fabriek’, 133-135, 144-146.
Een voorbeeld is de loopbaan van de suikerbaron Pierre Jean Gevers: Houtman-De Smedt,
‘Korte historische schets van de suikerraffinaderij’, 293-311.
Dergelijke keuzes maakten verschillende leden van de familie Le Grelle. Fremault, Bankier
tussen oud en nieuw.
Chapman, The Rise of Merchant Banking, 15, 51-56; 68-70. Voor de Duitse kooplieden die
naar Antwerpen verhuisden: Devos en Greefs, ‘The German presence in the Nineteenth
Century’, 107-112.
Greefs, Zakenlieden, 113-120, 126-129; Devos en Greefs, ‘The German presence’.
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Buitenlanders die in Antwerpen aankwamen, opereerden met andere woorden vanuit
een internationaal netwerk.
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Onder meer tengevolge van de concurrentie van een voortdurend wisselende groep
van buitenlandse handelshuizen in de maritieme handel, beseften heel wat Antwerpse
zakenlieden al snel dat hun voordelen en hun capaciteiten vooral in de sterker lokaal
ingebedde sectoren lagen. Die lokale niches boden na de heropening van de Schelde
eveneens uitzicht op winstmogelijkheden. Het is namelijk op dit terrein dat de
Antwerpenaren een grote en strategische voorsprong hadden op buitenstaanders. De
financieel-economische elite in Antwerpen was onderling sterk verstrengeld door
allerlei samenwerkingsverbanden en familierelaties, die vaak dateerden uit de
achttiende eeuw. Heel wat kapitaalkrachtige Antwerpenaren waren zelfs geadeld of
huwden in adellijke kringen.33 Hun initiële achterstand in de maritieme handel konden
zij compenseren door een belangrijke troef, namelijk hun verankering in een grote,
lokale kapitaalmarkt.
Hoe breed de reikwijdte van contacten en zakelijke, persoonlijke en familiale
relaties ook konden zijn, zakenlieden hadden nood aan een zekere mate van lokale
inbedding. Zo verwijst de term ‘vreemdeling’ in een minder formele context niet
naar mensen van een buitenlandse afkomst, maar naar personen die lokaal niet gekend
waren, voor wie er met andere woorden geen kredietgaranties waren, die nog geen
band van persoonlijke vertrouwen hadden opgebouwd. Zo iemand kon het moeilijk
hebben om, bijvoorbeeld, als handelspartner te worden aanvaard.34 Achting, status
en reputatie moest men in een gemeenschap verdienen. Ze konden opgebouwd worden
via verschillende kanalen zoals via familiale netwerken of door het bekleden van
openbare functies.35 Contacten met leden van de lokale elite of participatie in elitaire
kringen konden eveneens bijdragen tot maatschappelijke acceptatie en tot het
opbouwen van reputatie en kredietwaardigheid.36 Dat geldt zowel voor buitenlandse
als voor Antwerpse zakenlieden. De mate waarin zakenlieden in het openbare leven
aanwezig waren en met wie ze contacten opbouwden, biedt niet enkel een kijk op
hun participatie in het stedelijke weefsel en de aanvaarding in bepaalde milieus; het
kan ook het beeld verscherpen van welke informele contacten zij opzochten en welke
soort zakelijke relaties zij er verhoopten aan te knopen.

Lidmaatschap van lokale verenigingen als toetsteen voor de uitbouw van
informele zakelijke netwerken
Zakenlieden ontmoetten elkaar niet alleen in een economische context of in zakelijke
ruimten, zoals het kantoor, de beurs of de haven. Een deel trof zich wellicht ook in
privé-sfeer - thuis in familiekring, bij zomerse visites aan de buitenplaatsen of
zomerhuizen die sommigen bezaten - of in openbare ruimten, zoals herbergen of
koffiehuizen. Op die niet-gereglementeerde vormen van sociale omgang en
communicatie heeft men, op verwijzingen in privé-documenten na, weinig vat.
33
34
35
36

Voor een nauwkeurige analyse van de financieel-economische elite in Antwerpen tijdens de
achttiende eeuw: Degryse, De Antwerpse fortuinen.
Mathias, ‘Strategies for reducing risk’, 15.
Zie bijvoorbeeld bij: Pollak, ‘A Transaction Cost Approach’; Bull, ‘Merchant households
and their networks’; Stobart, ‘Personal and commercial networks’.
Bijvoorbeeld: Wilson, Gentlemen Merchants, 210-212.

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

68
Verenigingen of clubs, opgericht om personen met een gemeenschappelijke culturele,
sociale, wetenschappelijke of politieke interesse te verzamelen, bieden een kijk op
de sociale aanwezigheid van de zakenlieden in de stad. Ze schiepen immers
gelegenheden (zoals vergaderingen, bals of concerten) of praktijken (zoals het
beoefenen van sportactiviteiten, gezelschapsspelen of ceremonies) die individuen
samen brachten en relaties konden genereren. De aanwezigheid van zakenlieden in
het gereglementeerde society-leven in de stad, via het lidmaatschap van talrijke
verenigingen en gezelligheidskringen die in het begin van de negentiende eeuw in
Antwerpen actief waren, stelt ons deels in staat mogelijke ontmoetingen tussen
zakenlieden en met andere burgers, buiten de strikt economische sfeer, te
reconstrueren. Het was immers een uitgelezen manier om zich vertrouwd te maken
bij bepaalde groepen en in bepaalde milieus.
Onder een genootschap of recreatieve vereniging - in de bronnen meestal
omschreven als ‘société’, ‘club’ of ‘cercle’ - verstaan we een geïnstitutionaliseerde
groepering van mensen die zich op privé-initiatief onder eigen bestuur en naar eigen
wetten, regelmatig verzamelden in hun vrije tijd rond een gemeenschappelijk doel.
De vereniging kreeg een naam en legde een vaste vergaderplaats en -tijd vast.37
Verenigingen waren niet voor iedereen toegankelijk: niet alleen was het vaak een
zaak van mensen die konden lezen en schrijven, het was toen in hoofdzaak ook een
mannenaangelegenheid.38 De rigide toelatingsvoorwaarden en de vaak hoge lidgelden
vormden tevens een te hoge sociale drempel voor het grootste deel van de bevolking.
Herbergen of koffiehuizen, parken of promenades waren voor iedereen toegankelijk.
Het genootschap, zo merken Peter Clark en Robert Allan Houston op, was ‘a
controlled arena for social contact among the respectable classes’.39
Wie toegang kreeg tot die respectabele groepen was vaak afhankelijk van een
ballotagesysteem. De gangbare procedure was de aanbeveling door een werkzaam
lid bij het bestuur, waarna de voltallige vergadering bij meerderheid van de stemmen
over het lot van de kandidaat besliste.40 Dat kon leiden tot de versterking van het
exclusieve karakter of tot het recruteren van de leden in een specifieke groep, of
zoals Carol E. Harrison het uitdrukt: ‘clubs that just anyone can join are rarely worth
the trouble’.41
Tijdens de periode 1796-1830 - de periode die hier aan bod komt - bestond er geen
vrijheid van vereniging.42 Verenigingen kregen enkel een toelating tot oprichting,
wanneer ze zich op iets ‘nuttigs’ toelegden, zoals literatuur, muziek, wetenschap of
plastische kunst. Politieke activiteiten waren ten strengste verboden.43 De overheid
hield deze genootschappen nauwlettend in het oog uit onwennigheid met hun succes,
37

38

39
40
41
42
43

Niet-officiële bijeenkomsten onder vrienden, maar ook beroepsverenigingen, hulpkassen en
dergelijke sluiten we daardoor uit. Greefs, ‘Ondernemers en genootschappen’, 5. Die definitie
sluit nauw aan bij die van Clark, British clubs and societies, 12.
In de ledenlijsten van de Antwerpse verenigingen in deze periode troffen we geen vrouwen
aan. Dit was toen niet uitzonderlijk, zie bijvoorbeeld bij: Harrison, The Bourgeois Citizen
in Nineteenth-Century France.
Clark en Houston, ‘Culture and Leisure’ 594.
Clark, British clubs, 219-220.
Harrison, The Bourgeois Citizen, 224.
Code Pénal, sectie VII, art. 291 en 292.
Pasinomie, série 1, 3, 1791, decreet van 9 oktober 1791, 457-461.
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maar ook uit angst voor vermeende politieke activiteiten.44 Dankzij die controle
vonden we ledenlijsten terug in de

44

De controle op het verenigingsleven was geen lokaal fenomeen, cf. Hoffmann, ‘Democracy
and Associations’, 281-282.
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Lidmaatschap van
genootschappen
Totaal aantal bestudeerde De totale groep
zakenlieden als lid
zakenlieden
Totaal aantal bestudeerde 147
62,8%
zakenlieden n=234
Daarvan Antwerpenaren
n=128

77

60,2%

Daarvan inwijkelingen uit 28

66,6%

binnenland n=42
Daarvan inwijkelingen uit 42

65,6%

buitenland n=64
Tabel 1: Lidmaatschap van genootschappen in Antwerpen van bestudeerde
zakenlieden per groep volgens geografische afkomst (1796-1830), in absolute
aantallen en %.
Bron: Op basis van ledenlijsten van verenigingen in: Stadsarchief Antwerpen (SAA),
Modern Archief (MA), 240/20; 382/3, 382/5, 382/6, 382/8, 382/10, 382/11;
Rijksarchief Antwerpen (RAA), Provinciaal Archief Antwerpen (PAA), A 133, F
15/B, RAA, Fonds Antwerpen, B 42/10. Geconfronteerd met prosopografie: Greefs,
Zakenlieden, prosopografie in bijlage.
briefwisseling tussen de lokale en de centrale overheid aan de ene zijde en de overheid
en het bestuur van de genootschappen aan de andere zijde.45 De bestudeerde
zakenlieden zijn geïdentificeerd in 57 ledenlijsten van 24 verschillende
genootschappen, in Antwerpen werkzaam tussen 1796 en 1830. Het gaat om kunsten leesgenootschappen, concert- en muziekverenigingen, gezelligheidskringen en
privé-clubs.46
Betoonde die zakenelite interesse in dergelijke vormen van gereguleerd sociaal
contact? Waren vooral in Antwerpen geboren zakenlieden geïnteresseerd of
participeerden ook inwijkelingen in Antwerpse verenigingen (cf. tabel 1)?

45

46

Ze vertegenwoordigen slechts een deel van de verenigingen actief in Antwerpen tussen 1796
en 1830. Van de andere vonden we geen ledenlijsten terug. Stadsarchief Antwerpen (SAA),
Modern Archief (MA), 240/20; 382/3, 382/5, 382/6, 382/8, 382/10, 382/11; Rijksarchief
Antwerpen (RAA), Provinciaal Archief Antwerpen (PAA), A 133, F 15/B, RAA, Fonds
Antwerpen, B 42/10.
In Antwerpen waren ook vrijmetselaarsloges actief. De meeste documenten van de loges
bevinden zich echter in privé-archieven. Volgens De Schampheleire trok één van de twee
loges in ieder geval al sinds het einde van de achttiende eeuw zakenlieden aan. De
Schampheleire, De Antwerpse vrijmetselaars.
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Van de 234 bestudeerde zakenlieden waren er 128 in Antwerpen geboren, 106 waren
naar Antwerpen verhuisd en afkomstig uit andere plaatsen in binnen- (42) of
buitenland (64).47 Meer dan 60% van de bestudeerde zakenlui was lid van ten minste
één Antwerpse vereniging tussen 1796 en 1830. Er zijn weinig verschillen op te
merken op basis van de geboorteplaats van die zakenlui: zowel inwijkelingen uit
binnen- (66,6% van de geselecteerde inwijkelingen uit het binnenland) en buitenland
(65,6%), als Antwerpse zakenlieden (60,2%) sloten zich aan. Zakenlieden die niet
in Antwerpen geboren waren, allen nagenoeg eerste-generatie migranten, vonden
zonder problemen, zo lijkt het, hun weg naar het recreatieve verenigingsleven in de
Scheldestad.
Een derde van de bestudeerde zakenlieden (37,8%) leek, op basis van de
beschikbare ledenlijsten, geen belangstelling te hebben in lidmaatschap van Antwerpse
clubs. Hadden zij misschien geen interesse in muziek, literatuur of kunst of geen
behoefte aan dergelijke vormen van vermaak? Voelden zij niet de noodzaak om via
deze kanalen sociale contacten op te bouwen of kregen ze geen toegang tot bepaalde
kringen?
Misschien ontsnapten ze aan ons oog: niet van alle verenigingen zijn immers
ledenlijsten bewaard.48 Ook de opbouw van de prosopografische steekproef biedt
deels een verklaring voor het ontbreken van die individuen. Een oppervlakkige blik
op de leeftijd van de leden in verschillende verenigingen gaf de indruk dat vooral
dertigers en veertigers er elkaar opzochten. De steekproef bevestigt dat: zakenlieden
van een oudere generatie waren minder vaak lid van een Antwerpse vereniging
(71,1% die in 1800 vijftig jaar of ouder was, was geen lid van een vereniging tussen
1796 en 1830) dan hun jongere collega's (zij die in 1800 25 jaar of jonger waren,
waarvan 30% geen lidkaart bezat).49 Maar, hoe verklaren we dan de afwezigheid van
die jongere groep zakenlieden? Bij de buitenlandse zakenlieden gaat het vooral om
een groep die voor 1815 Antwerpen al had verlaten of slechts gedurende een korte
tijdspanne (minder dan 10 jaar) in Antwerpen verbleef.50 Het gaat met andere woorden
over een groep waar we minder informatie over ter beschikking hebben (omdat heel
wat bestudeerde ledenlijsten dateren van na 1815) of die misschien ook onvoldoende
47

48

49

50

Het was in de politieke context van toen moeilijk om van ‘buitenlandse’ inwijking te spreken.
‘Vreemd’ zijn betekende tot omstreeks 1795 immers dat men afkomstig was uit gebieden
buiten het Oostenrijkse Keizerrijk; tussen omstreeks 1795 en 1814 werd de nationaliteit
bepaald door de steeds veranderende grenzen van het Franse Rijk, tot 1830 door deze van
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dit had tot gevolg dat bewoners van bepaalde
territoria van nationaliteit veranderden bij een regimewisseling. Om duidelijkheid te bewaren,
werden de Belgische staatsgrenzen van 1830 als criterium gebruikt.
We vonden reglementen terug van 29 verschillende verenigingen tijdens deze periode; van
veertien verenigingen dook de naam op in briefwisseling of officiële rapporten. Van slechts
24 verenigingen vonden we ledenlijsten terug. Greefs, ‘Ondernemers en genootschappen’,
8-12.
Van de 38 bestudeerde zakenlieden die voor 1750 geboren waren, waren er 27 geen lid van
een vereniging (of 71,1%); van de 111 geboren tussen 1751 en 1775 waren er 34 (of 30,7%)
geen lid; van hen geboren tussen 1776 en 1800 gaat het om 22 (of 28,2%). Van zeven
zakenlieden was de leeftijd niet bekend: drie waren geen lid van een Antwerps genootschap
tussen 1796 en 1830.
22 buitenlandse zakenlieden van de 64 waren jonger dan vijftig in 1800 en waren van geen
enkele vereniging tussen 1796 en 1830 lid: vijf hadden voor 1815 Antwerpen al verlaten,
zes verbleven minder dan tien jaar in de stad.
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geïntegreerd waren in Antwerpen tijdens de korte tijdspanne van hun verblijf. Wat
de Antwerpenaren betreft, is het opvallend dat het vooral om zakenlieden ging die
niet actief waren in de dienstensector - de handel, verzekerings- of banksector - maar
hoofdzakelijk in de productiesfeer werkzaam

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

71

• Cercle
littéraire
d'Anvers

Datum
AntwerpenarenInwijkelingenInwijkelingenTotaal
Procentueel
ledenlijst
aantal
aandeel
uit
uit
bestudeerdevan de
binnenlandbuitenland
selectiegroep
zakenliedent.o.v.
totaal
aantal
leden
1812
9
3
11
23
17,6%

• Société
des
amateurs
de
musique

1800

13

1

3

17

11,5%

à la Salle
dite
Sodalité

1814

31

4

9

44

25,6%

• Société
des
concerts
de la
Bourse

1796

13

1

0

14

20,9%

• Société 1829
d'Harmonie

7

7

10

24

3,5%

• Société 1810
de la
Philharmonie/
Philharmoniek
Genootschap

5

2

2

9

6,6%

1811

2

2

2

6

4,7%

1815

20

6

12

38

9,5%

s.d.

16

8

9

33

8,3%

• Société
du cercle

1823

3

3

10

16

27,1%

• Société
littéraire
d'Anvers

1802

5

0

0

5

9,4%

1812

26

5

4

35

14,5%

1819

24

4

8

36

18%
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1829

2

1

1

4

7,6%

• Société 1813
Olympique52

2

2

7

11

12,5%

1813

3

1

5

9

13,2%

1819

1

4

23

28

37,3%

• Société 1828
Philotaxe

11

7

3

21

7,1%

• Societeyt 1806
van
Kruys- en

11

2

0

13

27,1%

1807

13

4

0

17

17%

1812

21

11

3

35

18,3%

1819

19

15

3

37

18,5%

1825

8

7

3

18

10,2%

Handboog/Société
de l'Arc
et de
l'Arbalette

Tabel 2: Vertegenwoording van de bestudeerde zakenlieden per groep volgens
geografische afkomst in Antwerpse genootschappen (1796-1830) met meer dan tien
zakenlieden als lid, in absolute aantallen en % aandeel ten opzichte van totaal aantal
leden per genootschap
Bronnen: SAA, MA, 382/3, 6, 8, 10; RAA, PA, reeks F, 15B, pakket 1; Conditions
de l'association et règlement de la Société littéraire d'Anvers (Antwerpen, 1802) en
Idem (Antwerpen, 1829); Liste des membres de la Société Philharmonique
(Antwerpen, s.d.).

52

Er zijn twee ledenlijsten bewaard van het jaar 1813: de eerste dateert van 10 april 1813, de
tweede bevat de leden van het derde trimester en dateert van 25 oktober 1813. SAA, MA,
382/10, 1-2.
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waren.51 Wijst dit erop dat zakenlui die geen eigen product aan de man brachten,
zoals handelaren, en vooral waarde toevoegden aan transacties door hun kennis en
informatie over de markt en hun relaties meer belang hechtten aan netwerkvorming?
Leeftijd was een belangrijke structurele variabele om de afwezigheid van bepaalde
zakenlieden te duiden. Maar, het was zeker niet de enige verklaring. Bovendien
konden ook andere nauwelijks controleerbare factoren een rol hebben gespeeld, zoals
een beperkte culturele interesse of minder behoefte aan sociabiliteit via het
lidmaatschap van een vereniging.
Niet alle verenigingen konden bovendien op evenveel belangstelling van die
succesvolle zakenlieden rekenen. Meer nog: de zakenelite was zelfs uitermate
selectief. Hun vertegenwoordiging per ledenlijst wijst hierop: van de 24 bestudeerde
genootschappen, waren er slechts tien, waarvan ten minste tien bestudeerde
zakenlieden lid waren (cf. tabel 2). Bovendien treft men vooral in bepaalde
verenigingen - zoals bijvoorbeeld het leesgenootschap ‘Société littéraire d'Anvers’
of de concertvereniging ‘Société Olympique’ - opvallende concentraties van
zakenlieden aan.
Hoewel Antwerpenaren beter vertegenwoordigd waren in een aantal verenigingen,
werden buitenlandse zakenlieden volgens deze kwantitatieve gegevens niet
uitgesloten. Om mechanismen van in- en uitsluiting systematischer te achterhalen,
is echter een nauwkeurigere analyse nodig. Dat kan enkel door gedetailleerder de
sociale samenstelling van enkele verenigingen te bekijken en zorgvuldig na te gaan
wie precies de leden waren, met wie de zakenlieden er in contact konden komen en
wat ze ermee beoogden.

Besloten kringen van de traditionele Antwerpse high-society
Pierre Joseph De Caters was 31 jaar in 1800 toen hij lid was van de ‘Société des
amateurs de la musique à la Salle dite Sodalité’. De concertvereniging noemde zich
‘concert bourgeois’, zoals haar voorganger, de ‘Société des concerts de la Bourse’53
en telde heel wat van de voormalige leden van deze vereniging onder haar leden.54
Pierre Joseph De Caters rentenierde aan het begin van de negentiende eeuw. Zijn
vader, Jean Pierre Ernest, was afkomstig uit Limburg, vestigde zich in Antwerpen,
huwde er met een koopmansdochter en liet zich tijdens de achttiende eeuw vooral
in met investeringen in onroerende goederen.55
De rentenierende levensstijl van de familie De Caters was niet ongewoon in het
Antwerpen van de achttiende eeuw: de commerciële mogelijkheden waren toen zo
beperkt door de sluiting van de Schelde en het wegvallen van de Spaanse handel dat
als het financieel enigszins haalbaar was, Antwerpenaren verkozen zich uit het actieve
51
53
54
55

Dertig Antwerpse zakenlieden waren jonger dan vijftig in 1800 en geen lid van een vereniging:
23 waren op geen enkel ogenblik in hun loopbaan bij de maritieme handel betrokken.
Règlement adopté par la Société des amateurs de musique, artikel V.
Torfs, Nieuwe Geschiedenis van Antwerpen, deel 2, 314; zie ook: Baeck-Schilders, ‘De
Sodaliteit als concert en spektakelzaal’, 59.
Degryse, De Antwerpse fortuinen, bijlage Ib, 13-14; Houtman-De Smedt, ‘Van “wolf” en
“cater”’, 81.
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zakenleven terug te trekken. Dat had niet zozeer te maken met het ‘verraad van de
burgerij’, maar was het logische gevolg van het keren van de conjunctuur. Op die
manier poogden die families de kloof te dichten met de edellieden en de rijke
renteniers die op hun goed konden leven.56

56

Degryse, ‘The Aristocratization of the Antwerp Mercantile Elite’, 39.
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Antwerpenaren met een gelijkaardige sociale achtergrond trof Pierre Joseph De
Caters veelvuldig aan in de concertvereniging die bijeenkwam in de Sodaliteit.
Volgens de kroniekschrijver Lodewijk Torfs was het ‘de societeit der groote wereld,
waer men niet dan fatsoenlyk gekleed werd toegelaten’.57 Torfs had het bij het rechte
eind: in 1814 liep het ledental op tot 172; meer dan 80% van de leden behoorde tot
de financieel-economische top, de kapitaalkrachtigste Antwerpenaren tijdens de
achttiende eeuw.58 Om tot deze kringen toegelaten te worden, speelde fortuin
ongetwijfeld een belangrijke rol. De jonge De Caters ontmoette er telgen uit de
families Werbrouck, Cogels, De Broëta en De Wael, allen erg welstellende Antwerpse
zakenlieden die bovendien geadeld waren in de loop van de achttiende eeuw.59 Hen
leken de concerto's, maar ook de dans- en speelpartijen die de vereniging organiseerde
wel te smaken.
In 1810 huwde Pierre Joseph De Caters met Jeanne Antoinette Ergo, de weduwe
van de succesvolle bankier Charles Jean Michel De Wolf die in 1806 kinderloos was
overleden. Door zijn huwelijk werd Pierre Joseph De Caters opnieuw bij het actieve
zakenleven betrokken als zaakvoerder van het bankhuis C.J.M. De Wolf. Tegenover
het kapitaal, opgebouwd door de voormalige echtgenoot van zijn partner, plaatste
Pierre Joseph de adellijke titel, die de familie De Caters in 1735 had verworven, zijn
aanzien, zijn relaties en ook enig vermogen.60 Toen hij aan het hoofd stond van de
bank C.J.M. De Wolf was Pierre Joseph De Caters veel nadrukkelijker aanwezig in
het Antwerpse verenigingsleven: hij was lid van acht verschillende genootschappen.
Zo was De Caters tussen 1812 en 1829 onder meer lid van de Société littéraire
d'Anvers. In de volksmond stond deze vereniging bekend als Société des nobles
omdat heel wat edellieden en bekende burgers er elkaar ontmoetten.61 Ze had haar
bijnaam duidelijk niet gestolen. Blijkens de oprichtingsakte in 1802 verzamelde ze
uitsluitend leden uit Antwerpse families van aanzien. Rijke zakenlieden uit de families
Cogels, Diercxsens, Le Grelle, De Broëta, De Heyder, rentenierende edellieden,
zoals uit de families Della Faille, Stier, De Bosschaert en De Labistrate troffen elkaar
daar.62 Ook de banden met het politieke establishment werden nauw aangehaald.63
Als het ledental iets vertelt over de aantrekkingskracht, mag het genootschap succesvol
worden genoemd, alvast tot het begin van de jaren 1820: het aantal leden nam
spectaculair toe tussen 1802 en 1812 (van 53 tot 241 leden). Toen bereikte het
genootschap een hoogtepunt: in 1819 telde het nog 200 leden, in 1829 slechts 53.64

57
58

59
60
61
62
63

64

Citaat uit Torfs, Nieuwe Geschiedenis, deel 2, 306.
In 1814 telde het genootschap in totaal 172 leden; 83% behoorde tot de absolute
financieel-economische top in Antwerpen tijdens de achttiende eeuw. Degryse, De Antwerpse
fortuinen, bijlage Ia en Ib. Voor de ledenlijst: SAA, MA, 382/6, nr. 4: Ledenlijst voor 1814.
Degryse, De Antwerpse fortuinen, bijlage Ia-b.
Houtman-De Smedt, ‘In de stroom van de tijd’, 109, voetnoot 1.
SAA, MA, 382/8, nr. 16: officieel rapport van 7 september 1821.
SAA, MA, 382/3, map 2, nr. 1: Conditions de l'association et règlement de la société littéraire
d'Anvers, art. 1 en art. 3 (met vermelding van de 53 effectieve leden van de vereniging).
Zo was reglementair vastgelegd dat onder meer de prefect van het departement van de twee
Neten en de burgemeester uitgenodigd werden op de activiteiten SAA. MA, 382/3, map 2,
nr. 1: Conditions de l'association et règlement de la société littéraire d'Anvers, art. 2.
SAA, MA, 382/3.
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De Société des amateurs de musique à la salle dite Sodalité en de Société littéraire
d'Anvers vonden hun publiek in gelijkaardige milieus, zo lijkt het althans als men
naar de
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geselecteerde zakenlui kijkt: vijftig verschillende zakenlieden waren lid van de
Société littéraire d'Anvers, daarvan ontmoeten er maar liefst dertig elkaar ook in de
concertvereniging die bijeenkwam in de Sodaliteit. Naar verluidt identificeerde de
concertvereniging zich sinds 1808 niet langer als ‘concert bourgeois’, maar kreeg
de benaming van ‘concert noble’.65 Dit impliceert niet dat het een exclusief adellijke
aangelegenheid werd: zowel edellieden als rijke burgers bleven er samenkomen.66
Het hoge toetredingsgeld betekende echter een hoge sociale drempel voor heel wat
inwoners van de stad.67
Aan het verlangen opgenomen te worden in betere kringen in de stad kon
lidmaatschap van dergelijke elitaire verenigingen in ieder geval voldoen.68 Burgers
zochten als het ware naar integratie in het culturele- en stadsleven, in de stedelijke
elite. Dit roept vergelijkingen op met de Engelse situatie, waarover Peter Clark
opmerkte: ‘They sought social recognition...through polite socializing in towns,
rubbing shoulders with the landed elite at assembly rooms, coffee houses, and above
all, at clubs and societies’.69 Dat een gemengd gezelschap van rijke vooraanstaande
Antwerpse burgers en aristocraten elkaar hier trof, verwondert niet. Net zoals in
Brussel is er hier wellicht sprake van een ontwikkelend society-leven waarin leden
elkaar niet enkel op basis van afstamming, maar ook op grond van een ‘geciviliseerde’
levensstijl vonden.70 Bovendien was de financieel-economische elite in Antwerpen
al tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw sterk verbonden met elkaar. Heel
wat kapitaalkrachtige Antwerpenaren waren toen bovendien geadeld, gehuwd in
adellijke kringen of maten zich een rentenierende levensstijl aan.71 Hun biotopen
waren al vermengd: zij vertoefden in dezelfde kringen en verenigingen in de stad
aan het begin van de negentiende eeuw en cultiveerden die relaties nog steeds.
Voor een bankier zoals De Caters was het ook vanuit zakelijke overwegingen
interessant om contact te blijven onderhouden met die kapitaalkrachtige burgers en
edellieden in de stad. In dergelijke milieus kon hij potentiële klanten voor het
bankbedrijf ontmoeten. Mensen met financiële middelen waren immers altijd op
zoek naar het veiligstellen van hun kapitaal en naar renderende beleggingen. De
Caters zetelde bovendien ook in de raad van beheer van verschillende
verzekeringsmaatschappijen - eveneens gebaat bij geïnteresseerde geldschieters - en
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Baeck-Schilders, ‘De Sodaliteit’ 59.
Ook in Brussel, waar er een ‘concert bourgeois’ en ‘concert noble’ was, gaat het niet om
antipoden in sociaal opzicht. Buyens, ‘Het muziekleven te Brussel’, 142.
In de ‘Société littéraire d'Anvers’ werden de effectieve leden verplicht een aandeel in de
goederen van het genootschap aan te kopen. Voor één aandeel werd in 1829 181,8 fr betaald.
Règlement de la Société littéraire, art. 3 en 4. Het loon van arbeiders schommelde, volgens
de loonschalen bij Lis, tussen 11 en 13 stuivers per dag, een gemiddelde dus van ongeveer
1 fr. Lis, Social change and the labouring poor, 76.
Van den Eeckhout en Hannes, ‘Sociale verhoudingen en structuren in de Zuidelijke
Nederlanden’, 475.
Clark, British clubs, 152.
In Brussel, als hofstad, had de adel in het culturele leven tijdens de achttiende eeuw een
duidelijk overwicht. Dat veranderde in de negentiende eeuw. Buyens, ‘Het muziekleven te
Brussel’, 142-143, 154.
Degryse, ‘The Aristocratization’, 39
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was tevens commissaris van de Bank van Antwerpen sinds haar oprichting in 1824.72
Hij had er met andere woorden alle belang bij goede relaties te onderhouden met
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Hij zetelde in de raad van beheer van de volgende verzekeringsmaatschappijen: Compagnie
d'assurances maritimes et d'incendie d'Anvers: Securitas (sinds 1819); ‘Comptoir spécial
d'assurances maritimes (sinds 1827); Compagnie d'assurances: agriculture et commerce(sinds
1829); Compagnie anversoise d'assurances maritimes (sinds 1829).
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de Antwerpse financieel-economische top. Zelfs in het reglement van de Société
littéraire d'Anvers verwijst men ondubbelzinnig naar het zakelijke nut van
lidmaatschap: de leden streven niet enkel ‘leur amusement’, na maar ook ‘l'avantage
des communications sociales et commerciales’.73
Kan de opvallende aanwezigheid van de Antwerpse traditionele financiële elite
in deze verenigingen beschouwd worden als een poging om hun sociale positie en
macht te beschermen en zelfs te versterken? Immers, tijdens deze periode van
verandering - waarbij heel wat zakenlieden van buitenaf een deel van de koek
veroverden en welstand verwierven - kunnen dergelijke fenomenen van
‘groepsvorming’ voorkomen. Het endogame karakter van het aristocratische milieu,
hun consumptiepatronen, taalgebruik en omgangsvormen tijdens de Verlichtingseeuw
wijzen trouwens op een specifieke groepscultuur die wellicht in deze periode onder
invloed van de politieke, maatschappelijke, maar ook economische veranderingen
onder druk kwam te staan.74 De onderzoeksgroep is te beperkt om hierover een
sluitende uitspraak te doen. Wat de nog actieve zakenlieden in de Antwerpse financiële
elite betreft, lijkt dit geen dominante verklaring te zijn. Van de vijftig leden van de
Société littéraire d'Anvers waren er immers slechts twaalf alleen lid van dit
genootschap of gecombineerd lid van de Société des concerts de la Bourse en
Sodaliteit: de 38 anderen sloten zich aan bij andere verenigingen in de stad. De
zakenelite uit het gezelschap zocht met andere woorden ook contacten met andere
groepen in de stad. Hun talrijke aanwezigheid in dergelijke sterk Antwerps gerichte
elitaire kringen - vijftig Antwerpse zakenlieden of 65% van alle Antwerpse
zakenlieden uit de selectiegroep actief in het verenigingsleven was ook lid van één
van deze drie verenigingen - wijst erop dat ze wel bewust contacten bleven
onderhouden met de financieel-economische elite, ook de edellieden, in de stad. De
lokale inbedding van hun zaken speelde daarbij waarschijnlijk ook een rol.

Buitenlandse zakenlieden en hun contacten met de traditionele Antwerpse
elite
De vraag is dan of het voor buitenlandse zakenlieden even gemakkelijk was om met
dergelijke elitaire kringen van renteniers en grondeigenaars aansluiting te vinden,
hun vertrouwen te winnen en eventueel hun aanvaarding te krijgen? Een kleine groep
ingeweken zakenlieden (in het totaal twaalf) was lid van de hiervoor al uitvoerig
geschetste verenigingen, de ‘Société littéraire d'Anvers’ en de ‘Société des amateurs
de musique à Salle dite Sodalité’; zeven waren zelfs lid van beide. Van de ‘Société
littéraire d'Anvers’ zijn vier verschillende ledenlijsten bewaard, waardoor men een
beeld kan vormen van veranderingen doorheen de tijd. Hieruit blijkt dat vooral in
1812 en 1819 meer buitenlanders deel uitmaakten van dit genootschap. (cf. tabel 2)
Dat hing samen met de stelselmatige toename van hun aanwezigheid in de stad sinds
het begin van de negentiende eeuw.
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SAA, MA, 382/3: Conditions de l'association et réglement de la Société littéraire d'Anvers,
5 Nivôse XI (26 december 1802).
Zie bijvoorbeeld: Degryse, ‘The aristocratization’, 38; Blondé, ‘Botsende
consumptiemodellen?’.
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Een nauwkeurige blik op de achtergrond en de relaties van deze inwijkelingen
geeft echter een ander beeld. De helft van hen was geboren in Noord-Nederland. Zij
hadden minder barrières te overwinnen gezien de nauwe commerciële en zakelijke
contacten tussen Antwer-
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pen en Nederland tijdens de achttiende eeuw.75 Jean Joseph Osy en Daniël Thuret
waren bovendien gehuwd met een Antwerpse uit een adellijke familie. Voor Osy
had dit geen problemen gegeven, aangezien de familie niet onbekend was in
Antwerpen en al nauwe relaties met de financieel-economische elite onderhield.76
Voor de jonge Thuret was de regeling van het huwelijk minder vlot verlopen. Volgens
de overlevering kwam hij in 1798, op twintigjarige leeftijd, naar Antwerpen, om een
zakelijk geschil te regelen. Toen maakte hij kennis met Françoise Marie Guyot. De
familie van Françoise was niet opgetogen over hun omgang volgens haar oom Henri
Joseph de Stier, want ‘celui qu'elle voulait épouser était calviniste’ én ‘en plus,
socialement inconnu à Anvers’.77 Die uitspraak wijst erop hoe belangrijk het in deze
milieus was om ‘gekend’ te zijn en sociale status te genieten. Pas in 1806, nadat
Thuret zich had bekeerd tot het katholicisme, kreeg hij de toestemming van de familie
om Françoise Guyot te huwen. Thuret moest financieel over de brug komen. Hij
bracht, naar verluidt, de indrukwekkende som van 808.487 fr. in bij zijn huwelijk.78
Ook andere zakenlui, zoals Jean Charpentier uit Frankrijk en Dominique Dutari
uit Spanje,79 waren via hun huwelijk al ingebed in dergelijke voorname Antwerpse
kringen. Zo'n introductie genoten bijvoorbeeld de negotianten James Clegg uit
Manchester en Georges Kreglinger uit Karlsruhe niet. Georges Kreglinger verhuisde
samen met zijn broer Christian in 1797 naar Antwerpen en richtte er het handelshuis
G. & C. Kreglinger op, dat er tijdens de Franse periode in slaagde het beginkapitaal
te vertienvoudigen.80 Georges Kreglinger was dus een succesvol zakenman. Hij had
bovendien de raad van zijn broer Frédéric Kreglinger goed opgevolgd. Die was
handelaar in Parijs en gaf in talrijke brieven zijn jongere broers in Antwerpen
instructies over het zaken doen. Frédéric beklemtoonde dat het noodzakelijk was in
contact te komen met belangrijke handelaren in Antwerpen en pogingen te
ondernemen hen beter te leren kennen. Hij vermeldde in zijn brieven onder meer
Charles Lombaerts en Pierre De Heyder bij naam.81 Ook zij waren lid van de Société
des amateurs de musique à la Salle dite Sodalité in 1814. Georges Kreglinger en
Pierre De Heyder zetelden trouwens al sinds 1803 samen in de Kamer van Koophandel
van Antwerpen, die de belangen van de zakenlieden in de Antwerpse regio
behartigde.82 Via formele en informele netwerken kwamen zij in contact met elkaar.
De banden van deze kleine groep buitenlandse zakenlieden met de plaatselijke
elite verliepen dus niet uitsluitend via het verenigingsleven. Zij hadden ook via
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Heel wat van de handelsstromen verliepen via Nederlandse handelaren. Michielsen, ‘De
handel’, 103.
Leden van de familie Osy behoorden al in de achttiende eeuw tot de financieel-economische
elite in Antwerpen en waren in de betere Antwerpse kringen gehuwd. Degryse, De Antwerpse
fortuinen, bijlage Ia, 156-157.
Thuret, Recherches et études généalogiques, 291.
Baetens, Schoten, 103.
Jean Antoine Charpentier was gehuwd met Marie Thérèse Van Moorsel; Dominique Dutari
met Jeanne Thérèse Lombaerts, dochter van Charles Lombaerts, eveneens negotiant in
Antwerpen.
Voor de familie Kreglinger zie: Devos, ‘Kreglinger. Famille’; Baetens, ‘Het ontstaan en de
groei van een familiale onderneming’, 26-27.
Privéarchief G. & C. Kreglinger, 4, brief van Frédéric Kreglinger te Parijs aan Georges
Kreglinger op 10 augustus 1797.
Van Damme, ‘De Antwerpse Kamer van Koophandel’, 10-15, 23 en 234 (voetnoot 49).
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formele kanalen, zoals de Kamer van Koophandel, of via familiale netwerken al
contacten uitgebouwd. Op die
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manier kreeg een kleine groep buitenlandse zakenlieden toegang tot de in het begin
van de negentiende eeuw nog bijzonder gesloten groep van de Antwerpse elite.

Antwerpen als ontmoetingsplaats voor internationaal opererende
handelaren
Georges Kreglinger vertoefde niet alleen in kringen van de Antwerpse traditionele
financiële elite. Hij was naar Antwerpen verhuisd om handel te drijven en had er
vanuit dat oogpunt alle belang bij om met andere kooplieden, liefst vertrouwd met
de internationale markt, in contact te komen. In de Société Olympique, een
concertvereniging opgericht in 1813 met als doel ‘des exercices musicales en donnant
des concerts, des bals parés et masqués et des réunions journalières’, trof hij een heel
ander gezelschap aan.83 Dit genootschap, kende bij inwijkelingen, vooral van Duitse
afkomst, een enorm succes. In de volksmond sprak men zelfs over de ‘Société
Allemande’. Hier ontmoetten inderdaad ook heel wat handelaren uit de latere Duitse
gebieden elkaar, zoals Christian en Jean Louis Lemmé, Guillaume en Jean Abraham
Nottebohm, Jean Georges Rücker, Jean Mathias Gogel, Hubert Havenith, Christophe
Dühring of Conrad Frédéric Pfeffel. Zij speelden allen een sleutelrol in de heropleving
van de maritieme handel in de Scheldestad.
Toch was deze concertvereniging veel meer dan een ‘Duitse club’. Zakenlieden
smeedden er ook contacten met inwijkelingen afkomstig uit andere gebieden,
werkzaam in de internationale handel. Zelfs kooplui die slechts enkele jaren in
Antwerpen vertoefden, zoals John Lawford, Charles Grant en William Steelz uit
Engeland, waren lid van deze societeit. Meer nog: drie kwart van alle bestudeerde
zakenlieden uit het buitenland (of 31 op een totaal van 42) was lid van de Société
Olympique in 1813 of 1819, de twee momenten waarop ledenlijsten beschikbaar
zijn.85
Ook de scheepsmakelaars, Anton Giese, Daniël Van Dooren en Charles Grisar,
de wisselagenten Jean François Standaert en Felix Oboussier, de goederenmakelaars
Jean Martin Grisar en Corneille Van den Nest waren leden. Makelaars aan de beurs
speelden een belangrijke rol in het commerciële en financiële leven als bemiddelaars
tussen kopers en verkopers.86 In de Société Olympique troffen zo heel wat tenoren
die een sleutelrol speelden in de maritieme handel en de organisatie ervan elkaar.87
De grote aantrekkingskracht op de buitenlanders van de Société Olympique kan
men deels beschouwen als een voorafspiegeling van de geleidelijke organisatie van
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SAA, MA, 382/10, nr. 1 (1): 10 april 1813.
SAA, MA, 382/10, nr. 1 (1-3): Société Olympique, ledenlijsten van 10 april 1813, 25 oktober
1813 en 1 april 1819.
Ze werden tot de vrijmaking van het beroep in 1867 aangesteld door de overheid. Dilis, Les
courtiers anversois, 104. Een overzicht van de wetgeving: Devos, ‘De oudste
scheepsmakelaarsfirma's’.
Dat gebeurde ook elders. Bijvoorbeeld Britse zakenlieden in Brazilië zochten elkaar ook op
in specifieke verenigingen: Blinn Reber, British Mercantile Houses, 43-44.
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een eigen sociaal leven van specifieke groepen, zoals de ‘Duitse kolonie’, in de stad.88
In het begin van

88

De zogenaamde ‘Duitse kolonie’ in Antwerpen bleef niet alleen in het Antwerpse
verenigingsleven actief, maar verleende ook deelname en steun aan exclusief Duitse
verenigingen, die vooral in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw in Antwerpen
het licht zagen. Ze bestreken een ruim domein van scholen en verenigingen voor onderlinge
bijstand tot muziek- en zangverenigingen, ontspannings- en sportverenigingen, zie hiervoor
Devos en Greefs, ‘The German’ 12-27; Devos, ‘Inwijking en integratie’.
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de negentiende eeuw was het wellicht vooral van belang in contact met elkaar te
komen in de stad waar ze kort voordien naar waren verhuisd. Zo konden ongetwijfeld
nieuwtjes, maar ook informatie op vriendschappelijke wijze en buiten de strikt
zakelijke context worden uitgewisseld. Dit had ook voor de zaken zijn nut. In die
zin verwondert het niet dat de overheid meermaals opmerkte dat er heel wat
negotianten deel uitmaken van dezelfde vereniging en er ook commerciële transacties
werden afgesloten.89
Ook al verdween na verloop van tijd de behoefte om met specifieke personen in
contact te komen, dan nog bleef het informatievoordeel dat voortvloeide uit dergelijke
relaties bestaan.90 Dergelijke sociale gelegenheden boden kansen tot ontspannende
conversatie, mogelijkheden om bestaande relaties te onderhouden en te verstevigen
en nieuwe relaties aan te knopen. Dit was niet enkel in Antwerpen het geval. Zo
merkte Daniël Roche voor Frankrijk op dat vooral de loges de plaats bij uitstek waren
waar ‘se concrétise dans la réalité des relations quotidiennes et la qualité d'un
commerce sensible’.91 Ook in bijvoorbeeld verenigingen in Buenos Aires ontmoetten
niet alleen Britse, maar ook andere buitenlandse kooplieden elkaar.92
Op enkele buitenlandse zakenlieden na waren er nauwelijks overeenkomsten met
de ledenlijsten van de ‘Société littéraire’ en het muziekgenootschap dat bijeenkwam
in de Sodaliteit. Enkel de Antwerpse handelaar Laurent Solvyns-Pieters en de bankier
Edouard van Ertborn vervulden een ‘brugfunctie’: zij waren ook lid van de Société
Olympique. Laurent Solvyns-Pieters was handelaar; Edouard van Ertborn een bankier.
Net zoals de bankier Pierre Joseph De Caters, was Van Ertborn lid van acht
verschillende verenigingen. Van Ertborn haalde de contacten met de commerciële
kringen in Antwerpen sterk aan. Zo was hij eveneens lid van de Kamer van
Koophandel sinds de oprichting in 1803. Hij trad ook op als kassier van de Kamer
ten laatste sinds 1810 en dat tot in 1817. Toen kwam zijn bankbedrijf in slechte
papieren: een faillissement volgde in 1821, hij moest de Kamer van Koophandel
verlaten.93 Ook in de Antwerpse verenigingen vinden we hem nadien niet meer terug;
wellicht had de faling zijn reputatie besmet.

Zoeken naar aansluiting in verschillende milieus
Het ledenprofiel van de voornoemde verenigingen vertoonde een zekere homogeniteit:
mensen uit welbepaalde milieus zochten er elkaar op. Fortuin en beroep, prestige of
levensstijl, de geografische of sociale afkomst waren wellicht factoren die daarbij
een rol speelden. Sommige verenigingen merkten trouwens expliciet op dat ze een
zekere homogeniteit in het ledenbestand nastreefden. Zo lezen we in het reglement
van de Société de l'Harmonie, opgericht in 1814 en trekpleister van de Antwerpse
89
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Bijvoorbeeld: SAA, MA, 382/8, nr. 16: Etat indicatif des sociétés privées (1821).
Pearson en Richardson, ‘Business networking in the industrial revolution’, 674.
In steden, zoals Bordeaux, Lyon en Marseille maakten zakenlieden meer dan 60% van de
leden van loges uit. Roche, Les Républicains des Lettres, 289, 292 en 298.
Blinn Reber, British Mercantile Houses, 45.
SAA, MA, 1044, 8ste Bureel, Gefailleerden van 1808 tot 1912, faillissement uitgeroepen op
14 augustus 1821. Hij verliet de Kamer van Koophandel in 1817. RAA, PAA, J 188/B, brief
van 29 juli 1818.
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bourgeoisie:94 ‘Ne pourront être admis soit comme membres effectifs soit comme
membres honoraires des personnes qui par leur

94

De concertvereniging was onder meer geliefd dankzij de organisatie van zomerconcerten in
het Hof ter Beke gelegen aan de Markgravelei in Antwerpen. Baeck-Schilders, ‘Het
Muziekleven en de Stadsbibliotheek’, 161.
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Litho van het tuinfeest van de ‘Maatschappij van Harmonie’ in Berchem, nabij Antwerpen omstreeks
1820. Dergelijke feesten waren ideale gelegenheden voor het opbouwen van contacten en onderhouden
van relaties (Collectie Stadsarchief Antwerpen).

naissance et leur rang seroient trop au-dessus ou au-dessous de la majeure partie des
membres dont la société se trouve actuellement composée’.95 Al te grote sociale
verschillen - in geboorte of status - vermeed het bestuur van de vereniging liever.
In deze beginperiode van de langzame heropleving van Antwerpen als havenstad
en handelsmetropool valt het daarnaast vooral op dat ook contacten werden opgezocht
in functie van de zakelijke belangen: terwijl de internationale handelsgemeenschap
relaties aanknoopte in de ene vereniging, was de andere dan weer vooral van belang
voor zakenlieden die vooral lokaal zaken deden.
Leden van de zakenelite treffen we dan ook niet aan in bijvoorbeeld de Société
des Amis de la Bonne Foi, die recruteerde in ambachtsmiddens en middengroepen.96
Dat geldt eveneens voor de Société de l'Union waarvan uitgesproken veel vooral
lokaal actieve handelaren
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RAA, PAA, F 15B, Règlement et arrêtés de la Société d'Harmonie d'Anvers, Antwerpen, 3
maart 1820, art. 30.
Deze verenigingen vermelden - en dat is uitzonderlijk - expliciet het beroep van de leden.
SAA, MA, 382/8, nr. 5: Société des Amis de la Bonne Foy (14 december 1808) en nr. 7:
Société de l'Union (november 1811).
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- ‘marchands’ - en jonge handelaren die de stiel leerden - ‘commis-marchands’ - lid
waren, althans niet tijdens de bloei van hun loopbaan. Pierre Jean Gevers,
bijvoorbeeld, was lid van de Société de l'Union omstreeks 1810-1811. Hij had de
kleinhandel net vaarwel gezegd en trachtte als commissiehandelaar zijn brood te
verdienen. Zijn loopbaan evolueerde vooral gunstig vanaf 1812, toen hij besloot zich
toe te leggen op de suikerraffinaderij en participaties kocht in suikerbedrijven in de
stad. Hij ontpopte zich tot één van de succesvolste suikerbaronnen.97 In 1829 was hij
als erelid opgenomen in de Société de l'Harmonie: nu hij was uitgegroeid tot een
succesvol zakenman en zijn sociale status was toegenomen, was hij ook welkom in
de betere Antwerpse kringen.
Vaak verliepen de banden met de lokale gemeenschap via verschillende circuits
en kanalen. Dat blijkt uit het voorbeeld van de buitenlandse zakenlui in de groep.
Van de 42 buitenlandse handelaren waren er 24 ofwel al lokaal ingebed via familiale
netwerken ofwel via het bekleden van een openbare functie gekend in bepaalde
milieus op het ogenblik dat ze lid waren van een vereniging.98 Er blijven dan nog 18
buitenlandse zakenlui over: 9 waren uitsluitend lid van de Société Olympique een
vereniging gekenmerkt door een bijzonder grote openheid naar inwijkelingen toe.
Zo blijven er slechts 9 over, allen behorend tot de commerciële top in Antwerpen,
die zo lijkt het ten minste in eerste instantie via het recreatieve verenigingsleven hun
sociale tentakels in de stad uitsloegen. Omgekeerd was 82,7% van de bestudeerde
zakenlieden die zetelden in de Kamer van Koophandel, als formele
belangenorganisatie voor de handel en de industrie in Antwerpen, ook actief in het
verenigingsleven in de stad! Of lidmaatschap van een vereniging het resultaat was
van sociale aanvaarding en integratie of er net een springplank voor was, daarover
is het moeilijk een uitspraak te doen.
Van de 147 bestudeerde zakenlieden actief in het verenigingsleven waren er 90
(of 61%) lid van meer dan één vereniging; 19 (12,9%) waren zelfs lid van ten minste
vijf verschillende. De bankier Pierre Joseph De Caters bezat acht lidkaarten. Hij
circuleerde niet enkel in kringen van Antwerpse edellieden en grondeigenaars. In
1812 was hij ook lid van de Cercle littéraire d'Anvers, eveneens een prestigieuze
kring en ook befaamd - aldus de overheidsrapporten - om het grote aantal kooplieden
dat er deel van uitmaakte.99 De Caters kwam er zowel in contact met buitenlandse
kooplieden, zoals Guillaume Nottebohm, Georges Kreglinger, Christophe Duhring
en Adriaan Saportas, als met Antwerpse handelaren, zoals Pierre Jean De Heyder,
Charles Lombaerts en Nicolas Werbrouck. Ook de kassier Edouard Van Ertborn
treffen we hier aan. De aanwezigheid van zovele zakenlui ontging ook de overheid
niet. In een officieel rapport uit 1821 leest men: ‘dans le temps on y traitait de grandes
affaires de commerce’.100 In de Société du Cercle ontmoette De Caters dan weer
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Reconstructie van de loopbaan op basis van de patentrollen: SAA, MA, 4789/1-86: Financiën.
Rollen van de patentbelasting, 1799-1842 en Houtman-De Smedt, ‘Schets’.
Zestien waren afkomstig uit Noord-Nederland (in totaal: 11) en/of gehuwd met een Antwerpse
(in totaal: acht); acht genoten op het ogenblik van hun lidmaatschap al een formele herkenning
in de lokale gemeenschap: ze waren actief als makelaar aan de beurs, lid van de Kamer van
Koophandel of vertegenwoordigden als consul een buitenlandse mogendheid in Antwerpen.
SAA, MA, 382/8, nr. 16: officieel rapport van 7 september 1821. Hoge lidgelden versterkten
ongetwijfeld het elitaire karakter. Zo betaalde men in 1812 in de Cercle littéraire d'Anvers
72 fr. lidgeld per jaar, naast een eenmalig inkomgeld dat 48 fr. bedroeg.
SAA, MA, 382/8, nr. 16: officieel rapport van 7 september 1821.
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vooral buitenlandse zakenlieden. Voor De Caters was het een geschikte plaats om
contacten
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te leggen met de commerciële elite van de stad. Ook die had hij nodig voor zijn
bankbedrijf. Hij maakte eveneens deel uit van de ‘Société Philharmonique’ en de
Société d'Harmonie die vooral in burgerlijke kringen recruteerden en die - blijkens
de ledenlijsten - ook een aantrekkingskracht uitoefenden op de zakenlieden, vooral
de negotianten, in de stad. Participatie in het verenigingsleven was zeker geen
bevlieging. De bankier Pierre Joseph De Caters, bijvoorbeeld, had de kans 88
verschillende zakenlieden uit de selectiegroep van 234 personen in genootschappen
te ontmoeten, waarvan meer dan een kwart in tenminste drie verschillende.
Dergelijke intensieve en complexe lokale netwerken konden helpen om de zakelijke
activiteiten te ondersteunen. De vrienden- en kennissenkring die op deze manier
werd opgebouwd, kon bijdragen tot de verruiming van de klantenkring. Dergelijke
relaties boden wellicht, naast familieleden en commerciële netwerken, een basis om
op terug te vallen. Bovendien moesten reputatie en vertrouwen - twee sleuteltermen
in succesvol zaken doen - voortdurend bevestigd en herbevestigd worden.
Lidmaatschap van een respectabele club kon hiertoe bijdragen.

Eindbeschouwingen
Uitgangspunt van dit artikel was de vraag of lidmaatschap van een vereniging ook
integratie en samenwerking in een economische context kon bewerkstelligen en
bevorderen. Deze these is getoetst aan de hand van de aanwezigheid van de zakenelite
in het Antwerpse verenigingsleven. De keuze viel op de tijdsspanne 1796-1830, een
periode van belangrijke maatschappelijke veranderingen en van een fundamentele
reconversie van de Antwerpse economie.
Via lidmaatschap van een recreatieve vereniging konden zakenlieden, buiten de
privéen werksfeer, hun kaders en netwerken in de lokale gemeenschap uitbouwen
en verstevigen. Dat kon nuttig zijn voor de zaken. Het droeg bovendien bij tot de
sociale aanvaarding en inbedding in specifieke milieus en groepen in de stad. De
informele contacten die tot stand kwamen aan de kaarttafel, tijdens een concert of
bal, boden immers mogelijkheden om bestaande relaties te onderhouden en te
verstevigen en nieuwe relaties op te bouwen. Zakenlieden hadden nood aan een goede
en betrouwbare reputatie, indien ze duurzame contacten wensten op te bouwen.
Vertrouwen en reputatie werden voortdurend geëvalueerd. Dat gebeurde zowel via
formele kanalen, als via informele kaders en netwerken. Bovendien hadden
zakenlieden een onverzadigbare behoefte aan betrouwbare en relevante informatie.
Informele contacten konden functioneren als belangrijke kanalen voor
informatieoverdracht en dat binnen een ongedwongen sfeer.
In deze bijdrage gingen we op zoek naar het zakelijke belang van de informele
netwerken die zakenlieden in Antwerpen uitbouwden. Dit gebeurde aan de hand van
hun lidmaatschap van verenigingen in Antwerpen tussen 1796 en 1830. Meer dan
60% van een groep van 234 succesvolle zakenlieden was lid van ten minste één
recreatieve vereniging in Antwerpen tussen 1796 en 1830 op basis van de
teruggevonden ledenlijsten. Autochtonen en ingeweken zakenlieden uit binnen- en
buitenland participeerden relatief even sterk, ondanks de selectieve belangstelling
van de zakenelite voor bepaalde - vaak meer elitaire - verenigingen.
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Of de aanwezigheid van de bestudeerde zakenlieden bijdroeg tot hun economisch
succes kunnen we niet weten, evenmin of hun lidmaatschap het gevolg, dan wel een
oorzaak was van sociale aanvaarding en integratie. We kunnen er wel uit afleiden
welke soort relaties zij opzochten in hun vrije tijd en of er parallellen waren met hun
zakelijke activiteiten.
Op het eerste gezicht leken er weinig verschillen te zijn in participatie aan het
vereni-

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

82
gingsleven tussen zakenlui die in Antwerpen geboren waren en inwijkelingen
afkomstig van buiten de stad. Maar, een nauwkeurigere analyse toonde dat de
waarheid wellicht complexer was en er ook processen van in- en uitsluiting werkzaam
waren. Daarbij richtten sommige verenigingen zich sterk op een publiek dat
hoofdzakelijk bestond uit de traditionele Antwerpse financiële elite, gevormd door
een mengeling van edellieden en rijke burgers. Dergelijke contacten waren voor heel
wat Antwerpse zakenlieden die zich vooral toespitsten op activiteiten met een lokale
actieradius ook vanuit een zakelijk oogpunt van belang. In andere verenigingen
troffen dan weer vooral handelaren actief op de internationale markt of personen die
een rol speelden in de organisatie van de handel elkaar. Dergelijke verenigingen
waren uitstekende kanalen voor informatieoverdracht en relatieopbouw in de
internationale handelswereld. Zelfs buitenlandse handelaren die slechts gedurende
een korte tijd in Antwerpen verbleven, waren er welkom.
Uit de reglementen van de verenigingen blijkt dat ze een zekere homogeniteit in
het ledenbestand beoogden: soms liepen die scheidslijnen op basis van sociaal prestige
en aanzien, in andere speelden factoren zoals leeftijd, afkomst en beroep, een rol.
De buitenlandse handelaren die via familiale netwerken al ingebed waren in de lokale
gemeenschap of via formele kanalen al enige bekendheid genoten in Antwerpen
vonden in ieder geval gemakkelijker aansluiting in het Antwerpse society-leven.
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Berichten uit de geleerde wereld
Het twaalfde ISECS-congres
Tussen 8 en 15 juli jongstleden verzamelden zich in totaal bijna 1.500 kenners,
liefhebbers en onderzoekers van de achttiende eeuw in congrescentrum ‘le
Corum’ in Montpellier. Met een smetteloze en technisch bijzonder goed
ondersteunde organisatie deed het congres zijn thema (wetenschap, techniek en
cultuur) eer aan. Hoewel de meeste bezoekers pas na de 8e juli arriveerden, en
nog meer het ruim voor de 15e voor gezien hielden, kleurde de oude
universiteitsstad in Languedoc Roussillon helder oranje van de congrestasjes
die de deelnemers kregen uitgereikt.

Wie waren er?
Met een dergelijk deelnemeraantal kun je misschien beter vragen: wie waren er niet?
Maar goed: de Europeanen, en onder hen vanzelfsprekend de Fransen, domineerden
het veld. Toch waren alle werelddelen ruimschoots vertegenwoordigd - hoewel het
aantal Afrikanen in absolute aantallen uiteraard niet groot was. De grote Franse
namen van de historie en letterkunde lieten zich vrijwel allemaal zien, voor zover
hun leeftijd dat nog toeliet. En Robert Darnton hield een plenaire lezing. In het Frans
natuurlijk. Een belangrijk selectiecriterium lijkt sowieso de beheersing van de Franse
taal te zijn geweest. Uit beleefdheid voor het gastland deed eenieder zijn of haar best
de taal weer even de lingua franca te maken die ze in de achttiende eeuw was. Was
het daarom dat er zo weinig Nederlanders waren? (Belgen waren er wel, vooral
Brusselaars, maar ja, die spreken wel goed Frans.) Dat is het antwoord op de vraag
‘wie waren er niet’: u. De Hollander was kennelijk niet van zins in juli naar
Zuid-Frankrijk te gaan - voor een congres. Omdat de Werkgroep en de redactie van
dit blad een promotiestand hadden ingericht ter promotie van ons bijzonder
interessante periodiek was de Nederlandstalige presentie gelukkig wel gegarandeerd.
Daar staat tegenover dat onze marktkraam veel deelnemers attent maakte op de
afwezigheid van les néerlandais.

Een missie
De officiële opening, in de grootste zaal van het Corum (en dat wil wat zeggen),
werd zoals gebruikelijk gemeden door de meerderheid van de deelnemers.
Toegegeven, de vele wederzijdse dankwoorden van de voorzitter van het
organisatiecomité, de voorzitters van ISECS en SFEDS, de voorzitter van de
universiteit, de voorzitter van de gezamenlijke universiteiten, om van de
vertegenwoordigers van stad, regio en provincie nog maar te zwijgen, komen vrijwel
ieder congres weer op hetzelfde neer. Wie zich de moeite getroostte dit keer wel te
komen, werd beloond. Meer dan gratuite adhesiebetuigingen aan de studie van de
achttiende eeuw, blonken alle bijdragen uit in een persoonlijke en betrokken toon.
De rode draad hierin was de actualiteit die aan het gedachtegoed van de Verlichting
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wordt toegekend, en vooral de taak die op de schouders van ons wordt gelegd deze
ideeën te ontsluiten, ja, te verspreiden. De Werkgroep 18e Eeuw als politieke
beweging, het moet niet gekker worden.

Wetenschap? Techniek?
Hoewel iedereen die zich een beetje heeft verdiept in de eeuw van de Verlichting
zal beamen dat wetenschap en techniek niet alleen een grote rol speelden in ‘onze’
eeuw, maar bovendien tot de belangrijkste bijdragen van die eeuw aan later tijden
moeten worden gerekend, verbaast het thema van het congres toch licht. Onder
dix-huitiémistes zijn traditioneel litera-
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tuur, filosofie en politiek de belangrijkste interessegebieden. Hoewel de keuze deels
zal zijn ingegeven door de sponsors van het congres, de sterk medisch georiënteerde
universiteiten van Montpellier, mag de keuze voor het thema dan ook vooruitstrevend
worden genoemd. Onder de deelnemers vond het initiatief echter betrekkelijk weinig
weerklank. Het dichtst in de buurt kwamen de Encyclopédie-specialisten, de
mathematisch historici en de botanistologen - een tak van sport met verbazingwekkend
veel beoefenaren. Voltaire-liefhebbers en andere traditioneel ingestelden konden in
ieder geval opgelucht ademhalen: alles bleef, hoe interessant ook, bij het oude.

Schoenen
Wie de ambitie koesterde zelf eens een internationaal congres te organiseren, zonk
de moed in de schoenen tijdens het bezoek aan Montpellier. De hypermoderne
faciliteiten, het indrukwekkende aantal vrijwilligers, de enorme budgetten die onze
Franse collega's binnen hebben weten te halen maken deemoedig. Tegelijkertijd
prikkelt de aanwezigheid op zo'n congres wel. Voor over vier jaar heeft het
Oostenrijkse Graz de handschoen opgenomen. Graz! Dat is toch maar een
provinciestad? Waarom kan het over acht jaar dan niet bij ons? The 14th International
Enlightenment Congress, Belgium-The Netherlands, July 2015. Klinkt goed, niet?
Laten we de stoute schoenen eens aantrekken. Voor een gewoon congres doen we
het niet, we maken er een jubileum van. ISECS kan dan het halve-eeuwfeest vieren,
want de echte verjaardag (2017) zal tussen twee congressen liggen. En met een slim
bedacht thema met bijbehorende locatie (handel en transport, Rotterdam) staan de
sponsors in de rij: het Havenbedrijf, Shell, Akzo: over de financiën hoeven we ons
geen zorgen te maken. Moet u alleen wel in Nederland blijven die zomer. Edwin van
Meerkerk

Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften 1600-1815
De groeiende wetenschappelijke belangstelling voor tijdschriften heeft de laatste
jaren naast een keur van onderzoekers ook een aantal degelijke monografieën
en artikelen opgeleverd. Maar wie ooit een studie heeft verricht naar
Nederlandstalige periodieken, weet dat het gebrek aan lexica en andere
overzichtswerken het historisch onderzoek aanzienlijk bemoeilijkt. Zelfs een
eenvoudige inventarisatie van periodieken in een bepaald jaar of periode, laat
staan een onderzoek naar een inhoudelijk thema, is geen sinecure.
Ook in het buitenland bloeit het pershistorisch onderzoek getuige enkele gedegen
studies. Zo kent Frankrijk over de periode 1600-1789 de Dictionnaire des journaux
en de Dictionnaire des journalistes. Het zijn belangrijke naslagwerken voor het
pershistorisch onderzoek, óók voor Nederlandsen Franstalige tijdschriftauteurs die
in de vroegmoderne tijd in de Republiek werkzaam waren.
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Hoewel er binnen het Nederlands taalgebied een indrukwekkend aantal periodieken
is verschenen, zijn pershistorische naslagwerken nauwelijks beschikbaar. Om die
reden heeft de redactie het initiatief genomen in die lacune te voorzien en
voorbereidingen te treffen om tot een uitgave te komen die de vergelijking met de
Franse Dictionnaires kan doorstaan: de Encyclopedie van Nederlandstalige
Tijdschriften. Met deze brief treedt de redactie voor het eerst in de openbaarheid.

Inhoud
De Encyclopedie van Nederlandstalige Tijd-
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schriften wil voor het Nederlandse taalgebied worden wat de Dictionnaire des
journaux voor Frankrijk is. Het naslagwerk zal uiteindelijk informatie bevatten over
alle periodieken die tussen circa 1600 en 1815 in het Nederlands zijn verschenen.
Met periodieken bedoelen we uitgaven die een vaste, minstens halfjaarlijkse
periodiciteit nastreefden.
De redactie heeft uit de STCN-database Periodieken een groslijst samengesteld
waaruit verhandelingen, prijsboeken en vreemdtalige tijdschriften zijn gefilterd. Zo
is een bestand van ongeveer 400 periodieken ontstaan. Het is een dynamisch bestand,
waaraan steeds nieuwe titels zullen worden toegevoegd. Aangezien de groslijst
bewerkt wordt is deze momenteel niet beschikbaar.
Seriewerken worden buiten beschouwing gelaten, kranten daarentegen worden
wel opgenomen. De encyclopedie zal voorts beschrijvingen van almanakken bevatten,
voorzover ze als politiek kunnen worden gekenschetst of een belangrijke rol vervulden
in het culturele domein. Ook eenmalige uitgaven, waarvan aannemelijk is dat ze
bedoeld waren als periodiek, worden bij het project inbegrepen.
Nederlandstalige tijdschriften uit bijvoorbeeld Oost-Indië, Suriname, de Antillen
en Zuid-Afrika zullen eveneens worden opgenomen. Dat Zuid-Nederlandse
periodieken tot het onderzoeksgebied behoren, spreekt vanzelf. Andere gebieden
met Nederlandstalige cultuursegmenten, zoals Berbice, Demerary, Formosa,
Oost-Friesland en Oost-Indië, dienen nog nader op het voorkomen van periodieken
te worden onderzocht.

Opbouw lemmata
De informatie over deze periodieken wordt verzameld aan de hand van een vast
format. Dit vormt de basis voor de gedrukte en digitale publicatie van de Encyclopedie
van Nederlandstalige Tijdschriften. Alle relevante informatie kan hierin schematisch
en systematisch worden verwerkt. Op deze manier hoopt de redactie binnen enige
jaren de evidente achterstand op de cultuur-gebieden die Nederland omgeven, in te
lopen en het pershistorisch onderzoek een belangrijke impuls te geven.
De redactie nodigt onderzoekers dan ook van harte uit aan het project deel te nemen
door één of méér lemma's voor hun rekening te nemen. U kunt, bijvoorbeeld op basis
van eigen onderzoek, uw voorkeur voor een of meer titels kenbaar maken. U kunt
ook een titel in overleg met de redactie kiezen. Zodra overeenstemming over de
keuze met de redactie is bereikt, sturen we u het format en de auteursinstructie toe.
De deadline is 1 november 2008. De bijdragen zullen worden beoordeeld op
volledigheid, correctheid en schrijfstijl. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van
de encyclopedie berust bij de redactie.
Hoewel de Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften uiteindelijk online
raadpleegbaar zal zijn, wil de redactie een honderdtal lemma's in een bundel laten
verschijnen. Afhankelijk van de verkoopresultaten zal in overleg met de uitgever
worden besloten of er meer delen op papier zullen verschijnen, dan wel of er
uitsluitend digitaal zal worden gepubliceerd. In het laatste geval kunnen aanvullingen
gemakkelijker worden verwerkt. Voor uw reactie of vragen kunt u zich richten tot
de redactiesecretaris, Pieter van Wissing (p.vanwissing@geldersarchief.nl).
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Dr. E.M. van Meerkerk
Dr. P.J.H.M. Theeuwen
Prof. dr. J.J.V.M. de Vet
Dr. M. van Vliet
Dr. P.W. van Wissing (redactiesecretaris)
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De vertelde achttiende eeuw
De avonturen van Henry II Fix: postmoderne leukigheid of perfide
plagiaat?

De afgelopen maanden is er een controverse ontstaan rond romanschrijver Atte
Jongstra. Bij diens laatste publicatie, De avonturen van Henry II Fix, zou hij zich
namelijk niet alleen schuldig gemaakt hebben aan verregaande mystificatie rond de
historiciteit van zijn hoofdpersoon, maar zelfs plagiaat hebben gepleegd.
Dit betoogde historica Arianne Baggerman althans in Hollands maandblad.1
Volgens haar heeft Jongstra bij de samenstelling van zijn boek gebruik gemaakt van
een groot aantal achttiende-eeuwse bronnen, zonder die in zijn notenapparaat of
literatuurlijst te vermelden. Deze documenten bevonden zich niet, zoals de auteur
ons aanvankelijk wilde doen geloven, in de fictief gebleken ‘Collectie Henry II Fix’
in het Historisch Centrum Overijssel, maar zijn veelal in de afgelopen tien jaar voor
het eerst becommentarieerd en verschenen in boekvorm. Het betreft een groot aantal
publicaties uit de reeks ‘Egodocumenten’ van uitgeverij Verloren, maar ook enkele
werken van Baggerman zelf.
Naast het overschrijden van een morele grens zou Jongstra zich ook juridisch
gezien op glad ijs bevinden. Baggerman beroept zich namelijk op artikel 450 van de
Auteurswet, waarin bepaald is dat ‘Hij die een niet eerder uitgegeven werk voor de
eerste maal rechtmatig openbaar maakt na het verstrijken van de duur van het
auteursrecht’, het uitsluitende recht geniet. Dit gaat tevens op voor ‘niet eerder
uitgegeven werken die nooit door het auteursrecht zijn beschermd en waarvan de
maker meer dan 70 jaren geleden is overleden’.
1

Arianne Baggerman, ‘Knippen en plakken. Over de Zwolse avonturen van Atte Jongstra’,
Hollands maandblad 49, nr.8/9 (2007) 4-9.
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In een reactie in de Volkskrant beschuldigt Arjan Peters Baggerman dan ook van
eigenbelang. De bronfragmenten zouden enkel zijn ‘geleend’ en de historica zou
zich een gevoel voor humor moeten laten aanmeten. In afwachting van het weerwoord
van Jongstra zelf, te verschijnen in de volgende editie van Hollands maandblad,
stellen wij ons de volgende vragen: Is er in het geval van Henry II Fix sprake van
plagiaat of moeten wij ons juist verheugen om het feit dat achttiende-eeuwse
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bronnen op deze manier een nieuw leven ingeblazen wordt? In hoeverre dient een
niet-wetenschappelijke publicatie voorzien te zijn van een uitgebreide annotatie? En
tenslotte: voelen andere editeurs zich verwant met Baggermans inzet voor de ‘goede
zaak’ of zouden zij zich in dit geval liever onverdedigd zien?
Rietje van Vliet, journalist en boekhistoricus, directeur uitgeverij Astraea:
Twee jaar geleden beging Anja Sicking zelf de stomste zonde door enkele pagina's
uit het proefschrift van Theo van der Meer op te nemen in haar historische roman
De stomme zonde. Ze had grote bewondering voor wat Van der Meer had uitgezocht,
verdedigde zij zich, maar een excuus kwam moeizaam over haar lippen. Het zou
afbreuk doen aan het fictionele karakter van het boek wanneer zij haar bronnen in
haar roman vermeldde, was haar verdere verweer.
Nu is er Atte Jongstra's boek De avonturen van Henry II Fix. Prachtig natuurlijk
dat de achttiende eeuw opnieuw aan het literaire firmament verschijnt. De achttiende
eeuw is ‘hot’ en biedt veel literaire auteurs inspiratie, getuige de recente romans van
Nelleke Noordervliet, Maarten 't Hart, Kees 't Hart en Anna Enquist. Of zij de bronnen
noemen waaruit zij hebben geput, doet er op dit moment niet toe. Ik vind het niet
meer dan correct wanneer auteurs de boeken waaraan ze veel hebben ontleend,
melden. Zeker wanneer het eigentijdse studies betreft. Dit doet niets af aan het
fictionele karakter van de romans, zoals Sicking indertijd meldde. Integendeel, het
versterkt juist het authenticiteitsgehalte. Maar ik geef toe, het is meer een kwestie
van manieren.
Met Jongstra's boek echter - ik heb er moeite mee om het postmoderne Henry II
Fix een roman te noemen - is er wat anders aan de hand. Hij geeft een keurige lijst
van bronnen. Netjes, zo zou je zeggen. Het past ook bij de pseudobiografie die Henry
II Fix is: alles keurig verantwoord, bijna zoals het een wetenschapper betaamt. Het
valse zit 'm echter in het feit dat hij een selectie maakt: sommige bronnen noemt hij
wel, andere, waaruit stevig is overgepend, niet. Nog valser is het om te doen alsof
bepaalde archivalia zich bevinden in Zwolle, terwijl ze in werkelijkheid in de
universiteitsbibliotheek van Amsterdam te vinden zijn (en vermoedelijk zonder
toestemming van de UB zijn ingescand uit een andere, recente publicatie van
Verloren).
Arianne Baggerman heeft dus groot gelijk om zich af te vragen of literaire auteurs
zich altijd mogen verschuilen achter een postmodern masker om zich vervolgens aan
kleptomanie te bezondigen. Het is een drogreden ad hominem van
Volkskrant-redacteur Arjan Peters om Baggerman eigenbelang in de schoenen te
schuiven en haar als een stoffige en humorloze wetenschapper weg te zetten. Ik ben
blij dat Baggerman de pen heeft opgepakt. Ze durft tenminste. Wetenschappers die
dat doen, raken daarmee immers de openliggende zenuw van de Petersen en
Zwagermannen, die als in een reflex hun opponenten afdoen als ‘literatuurderige
typetjes, die deze oerwet van schrijvers [Aan elk schrijven gaat goed lezen vooraf RvV] niet begrijpen en direct met de plagiaatbel gaan rinkelen.’
Helaas is het een discussie waar je niet gauw uit komt, zolang postmoderne auteurs
vinden dat onder de (piraten)vlag van creativiteit alle letterdieverij is gepermitteerd.
Eveline Koolhaas-Grosfeld, editeur van Vader en Zoons; Jacob de Vos Willemsz.
(1774-1844) en de getekende dagboekjes
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voor zijn kinderen, door Jongstra gebruikt voor De avonturen van Henry II Fix:
Ik sta volledig achter de kritiek van Baggerman, en ook achter die van archivaris
Yvonne Bos-Rops in het Archievenblad juni 2007, die zegt dat archivarissen er zijn
om de integriteit van archiefmateriaal te beschermen.
Ik ben niet blij met de manier waarop Jongstra gebruik heeft gemaakt van bronnen
als geschreven en getekende dagboeken (de meeste pas onlangs voor het eerst
uitgegeven). Om even bij het getekende dagboek van Jacob de Vos te blijven (mijn
bron zogezegd): hij gaat geheel voorbij aan het bijzondere van een vader die jarenlang
(1803-1810) al tekenend zijn kleine kinderen observeert, de moderne opvoeding die
de vier jongetjes De Vos kregen, etcetera.
Jongstra vertekent de geschiedenis ook in die zin, dat hij de dagboekjes ergens in
de jaren 1780 dateert. Bovendien zet hij onder de tekeningen die hij afbeeldt in zijn
boek dat zij zich bevinden in het Archief in Zwolle (in werkelijkheid zijn zij bezit
van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum in Amsterdam)
en vermeldt hij mijn boek niet in zijn bibliografie.
Voor dit laatste heeft hij zich tegenover uitgever Verloren geëxcuseerd met de
smoes dat hij dit vergeten is en het bij een tweede druk recht zal zetten. Wat natuurlijk
niet gebeurt, want het boek wordt voortdurend herdrukt zonder vermelding dat het
om een tweede druk gaat. Ook het KOG heeft excuses gevraagd. Daar gaat hij 22
november een lezing houden als genoegdoening, en ongetwijfeld zal hij daar weer
flink uithalen naar humorloze dames die zijn grap niet kunnen waarderen.
Arianne Baggerman slingert een fundamentele discussie aan, met allerlei
steekhoudende argumenten. Jongstra en Arjan Peters komen in hun verweer niet
verder dan seksistische beledigingen richting hun critica.
Het gaat mij er niet om dat mijn boek niet wordt genoemd. In het algemeen vind
ik wel dat ook een romanschrijver die zich van andermans onderzoek bedient, de
bibliografische mores in ere moet houden. Mij doet het pijn dat de geschiedenis van
de periode rond 1800 weer opnieuw wordt weggezet als een suffe tijd, terwijl er de
laatste tijd juist zoveel mooie bronnen naar boven zijn gehaald die dat clichébeeld
kunnen ontkrachten. Jongstra maalt niet om de authenticiteit van bronnen, daar kom
ik graag tegen in opstand.
Raymonde Padmos, romanschrijfster en editeur van W. van den Hull's
Autobiografie, gebruikt door Jongstra voor De avonturen van Henry II Fix:
Ik moet eerlijk toegeven dat ik de grap (aannemende dat het geheel als grap bedoeld
is) niet begrijp. Er is geen sprake van een (mogelijk) controversieel onderwerp, de
gebruikte egodocumenten gaan niet over algemeen bekende (laat staan
beroemde/beruchte) mensen en degenen die de uitgaven hebben mogelijk gemaakt
staan ook niet bepaald dagelijks op de voorpagina van de krant.
Helemaal zelf ‘belangwekkende’ documenten bij elkaar verzinnen, om dan te zien
hoe lang het duurt voordat de vakspecialisten doorhebben dat hier iets niet klopt, kan
een sport op zich zijn. Dankbaar gebruik maken van reeds gepubliceerd (en dus goed
toegankelijk) materiaal en dan een heel verhaal gaan houden over een gevonden
schat is iets waarvan ik de lol domweg niet inzie. Mag ik het misschien zelfs een
beetje lui noemen?
En wat voor plezier kan een schrijver van fictie er in hebben om wel erg dicht
tegen reeds gepubliceerd materiaal aan te leunen, zodat het risico (terecht of onterecht)
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van plagiaat beschuldigd te worden tamelijk groot wordt? Zeker als dat materiaal
niet zo algemeen bekend is, dat het
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een brede glimlach van herkenning op het gelaat van een beetje belezen persoon
tovert. De laatste fase van een roman vindt toch echt plaats in het hoofd van de lezer,
ongeacht de (goede) bedoelingen van de schrijver. En in hoeveel hoofden zitten de
uitgaven van Verloren zo goed verankerd dat een verwijzing onmiddellijk wordt
begrepen en gewaardeerd? Ik kan me er niet echt kwaad over maken, maar om nou
te zeggen dat we hier te maken hebben met een grap van historisch belang...
Renée Spierings
Over: Atte Jongstra, De avonturen van Henry II Fix (Amsterdam 2007) ISBN 90
295 6444. €22,95.
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Omtrent bronnen
Lambert ten Kate schrijft naar Dantsig
Brieven aan Johann Philipp Breyne
Jan Noordegraaf
In de jaren 1706-1712 voerden de Amsterdamse kunstliefhebber Lambert ten Kate
en de Haagse schilder Hendrik van Limborch een intensieve correspondentie. Deze
briefwisseling is in 2006 met uitvoerig commentaar uitgegeven door de kunsthistoricus
Hessel Miedema. Ook voor niet-kunsthistorici bieden tekstuitgave en commentaar
onmisbare informatie. Miedema's editie is mede van belang omdat er van de overige
correspondentie die Ten Kate met andere geleerden en liefhebbers gevoerd heeft,
niet zo erg veel meer te vinden is. In dat verband lijkt het me nuttig om hier melding
te maken van het feit dat er zich in de Forschungsbibliotheek Gotha vier brieven
bevinden van Lambert ten Kate aan J.P. Breyne; ze zijn bij mijn weten nog niet in
de secundaire literatuur gesignaleerd. De brieven van Breyne aan Ten Kate zijn nog
niet teruggevonden; wel is er in Gotha een minuut van een brief van Breyne aan Ten
Kate bewaard gebleven.1

Brieven aan Breyne
De in het Nederlands gevoerde correspondentie betreft de jaren 1729-1731. De
brieven zijn van de hand van Lambert ten Kate (1674-1731), die niet alleen
kunstliefhebber was, maar ook een bekend taalkundige, theoloog en verzamelaar.
Jonathan Israel beschouwt hem als een ‘typical exponent’ van ‘the Dutch mainstream
Enlightenment’.2 In dat verband herinner ik eraan dat het de bekende Spinozabestrijder
Adriaen Verwer (ca.1655-1717) is geweest die Ten Kate gestimuleerd heeft om zich
in de historische taalstudie te verdiepen.
Ten Kate, die wel beschouwd wordt als een van de ‘founding fathers’ van de
historische taalwetenschap, was afkomstig uit een doopsgezind milieu; zijn vader
was een Amsterdamse korenhandelaar. Hoewel Lambert in 1696 een van zijn vaders
zakenpartners werd, trok hij zich waarschijnlijk omstreeks 1706 al uit de zaak terug.
‘Being wealthy enough’, zoals zijn eerste biograaf, Jacob Christoph Le Blon het
formuleert,‘the versatile ten Kate laid aside Commerce, in order to cultivate his
Studies’.3 Ten Kate was een autodidact en een ‘Privatgelehrter’ die actief was op
verschillende terreinen van kunsten en wetenschappen. Zo schreef hij een stuk getiteld
‘Proef-ondervinding over de scheyding der coleuren’ (1716) in navolging ‘eener
proef-ondervindinge in Newton's Gezigt-kunde’ [sc. Opticks, 1704], maar ook
vertaalde hij theologische traktaten uit het Frans en het Engels. Zijn verzameling
kunst en naturalia genoot algemene bekendheid en door de vertaling van zijn
Verhandeling over het Denkbeeldige Schoon der Schilders, Beeldhouwers en Dichters
uit 1720 in het Frans (1728) en het Engels (1732) kon dit essay een bescheiden rol
gaan spelen in de Engelse kunsttheoretische literatuur. Daarnaast publiceerde Ten
1
2
3

De brieven zijn in de Forschungsbibliothek Gotha te vinden als Chart. B 789, Bl. 429r-434v,
de minuut als Chart. A 877, Bl. 63-64. Zie Roob en Hopf, Jacob und Johann Philipp Breyne.
Israel, The Dutch Republic, 1045.
Le Blon, ‘The Translator's Preface’, i.
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Kate ook ampel op religieus en theologisch gebied. In 1723 verscheen zijn
belangrijkste taalkundige werk, de tweedelige Aenleiding tot de ken-
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nisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Met geleerden als Tiberius
Hemsterhuis (1685-1766) en Albert Schultens (1686-1750) vormt de autodidact
Lambert ten Kate een achttiende-eeuws Nederlands taalkundig triumviraat dat in
binnen- en buitenland een grote reputatie genoot.
De hier gesignaleerde brieven van Ten Kate zijn gericht aan Johann Philipp Breyne4
(1680-1764), een in Dantzig wonende en werkende arts en botanicus. Breyne was
afkomstig uit een welgestelde familie, die in de zestiende eeuw uit Antwerpen was
uitgeweken. Zijn vader, de koopman Jacob Breyne (1637-1697), was internationaal
vermaard om zijn publicaties op botanisch gebied. Johan Philipp had in Leiden onder
Boerhaave medicijnen gestudeerd en was er in 1702 gepromoveerd. Na een uitvoerige
‘Bildungsreise’ die hem naar Londen, Oxford en vele andere Europese steden voerde,
keerde hij in 1704 via Nederland weer naar zijn vaderstad terug. In 1702 heeft Breyne
onder meer in Ten Kates woonplaats visites afgelegd; zijn ‘Stammbuch’ laat diverse
Amsterdamse ‘Eintragungen’ zien.5 Breyne werd een bekend geleerde, die een
uitgebreid netwerk van Europese correspondenten onderhield. Hij was onder meer
lid van de Royal Society te Londen.
Mede door bemiddeling van ‘den Heer Colve’ had Ten Kate in 1729 van Breyne
niet alleen een brief en verscheidene publicaties ontvangen, maar ook een doosje
‘met den Coccus Polonicus’. Uit dankbaarheid besluit Ten Kate vier door hem
geschreven, vertaalde en/of bewerkte boeken naar Dantzig te sturen. Het waren de
tweedelige Aenleiding tot het Verhevene deel der Nederduitsche Sprake (1723), het
fysico-theologisch traktaat Den Schepper en Zyn bestier te kennen in Zijne Schepselen
(1716), zijn Tweederhande Beschouwing over den Groeij, Bloeij, Onderhoud en
Voortteeling der Plantgewasschen (1729) en ten slotte enkele godsdienstige
beschouwingen gebundeld als Drie gewigtige bedenkingen des gemoeds (1728).6 ‘Ik
stuur ze u nog deze herfst per mare of per as, anders in het voorjaar’, aldus Ten Kate
op 1 november 1729. Het is het vroege voorjaar geworden: twee andere briefjes - ze
dateren van 25 en 28 februari 1730 - zijn nagenoeg identiek qua inhoud en dienen
als geleidebrief bij de beloofde boekenzending.
Op vrijdag 27 juli 1731 krijgt Ten Kate van ‘Hr: Waersbergen’ een
presentexemplaar met begeleidend schrijven overhandigd van Breynes Historia
naturalis cocci radicum tinctorii quod Polonicum vulgo audit (1731), de eerste
substantiële verhandeling over de Poolse cochenille (Porphyrophora polonica L.).
Enkele dagen later reageert Ten Kate hier inhoudelijk op met een brief waarin hij
tevens vertelt hoe hij soms - niet vaak - ten behoeve van zijn collectie naturalia, ‘die
maer 3 a 4 laden uitmaekt, zonder dat ik ruimte heb om veel meer te bergen’, naar
kijkdagen gaat. Het antwoord van Breyne, waarvan een minuut bewaard is, gedateerd
14 november 1731, zal Ten Kate nooit gelezen hebben. Hij overleed een maand later,
op 14 december, 57 jaar oud.

4

5
6

Ten Kate spelt ‘Brayne’, wellicht omdat hij bekend was met de belangrijke verzameling
naturalia van de Amsterdamse koopman-drogist Joan Brayne (ca 1634-1693), een neef van
Breyne's vader Jacob. Brayne woonde aan het Singel. Zie Bergvelt en Kistemaker, De wereld
binnen handbereik, 315. (Met dank aan Hessel Miedema).
Roob en Hopf, Jacob und Johann Philipp Breyne, 28-30.
Zie voor deze werken onder meer Ten Cate, Lambert ten Kate Hermanszoon, 41-69.
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De plaats van de taalkunde
Kwesties als Ten Kates opinie over de Poolse cochenille en de vorming van zijn
collectie naturalia zullen wellicht bij gelegenheid elders aan de orde komen. Hier
releveer ik slechts één passage uit de brief van november 1729. Die is onder meer
interessant omdat Ten Kate, toch
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een van de belangrijkste Nederlandse taalgeleerden uit de achttiende eeuw, er zich
nogal pertinent uitlaat over de plaats van zijn taalkundige studies binnen het geheel
van zijn nogal uiteenlopende onderzoeksactiviteiten.
‘UwEd: schrijft ook wel te willen weten, waer toe mijne liefhebberij voornamelijk
inclineerde’, schrijft Ten Kate in de hiervoor vermelde brief van 1 november 1729.
‘Ze is vrij wijd gestrekt’, zo vertelt hij zijn correspondent. In de taalkunde was hij
eigenlijk alleen geïnteresseerd ‘voor zo verre zulks tot het verhevene deel behoorde’.
Zijn onderzoek op dat terrein, waaruit de Aenleiding van 1723 was voortgekomen,
karakteriseerde hij zelf zonder meer als baanbrekend, maar toch ging zijn hart er niet
echt naar uit. Fascinerender toch was de materie die aan de orde kwam in de werkjes
nummer twee en drie, ‘dewijle mij die nog directer tot iets hooger opleiden’. De als
vierde genoemde godsdienstige beschouwingen achtte hij evenwel het belangrijkste:
die voeren hem ‘daer mij dunkt dat ik wezen moet, en daer in 't regte genot en vermaek
van de andere beschouwingen eerst in haer edelste geur kan vinden’.
Al met al lijkt een geur van hoger honing Ten Kate ten laatste vanaf 1723 van de
taalkunde te hebben weggevoerd en het is dan ook niet verrassend dat er postuum,
in 1732, een meer dan duizend bladzijden tellende evangeliënharmonie van zijn hand
verscheen, Het leven van onze Heiland Jezus Christus. De voorrede, gedagtekend
december 1730, eindigt met de wens dat ‘'t gebruik van dezen arbeid en u en ons te
beter bereid, om te vrolyker te verhuizen naar de Eeuwigheid’.
Die laatste passage in de brief aan Breyne nodigt uit om, zoals ik al eens eerder
heb gesuggereerd,7 ook het taalkundig werk van Ten Kate nader te bezien in het licht
van zijn godsdienstige inzichten.

7

Noordegraaf, ‘Let Us Now Praise Famous Men’, 182 evv.
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De brief
Hieronder volgt de volledige tekst van Ten Kates brief van 1 november 1729 aan
Breyne.8
[Adres:]
Mijn Heer
De Heer Johan Philip Braijne
Med: Dr:, Ac. Imp: N.C. & R.S.A. Sod: tot Dantsig.
Myn Heer.
Beneffens uwen geëerden van den 18 Junij heb ik per Schipper Pieter Breeveld den
15 october met zeer veel aengenaemheid ontfangen een Doosje met 3 stukjes
barnsteen, door konst met eenige diertjes voorzien. welke Uwe Goedheid, op 't
verzoek van den Heer Colve, mij heeft gelieven toe te zenden. Ook vind ik mij daer
by vereert met een geleerde verhandeling in drie brieven, eene van UwEd, en twee
aen UE:, wegens eenige curieuse Naturalia; en daerenboven nog een doosje met den
Coccus Polonicus, welke UE: zegt Ova Insecti te zyn, eer de wormen nog zyn
uitgekropen, waer van UwE: die geheele Metamorphosis geobserveert had. Ze zyn
dan zeer verschillig van de Westindische Cochenilles, want de jongtjes van dezen
worden niet by wyze van eyertjes, maer als de levendigbarende geworpen, en zyn
zeer klein by hare geboorte, en geen Metamorphosis of geslagtverandering
onderworpen. Myn vriend die correspondentie heeft met Hr: Colve, heeft
mijnentwegen twee exemplaertjes gezonden van de geboorte en voortteelinge der
Couchinilles, om een aen UE: uit mijnen name mede te deelen; en ik meene verstaen
te hebben, dat het aen UEd: overhandigt is, dog later als 't afvaerdigen van Uw geeerde
schrijvens. Ondertusschen agt ik mij hooglyk verpligt voor uw aengename gezondene
presenten: en vinde myne curieusheid en verwagting voldaen in de proefjes barnsteen;
alleenlyk zoude ik, zo uwEd: zulks bekent was, en geen geheim daer van gemaekt
word, nog wel weten willen, hoe de aenvoeging van het barnsteen geschied, of 't met
eywit, of met vernis van ontbondene barnsteen in spiritus, of slegts met eene andere
gemeene lijming zij: niet met oogmerk, om 't nae te doen, want dat zou myn lust niet
zijn, maer uit weetgierigheid. Uwe gedagten wegens de Carmelsche Meloenvormige
Steengroeisels komen zeer wel met mijnen overeen.
In erkentenisse van mijne verpligte dankbaerheid neem ik de vrijheid van aen
UwEd: wederom toe te schikken eenige werken door mij in druk uitgegeven, welken
ik gis dat UwEd: nog niet voorgekomen zul[len] zijn; als (No: 1) Een tractaet hebbende
tot titel, Aenleiding tot het Verhevene deel der Nederduitsche Sprake, in 2 deelen, in
4o; (No: II.) een tractaetje, geintituleert, Den Schepper en Zyn bestier te kennen in
Zijne Schepselen, in 8o. Dit tweede is een uittreksel van een Engelsch tractaet, met
bijgevoegde notulen door mij in 't ondermarginael. (No: III) Tweederhande
Beschouwing over den Groeij, Bloeij, Onderhoud en Voortteeling der
8

Met dank aan mw. Cornelia Hopf, Forschungsbibliothek Gotha, voor toestemming om deze
brief te publiceren. Voor de transcriptie ben ik dank verschuldigd aan Hessel Miedema te
Amsterdam.
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Plantgewasschen, in 8o. Zynde ook een vertaling en uittreksel, eensdeels van een
Engelsch tractaet, en anderdeels van een Latijnsch werk door een Italiaen[schen]
Professor in de Botanie: waer agter ik gevoegt
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heb een Observatie van [de] geboorte en wonderlyke Metamorphosis van de Muggen,
uit eigene ond[er-]vinding, en beschreven en afgeteekent door mijn broeders zoon,
die voor and[er] half jaer, op zijn 22 jarigen ouderdom overleden is, en wiens hert
ten eene[n] tot de konsten en wetenschappen uitgestrekt was: - En voor (No: IV)
vo[ege] ik hierbij een tractaetje, 't gene ik voorleden Jaer heb uitgegeven, genaemt,
Drie gewigtige bedenkingen des gemoeds, door mij beschreven; waer a[chter] volgt,
Theotimus, of De weg tot Heil, gelyk ook Eenige Zededic[hten,] beiden door wijlen
mijnen voornoemden Neef geschreven: te samen in 8[0.]
Zo ik bequame gelegentheid kan vinden meene ik het nog in 't kor[tste] in deze
late herfsttijd per mare of per as UEd: toe te zenden: and[er-]sints op 't vroegst in 't
voorjaer: En hope dat uEd: mijne erkentenis [niet] voor ongevallig zal opnemen.
UwEd: schrijft ook wel te willen weten, waer toe mijne liefhe[bberij] voornamelijk
inclineerde. Ze is vrij wijd gestrekt. Van jongs af is [mijn] gevallen geweest op alle
geagte konsten en wetenschappen. Tot het gra[mma-]ticael, zoo, en 't gene 'er in 't
gemeen van gehandelt word, was nooit mij[ne] zinlykheid, dog wel voor zo verre
zulks tot het verhevene deel behoord[e] en ons leeren [kon] netter te denken, en netter
onze gedagten aen anderen mede te deelen. En dat onderzoek heeft mij zoveel stoffe
van nieuws opgelev[erd] dat 'er de 2 gemelde quartijnen uit gegroeit zijn, die ik voor
eenige tijd de wereld mede gedeelt heb. Ik weet niet beter of 't is byna alles nieuw
en onverhandelt, en, zo 't mij toegeleek, van 't gewigtigste in onze Ta[el-] kunde en
in die van alle onze Taelverwanten, zo Hoogduitschers als Engelschen, Zweden en
Deenen. Niettemin, schoon deze stoffe veel arb[eid] na zig gesleept heeft door 't
aengroeyen van beschouwing op beschouwing, egter is ze nog van mijne minste
liefhebberij gebleven. En veel meer van mijn vermaek is de stofte van de werkjes
van No: II. en No: III. dewijle mij die nog directer tot iets hooger opleiden: En nog
allermeest dat van No: IV, vermits die beschouwingen zijn om mij te leiden daer mij
dunkt dat ik wezen moet, en daer in 't regte genot en vermaek van de andere
beschouwingen eerst in haer edelste geur kan vinden.
In de Collectie van de Naturalia zoek ik geene dingen dan klein van stuk, en alleen
zulken die iet voornaems ten opzigte van de kragten of wetten of schoonheid der
Natuer behelzen. Voor 't Copieuse en 't Volumineuse, heb ik nog plaets meer over
nog lust. Van 't gene ik zoeken of begeeren zou, is mij weinig bekent, dat ik niet
reeds bezit te, waerom ik van wel twintig publyke verkoopingen, die hier voorvallen,
geen eene meer bywoone, schoon ik die vooraf op den kijkdag wel eens gae bezien,
of 'er iets ware.
In Konstvergaêring en Boekerij schoeit het by mij al op denzelfden leest en op
dezelfde gronden. Dit in voldoeninge van uwe vrage, op 't einde van uwen brief.
Voor het overige, gelyk ik genegen ben, en mij verpligt agte, om waer ik gevoeglyk
kan mijn evenmensch dienst te doen, en voornamelijk aen Heeren van zulk een
geleertheid, oordeel, en beleeftheid, als ik mijn Heer bevonden heb, zo betuige ik in
opregtheid, en met veel respect te zijn,
Hooggeëerde Heer
Uw dw Dienaer
Lambert ten Kate Hermansz.
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Scriptieprijs
‘De nieuwe Pygmalion’1
Carrièrestrategieën van de Franse beeldhouwer Joseph Chinard
(1756-1813)
Frédérique Brinkerink
Summary
The sculptor Joseph Chinard managed to build a successful career. To
name just a few of his achievements: he was laureate of the prestigious
Concorso Balestra, exhibited at the Parisian Salon, became the quasi official
portraitist of the Bonaparte family and worked at the Arc de Triomphe du
Carrousel. Although Chinard worked in Paris, he remained closely
associated to the provincial milieu of his native city Lyons and stayed
independent from the Académie Royale de Peinture et Sculpture, located
in Paris. Without the support of this academy, Chinard had to overcome
certain difficulties on the road to success.
Chinard managed to survive by constantly changing his style, according
to the wishes of his patrons. For this reason, he did not work in his favorite
style, which was closely related to the French Rococo. He adjusted his
style to the severe Neo-classical style, which became en vogue at the end
of the eighteenth century. Changing attitudes towards the classical heritage
of ancient Greece and Rome, and cultural politics of the subsequent
governments certainly played an influential role on Chinard's career
choices. Furthermore, certain specific events affected his working methods
and style. For example, his two stays in Rome, his incarceration (both in
Rome and in Lyons), the patronage of Napoleon Bonaparte and Chinard's
Salon contributions all influenced his work. In addition, Chinard's strategic
struggle to achieve a successful career (including his will to survive) and
his never ending search to receive the same kind of recognition and fame
as his well-known colleague Antonio Canova explain why Chinard changed
his style as thoroughly as he did.
Chinard was winnaar van de Concorso Balestra (1786), lid van verschillende Franse
en Italiaanse kunstacademies2 en quasi-officiële portrettist van de Bonapartes. Hij
werd beroemd door zijn prachtige portretbuste van Madame Récamier (figuur 1),
stelde meerdere malen op de officiële Salon te Parijs tentoon, vervaardigde
beeldhouwwerk voor de Arc de Triomphe du Carrousel en werd in 1807 door
Napoleon Bonaparte benoemd tot professor aan de École des Beaux-Arts te Lyon.
Met andere woorden, Joseph Chinard heeft in zijn vaderland een succesvolle carrière
weten op te bouwen.
Hoewel Chinard beeldhouwwerk creëerde voor de meest prominente
kunstliefhebbers uit Parijs, en hij dankzij hun goedbetaalde opdrachten de grootste
1

2

‘Pygmalion nouveau, quand son démon l'inspire, Chinard frappe le marbre, et le marbre
respire’. Uitspraak van Laurent-Pierre Bérenger, lid van de Académie des Beaux-Arts te
Lyon.
Chinard werd onder andere tot lid verkozen van de Accademia di San Luca (1788), van het
Institut de France (1796), van de Académie de Lyon (1800) en van Carrara (1805).
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roem vergaarde, bleef hij uitermate gehecht aan zijn geboortestad Lyon, waar hij
vrijwel zijn gehele leven doorbracht. Pas laat in zijn loopbaan kwam hij voor de
eerste maal in Parijs (1795). Bovendien bleef hij onafhankelijk van de destijds
invloedrijkste culturele instelling van Frankrijk, de koninklijke academie (Académie
Royale de Peinture et Sculpture). Chinard kon daardoor in vrijheid werken zonder
aan de regels van de academie te moeten voldoen. Echter, het feit dat hij nooit
verbonden was aan deze instelling, heeft voor een aantal significante obstakels in
zijn loopbaan gezorgd. Zo miste Chinard een gedegen technische en intellectuele
oplei-
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Figuur 1. Madame Récamier, marmer, 80 × 42 cm, 1805-1806, Musée des Beaux-Arts, Lyon.

ding, heeft hij ijverig moeten zoeken naar opdrachtgevers en lange tijd moeten
wachten tot hij tentoon kon stellen op de officiële Salon. Dientengevolge bleef
Chinard gedurende een lange periode onbekend in het bruisende kunstenaarsmilieu
van de hoofdstad, waardoor
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hij belangrijke opdrachten misliep en zich nooit helemaal heeft kunnen onttrekken
aan de status van provinciale beeldhouwer.3
Al deze factoren maakten zijn carrière extra kwetsbaar. Om mislukking te
voorkomen, heeft hij een aantal strategieën ontwikkeld, die zijn weg naar succes
veilig hebben gesteld. In het onderstaande zal ik antwoord trachten te geven op de
volgende vragen. Hoe heeft Chinard een glansrijke carrière weten op te bouwen
vanuit het provinciale milieu? Hoe gelukte het hem dit buiten de koninklijke academie
om? Anders gezegd, wat waren zijn carrièrestrategieën?
Om de ontwikkelingen die in Chinards oeuvre plaatsvonden volledig te kunnen
begrijpen, is het van belang de politieke en culturele situatie in Frankrijk aan het eind
van de achttiende, begin negentiende eeuw, te belichten. Onder invloed van de ideeën
van de Verlichting ontstond in het midden van de achttiende eeuw een hernieuwde
belangstelling voor de antieke oudheid, die onder andere tot gevolg had dat men
opnieuw trachtte het klassieke erfgoed te definiëren. Tezelfdertijd begonnen
kunstenaars zich af te zetten tegen de Rococo, die in hun ogen te oppervlakkig, frivool
en verfijnd was. Ze stelden zich als doel zuivere vormen, harmonieuze proporties en
een nobeler uitstraling aan hun kunst te geven. Om dit te kunnen bereiken zochten
zij inspiratie in de kunst uit de Griekse en Romeinse oudheid. Vooral de herontdekking
van Herculaneum in 1738 en van Pompeii in 1748 wekten een grotere
wetenschappelijke belangstelling voor de klassieke oudheid. Onder invloed van de
theorieën van oudheidkundigen en geleerden als Bernard de Montfaucon, de Comte
de Caylus, Quatremère de Quincy en natuurlijk Johann Joachim Winckelmann, kende
men de cultuur van de oudheid een nieuwe waarde toe.4
Dezelfde ontwikkeling laat zich ook in Chinards oeuvre waarnemen. Vroeg in zijn
carrière werkte hij in een Rococostijl, met name in zijn opdrachten voor de
Rooms-katholieke kerk. Kenmerkend in dit werk is het teruggrijpen op de Franse
beeldhouwkunst uit het begin van de achttiende eeuw en op het naturalisme van de
Romeinse Barok (St. Paul, figuur 2). Een stijlverandering trad op door Chinards
toenemende kennis van het klassieke erfgoed. Deze werd bewerkstelligd door zijn
eerste verblijf in Rome (1784-1787), waar hij beroemde klassieke beelden kopieerde,
en door het bestuderen van literatuur over de Griekse en Romeinse cultuur. Chinard
keerde na zijn reis terug naar Lyon, waar hij werkzaam was toen de Franse Revolutie
uitbrak. De uitgesproken voorkeur die het Revolutionaire bewind had voor het
3

4

Zijn naam komt maar zelden voor in contemporaine verslagen van kunstcritici. Hij werd
zelfs niet genoemd in het serieuze Rapport sur l'état des progrès [...] des arts dat keizer
Napoleon liet opstellen door Lebreton. Lebreton, Rapport à l'Empereur (1808-1815) V:
Beaux-Arts. De beeldhouwer Jean-Guillaume Moitte verzorgde het deel over de
beeldhouwkunst.
Al vanaf de zestiende eeuw verzamelden geleerden afbeeldingen of sculpturen uit de oudheid
om tot een groter inzicht te komen van de Griekse en Romeinse cultuur. Johann Joachim
Winckelmann (1717-1768) zorgde voor een doorbraak in de kunstbeschouwing, omdat hij
de eerste geleerde was die kunst uit de klassieke oudheid (de Egyptische en Etruskische kunst
inbegrepen) aan de hand van stilistische kenmerken in een historische samenhang plaatste.
Hij beschreef een ontwikkeling bestaande uit drie fasen; opkomst, hoogtepunt en verval.
Deze nieuwe wetenschappelijke benadering zette hij uiteen in zijn Gedanken über die
Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauerkunst (1755),
Geschichte der Kunst des Alterthums (1764) en Monumenti Antichi Inediti (1767).
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neoclassicisme van de schilder Jacques-Louis David (die overigens in eerste instantie
in een Rococostijl werkte, maar eenmaal in Rome toch onder de indruk raakte van
de klassieke beeldhouwkunst) dwong hem deze stijl aan te houden. Andere factoren
die van invloed
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Figuur 2. St Paul, terracotta, 65 cm hoog, 1781, Museum of Fine Arts, Boston. Gesigneerd en gedateerd:
Chinard 1781.

waren op zijn stijl een tweede verblijf in Rome (1791-1792), contact met het officiële
kunstenaarsmilieu uit Parijs, een atelier in Carrara (vanaf 1803) en zijn opdrachten
voor de keizerlijke familie.
De veranderingen in Chinards oeuvre moeten geïnterpreteerd worden in het licht
van de politieke omwentelingen van de maatschappij waarvan hij deel uit maakte.
Toen Louis XVI regeerde over Frankrijk floreerde naast de portretkunst de
grafsculptuur, evenals monumentaal beeldhouwwerk ter ere van het koningshuis.
Dit veranderde met het begin van de Franse Revolutie. Het proces van ontwijding
van de absolutistische vorst, begonnen vanaf het begin van de regeringsperiode van
Louis XVI, kwam tot een hoogtepunt. Het nieuwe bewind keerde zich af van het in
het Ancien Régime ingebedde despotisme en trachtte alle symbolen die met de
monarchie te maken hadden uit de maatschappij te verbannen. Tegelijkertijd
verwierpen intellectuelen en kunstenaars de aan het hof en Kerk gelieerde Rococostijl.
Een stijl die in verband werd gebracht met een sociale laag van de maatschappij die
badend in luxe gecorrumpeerd werd door luiheid en een zwakke geest. De oude stijl
moest worden vervangen door een nieuwe, geschikt voor een deugdzame
maatschappij, geschoeid

De Achttiende Eeuw. Jaargang 39

106
op de leest van de klassieke oudheid. Als voorbeeld dienden Romeinse helden uit
legenden en verhalen, geroemd om hun vaderlandsliefde, moed en stoïcisme. Davids
Serment des Horaces5, tentoongesteld op de Salon van 1785, vormde het officiële
startpunt. Zijn ‘Neoklassieke stijl’ werd uitgeroepen tot de enige ‘ware stijl’.6
Gedurende het verloop van de Revolutie wijzigden de afgebeelde thema's in de
kunst. Dit was onder andere het gevolg van een veranderde vereringcultus: de nadruk
verschoof van de Grands Hommes naar een helden- en martelarenverering.
Kenmerkend werd de moed van de gewone man, met wie het volk zich vereenzelvigen
kon. Dit was een strategische zet van het Revolutionaire leiderschap, in het bijzonder
van Robespierre. Het volk kon zich niet identificeren met vooraanstaande figuren
uit de Franse geschiedenis, maar wel met de gewone man die zich tijdens een
gewelddadige periode van de Revolutie verdienstelijk maakte door zich voor de
vrijheid van zijn vaderland in te zetten. Eveneens veranderde de aard van de
opdrachten. Als gevolg van de hevige onrust in de grote steden trok de hoge adel,
onder wie rijke kunstverzamelaars en beschermheren, het land uit. Dit betekende een
afname van grote opdrachten en een toename van de portretkunst. Tijdens het
Directoire trad er opnieuw een verschuiving op in de heldenverering, dit maal stond
‘de militair’ voorop. Met de intrede van Napoleon Bonaparte als Premier Consul
wijzigde het kunstbeleid volledig. Opnieuw kwam een alleenheerser aan de macht,
opnieuw vond het Romeinse keizerlijke model zijn plaats terug in de maatschappij.
Napoleon kan gezien worden als een despoot die zich, naar het voorbeeld van
Alexander de Grote en de Romeinse keizers, de visuele kenmerken van een Romeinse
imperator aanmat. Met zijn komst keerde de Romeinse heersericonografie terug.
De ontwikkeling van Chinards kunst vertoont een opvallende overeenkomst met
Winckelmanns notie van ‘imitatio’.7 Vroeg in zijn carrière overheerste zowel het
nabootsen van de natuur als het gebruik van modellen. Onder invloed van de hierboven
besproken factoren wijzigde Chinard geleidelijk aan het soort voorbeelden. Hij
wendde zich voor inspiratie naar de klassieke oudheid en begon antieke sculpturen
te kopiëren. Toen hij de kunst van het kopiëren beheerste, ging hij geleidelijk aan
refereren naar antieke werken. Deze referenties uitten zich in ‘citaten’: inhoud en
vorm van het geciteerde beeld bleven hetzelfde. Naargelang zijn loopbaan vorderde
veranderden ‘citaten’ in ‘parafrases’: onderwerp of vorm van het voorbeeld varieerden.
Op het eind van zijn carrière wist hij op een ingenieuze wijze dezelfde sfeer van
klassieke beelden op te wekken, zonder naar een bepaalde inspiratiebron te refereren.
Zijn figuren kregen dezelfde karakteristieke houdingen, intensiteit en monumentaliteit
5

6

7

Jacques-Louis David, Serment des Horaces, olie op doek, 1785, 330 × 425 cm, Musée du
Louvre, Parijs. Voor het verhaal van de zonen Curatii en Horatii, zie onder andere Cancik
en Schneider, Der Neue Pauly, vol. 5, 218-272.
De term ‘neoclassicisme’ werd niet voor de tweede helft van de negentiende eeuw gehanteerd.
Het gold als negatieve aanduiding voor een retour in de kunst naar de klassieke oudheid en
werd verbonden met het gebruik van een koude, sobere stijl en het slaafs kopiëren van
voorbeelden uit de antieke beeldhouwkunst. Tot die tijd gebruikte men de term ‘ware stijl’.
Winckelmann onderscheidde drie vormen van imitatie. Ten eerste het nabootsen van de
natuur, met andere woorden, een kopie. Ten tweede de imitatie van het Mooie, refererend
aan één of meerdere modellen. Tot slot die van het Ideaal; de synthese. Voor Winckelmann
was alleen deze laatste vorm de ware imitatie en het doel waarnaar kunstenaars dienden te
streven. Zie C.L. Fernow (ed.), Winckelmann's Werke, vol. I, 241-250.
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als de beelden uit de Griekse en Romeinse oudheid. Chinard had zich in de loop der
jaren de beeldtaal van de antieken eigen gemaakt.

‘Chinard de Lyon’8
Bepalende factoren voor het verloop van Chinards loopbaan waren zijn afkomst en
zijn trouw aan zijn geboortestad Lyon. In de achttiende eeuw was deze provinciestad,
door haar geografische ligging, een belangrijke pleisterplaats voor reizende
kunstenaars en intellectuelen tussen de noordelijk gelegen steden en Italië. Deze
functie was van eminent belang voor de ontwikkeling van het artistieke milieu in
Lyon, dat tot laat in de achttiende eeuw beïnvloed werd door de (Italiaanse) Barok.
De voorliefde voor de barokke kunst werd versterkt door het succes in Parijs van
twee belangrijke kunstenaarsfamilies uit Lyon: Coustou en Coysevox.9 Ook de Kerk
speelde een belangrijke rol in het voortleven van een barokke kunststijl.10
Omdat de stad geen parlement, universiteit of Chambre de Comptes11 bezat,
verbleven er weinig kunstverzamelaars van oude aristocratische afkomst. De adellijke
grootgrondbezitters resideerden bij voorkeur in Mâcon, Trevoux of Grenoble.
Omvangrijke of gevarieerde privécollecties waren dientengevolge zeldzaam.12 Toch
zou Chinard de bescherming van een aantal welgestelde kunstliefhebbers weten te
verkrijgen. Zijn voornaamste opdrachtgevers werden de talrijke kerkelijke instellingen
van Lyon en omstreken, welgestelde burgers uit het financiële- en handelsmilieu, of
vooraanstaande figuren uit academische kringen.
Chinard, afkomstig uit een familie van handelaren in zijde,- goud,- en zilverstoffen,
bracht het grootste deel van zijn leven door in zijn geboortestad. Hier genoot hij een
bescheiden opleiding. In 1770-1771 studeerde hij onder leiding van de Peintre du
Roi Donate Nonotte aan de École Royale de Dessin te Lyon, waarna hij aansluitend
8
9

10

11

12

Chinard de Lyon' is een verwijzing naar Chinards signatuur, waarin hij zelden vergat zijn
geboorteplaats te vermelden.
De gebroeders Nicolas (1658-1733) en Guillaume II Coustou (1677-1746) waren afkomstig
uit een kunstenaarsfamilie van beeldhouwers in hout. Beiden gingen op jonge leeftijd naar
Parijs om in het atelier te werken van hun oom, Antoine Coysevox (1640-1720). Zowel
Nicolas als Guillaume won de Grand Prix en hadden na terugkomst in Frankrijk een glansrijke
carrière aan de academie. Coysevox was directeur van de Koninklijke Academie te Parijs,
en werkte onder andere voor het Château de Versailles en het Hôtel des Invalides.
Tot aan het eind van de achttiende eeuw vormden de kerkelijke instanties te Lyon een van
de belangrijkste opdrachtgevers van kunstenaars. Bovendien telde de stad een groot aantal
kerken en kloosters, die rijk gedecoreerd waren met ornamenten, sculptuur en altaarstukken
uit de zeventiende eeuw. Deze bleven, totdat ze tijdens de Revolutie werden vernietigd, een
voorbeeldfunctie vervullen.
De Chambre de Comptes was tijdens het Ancien Régime het gerechtshof voor financiële
zaken. De stad bezat een algemeen gerechtshof tot in 1791, een generaliteit die de
staatsbelasting in de en een simpel Hôtel de Monnaies, waar munten en medailles geslagen
werden.
Er waren enkele curiositeitenkabinetten, kleine bibliotheken of schilderijenverzamelingen,
zoals die van rijke handelaren als Octavio Mey, Louis Bey en Melchoir Philibert of die van
bankiers als Sénozan. Zie voor meer informatie Pérez, ‘Collectionneurs et amateurs à Lyon
au XVIIIe siècle’, 43-52
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in de leer ging bij de beeldhouwer Barthélémy Blaise, eveneens afkomstig uit Lyon.13
Zijn geschreven Frans was slecht,

13

Barthélémy Blaise (Lyon 1738 - Parijs 1819) ging rond 1780 naar Parijs, waar hij in 1785
werd toegelaten aan de Koninklijke Academie. Hij werd geen académicien, maar wist toch
een redelijke carrièreop te bouwen. Zo stelde hij vijf keer op de officiële Salon tentoon,
maakte het grafmonument van de Comte de Vergennes in de Notre-Dame te Versailles en
een reliëf voor het Pantheon.
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wat blijkt uit taalfouten in de door hem nagelaten geschriften. Niets wijst erop dat
hij Latijn las of sprak.
Het feit dat Chinard geen traditionele opleiding genoten had, heeft grote invloed
gehad op het verloop van zijn carrière. Normaliter ging elke provinciale kunstenaar
met enig talent van de academie in zijn geboortestad naar de koninklijke academie
te Parijs. Het volgen van het onderwijs aan deze gerenommeerde academie bood
kunstenaars talrijke voordelen. Zij kregen een grondige technische en intellectuele
opleiding, bouwden een uitgebreid netwerk op in het - internationale - artistieke
milieu van Parijs en profiteerden van het beloningssysteem. Zo konden de leerlingen
elk jaar diverse prijzen winnen, waaronder de Grand Prix, die inhield dat de winnaar
op kosten van de koning zijn studie gedurende drie jaar aan de Académie de France
à Rome kon voortzetten. Het winnen van deze prijs waarborgde een glansrijke
carrière.14 Voorts genoten de pupillen een aantal belangrijke privileges, die bijdroegen
aan het slagen van hun loopbaan. Na toelating tot de academie als agrée of
academicien, dat wil zeggen na goedkeuring van hun ontvangststuk, het zogeheten
Morceau de réception, kon de kunstenaar op de Salon van Parijs tentoonstellen. Het
resultaat van een salonsucces was naamsbekendheid bij potentiële opdrachtgevers
en dientengevolge een toenemend aantal opdrachten. Tezelfdertijd plaatsten de
leerlingen zich onder het ‘juk’ van het academische kunstbeleid, kenmerkend voor
het Ancien Régime. Zij werkten in een door de academie opgelegde stijl. Of, zoals
Diderot opmerkte in zijn Essais sur la Peinture uit 1765: [terwijl de jonge kunstenaar
traditionele vormen en motieven aanleert], ‘wordt de waarheid van de natuur vergeten,
de verbeelding wordt volgestopt met valse, geprepareerde, bespottelijke en kille
acties, houdingen en vormen’.15
Hoewel Chinard zich door zijn beperkte opleiding gedurende geruime tijd kon
onttrekken aan de dogma's van de koninklijke academie, had het ontbreken van een
officiële opleiding enkele grote nadelen. Hij was genoodzaakt zelf zijn opdrachtgevers
te vinden, waarna hij vervolgens moest proberen meerdere opdrachten van hen te
krijgen. Voorts kon hij niet eerder dan in 1798 op de Salon tentoonstellen, wat als
gevolg had, dat hij pas laat in zijn loopbaan in het nationale kunstenaarsmilieu bekend
werd.
Chinard was zich uitermate goed bewust van de kwetsbaarheid van zijn carrière.
Om zich van succes te verzekeren, trachtte hij op allerlei manieren opdrachtgevers
aan zich te binden. Dit is geen nieuw gegeven, elke kunstenaar had uiteraard werk
nodig. Door zich steevast aan de wensen van zijn opdrachtgevers te conformeren,
ging Chinard echter een stap verder dan zijn collega's. Zijn oeuvre onderging naar
gelang de opdracht een aantal belangrijke veranderingen op stilistisch, intellectueel
en plastisch niveau. Hierbij zette hij zijn persoonlijke voorkeur voor een verfijnde,
gedetailleerde stijl, die aansloot bij de Franse Rococo, opzij. Chinards buitengewone
aanpassingsvermogen is zijn tijdgenoten niet ontgaan, zo schreef een journalist in

14

15

Ondanks dat er, wat betreft de uitreikingen van de Grand Prix, van enige vriendjespolitiek
te spreken is, bezaten de kunstenaars die deze prijs hebben gewonnen, een bijzonder talent.
Slechts enkelen van hen slaagden er niet in, om na het winnen van de prijs hun carrière
succesvol te laten verlopen.
Zie Diderot, Salon de 1765; Essais sur la Peinture. Geciteerd in Holt, A Documentary History
of Art, II, 313.
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de lokale krant van Lyon: ‘[...] le citoyen Chinard sait plier son génie à tout ce qu'on
désire [...]’.16

16

Zie het Journal de Lyon van 25 nivôse an × (15 januari 1802) 202.
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‘On peut connaître la belle nature partout, l'Antiquité seul à Rome’17
Een aantal momenten in Chinards leven kunnen gezien worden als keerpunten in
zijn carrière. Een hiervan was zijn eerste verblijf in Rome (1784-1787), deels
gefinancierd door een van zijn belangrijkste beschermheren, de Baron Lafond de
Juys.18 Tijdens dit verblijf bestudeerde hij de antieke beeldhouwkunst en legde hij
contacten met Romeinse kunstenaars en Franse kunstenaars van de Académie de
France à Rome. Opvallend is de hechte band die hij onderhield met kunstenaars uit
Lyon; dit kan gezien worden als een teken van trouw aan zijn geboortestad. Samen
met Claude Michallon en Philippe-Auguste Hennequin19, woonde hij aan de Via del
Popolo.20 Er zijn geen aanwijzingen voor persoonlijk contact met Antonio Canova.21
Chinard schreef zich in aan de Accademia di San Luca waar hij leerde tekenen
naar het naakt, naar het gedrapeerde naakt en naar voorbeelden uit de antieke oudheid.
In 1786 dong hij mee naar de eerste prijs van het Concorso Balestra, een prestigieuze
prijsvraag die eens in de zes jaar aan de Accademia di San Luca gehouden werd.
Met zijn Persée et Andromède (Figuur 3) won hij de eerste prijs. In het werk kwam
zijn stilistische (invloed van de antieken), technische (onder andere virtuoze
materiaalbehandeling) en creatieve ontwikkeling tot uiting.
Chinard maakte zijn Persée et Andromède op een moment dat in Rome de retour
naar de antieken een nieuwe impuls had gekregen door het werk van twee kunstenaars:
17

18

19

20

21

Opmerking van de Italiaanse beeldhouwer en architect Gian Lorenzo Bernini (1598-1680),
gemaakt toen hij in Parijs was in 1665. Zie Chantelou, Journal de voyage du cavalier Bernin
en France.
Jean Marie Lafond, baron de Juys (1729-1793) was oud-procureur van de koning op het
bureau van financiën te Lyon. Door een erfenis van zijn vader had hij de middelen om een
gevarieerde kunstcollectie op te zetten, die hij onderbracht in zijn hôtel particulier aan de
Place de Bellecour, volgens de inwoners van Lyon het mooiste plein van Europa.
Philippe-Auguste Hennequin (Lyon 1762 - Doornik 1833) leerde, net als Chinard, tekenen
onder leiding van Donate Nonnote aan de École de dessin te Lyon. Hij ging naar Parijs, waar
hij leerling werd van Jacques-Louis David. Na in 1784 de Grand Prix gewonnen te hebben,
verbleef hij van 1785 tot 1789 in Rome, waarna hij terugkeerde naar Lyon. In 1794 werkte
hij samen met Chinard aan een van de Revolutionaire feesten te Lyon en kwam hij door zijn
politieke opvattingen bijna in de gevangenis terecht. Hij besloot naar Parijs te vluchten, waar
hem hetzelfde lot te wachten stond. Ter nauwer nood ontsnapte hij aan de guillotine. Na het
herstel van de Bourbonmonarchie ontvluchtte hij het land om, net als zijn vroegere meester
David, naar de Zuidelijke Nederlanden te gaan. Hij woonde respectievelijk in Brussel,
Antwerpen en Doornik.
De schilder Louis Belle woonde in hetzelfde huis, dat vanaf 1787 gebruikt zou worden voor
de bijeenkomsten van de vrijmetselaarsvereniging Loge des Amis Sincères. Benoît,
Philippe-Auguste Hennequin, 19. De loge trok vele liberalen en intellectuele critici, maar
ook charlatans als Giuseppe Balsamo (die zichzelf omdoopte tot Comte de Cagliostro) wiens
aanwezigheid overigens niet onopgemerkt bleef. In 1789 was de loge wijd en zijd bekend.
Crow, Emulation. Making artists for revolutionary France, 125-127 en 146. In december
1789 werd Cagliostro opgepakt, evenals de schilder Belle wiens atelier als ontmoetingsplaats
werd gebruikt. De Montaiglon en Guiffrey, Correspondance des Directeurs de l'Académie
de France à Rome, 373-392.
Antonio Canova (Possagno 1757 - Rome 1822) was de leidende beeldhouwer in Europa,
werkzaam in de ware stijl. Hij verkreeg vroeg in zijn carrière faam door zijn Teseo sul
Minotauro (later in de tekst besproken) en zijn grafmonument van paus Clemens XIV, dat
in 1787 onthuld werd in de SS. Apostoli te Rome. Canova's kunst beïnvloedde een grote
groep Franse beeldhouwers zoals Chinard, Chaudet en Bosio, maar ook schilders zoals
Prud'hon.
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Antonio Canova's Teseo sul Minotauro (1783) en Jacques-Louis Davids Serment
des Horaces (1785). Collegae en kunstliefhebbers stroomden naar hun ateliers om
hun werken te bekijken. Hun
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directe succes zette jonge kunstenaars te Rome aan om nog ijveriger de klassieke
beeldhouwkunst te bestuderen en als voorbeeld te nemen. Zij konden voor hun studie
terecht in de musea van Rome, de privé-collecties van rijke families (indien zij voor
het publiek open werden gesteld) en de collecties gipsen afgietsels van de academies.
Dit gold uiteraard ook voor Chinard. Zich baserend op een van de beroemdste antieke
beelden uit de Borghese verzameling, de Borghese Gladiator, vertoonde hij zich een
adept van de Neoklassieke stijl. Tegelijkertijd bleef de invloed van de Franse Rococo
groot (onder andere zichtbaar in het voluptueuze lichaam van Andromeda en de
sensualiteit van het werk). Zoals een moderne kunsthistoricus terecht opmerkte, bezit
het werk ‘[...] la grâce sensuelle légère du nu féminin [...]’22, een opvatting die aansluit
bij de grâce à la grecque van de Franse schilder Joseph-Marie Vien.23 Het is niet
vreemd dat Chinards Persée et Andromède in de smaak viel bij de jury van de
Accademia di San Luca. Tegen het eind van de achttiende eeuw waren aan deze
academie veel Romeinse kunstenaars verbonden die nog steeds de grote meesters
van de zeventiende eeuw eerden (dit in tegenstelling tot de Franse Academie, waar
men een retour naar de antieken voorschreef). Het werk van twee beroemde barokke
beeldhouwers uit Rome, Gian Lorenzo Bernini en Alessandro Algardi24, werd als
voorbeeld genomen. Chinards gracieuze, lichtzinnige stijl sloot bij de voorkeur van
de academici di San Luca aan.
Tijdens zijn verblijf in Rome stuurde Chinard enkele beelden naar zijn geboortestad.
Via het Journal de Lyon stelde hij het publiek op de hoogte dat ze te bezichtigen
waren in zijn atelier aan de Quai de l'Hopital. Hij stelde zelfs werk tentoon op de
Salon des Arts, die op 25 augustus 1786 te Lyon gehouden werd.25 Op deze wijze
zorgde Chinard ervoor, dat zijn naamsbekendheid onder de rijke kunstliefhebbers
van Lyon toenam. Als zijn oeuvre bij hen in de smaak viel, was hij verzekerd van
nieuwe opdrachten.
Van 1791 tot 1792 verbleef Chinard voor de tweede maal in Rome. Hij maakte de
reis om in opdracht van M. Terray, intendant te Lyon, een kopie van zijn Persée et
Andromède (figuur 3) te maken. In juni 1791 kreeg hij toestemming van de Accademia
om zijn beeldengroep te mogen kopiëren. De hernieuwde kennismaking met
22
23

24
25

Boyer, ‘Les artistes français lauréats’, 273.
Joseph-Marie Vien (1716-1809) verbleef van 1743 tot 1750 in Rome. Hij is volgens velen
de pionier van de neoclassicistische stijl. Zijn stijl bezat echter een frivole, gracieuze kant,
vooral zichtbaar in zijn Marchand des Amours (1763), nu in het kasteel van Fontainebleau.
In 1776 werd Vien benoemd tot directeur van de Franse Academie in Rome, waar hij zijn
pupil Jacques-Louis David begeleidde.
Alessandro Algardi (1598-1654) werkte eveneens in Rome en volgde Bernini in 1644 op als
beeldhouwer van de paus.
In het Journal de Lyon stond de volgende aankondiging: ‘[...] l'atelier de M. Chinard à Lyon
est sur le quai du Rhône, maison de l'hôpital, n 36. On peut y voir plusieurs ouvrages de lui
en marbre et en terre cuite, et Mme son épouse vient de faire exposer au Salon des arts un
buste de vestale après l'antique et une tête d'amour en marbre blanc [...]’. Desvernay, ‘Le
sculpteur lyonnais Joseph Chinard’, 124, extract uit Journal de Lyon, augustus 1786, 213.
De catalogus van de Salon vermeldde: ‘M. Chinard, sculpteur de Lyon, élève de l'école
royale, qui vient de remporter le premier prix de l'Académie de Rome. N 41. Buste de
Laocoon, d'après l'antique / N 42. La Vestale, d'après l'antique / N 43. Tête d'amour, d'après
l'antique du Vatican / N 44. Quatre petites figures en terre cuite, représentant les quatre
saisons’. Onder andere geciteerd door De la Chapelle, ‘Joseph Chinard’, 85.
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kunstenaars te Rome helpt ons inzicht te krijgen in Chinards politieke ideeën en zijn
persoonlijke ontwikkeling. Opnieuw ging Chinard om met kunstenaars uit Lyon,
zoals Rater en Hennequin, hetgeen een uiting is van zijn trouw aan zijn geboortestad.
Bovendien frequenteerde hij Franse kunstenaars die de
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Figuur 3. Persée et Andromède, detail sokkel, terracotta, 129 × 62 cm, voetstuk 38 × 69 cm, 1791,
Musée des Beaux-Arts, Lyon. Inscriptie: Chinard / Rome / 1791.

radicalisering van de Revolutie aanhingen.26 Voorts kwam hij in contact met leerlingen
van de Académie de France à Rome, zoals Girodet en Francois-Frédéric Lemot27.
Vanaf 1789 waren de gebeurtenissen in Frankrijk elkaar in hoog tempo opgevolgd.
De Revolutie radicaliseerde toen de monarchie in augustus 1792 werd afgeschaft en
het antiklerikalisme toenam. In Rome volgde men de gebeurtenissen met grote zorg.
De Franse Aca-

26

27

Ik vermoed dat Hennequin een spilfunctie heeft vervuld. Tussen 1789 en 1794 radicaliseerden
Hennequins politieke opvattingen; hij werd een aanhanger van het Jacobinisme van
Robespierre. Het is goed mogelijk dat Chinards overtuigingen onder invloed van Hennequins
ideeën veranderden. Hoogstwaarschijnlijk kwam hij via deze schilder in contact met
voorstanders van de Revolutie en Jacobijnse kunstenaars zoals Topino-Lebrun (Marseille
1764 - Parijs 1801).
‘[...] il fréquenta assidûment le directeur et les élèves de l'Académie française [...]’, aldus
De la Chapelle. De la Chapelle, ‘Le sculpteur Joseph Chinard’, 91.
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demie, gehuisvest in de Villa Medici, werd door de Franse Jacobijnen gebruikt als
trefpunt. Velen van de Académiciens werden door de Romeinen verdacht van
vrijmetselarij. In de toenemende onrust kwam ook Chinard in de problemen. Niet
alleen vanwege zijn vermeende vrijmetselarij, maar tevens door de opdracht voor
een rijke handelaar uit Lyon, Van Risambourgh. Hij werkte aan twee kandelaren,
gebaseerd op het ontwerp van de opdrachtgever zelf28: Jupiter foudroyant l'Aristocratie
en Apollon terrassant le Despotisme et la superstition.
Alleen al uit de titel blijken de revolutionaire ideeën. De Romeinse oppergod (op
te vatten als de nieuwe regering) die de aristocratie vernietigt is een duidelijke
verwijzing naar de in 1789 afgeschafte feodale orde. In het andere werk komt een
aantal revolutionaire ideeën naar voren, deels geënt op het Verlichtingsdenken. De
afkeer tegen het despotisme is een vertaling van de afschaffing van de monarchie in
1792. Het vertrappen van het bijgeloof gaat terug op de in juli 1790 besloten
burgerlijke constitutie van de clerus en de opheffing van de kloosters en orden. Pittige
onderwerpen voor het pauselijk Rome!
Chinards verblijf verliep dan ook anders dan verwacht. Herfst 1792 werd hij in
het Castel Sant' Angelo gevangen gezet wegens het beledigen van de kerk.29 Door
bemiddeling van hoge ambtenaren en invloedrijke personen uit de Assemblée werd
hij uiteindelijk vrijgelaten.30 De Paus eiste in november 1792 zijn uitzetting, waarna
hij via Florence terugkeerde naar Lyon.

De onrust in Lyon rond 1793
[il faut] exterminer tout ce qui existait encore sous le nom d'aristocrates,
de feuillantins, de modérés, d'égoïstes, d'agioteurs, d'accapareurs, d'usuriers,
ainsi que la caste sacerdotale fanatique31

28
29

30

31

Zie Desvernay, ‘Le sculpteur lyonnais Joseph Chinard’, 125.
In de nacht van 22 op 23 september werd hij samen met zijn vriend Rater vastgezet. Ildephonse
Rater (Lyon 1750/60? - Toulon 1793) was een architect afkomstig uit Lyon. Er is weinig
over deze kunstenaar bekend. Vaststaat dat hij samen met Chinard gevangen werd genomen
en dat hij in 1793 tijdens de bezetting van Toulon stierf.
Het is interessant een moment stil te staan bij de gebeurtenissen die vooraf zijn gegaan aan
Chinards vrijlating. Uit de namen van degenen die zich voor hem hebben ingezet blijkt, dat
zijn gevangenschap een nationaal conflict was geworden. Men zette zich niet zozeer in voor
hem als wel voor Frankrijk. De ministers Lebrun en Roland, Jacques-Louis David, de
directeuren van de beide Franse academies (te Parijs en te Rome), iedereen heeft zich ingezet
voor het land. Ondertussen bewerkstelligden kardinaal De Bernis (ambassadeur van Frankrijk
in Rome) en De Mackau (gevolmachtigd minister van Frankrijk aan het hof in Napels) zonder
problemen bij Kardinaal Zélada (bibliothecaris van de Vaticana) Chinards vrijlating.
Woorden van Joseph Chalier (1747-1793). Chalier was een van de meest radicale
leden van de Club central des Jacobins te Lyon en tevens president van het
districtstribunaal. Hij werd gevangen genomen tijdens de ongeregeldheden die zich
in het voorjaar te Lyon tussen de gematigde Girondijnse partij en de radicale Jacobijnse
partij voordeden, waarna hij op 16 juli 1793 op de Place de Terreaux te Lyon
geëxecuteerd werd. Zie onder andere M. Wahl, ‘Joseph Chalier. Étude sur la Révolution
Française à Lyon’, 1-30.
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Na zijn terugkeer in Lyon werd de beeldhouwer lid van de Club Central des Jacobins.32
Dit betekent dat hij de Revolutionaire ideeën aanvaardde en overnam. In maart 1793
vroeg hij

32

Jacobijnen waren in de periode 1792-1794 radicale revolutionairen. Zij stonden onder leiding
van Robespierre en streefden naar een nog sneller verloop van de Revolutie. Onder hun
schrikbewind lieten zij iedereen die in hun ogen de Revolutie tegen ging executeren. Zij
danken hun naam aan de plaats waar zij in Parijs samen kwamen, de Rue St. Jacques.
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zelfs toestemming de portretten te mogen maken van Bazire, Légendre en Rovère33
voor ‘sa collection des grands hommes’.34 Een uiting van zijn politiek engagement
of een weloverwogen zet voor het in stand houden van zijn carrière?
De stad Lyon had gedurende de Revolutie een zekere onafhankelijkheid behouden
ten opzichte van het centrale bestuur in Parijs. Bovendien bleef men er lange tijd
koningsgezind. In 1793 stuurde de Convention Nationale de radicale Jacobijn Joseph
Chalier naar Lyon om de stad van koningsgezinden te ‘zuiveren’. Zijn poging
mislukte, in juli werd hij door de Lyonnais geguillotineerd.
De Conventie beschouwde, na Chaliers executie, de inwoners van Lyon als
contrarevolutionair en gaf opdracht tot de inname van de stad. De Armée des Alpes
et d'Italie trok onder leiding van generaal Kellermann naar Lyon.35 Maar Kellermann
reageerde volgens de radicalen niet adequaat (zo probeerde hij herhaaldelijke keren
een compromis te sluiten met de Lyonnais). Hierop werden generaal Doppet, de
afgevaardigden Couthon, Collot d'Herbois en later ook Fouché naar Lyon gestuurd.
Zij hadden de opdracht meegekregen de stad te vernietigen en zoveel mogelijk leed
onder de inwoners de veroorzaken. Executies op grote schaal volgden, grote delen
van de stad gingen in vlammen op. Van een algehele vernietiging kwam het evenwel
niet, maar desondanks kreeg Lyon de naam ‘Ville Affranchie’ (‘open stad’).36
In deze periode van grote onrust kwam Chinard opnieuw in de problemen. Najaar
1793 werd hij door enkele leden van het nieuwe stadsbestuur aangeklaagd voor het
schenden van de revolutionaire ideeën. Zij verdachten onder andere de werken la
Renommée et la Victoire en Amour de la Patrie. La Renommée, neergezet op de brug
bij het stadsdeel St. Clair, keerde zich naar Zwitserland om een teken te geven aan
alle émigrés dat zij weer terug konden keren. In het ontwerp van Amour de la Patrie
had Chinard ornamenten aangebracht waarin lelieblaadjes, symbool van de Franse
Bourbonkoningen, te zien waren. Details waarmee hij zich kwetsbaar maakte voor
de beschuldiging van royalisme, een in revolutionair Frankrijk zeer serieuze
aantijging.37 Hij werd in oktober 1793 gevangen gezet.

33
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Claude Bazire, Louis Légendre en Stanislas J.F.X. Rovère waren afgevaardigde Montagnards
van de Conventie. Zij stemden in 1792 alle drie vóór de dood van de koning.
Zie De La Chapelle, ‘Joseph Chinard’, 209.
Begin augustus arriveerde het Republikeinse leger te Lyon. De belegering duurde van 8
augustus 1793 tot 9 oktober 1793, de dag waarop de stad capituleerde. Zie onder andere
Chaudonneret, Les Muses de Messidor, 27.
In het proces verbaal van de Convention Nationale, gedateerd 21e dag van de eerste maand
van het jaar 2, kunnen we in artikel III lezen: ‘La ville de Lyon sera détruite. Tout ce qui fut
habité par le riche sera démoli. Il ne restera que la maison du pauvre, les habitations des
patriotes égorgés ou proscrits, les édifices spécialement employés à l'industrie, & les
monuments consacrés à l'humanité & à l'instruction publique’. Artikel IV stelt: ‘Le nom de
Lyon sera effacé du tableau des villes de la République. La réunion des maisons conservées
portera désormais le nom de Ville Affranchie’. Zie Procès-verbal de la Convention nationale,
18-19.
Later werd hij zelfs de dupe van een kleine samenzwering. Zijn aanklagers verzonnen een
misdaad. Chinard zou geschoten hebben op het Republikeinse leger, wat genoeg reden was
om hem te laten executeren. Zie De La Chapelle, ‘Joseph Chinard’, 214-215.
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Tijdens zijn gevangenschap werkte Chinard door. Hij wist wat klei te bemachtigen,
waar hij enkele medaillons en kleine beelden van modelleerde. De groep genaamd
l'Innocence se réfugiant dans le sein de la Justice bood hij aan André Corchand, lid
van de Commission révolutionnaire établie à Commune-Affranchie, aan. Het
legendarische verhaal wil dat Corchand zo onder de indruk was van Chinards talent,
dat hij hem vrij liet. Geloofwaardiger is het feit dat belangrijke politieke figuren,
zoals de volksvertegenwoordiger Boisset en de nieuwe burgemeester van Lyon,
Bertrand, zich voor zijn vrijlating inzetten. Het is zelfs zo, dat hij tijdens zijn
gevangenschap werd belast met de opdracht voor de bustes van Chalier en Hidins38.
Hieruit blijkt dat Chinard een aantal vooraanstaande figuren in het stadsbestuur achter
zich had staan, die zich allen op sluwe wijze inzetten voor zijn vrijlating.39 Eind
februari 1794 was hij weer op vrije voeten.
Vanaf zijn vrijlating werkte hij in een strengere neoklassieke stijl, om niet opnieuw
kwetsbaar te zijn voor beschuldigingen van royalisme. De antieke beelden die hij
als inspiratiebron nam, werden beter herkenbaar. Voorts streefde hij naar een grotere
simplificatie en een duidelijker leesbaarheid van zijn oeuvre. Deze ontwikkeling sluit
aan bij de gedachtegang die rond 1780 ontstond en tijdens de Revolutie tot een
hoogtepunt kwam: beeldhouwkunst moest toegankelijk zijn voor een groot publiek
en een didactische functie vervullen. Om dit te bewerkstelligen, maakten kunstenaars
gebruik van de allegorie.
Een goed voorbeeld hiervan is La République. De frontaliteit, statige houding en
Griekse chiton plaatsen het werk in de traditie van de Griekse beeldhouwkunst. Een
specifiek beeld ligt hieraan ten grondslag: de Zeus van Phidias.40 Hierop gebaseerd
ontstond in Rome een ander type beeld, dat tijdens de Revolutie grote bekendheid
kreeg: de triomferende Roma. De stad Rome werd weergegeven als een vrouw, net
als Zeus in majestueuze houding gezeten op een troon. Dit type beeld werd vanaf
1792 herhaaldelijk gebruikt als personificatie voor de Franse Republiek.41 Het was
dus een uitermate veilige keuze van Chinard om een dergelijk beeld weer te geven.
La République is een uitstekend voorbeeld van de allegorische beeldhouwkunst
die de Franse Republiek een martiaal-heroïsche uitstraling gaf. Dit type bereikte een
hoogtepunt in de schilderkunst en publieke beeldhouwkunst van de negentiende
eeuw. Chinard was overigens niet de enige die dit soort beeldhouwwerk vervaardigde.
Beeldhouwers als Boichot, Moitte, en van de jongere generatie Chaudet, Expercieux,
Lesueur, Ramey, Lemot en Callamart produceerden een groot aantal allegorische
38
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Hidins werd op 10 augustus 1792 benoemd tot commissaris van het districtstribunaal. Hij
nam actief deel aan de strijd tegen de Girondijnse partij te Lyon. Op 29 mei 1793 werd hij
gevangen genomen, waarna hij zelfmoord pleegde in zijn cel. Zie Wahl, Les premières années
de la Révolution à Lyon, 526.
Voor de brieven van het Conseil général du district de Commune-Affranchie ten aanzien
van deze opdracht, zie De La Chapelle, ‘Joseph Chinard’, 281-288.
Eén van de meest getalenteerde Griekse beeldhouwers, werkzaam in de vijfde eeuw voor
Christus. Phidias was bevriend met de Atheense staatsman Pericles, die hem in 447 voor
Christus belastte met de uitvoering van de Parthenon-sculpturen.
Zie bijvoorbeeld Quatremère de Quincy, Modèle d'un monument à la République Française
voor de apsis van het Pantheon, ets, 40 × 27 cm, 1792, Bibliothèque Nationale, Cabinet des
Estampes, Parijs.
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sculpturen met didactische functie. In hun hoogdravende kunst legden zij de nadruk
op de weergave van grootsheid, waardigheid
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en deugdelijk gedrag in dienst van de Republiek. Hun boodschap kwam tot uiting in
simpele vormen en moest voor iedereen direct begrijpelijk zijn.
Het jaar 1794 vormt een keerpunt in Chinards carrière. In het voorjaar werd hij door
het Conseil général benoemd tot officiële ontwerper voor de tijdelijke decoraties van
de Revolutionaire feesten te Lyon. Deze benoeming is natuurlijk een opmerkelijke
gebeurtenis. Eind 1793 werd hij gevangen gezet wegens royalisme, begin 1794
benoemd tot Premier sculpteur van de stad. Hieruit blijkt dat Chinard machtige
tegenstanders had, maar dat hij evengoed bescherming genoot van enkele
vooraanstaande figuren uit de lokale politiek. Een belangrijk moment voor Chinard,
die eindelijk de erkenning kreeg die hij zocht.
De invloed van het stadsbestuur op het decoratieprogramma van de Revolutionaire
festiviteiten was groot. Chinard maakte talloze ontwerpen, waarin abstracte begrippen
als Vrijheid, Gelijkheid en het Franse volk verbeeld werden.42 Een voorbeeld dat
hierbij aansluit is een personificatie van het Franse Volk, voorgesteld als Hercules.
Slechts de voorbereidende schets is bewaard gebleven: Hercule appuyé sur un terme
avec quatre femmes assises. Vanaf 1792 kwam Hercules als personificatie van het
Franse volk in gebruik. Verbeeld werd de soevereiniteit van het volk of de kracht
die Frankrijk had verkregen door de eenheid van de Republiek en de eensgezindheid
tussen de burgers.43 Opvallend is, dat Chinard geen actieve Hercules (als Hercule
terrassant le despotisme, of Hercule foulant à pied le hydre) verbeeldde. In plaats
daarvan gaf hij Hercules in rust weer, een Hercule Pacifero.44
Eind 1795 begaf hij zich naar Parijs om officiële toestemming te krijgen voor het
in gebruik nemen van zijn nieuwe atelier in Lyon.45 Hij wou op dezelfde plaats een
gratis school stichten die dienst zou doen als museum, waar het publiek bekende
modellen kon bestuderen.46 Een initiatief dat aansloot bij de nieuwe gedachtegang
dat kunst bedoeld was om het volk te onderwijzen, hetgeen onder andere tot uiting
kwam in het grote aantal academies en musea die in deze periode opgericht werden.
Tussen 1796 en 1799 bleef Chinard in Lyon, waar hij beeldhouwwerk leverde voor
het grote aantal festiviteiten die in de stad gevierd werden. Tevens ontwierp hij de
decoraties voor de begrafenisceremonies van de tijdens de oorlog gesneuvelde
generaals Hoche en Joubert.
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Zie voor het gebruik van allegorieën in Revolutionaire monumenten te Parijs, Jourdan, Les
monuments de la Révolution Française, 171-225.
Voor meer informatie, ibidem.
Zie Chaudonneret, Les Muses de Messidor, 78. Het onderwerp, de iconografie en de kalme
compositie doen een datering na de periode van de Terreur vermoeden. Het is zelfs mogelijk
dat de beeldengroep een ontwerp is geweest voor het Fête de la Paix continentale, dat op 19
januari 1798 gehouden werd. Chinard maakte voor deze gelegenheid een statue représentant
d'Hercule armée d'une massue. Zie De La Chapelle, ‘Joseph Chinard’, 48.
In de voormalige kapel van de kerk genaamd Pénitents de Notre-Dame-de-Lorette.
De beeldhouwer vergat zich niet op de borst te kloppen, zo schreef hij onder andere: ‘[...]
mon but n'est point d'en faire l'objet d'une spéculation, mais d'y former une école gratuite,
une espèce de Muséum, où [...] mes concitoyens viendront étudier les grands modèles que
je m'attacherai à mettre sous leurs yeux [...]’. Zie Desvernay, ‘Le sculpteur lyonnais Joseph
Chinard’, 127.
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Les Portraits
Chinard toonde gedurende zijn gehele carrière een voorliefde voor het portret. Deze
voorkeur is van belang omdat het genre vanaf een bepaald moment, in tegenstelling
tot officiële opdrachten voor de staat, een grotere eigen inbreng van de kunstenaar
met zich meebracht.
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Figuur 4. Roland de la Platière, terracotta, 57 × 43 × 27 cm, Musée des Beaux-Arts, Lyon. Gesigneerd
en gedateerd: Chinard 1789.

Dit is te verklaren uit de veranderingen die het genre aan het einde van het Ancien
Régime doormaakte. Opdrachten voor officiële staatsportretten, evenals die voor
mythologische voorstellingen van de hoge adel, verminderden. Tegelijkertijd kreeg
de bourgeoisie een belangrijkere plaats in de maatschappij. Deze bevolkingslaag
wenste door middel van het portret de nieuw verworven sociale positie uit te drukken.
Onder andere hierdoor veranderden
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stijl, formaat, de status van de geportretteerde en zijn manier van poseren.47 Bovendien
was de kunstenaar in dienst van de bourgeoisie aan minder strikte regels gebonden.
Het nieuwe streven werd een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de
geportretteerde; niet hoe deze graag gezien zou willen worden, maar zoals hij was.
In Chinards portretkunst zijn dezelfde stijlveranderingen waarneembaar als in zijn
monumentale en allegorische kunst. In de portretkunst zijn deze echter veel
geleidelijker opgetreden. Dit is niet alleen te wijten aan de hierboven genoemde
grotere vrijheid van het genre, maar ook aan de duidelijke functie ervan: het vastleggen
van de gezichtskenmerken en karaktertrekken van de geportretteerde. Een
natuurgetrouwe weergave van het model was uiteraard belangrijk. Of, zoals
beschreven in de Encyclopédie bij de definitie van het portret: ‘dans tout portrait [...]
la ressemblance est la perfection essentielle’.48 Een goed voorbeeld is één van Chinards
vroege portretten; dat van Roland de la Platière (figuur 4).49 De invloed van de
naturalistische Franse beeldhouwkunst uit het midden van de achttiende eeuw is
duidelijk aanwijsbaar; Chinard refereert onder andere aan Houdons portretbuste van
Benjamin Franklin. Hiertegenover staan de portretten die hij later in zijn carrière
maakte. Duidelijke contouren gingen een grotere rol spelen en de omtrekken van
marmeren bustes kregen een scherpte alsof zij getekend waren. Dit is een duidelijk
voorbeeld van de invloed van de heersende, academische, ‘neoklassieke’ stijl. ‘Pure
vormen, duidelijke contouren, een nobele stijl’; Winckelmanns woorden klinken
duidelijk na (‘edele Einfalt und stille Größe’). Als voorbeeld noem ik de portretbuste
van Général Desaix en de portretbustes van leden van de keizerlijke familie.

Les Napoléonides
Met Napoleons machtsovername in 1799, diens intrek in de Tuilerieën en de
administratieve reorganisatie van Frankrijk veranderden de iconografie en het doel
van de kunst. De regering hernam de grote projecten, die tijdens de jaren van de
Revolutie verwaarloosd waren. Allegorieën in het teken van de Republiek werden
vervangen door voorstellingen waarin de consul en de door hem gebrachte voorspoed
centraal stonden. De didactische en educatieve doeleinden van de kunst werden
vervangen door een louter propagandistische functie. Hiermee ging de moralistische
kern van de kunst, drijfveer voor kunstwerken in een neoklassieke stijl van vóór
Napoleons machtsovername, verloren. Ook de referenties aan de klassieke oudheid
47
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Voor meer informatie over de portretkunst in deze periode, zie de tentoonstellingscatalogus
Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes, 5.7.1980-28.9.1980 Staatliche Museen
Preussischer Kulturbesitz, Berlijn en Pommier, Théories du portrait.
Diderot en Alembert, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers 13, 154.
Roland de la Platière, marmer, 57 × 43 × 27 cm, ca. 1778, Musée du Louvre, Parijs. Jean
Marie Roland, vicomte de la Platière (1734-1793) werd in 1784 benoemd tot Inspecteur du
Commerce et des Manufactures van Lyon en sloot zich, toen de Revolutie uitbrak, aan bij
de gematigde partij van de Girondijnen (op dat moment Brissotins of Rolandins genoemd).
Hij was Minister van Binnenlandse zaken in de periode maart-juni 1792 en na 10 augustus
1792. Door zijn gepassioneerde aanklachten tegen de Montagnards en de Commune van
Paris werd hij samen met de Girondijnen op 2 juni 1793 gearresteerd. Hij wist te ontkomen,
maar stierf door zelfmoord op 10 november 1793.
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veranderden. Voor de Revolutie hadden kunstenaars onder invloed van de theorieën
van Winckelmann hun inspiratie gezocht in de Griekse kunst uit de tijd van Phidias
en Praxiteles. Onder de Republiek namen zij Sparta, Athene en het Republikeinse
Rome als voorbeeld. Na Napoleons keizerskroning (1804) wendden zij zich voor
inspiratiebronnen
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tot de pompeuze weelderigheid van het keizerlijke Rome.
Napoleon was ervan overtuigd dat de verspreiding van zijn beeltenis zijn
populariteit en bekendheid onder het volk zou vergroten. Hij benoemde niet alleen
de schilders David, Gros, en Gérard om zijn oorlogsdaden en sterke
karaktereigenschappen op het doek te verheerlijken, hij nam ook een aantal
beeldhouwers in dienst. Zijn voorkeur ging uit naar de portretbeeldhouwer Houdon.
Chaudet en Bosio werden aangesteld om een grote hoeveelheid kopieën te maken.
Voor een Premier sculpteur was de meest voor de hand liggende keuze
vanzelfsprekend Antonio Canova, hofbeeldhouwer van paus Pius VII. Napoleon
moet gedacht hebben dat alleen een beeldhouwer met dat talent geschikt was om een
man van zijn niveau te dienen.50 De volgende vraag is van belang: wat voor rol heeft
Chinard gespeeld in het kunstmanagement van de keizer?
Voordat ik hier antwoord op kan geven, dient nog een ander aspect van Napoleons
beleid belicht te worden. Hij besteedde speciale aandacht aan zijn goede relatie met
de inwoners van Lyon. Dit had drie redenen. Ten eerste vreesde hij een nieuwe
opstand van de stad. In het verleden hadden de Lyonnais bewezen royalisten te zijn
en niet terug te deinzen voor een harde strijd. Ten tweede lag de stad strategisch op
de route naar Italië. Tot slot werd een groot deel van de kleding voor zijn onderdanen
gefabriceerd in de textielfabrieken van Lyon. De textielindustrie richtte zich tevens
op de export en vormde een belangrijke bron van inkomsten. Napoleons goede relatie
met de stad Lyon kan van invloed zijn geweest op de rol die Chinard heeft gespeeld
in zijn kunstbeleid.
Het is onduidelijk wanneer Chinard voor de eerste maal contact heeft gehad met
Napoleon. Vast staat dat hij in 1797 een brief ontving, waaruit de waardering van
de Consul voor hem sprak.51 De brief van Napoleon was er één van de vele, die hij
50
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Zie voor meer informatie over de relatie tussen Napoleon en Canova, Johns, Antonio Canova
and the politics of Patronage.
Bonaparte en Cacault tekenden in februari 1797 een verdrag met de paus, waarin besloten
werd dat de paus een vergoeding moest geven voor de moord op Hugou de Basseville. De
Basseville was in 1793 als Frans afgevaardigde naar aanleiding van de toenemende problemen
tussen Franse en Romeinse burgers naar Rome gestuurd, maar werd op 13 januari 1793
vermoord. De vergoeding werd gesteld op 300.000 livres, die verdeeld zouden worden tussen
degenen die schade hadden geleden door de moord. Chinard, die ten eerste al voor zijn
gevangenisschap vergoed was, en ten tweede voor januari 1793 Rome verlaten had (de moord
op de Franse diplomaat had op zijn carrière geen invloed), probeerde op sluwe wijze een
tweede vergoeding te krijgen. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk een brief aan Bonaparte
geschreven (verblijfplaats onbekend), waarop de generaal een korte brief terugstuurde. Deze
is geciteerd in Lami, Dictionnaire des sculpteurs Français du dixhuitième siècle, 197. 52
Bonaparte bevond zich op 5 en 6 mei 1798 te Lyon, waar hij een korte tussenstop maakte,
voor hij naar zijn hoofdkwartier in Toulon reisde. Hiervandaan trof hij de laatste
voorbereidingen voor zijn campagne in Egypte. Zie onder andere Plon, Correspondance de
Napoleon Ier, 102. Voor de verwijzing naar Mars arrêté par la Paix et couronné par la
Victoire, zie Lami, Dictionnaire des sculpteurs Français, 206. Over de ontstaansdatum van
dit werk zijn onduidelijkheden. Volgens Lami en Guiffrey stelde Chinard het op de Salon
van 1798 tentoon. Volgens Landon was dit in 1802. Ik ben van mening dat men twee werken
van Chinard door elkaar gehaald heeft. Het eerste, de Mars hierboven besproken, stond op
de Salon van 1798 tentoon. Het tweede, de Génie de la Paix domptant les chevaux de Mars
et portant l'Olivier à l'Univers is door Chinard in 1802 gemaakt voor de intocht van de consul
te Lyon en heeft nooit op de officiële Salon tentoon gestaan.
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aan kunstenaars schreef. De inhoud van de brieven ging merendeels over de goede
verdiensten van de geadresseerde. Door zich lovend uit te spreken over de kunstenaars,
trachtte Bonaparte hen aan zich te binden.
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Ook Chinard probeerde onder de aandacht van Bonaparte te komen. Geheel in het
kader van Chinards carrièrestrategie past het ontwerp dat hij in 1798 maakte voor
de passage van de generaal te Lyon. In zijn Mars arrêté par la Paix et courronné
par la Victoire verbeeldde hij de overwinning van Bonaparte en de vrede die hij zou
stichten.52 Een duidelijke poging om in een goed daglicht te komen bij deze potentiële
opdrachtgever.
In 1800, twee weken na de slag van Marengo, maakte de consul een tussenstop te
Lyon, waardoor Chinard opnieuw met hem in contact kwam. De stad was versierd
met decoraties, gemaakt onder zijn leiding. Napoleons interesse voor de beeldhouwer
was gewekt. Hij zag erop toe dat Chinard onder andere werd belast met de opdracht
voor een buste van generaal Desaix, een van de generaals die tijdens de slag van
Marengo gesneuveld was. Chinard bewees zich een ware aanhanger van de antieke
oudheid: hij beeldde de generaal à l'antique et en hermès af.53 Deze opdracht was het
begin van een grote reeks portretten die Chinard voor de keizerlijke familie zou
maken.54 Het feit dat hij de opdrachten voor de Bonapartes aannam, is niet zozeer
een uiting van zijn politieke overtuiging, als wel van zijn strategie op carrière vlak.
In tegenstelling tot portretten voor de rijke bourgeoisie, gaf Chinard de leden van de
keizerlijke familie niet waarheidsgetrouw maar geïdealiseerd weer. In de portretten
liet hij op een genuanceerde wijze hun sociale status evenals hun functie doorschijnen.
Als voorbeeld noem ik de portretbuste van de consul uit 1801. Chinard heeft werkelijk
getracht de geportretteerde te vlijen.55 Opvallend zijn de geïdealiseerde gelaatstrekken
en de haardracht. De consul is weergegeven met een zogenaamde ‘Alexanderlok’.
Deze extra lok haar op het voorhoofd is een directe verwijzing naar een van de
bekendste veldheren aller tijden: Alexander de Grote.56 Ironisch genoeg sprak men
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Bonaparte bevond zich op 5 en 6 mei 1798 te Lyon, waar hij een korte tussenstop maakte,
voor hij naar zijn hoofdkwartier in Toulon reisde. Hiervandaan trof hij de laatste
voorbereidingen voor zijn campagne in Egypte. Zie onder andere Plon, Correspondance de
Napoleon Ier, 102. Voor de verwijzing naar Mars arrêté par la Paix et couronné par la Victoire,
zie Lami, Dictionnaire des sculpteurs Français, 206. Over de ontstaansdatum van dit werk
zijn onduidelijkheden. Volgens Lami en Guiffrey stelde Chinard het op de Salon van 1798
tentoon. Volgens Landon was dit in 1802. Ik ben van mening dat men twee werken van
Chinard door elkaar gehaald heeft. Het eerste, de Mars hierboven besproken, stond op de
Salon van 1798 tentoon. Het tweede, de Génie de la Paix domptant les chevaux de Mars et
portant l'Olivier à l'Univers is door Chinard in 1802 gemaakt voor de intocht van de consul
te Lyon en heeft nooit op de officiële Salon tentoon gestaan.
Louis-Charles-Antoine Desaix (1768-1800), marmer, 82 × 56 × 48 cm, 1800-1801, Château
de Versailles et de Trianon, Versailles. Salon van 1812.
Hij portretteerde Napoleon, Josephine (die een voorliefde had voor een elegante, verfijnde
stijl), Eugène de Beauharnais, Félix en Elisa Bacciochi, generaal Leclerc, Augusta van
Beieren, Julie Clary en de prinsessen Charlotte en Zénaide.
Chinard werkte in opdracht van de prefect van het departement Rhône, Najac. De buste kwam
in één van de vertrekken in het Palais du Gouvernement te staan (het stadhuis), waar het
keizerlijke echtpaar zou verblijven. Josephine bracht het beeld bij haar man onder de aandacht.
Hij vereenzelvigde zich met Hercules en liet zich afbeelden met de zogenaamde
‘Alexanderlok’. De lok haar was oorspronkelijk afkomstig van de leeuwenkop die Hercules
op zijn hoofd droeg en stond symbool voor kracht en dapperheid. De door Gian Lorenzo
Bernini vervaardigde portretbuste van Louis XIV bezit tevens een Alexanderlok. Zie G.L.
Bernini, Louis XIV, marmer, 1665, 100 × 95 cm, Musée et Château de Versailles, Versailles.
Heeft Chinard opzettelijk naar het beroemde portret verwezen?
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in het Journal des Débats van een buste ‘d'une ressemblance parfaite’.57 Het tegendeel
is waar, een beter voorbeeld van stijlaanpassing uit carrière oogpunt is niet denkbaar.

57

Zie Hubert, ‘Un buste du premier consul par Chinard’, 189-192.
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Met de komst van Napoleon keerde ook de propagandistische heersersiconografie
van het oude Rome terug. In deze context moeten we de vele triomfbogen plaatsen,
die tijdens zijn heerschappij gebouwd werden.58 Chinard werkte mee aan twee
belangrijke projecten voor triomfbogen in Bordeaux en in Parijs.
Op 24 mei 1804 besloot het gemeentebestuur van Bordeaux een triomfboog op te
richten ter ere van Napoleons benoeming tot keizer. Charles Delacroix, prefect van
de Gironde, vroeg Chinard mee te werken aan het decoratieprogramma, dat als
essentie twee bas-reliëfs had. Honneur et Patrie herdacht de oprichting van het Légion
d'Honneur, L'Union de l'Empire et Liberté wees op het feit dat het nieuwe keizerrijk
dezelfde revolutionaire principes (Liberté, Egalité et Fraternité) hoog hield.
Enkel het ontwerp voor Honneur et Patrie (figuur 5) is bewaard gebleven.59 La
Patrie is weergegeven als de godin Minerva. Zij deelt met beide handen lauwerkransen
uit, rechts aan een groep soldaten, links aan een groep kunstenaars. In geen enkel
opzicht was Chinard origineel, hij werkte naar neoklassieke maatstaven. Dit komt
zowel in de afgebeelde scène als in de compositie tot uiting. Zo zijn de soldaten
rechts van Minerva gebaseerd op de drie Horatiërs uit Davids Serment des Horaces
en doet de compositie sterk denken aan Moitte's fronton van het Pantheon (1791).
Op 23 februari 1806 gaf Napoleon opdracht tot de oprichting van een triomfboog in
Parijs ter ere van het Franse leger en de behaalde overwinningen in de oorlog met
Oostenrijk. Dit tot Arc de Triomphe du Carrousel omgedoopte bouwwerk had nog
een praktische functie: het zou als hoofdingang dienen van de Cour des Tuileries.60
Het project werd zorgvuldig begeleid door de directeur van het Musée Napoleon:
Dominique Vivant-Denon. De architecten Charles Percier en Pierre-Francois-Léonard
Fontaine leverden het ontwerp voor de bouwkundige aspecten.
Het monument was een uitgewerkte en aangepaste versie van de triomfboog ter
ere van Septimius Severus in Rome.61 Dit paste bij de keizerverering die Napoleon
voor ogen had. Slechts de Dorische orde, zo geliefd in de periode 1780-1790, werd
vervangen door de Corinthische, die beter paste bij de stijl van het keizerlijke Rome.
Denon bedacht het volledige decoratieprogramma en besloot dat de boog voorzien
moest worden van zes grote bas-reliëfs en acht staande beelden van soldaten. In
eerste instantie had hij een grote groep beeldhouwers die aan het decoratieprogramma
zou gaan werken in gedachten, maar uiteindelijk waren het Cartellier, Lesueur,
Dupasquier, Esperci58
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‘Je veux avec les arcs de triomphe nourrir pendant dix ans la sculpture de France’, aldus een
uitspraak van Napoleon. Zie de tentoonstellingscatalogus Dupuy, Dominique Vivant-Denon:
L'oeil de Napoléon, 352.
Honneur et Patrie, ongebakken aarde voorzien van een laag gekleurde glazuur, 70 × 103 ×
12 cm, 1804-1805, Musée des Beaux-Arts, Lyon. Op 26 augustus 1805 stierf Charles
Delacroix, waardoor het project niet meer werd voortgezet.
Onder Louis XIV stond de Cour des Tuileries bekend als de Cour des Carrousels, vandaar
de naam Arc de Triomphe du Carrousel. Zie voor meer informatie Biver, Le Paris de
Napoléon, 176-186.
Boog van Septimius Severus, 21 × 23 meter, 203, Forum Romanum, Rome. De triomfboog
was door de Senaat aan Septimius Severus geschonken (op dag dat hij tien jaar keizer was)
ter ere van zijn overwinningen tegen de Parthen en de Arabieren. De afbeeldingen op de
grotendeels verdwenen reliëfpanelen eerden niet alleen Septimius Severus maar ook zijn
twee zoons, Geta en Caracalla.
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Figuur 5. Honneur et Patrie, ongebakken aarde voorzien van een laag gekleurde glazuur, 70 × 103
cm, 1804-1805, Musée des Beaux-Arts, Lyon.

eux, Clodion en Ramey die aan de bas-reliëfs werkten, en Dardel, Bridan, Dumont,
Tauney, Corbet, Foucou, Moutoni en Chinard die de staande beelden vervaardigden.
Chinard kreeg in augustus 1806 de opdracht voor één van de acht staande beelden,
getiteld Carabinier of Grenadier à cheval.62 Het beeld is, wat betreft het ontwerp,
geen uiting van Chinards eigen creativiteit, ook hij was verplicht volgens het
vooropgezette plan te werken.
Vanaf 1803 had Chinard een dusdanige status en rijkdom verworven, dat hij in staat
was een atelier te openen in Carrara. Samen met zijn medewerkers vervaardigde hij
onder andere een groot aantal bustes in marmer voor de leden van de keizerlijke
familie. Problemen met de Toscaanse regering bleven echter niet uit. Een uit de hand
gelopen meningsverschil met Prinses Elisa en Hector Sonolet (president van de
Banque Elisiane, de door Elisa Bonaparte gestichte bank) over de uitvoerrechten van
marmer betekende het einde van Chinards verblijf in Carrara. Begin 1808 werd hij
verplicht het Toscaanse groothertogdom te verlaten, waarna hij zich definitief vestigde
te Lyon.
Napoleon had hem inmiddels in 1807 benoemd tot professor van de beeldhouwklas
aan de École des Arts du dessin te Lyon. Een dergelijke functie zou tijdens het Ancien
Régime uitsluitend voor beeldhouwers zijn weggelegd die een traditionele loopbaan
aan de Koninklijke academie hadden doorlopen. De benoeming moet voor Chinard
een geweldig moment zijn geweest, eindelijk kreeg hij erkenning in optima forma,
namelijk van de keizer zelf.

62

Carabinier of Grenadier à cheval, marmer, meer dan levensgroot, 1806-1809, Arc de
Triomphe du Carrousel, Parijs.
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De Salon van Parijs
Chinard stelde vanaf 1798 herhaaldelijk op de Salon tentoon.63 Opmerkelijk is het
werk Un enfant, portrait de grandeur naturelle. Cet enfant échappe au naufrage en
se faisant une nacelle des armes de l'Amour, et une voile de son bandeau64, waarin
zijn eigen, persoonlijke stijl tot uiting komt. Voor de houding van het kind en de
dynamiek in het werk baseerde hij zich op een jeugdwerk van Bernini.65 Jammer
genoeg zijn de opdrachtgevers, noch de ontstaansgeschiedenis van het werk ons
bekend. Was het een onofficiële opdracht, waarvoor Chinard zich niet hoefde aan te
passen aan de heersende stijl?
In de jaren 1802, 1805 en 1808 bevond hij zich in Parijs, onder andere op het
moment dat zijn werken in grote getale op de Salon geëxposeerd werden.
Waarschijnlijk was hij betrokken bij de opstelling van zijn beelden en bleef hij in
Parijs om de reactie van het publiek op zijn werk te kunnen peilen. Voorts kwam hij
in contact met een grote groep belangrijke kunstenaars, critici en intellectuelen. Onder
andere raakte hij bevriend met de notaris Goildree-Boileau.66 Zijn verblijf in de stad
bood tevens de gelegenheid contacten te onderhouden met vooraanstaande figuren,
zoals bijvoorbeeld de familie Récamier, via welke hij ongetwijfeld in contact is
gekomen met kunstliefhebbers en mogelijke opdrachtgevers.
De Parijse Salon vormde een schakel in een complex beloningssysteem, nauwgezet
gecontroleerd door de Academie. Een jury gaf toestemming aan de kunstenaar om
zijn werk, dat dientengevolge moest voldoen aan een bepaalde standaard (kwaliteit,
stijl, iconografie), tentoon te stellen. Het publiek werd overspoeld met eenzelfde
soort kunst, zijn smaak werd als het ware gevormd. De kunstenaars die succes hadden,
werkten dus in een stijl die indirect voorgeschreven werd door de Academie. Hun
naamsbekendheid nam toe, waardoor zij opdrachten kregen van rijke amateurs en
verzamelaars.
Het tentoonstellen op de Salon heeft Chinard doen beseffen welke stijl gebruikt
werd door de leidende kunstenaars (‘Neoklassiek’) en wat voor soort kunst geliefd
63

64

65

66

Volgens Lami en Guiffrey stelde Chinard in 1798, 1800, 1802, 1806, 1808, 1810 en 1812
tentoon. Zie Lami, Dictionnaire des sculpteurs Français, 206 en Guiffrey, Collections des
livrets des anciennes expositions, 72. Beiden zijn van mening dat Chinard in 1798 debuteerde
op de Salon met het werk Un enfant, portrait de grandeur naturelle (dat hij samen met twee
bustes en de Mars arrêté par la Paix et couronné par la Victoire tentoonstelde). Volgens
Landon en Desverney was dit echter in 1802, hoewel er in de salonboekjes van 1802 die
Guiffrey aanhoudt, niets vermeld staat over een dergelijk werk. Zie Landon, Annales du
Musée, 43 en Desvernay, ‘Le sculpteur lyonnais Joseph Chinard’, 130. Kunsthistorici die
over Chinards saloninzendingen spreken, houden of Guiffrey aan, of zij gebruiken Landon
als referentie. Ik heb ervoor gekozen Guiffrey aan te houden.
Un enfant, portrait de grandeur naturelle. Cet enfant échappe au naufrage en se faisant une
nacelle des armes de l'Amour, et une voile de son bandeau, terracotta, 58 × 93 × 43 cm, 1798
(?), Galerie Coatalem, Parijs.
G.L. Bernini, Putto met draak, marmer, 54 cm hoog, 1612-1613, J.P. Getty Museum, Malibu.
Ironisch genoeg is het goed mogelijk dat Bernini zich baseerde op een klassiek beeld, namelijk
de Jongen met de gans, marmer, 85 cm hoog, Romeinse versie van een origineel uit de tweede
eeuw voor Christus, Musei Capitolini, Rome.
Goildrée-Boileau handelde in Parijs zaken af als het voor Chinard onmogelijk was Lyon te
verlaten. Voor de vriendschap tussen Chinard en Goildrée-Boileau, zie Moreau-Nélaton,
‘Chinard de Lyon et son ami Gauldrée-Boilleau’
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was bij het grote publiek. Dit had als gevolg dat hij, uit carrière-oogpunt (ook hij
wilde een toenemend aantal opdrachten), in dezelfde stijl ging werken.
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Aan het eind van zijn carrière vervaardigde hij voornamelijk portretten, die hij maakte
in opdracht van vooraanstaande figuren uit de lokale politiek, zoals de prefect van
het departement du Rhône, Comte de Bondy (Salon 1812), of van vrienden uit de
academische kringen te Lyon, zoals de doktoren Amard en Gilibert, waar hij
portretmedaillons voor maakte.67 Ondanks zijn problemen met Elisa Bonaparte, had
Chinard nog altijd zijn handen vol aan het werk voor de keizerlijke familie. In 1812
voltooide hij het gipsen model voor het kolossale standbeeld van generaal Cervoni
(Salon 1812). Met dit model als voorbeeld zou hij een marmeren versie maken,
bedoeld als decoratie van de Pont de la Concorde. Hier kwam hij echter niet meer
aan toe, Chinard overleed op zevenenvijftigjarige leeftijd aan een hartkwaal.

Conclusie
[...] Mon retour en France ferait le plus grand du triomphe. Canova à Paris,
Chinard à Rome, quelle satisfaction pour les deux nations ainsi que pour
vous et pour moi [...].68
Chinards afkomst en bescheiden opleiding zijn bepalende factororen geweest voor
het verloop van zijn carrière. In tegenstelling tot vrijwel elke andere ambitieuze
kunstenaar is hij niet naar Parijs gegaan om aan de Koninklijke Academie te studeren.
In plaats daarvan richtte hij zich op Italië en trok hij naar Rome om de klassieke
beeldhouwkunst te bestuderen. Door het ontbreken van een gedegen opleiding, wist
Chinard dat hij in het officiële kunstenaarsmilieu van Parijs weinig kans maakte. Hij
besloot in Lyon te blijven en vanuit deze stad zijn carrière op te bouwen; een bewuste,
strategische zet uit carrière oogpunt. Tegelijkertijd had deze keuze als gevolg, dat
hij zich nooit heeft kunnen onttrekken aan het imago van een provinciale kunstenaar,
hetgeen resulteerde in een sterke drang naar roem en erkenning.
Om zijn carrière in goede banen te kunnen leiden, ontwikkelde Chinard een aantal
strategieën, die hij op zijn werkstijl- en methode toepaste. Een van de belangrijkste
strategieën bestond eruit zijn oeuvre een aantal veranderingen op stilistisch, plastisch
en intellectueel niveau te laten ondergaan. Daarbij had hij een scherp oog voor de
heersende stijl en wist hij zijn eigen werk daar op kameleontische wijze op af te
stemmen.
Tijdens de Franse Revolutie heeft het kunstbeleid van de opeenvolgende
regeringspartijen een grote rol gespeeld in de voortzetting van Chinards
stijlwisselingen. Hij heeft getracht zijn carrière, en in sommige gevallen zelfs zijn
leven, te redden. Dit had als gevolg dat hij opnieuw zijn kunst aanpaste, vooral toen
bleek dat het hanteren van een ‘gematigde’ stijl hem zijn hoofd kon kosten. De
67
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Louis V.F. Amard, portretmedaillon gemaakt in 1809, waarvan het materiaal, de afmetingen
en huidige verblijfplaats onbekend zijn. Jean-Emanuel Gilibert, terra cotta, 13 cm doorsnede,
huidige verblijfplaats onbekend
Brief aan Kardinaal Fesch, geschreven in 1806. Zie Bibliothèque Municipale te Lyon,
Manuscrit Fonds Général, Tome II, Lettres diverses, f.g. 1795, n 7, p. 227. Joseph
Fesch (1763-1839) was de oom van Napoleon Bonaparte. Hij werd in 1802 benoemd
tot aartsbisschop van Lyon.
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beeldhouwer gaf zijn individualiteit op en werkte in een strenge, neoklassieke stijl.
Een invloedrijke gebeurtenis was zijn deelname aan de Salon te Parijs. Chinard zag
welke stijl bij het grote publiek geliefd was en nam die over om een groter aantal
opdrachten te krijgen. Tezelfdertijd kwam hij onder de bescherming van de keizerlijke
familie te staan, die hem voorzag van belangrijke opdrachten, als monumentaal werk
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en portretbustes. Dit leidde tot een grotere naamsbekendheid in het artistieke milieu
van Frankrijk en had de toename van opdrachten als gevolg. Echter, ook Napoleon
hanteerde een strikt cultureel en artistiek beleid, met eisen waaraan alle kunst moest
voldoen. Chinards ambitie en drang naar erkenning zetten hem er opnieuw toe aan,
zijn werk te conformeren aan de eisen van zijn opdrachtgever.
Anders gezegd: Chinard was een opportunist, die er niet voor terugschrok zich
dienstbaar op te stellen voor ieder regime dat aan de macht was, als dat zijn carrière
maar vooruit kon helpen. Ook ambitie en zucht naar erkenning speelden een grote
rol. Tot laat in zijn leven zocht hij erkenning. Dat dit soms leidde tot zelfoverschatting
blijkt uit de volgende uitspraak die hij in een van zijn brieven aan Cardinal Fesch
deed: ‘[...] et mon retour en France ferait le plus grand du triomphe. Canova à Paris,
Chinard à Rome, quelle satisfaction pour les deux nations ainsi que pour vous et pour
moi [...]’.
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